ötletes stílusparódiájával – Arccal a kvantumgravitáció transzformatív hermenautikája felé – kapcso latban nem a csínyre, hanem a megjelenést követô bo trányra ko ncentráltak.
Fejezetcímként merül fel a kérdés: Mit csináljon az
Olvasó, tehát az átlagember, a tudo mány berkein kívül.
De to vábbmenve – ez a nyájas o lvasó nagyjából azt jelenti, ho gy bárki, hiszen egy tudós a tudo mány egészét
tekintve kívülálló, akár egy könyvelô az általa nyilvántarto tt vagyo nho z képest, és legfeljebb ro ssz lelkiismerettel jelölteti ki fekhelyét egy ingás sarlatánnal. A tanácso t, miszerint a ro ssz színvo nalú tv-vitákra ne figyeljünk
o da, érdemes megfo gadni, legyen bárki az Olvasó.
A tudo mány és a nyilváno sság kapcso latát bo nco lgató fejezet rámutat, ho gy a kurrens kérdésekben a
tudo mány nem ad bizto s fo gódzót. Nyilván, hiszen
akko r nem kurrens kérdésrôl, hanem mego ldo tt pro blémáról lenne szó. „Ha növeljük a tudo mányo s o ktatás
és tájéko ztatás súlyát… beteljesítjük a felvilágo sítás
fo lyamatát.” (318. o .) Ezzel jellemzik a szerzôk a számukra ellenszenves deficitmo dellt, amely valóban nem
jelenti a mego ldást. A javaso lt ko ntextusmo dell kétségtelenül hatéko nyabb, ha képes mûködni, „…nem arról
van szó, ho gy a tudásnak áramo lnia kell a tudóso któl a
laikuso k felé, akik magukba szívják, hanem so kkal
inkább arról, ho gy a laikuso k alko tta társadalmi környezet kérdésekkel fo rdul a tudo mányho z, melyekre
választ vár. Míg a deficitmo dell a kész tudo mány befo gadására buzdít, addig a ko ntextusmo dell a készülô
tudo mány és a laikus környezet interakciójának igényét
hirdeti.” (319. o .) Ez az interakció akko r mûködhet, ha
a kész tudo mányból elegendô ismeret áll rendelkezésre
a készülô tudo mány válaszainak megértéséhez.

A vázo lt idealizáló képnek felel meg a média szerepének láttatása. Mintha az újságírók lennének kiszo lgáltatva a ko nzervatív tudo mány túlzó követeléseinek.
Ilyen példát is lehet találni, és az is igaz, ho gy általában
hatástalan a sajtó közvetlen bírálata az áltudo mányo k
népszerûsítése miatt – marad a szerzôk által javaso lt
kölcsönös megismerésen alapuló együttmûködés.
Az uto lsó – talán nem véletlenül 13. – fejezet az eddigiek összefo glalásaként megállapítja, ho gy a demarkációs pro blémának csak ritkán van mego ldása, hiszen
„Számo s tartalmi vagy módszertani o ka lehet annak,
ho gy egy kutatási hagyo mányt nem tartunk befo gadhatónak az akadémiai életbe és o ktathatónak az egyetemeken, de ezen o ko k alapján, amint már láttuk, nem
tudjuk összegyûjteni a szükséges és elégséges feltételek
azo n halmazát, amellyel véglegesen és örökké elkülöníthetô, mi tudo mány és mi nem az.” (347. o .)
Ez a „véglegesen és örökké” valóban elég riasztó
feltétel. De a négydimenziós téridô egy ado tt po ntján
a tudo mányo s fo galmakkal bélelt halandzsa (rákterápiák, vízautó), a tudo mányo s tapasztalat kizárólag
verbális tagadása (örökmo zgók, vákuumenergia kicsato lók) és egyéb, a tudo mányo sság mezébe öltöztetett kóklerségek csak tekinthetôk tudo mánytalannak. Mindez arra utal, ho gy több dolgok vannak földön és égen, amelyek szo ro san kötôdnek a (közelebbrôl nem definiált) tudo mányo kho z, de kívül vannak a könyv vizsgálódási körén. Miközben ami belül
van, az is rengeteg, és nagyszerûen, so ko ldalúan és
élvezetesen feldo lgo zo tt, ha a végsô célként megjelölt megbízható tudás határainak kijelölésére legfeljebb szüntelenül törekedhetünk.
Füstöss László
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A TÁRSULATI ÉLET HÍREI
Az Eötvös Lo ránd Fizikai Társulat Közhasznúsági jelentése a 2007. évrôl
A Fôváro si Bíróság 1999. április hó 26-án kelt 13. Pk.
60451/1989/13. sz. végzésével a 396. so rszám alatt nyilvántartásba vett Eötvös Lo ránd Fizikai Társulato t közhasznú szervezetnek minôsítette. Ennek megfelelôen a
Társulatnak beszámo lási kötelezettsége teljesítése
so rán a közhasznú szervezetekrôl szóló (módo síto tt)
1997. évi CLVI. törvény, a számvitelrôl szóló 2000. évi
C. törvény, valamint a számviteli beszámo lással kapcso latban a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
éves beszámo ló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajáto sságairól szóló 224/2000 (XII.19)
Ko rm. sz. rendeletben fo glaltak szerint kell eljárnia. A
jelen közhasznúsági jelentés az említett jo gszabályo k
elôírásainak figyelembevételével készült.
HÍREK – ESEMÉNYEK

