
Zoletnik Sándor a fúziós kutatások állását tekinti át
(A fúziós álom ), különös tekintettel az azokban való
magyar részvételre. A részletekre is kiterjedô beszámo-
lóból érdemes szó szerint idézni néhány fontos megál-
lapítást: „Fúziós kutatások ma a legtöbb fejlett ország-
ban folynak. Az Euratom együttmûködésnek köszön-
hetôen az európai fúziós program meghatározó hely-
zetben van: Európában van a valaha épült legnagyobb
fúziós berendezés, a JET (Joint European Thorus), itt
épül a legnagyobb szupravezetô sztellarátor, a Wedel-
stein 7-X és Európa fedezi az ITER (International Ther-
monuclear Experimental Reactor) költségvetésének fe-
lét. Ezek mellett a kiemelkedô kísérletek mellett Euró-
pában van még számos középméretû tokamak-, szféri-
kus tokamak- és sztellarátorkísérlet…

Magyarországon a kilencvenes évek végén pénz
hiányában gyakorlatilag leálltak a fúziós kutatások és
a MT-1M tokamakberendezést leszerelték. 2000-ben
azonban az Euratom programhoz csatlakozva újrain-
dult a munka. Azóta a cél nem saját berendezések
építése, hanem az európai fúziós program részeként
plazmadiagnosztikai eljárások fejlesztése és különbö-
zô mérések, számolások folytatása …

2005 óta óriásit fejlôdött a magyar fúziós program
mérnöki háttere, ennek köszönhetô, hogy kb. 10 ma-
gyar dolgozik az ITER különbözô alkatrészeinek ter-
vezésén, többek között a tríciumtermelô kazetta meg-
valósításán.”

Ugyan sokaknak ellenérzésük van mindennel szem-
ben, ami „nukleáris”, az azonban nem tagadható,
hogy az orvostudomány e tudományterület fejlôdésé-
nek köszönhetôen számos diagnosztikai és gyógyító
eszköznek jutott birtokába. Ezekkel a fejleményekkel
foglalkozik Környei László, Sárándi István, Szilvási
István és Tóth Gyula cikke (Radioaktív nyomjelzés az
élô szervezetben: nukleáris medicina ), valamint Za-
ránd Pál áttekintése (Fejezetek a radioaktív nuklidok
terápiás alkalmazásából ), amelyek olyan fontos al-
kalmazásokról számolnak be, amilyenekrôl nemcsak
a nagyközönség, de a fizikus-kémikus szakma sem
tud sokat.

A cikkgyûjtemény áttekintéséhez a legalkalmasabb
végszót Zaránd Pál fogalmazta meg: „A nukleáris tu-
domány története nem lenne teljes a radioaktív izotó-
pok (sugár)terápiás alkalmazásainak ismertetése nél-
kül. Az izotópok alkalmazásának számos lehetôsége
van, és ezek az idôk folyamán a kor technikai lehetô-
ségei alapján változnak vagy akár teljesen el is tûnhet-
nek az orvostudomány eszköztárából.”

Mindent összevetve ez a kötet kiválóan alkalmas
mind felsôoktatási segédkönyvnek, mind pedig a leg-
jobb értelemben vett felsôfokú ismeretterjesztô mû-
nek. Létrehozásáért dicséret illeti az Akadémiai Ki-
adót, az MTA Fizikai Tudományok és Kémiai Tudo-
mányok Osztályát, valamint a kiadás támogatóit.

Bencze Gyula

HÍREK – ESEMÉNYEK

PETER E. HODGSON
1928–2008

2008. december 8-án 80 éves korában elhunyt Peter
Edward Hodgson, az Oxfordi Egyetem Nuclear Phy-
sics Laboratory elméleti magfizikai osztályának veze-
tôje, a Corpus Christi College tagja, a nemzetközi hírû,
kiváló elméleti magfizikus.

1928. november 17-én született Londonban. Felsô-
fokú tanulmányait Londonban végezte az Imperial
College-ban, ahol 1948-ban szerzett diplomát. Pályáját
kísérleti fizikusként kezdte George Thomson irányítá-
sa alatt, és az elsôk között volt, akik azonosították a
K+ mezon három pionra való bomlását és meghatá-
rozták annak tömegét. Ezzel a munkával szerezte meg
a doktori fokozatot 1951-ben.

A magfizikával H. S. W. Massey vezetése alatt a
University College Londonban kezdett foglalkozni,
ahol a neutronok szórását tanulmányozta α-részecs-
kéken. Ez a munka felkeltette Rudolf Peierls és Denys

Wilkinson figyelmét, akik meghívták Oxfordba, ahol
az egyetem Magfizikai Laboratóriumában hamarosan
az Elméleti Magfizikai Osztály vezetôje és a Corpus
Christi College tagja lett, onnan is vonult nyugdíjba.
Szakmai munkásságát több mint 300 tudományos
publikáció és 11