I. rész – Gazdálko dási és számviteli beszámo ló
Mérleg és eredménykimutatás
A Társulat 2007. évi gazdálko dásáról számo t adó mérleget a jelen közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklet e
tartalmazza. A 2. sz. melléklet ként csato lt eredménykimutatás szerint jelentkezett −418 eFt tárgyévi eredmény a mérlegben tôkeválto zásként kerül átvezetésre.

Költségvetési támo gatás és felhasználása
Az állami költségvetésbôl származó közvetlen támo gatást a Társulat 2007-ben nem kapo tt, a pályázati
úto n elnyert támo gatáso kat a 2. sz. mellékletben fo g237

• Kisebbségi területi önko rmányzato któl
0 eFt
• Települési önko rmányzato k társulásától
0 eFt
• Egészségbizto sítási önko rmányzattól
0 eFt
• Egyéb közcélú felajánlásból
0 eFt
A fenti összesítés magában fo glalja a megado tt fo rráshelyek alsóbb szervei által nyújto tt támo gatáso kat is.

Vezetô tisztségviselôknek nyújto tt juttatáso k
A Társulat vezetô tisztségviselôi ezen a címen 2007ben semmilyen külön juttatásban nem részesültek. A
tisztségviselôk a Társulat tagjaiként, a Társulat valamennyi tagjának a tagsági viszo ny alapján járó cél
szerinti juttatásként kapták meg a Fizikai Szemle
2007. évi évfo lyamának számait.
Fotó: Kármán Tamás

Kádár György fôtitkári beszámo lóját tartja

lalt eredmény-kimutatás tartalmazza. A 2006. évi személyi jövedelemadó 1%-ának a Társulat céljaira történt felajánlásából a tárgyévben 1319 eFt bevétele
származo tt. Ezt az összeget a Társulat teljes egészében a Fizikai Szemle nyo mdai költségeinek részleges
fedezeteként használta fel.

Kimutatás a vagyo n felhasználásáról
E kimutatás elkészítéséhez tartalmi elôíráso k nem állnak rendelkezésre, így a Társulat vagyo nának felhasználását illetôen csak a mérleg fo rráso ldalának elemzésére szo rítko zhatunk. A Társulat vagyo nát tôkéje testesíti meg, amely a tárgyév eredményének figyelembe
vételével 418 eFt értékben csökkent. Így az 1989. évi
állapo to t tükrözô induló tôkéhez (7 581 eFt) képest a
tárgyév mérlegében mutatko zó, halmo zo tt tôkeválto zás
(−1 910 eFt) ezzel az értékkel kisebbedett, értéke tehát
jelenleg −2 328 eFt. Így a Társulat saját tôkéjének jelenlegi, a mérleg szerint és a tárgyév eredményének figyelembevételével számíto tt értéke 5 253 eFt, szemben a
tárgyévet megelôzô, 2006. évre vo natko zó, haso nlóképpen számíto tt 5 670 eFt tôkeértékkel.

Cél szerinti juttatáso k
A Társulat valamennyi tagja – a fennálló tagsági viszo ny alapján – a tago k számára természetben nyújto tt, cél szerinti juttatásként kapta meg a Társulat hivatalo s fo lyóirata, a Fizikai Szemle 2007-ben megjelentetett évfo lyamának számait.

Kiemelt támo gatáso k
A Társulat 2007-ben cél szerinti, a Khtv. 26. §. c.) po ntjának hatálya alá esô feladatainak mego ldásáho z az
alábbi támo gatáso kban részesült (a vo natko zó rendeletben megado tt fo rráso kra szo rítko zva, ezer Ft-ban):
• Közpo nti költségvetési szervtôl
0 eFt
• Elkülönített állami pénzalapo któl
0 eFt
• Helyi önko rmányzato któl
140 eFt
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II. rész – Tartalmi beszámo ló
a közhasznú tevékenységrôl
A közhasznú szervezetként való elismerésrôl szóló, a jelentés bevezetésében idézett bírósági végzés indo ko lásában fo glaltak szerint a Társulat cél szerinti tevékenysége keretében a Khtv. 26.§. c) po ntjában felso ro ltak közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:
(3) tudo mányo s tevékenység, kutatás
(4) nevelés és o ktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
(5) kulturális tevékenység;
(6) kulturális örökség megóvása;
(19) az euro atlanti integráció elôsegítése.
A tudományos tevékenység és kutatás területén a
tudo mányo s eredmények közzétételének, azo k megvitatásának színteret adó tudo mányo s ko nferenciák,
isko lák, elôadóülések, valamint más tudo mányo s rendezvények szervezését és lebo nyo lítását emeljük ki.
A társulat szervezésében – az érintett szakcso po rto k közremûködésével – az alábbi rendezvényekre
került so r.
A hazai részvétellel megtarto tt és a Társulat, illetve
szakcso po rtjai által rendezett tudo mányo s, szakmai
to vábbképzési célú és egyéb rendezvények közül
meg kívánjuk említeni az alábbiakat:
• a Statisztikus Fizikai Szakcso po rt Statisztikus fizikai nap címû rendezvénye, Budapest, 2007. április 11.
• a Sugárvédelmi Szakcso po rt 32. Sugárvédelmi
továbbképzô tanfolyama, Hajdúszo bo szló, 2007. április 17–19.
• a Diffrakciós és az Anyagtudo mányi Szakcso po rt
ôszi iskolája, Gyöngyöstarján, 2007. o któber 1–3.
• a Részecskefizikai Szakcso po rt elméleti fizikai
iskolája, Gyöngyöstarján, 2007. augusztus 28. – szeptember 1;
• az Ortvay Ko llégium keretében rendezett Marx
György Emlékülés 2007. május 24-én;
• A Társulat 3 évenként megrendezésre kerülô
Fizikus Vándorgyûlése, 2007. augusztus 22–24.
A Társulat elnöksége – a rendszeresen megtarto tt
elnökségi ülésekhez csatlako zóan – nyilváno s klubdélutánt szervezett.
FIZIKAI SZEMLE
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2. sz. melléklet

1. sz. melléklet

A 2007. év mérlege
Megnevezés
A. Befektetett eszközök
B. Forgóeszközök
Követelések
Pénzeszközök
C. Aktív idôbeli elhatárolások
Eszközök (aktívák) összesen
D. Saját tôke
Induló tôke
Tôkeválto zás
Tárgyévi eredmény
F. Kötelezettségek
G. Passzív idôbeli elhatárolások
Források (passzívák) összesen

Eredménykimutatás a 2007. évrôl
Elôzô év
(eFt)

Tárgyév
(eFt)

Megnevezés

Elôzô év
(eFt)

Tárgyév
(eFt)

1 474

1 605

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele

78 343

50 643

12 543

3 454

Közh. célú mûk.-re kapo tt támo gatás

17 365

14 884

464

534

12 079

2920

Helyi önko rmányzattól
Egyéb
ebbôl SzJA 1%

0

0

445

140

16 920
795

14 744
1 319

7 144

7 516

21 161

12 575

5 670

5 253

Pályázati úto n elnyert támo gatás

17 790

4 560

7 581

7 581

Közh. tevékenységbôl származó bevétel

34 464

22 291

−2 010

−1 910

8 452

8 498

272

410

99
15 291

−418
7 020

200

302

21 161

12 575

A Társulat szakcso po rtjainak egyéb tevékenységét
érintve ki kell emelnünk a Részecskefizikai, a Termo dinamikai, valamint a Vákuumfizikai Szakcso po rt szemináriumszervezô munkáját, to vábbá a Csillagászati
Szakcso po rt közremûködését az Országo s Csillagászati
Szeminárium elôadásainak szervezésében. E rendszeresen tarto tt szemináriumo k, elôadóülések a szakmai
közélet értékes fórumai.
A Társulat szakcso po rtjai és területi cso po rtjai a
külön említetteken kívül – önállóan, vagy a fizika
területén mûködô kutatóhelyekkel közösen, egyedi
jelleggel vagy rendszeres idôközönként – számo s
alkalo mmal rendeztek szakmai jellegû összejöveteleket, elôadóüléseket, tudo mányo s és ismeretterjesztô
elôadáso kat, szervezték tagjaik részvételét külföldi
szakmai ko nferenciáko n.
A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés és a kulturális tevékenység területein végzett
szerteágazó munka zöme a Társulat o ktatási szakcso po rtjai, valamint területi cso po rtjai szervezésében
fo lyt. A fizikatanári közösség számára módszertani
segítséget, a tapasztalatcsere és szakmai to vábbképzés lehetôségét kínálták a két o ktatási szakcso po rt
által 2007-ben is megrendezett, elismert to vábbképzésként akkreditált fizikatanári ankéto k, így
• az 50. Középiskolai Fizikatanári Ankét és Eszközkiállítás, Szeged, 2007. március 15–18.
• a 31. Általános Iskolai Fizikatanári Ankét és
Eszközkiállítás, Vásáro snamény, 2007. június 25–28.
A Társulat szervezésében fizikatanáro k 45 fôs cso po rtja vett részt 2007. augusztus 11–19. között a
CERN-ben magyar nyelven megtarto tt szakmai to vábbképzésen.
A Társulatnak a képességfejlesztés szo lgálatában
álló versenyszervezô tevékenysége az általáno s isko lai ko ro sztálytól kezdve az egyetemi o ktatásban résztvevôkig terjedôen kínál felmérési lehetôséget a fizika
iránt fo ko zo tt érdeklôdést mutató diáko k, hallgatók
számára. A területi szervezetek többsége szervez heHÍREK – ESEMÉNYEK

Közpo nti költségvetéstôl

Tagdíjból származó bevétel
Egyéb bevétel

0

0

C. Összes bevétel

78 343

50 643

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai

78 244

51 061

Anyagjellegû ráfo rdításo k

59 344

35 568

Személyi jellegû ráfo rdításo k

17 329

14 034

658

576

1 012

883

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfo rdításo k
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
F. Összes ráfordítás (D+E)
G. Adózás elôtti eredménye (B−E)

0

0

78 244

51 061

0

0

I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G−H)

0

0

J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A−D)

99

−418

lyi, megyei, ado tt esetben több megyére is kiterjedô,
vagy akár o rszágo s részvételû fizikaversenyeket. Ezek
részletes felso ro lása helyett csak meg kívánjuk említeni, ho gy a 2007-ben szervezett és lebo nyo líto tt, ado tt
esetben több száz fôt is megmo zgató versenyek
száma válto zatlanul meghaladja a húszat. Ezek között
számo s o lyan is szerepel, amelyek ho sszabb idô óta
évente rendszeresen kerülnek megrendezésre.
A Társulat 2007-ben is megrendezte hagyo mányo s,
o rszágo s jellegû fizikaversenyeit (Eötvös-verseny,
Ortvay-verseny, Miko la-verseny, Öveges-verseny,
Szilárd Leó Fizikaverseny). A ko rábbi évekhez haso nlóan 2007-ben is a Társulat szervezte meg a résztvevôk kiválasztását és a magyar csapat felkészítését az
évenkénti fizikai diáko limpiára.
A területi cso po rto k ismeretterjesztô rendezvényei
közül kiemelendônek tartjuk
• a Baranya megyei cso po rt Kis esti fizika címû,
hagyo mányo s elôadásso ro zatát;
• a Fejér megyei cso po rt ismeretterjesztô elôadásait;
• a Hajdú megyei cso po rt által 28. alkalo mmal
megrendezett debreceni Fizikusnapo kat;
• a Békés megyei cso po rt Játsszunk fizikát! címû
interaktív kiállítását.
A to vábbképzésben, szakmai ismeretterjesztésben
és az info rmációszo lgáltatásban betöltött szerepe mellett a tehetséggo ndo zás feladatait is szo lgálja a Társulat fo lyóirat-kiadási tevékenysége. A Társulat 2007239

ben kiadta a Társulat havo nta megjelenô hivatalo s
fo lyóirata, a Fizikai Szemle 57. évfo lyamának 12 számát. A Társulat tagjainak tagsági jo go n járó Fizikai
Szemle megtarto tta elismert szakmai színvo nalát, válto zatlanul a magyarul beszélô fizikustársadalo m egyik
igen jelentôs összefo gó erejének tekinthetô. A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok kiadását 2007.
január 1-jétôl a MATFUND Alapítvány vette át, de a
laptulajdo no so k egyikeként a Társulat to vábbra is
közremûködik a lap megjelentetésében.
Az euroatlanti integráció elôsegítése szo lgálatában
állt a Társulat nemzetközi tevékenysége, amellyel a
hazai fizika nemzetközi integrálódásának fo lyamatát
kívántuk erôsíteni. Az Európai Fizikai Társulat (EPS)
alapító tagegyesületeként a Társulat választo tt képviselôi útján is tevékeny részt vett az EPS munkájában,
képviseltette magát az EPS felkérésére az Lengyel Fizikai Társulat által megrendezett ko nzultációs fórumo n.
Kulturális örökség megóvása: Eötvös Lo ránd emléktábla és síremlék ko szo rúzása; Teller Ede emléktáblaavatás, Tisza László emléktábla-állítás és avatás.
A kutatás területén elért eredmények elismerésére a
Társulat 2007-ben is o daítélte tudo mányo s díjait, amelyek közül a Go mbás Pál-díj (Kiss Zsolt ), a Jáno ssy
Lajo s-díj (Jánossi Imre ), a Selényi Pál-díj (Kôszegi
László ), a Budó Ágo sto n-díj (Nánai László ), a Bo zóki
László-díj (Rónaky József ), a Felsôo ktatási díj (Gnädig
Péter ), valamint a Társulat Plakettje (Hajdú Györgyné
és Lakatos Tibor ) került kiadásra. A Társulat Küldöttközgyûlése a 2007. évi Pro méteusz-érmet Hraskó Pé-

Fotó: Kármán Tamás

Szavaz a Közgyûlés

ter nek ítélte o da. Az általáno s és középisko lai tanáro knak ado mányo zható Miko la Sándo r-díjat 2007-ben
Farkas László középisko lai tanár és Varga István általáno s isko lai tanár kapta.
Ericsso n-díjat kaptak 2007-ben: Hóbor Sándor,
Mezô Tamás, Ádám Árpád, Ambrózy Béla, Nagyné
Lakos Mária és Horváthné Fazekas Erika.
Az Alapítvány a Magyar Természettudo mányo s Oktatásért Rátz Tanár Úr Életmûdíjat Plósz Katalin és
Légrádi Imre kapta.
✧
A fenti Közhasznúsági jelentést az Eötvös Lo ránd Fizikai Társulat Küldöttközgyûlése 2008. május hó 31-én
tarto tt ülésén fo gadta el.

HÍREK A NAGYVILÁGBÓL
Mi ro bbanhato tt az NGC 6946-ban?
A szupernóvák vizsgálata több o k miatt is a csillagászati kutatáso k fro ntvo nalába tarto zik. Míg ko rábban
a csillago k belsô szerkezetének és fejlôdésének feltárásában és megértésében betöltött szerepük miatt érdekelték különösen a csillagászo kat ezek az o bjektumo k, újabban az Ia típusú szupernóvák megfigyelésébôl levo nt azo n következtetés teszi ezeket a csillagro bbanáso kat különösen fo nto ssá, amely szerint az
Univerzum gyo rsulva tágul.
Napjaink megfigyelési technikájának köszönhetôen
ro hamo san szapo ro dnak a szupernóva-felfedezések:
ma már több ezer szupernóvát tartanak nyilván. Szinte természetes, ho gy ebben a hatalmasra duzzadt mintában idônként egészen furcsa viselkedésû szupernóvát is találnak.
Idén februárban például a tôlünk 17 millió fényévre levô NGC 6946 galaxisban figyeltek fel egy csillagro bbanásra, amely szupernóvaként az SN 2008S jelölést kapta. Viszo nylag közeli o bjektumról lévén szó,
próbálták kideríteni, ho gy milyen vo lt a csillag viselkedése a látványo s felfénylést megelôzôen. A jelenle240

gi legko rszerûbb o ptikai óriástávcsô, az arizo nai LBT
(Large Bino cular Telesco pe) képalko tó kamerájával
errôl a galaxisról készült ko rábbi felvételeken azo nban nyo ma sincs csillagnak az ado tt helyen, pedig
egy nagy tömegû csillag szupernóvává válásako r látszania kellene a szülôcsillagnak egy ilyen közeli extragalaxisban.
Viszo nt a Spitzer-ûro bszervatórium archívumának
adatait elemezve az SN 2008S helyén ko mpakt fo rrást
találtak a közeli- és közép-infravörös hullámho ssztarto mányban (lásd a képet a hátsó bo rítón). Ez a fo rrás
egy csillago t körülvevô, 440 K hômérsékletû po rburo k sugárzásaként értelmezhetô az infravörösben észlelt energiaelo szlás alapján.
Figyelembe véve azt a tényt is, ho gy a buro k belsejében levô csillag az o ptikai tarto mányban egyáltalán
nem látszik, arra következtettek, ho gy a felro bbant
csillag tömege alig tízszerese vo lt a Napének, vagyis
legalább háro mszo r kisebb tömegû, mint azo ké a
csillago ké, amelyeknél magko llapszus hatására következik be szupernóva-ro bbanás. Az elméleti mo dellek
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szerint a 10 naptömegnyi anyago t tartalmazó csillag
pusztulása nem jár szupernóva-ro bbanással.
A felfedezést még érdekesebbé teszi az a körülmény,
ho gy 2008 májusában egy teljesen haso nló viselkedésû
o bjektumo t találtak egy másik extragalaxisban is, a még
közelebbi, mindössze 7 millió fényévre levô NGC 300-

ban. Ez esetben sincs látható nyo ma a csillag kitörés
elôtti állapo tának. Úgy tûnik, ho gy eddig ismeretlen
kataklizmikus jelenségre bukkantak a csillagászo k, ráadásul néhány hónap lefo rgása alatt kétszer is.
(a www.spitzer.caltech.edu
és az Astrophys. J. Letters 681, L9 nyo mán)

A szupernóvák utáni vadászat so rán furcsa égitesteket találtak
A csillagászo k, akik távo li szupernóvákat kutattak fel,
két véletlenül viszo nylag közeli o bjektumra bukkantak, amelyek a Naprendszer ko rai szerkezetére vo natko zóan szo lgáltathatnak info rmációt. Az egyik az Uránusz és a Neptunusz között majdnem kör alakú pályán mo zo g, míg a máso dikat egy so kkal távo labbi,
ferde pályára do bo tt ki egy bo lygó, amely so kkal ko rábban fo gódhato tt be a Naprendszerbe. A szupernóva-kutatáso kban halvány fényû o bjektumo kban
beálló válto záso kat keresnek. So k halvány fényfo rrás
azo nban hirtelen az égbo lt más helyén tûnik fel. So k
kutató nem fo glalko zik ezekkel a közeli o bjektumo kkal. Andrew Becker, a University o f Washingto n csillagásza azo nban érdekesnek találta ezeket is. A diák-

jaival végzett részletes vizsgálato kban 14 000 asztero idát találtak a belsô Naprendszerben, ezek közül 1300
eddig ismeretlen vo lt.
Az egyik érdekes o bjektum a 2003UC414 jelû,
amely nagyjából 100 km átmérôjû és majdnem körpályán kering a Neptunusz és az Uránusz közötti távo lság középpo ntjáho z közel. A másik érdekes o bjektum
a 2004VN112 jelû, amely 300 km átmérôjû, pályasíkja
25°-t zár be Naprendszer síkjával és pályája rendkívül
elnyúlt, a Nap–Neptunusz távo lság 1,5–30-szo ro sa (47–
600 csillagászati egység) közötti értékekkel. A feltevések szerint egy, a Naprendszerbôl késôbb kiszakadó
bo lygó kényszerítette erre a szo katlan pályára.
(http://space.newscientist.co m/)

Új kísérleti adato k négy kvarkból álló mezo n létezésére utalnak
A japán Tsukuba székhelyû KEKB elektro n–po zitro n
ütköztetôjénél a Belle együttmûködés keretében nyert
kísérleti adato k meggyôzô bizo nyítéko t szo lgáltattak
arra, ho gy létezik egy o lyan egzo tikus mezo n, amely
nem csupán egyetlen kvark–antikvark párból áll. A
Z±(4430) jelû mezo n töltéssel rendelkezik, és tömege
4,43 GeV, azaz a pro to n tömeg mintegy négy és félszerese. A megfigyelésnél segítséget jelentett az új
mezo n bo mlásának vizsgálata. A Belle együttmûködés által 1999 óta összegyûjtött több milliárd e+e− ütközés közül Soo-Kyung Choi és Stephen Olsen kiáso tt
egy 170 eseménybôl álló csúcso t, amely a mezo nnak

π± és ψ’ részecskékre való bo mlásának felel meg. A
3,69 GeV tömegû, elektro mo san semleges ψ’ a már jól
ismert charmonium mezo n, azaz a bájo s kvarknak (c)
és antirészecskéjének (c−) kötött állapo ta.
A Belle-együttmûködés meghatáro zta, ho gy a
Z±(4430) jel, amelyet több mint 700 millió bo mlásnál
kerestek, statisztikusan szignifikáns. Így a Z± létezésére
vo natko zó bizo nyíték so kkal meggyôzôbb, mint a 2003ban talált kétes értékû, de akko r ünnepelt bizo nyíték a
ma már diszkreditált θ+(1530) exo tikus bario n esetében,
amelyet akko riban pentakvarknak tarto ttak.
(www.physicsto day.o rg)

Aggo dalmak a fegyverlabo ratóriumo k elbo csáto tt munkatársai miatt
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végzett, és valamennyien legalább 20 éve do lgo ztak a
labo ratóriumban. A törvényho zók egy része veszélyesnek tartja ilyen mértékû felhalmo zo tt tudásanyag elvesztését, és attól tartanak, ho gy ezek a magasan képzett specialisták külföldi ko rmányo knak, köztük ellenséges szándékúaknak, ajánlhatják fel szo lgálataikat.
(www.physicsto day.o rg)
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A csökkentett költségvetés, valamint a növekvô költségek miatt a Lawrence Livermo re Natio nal Labo rato ry
május 22–23-án 440 munkatársát bo csáto tta el. Az elmúlt két és fél évben a mintegy 8000 fôs személyzetbôl
1800 fônek mo ndtak fel. A legutóbb elbo csáto tt munkatársak közül 60 mérnök, 30 fizikus és 15 vegyész.
Nagy részük az ato mfegyverekkel kapcso lato s munkát
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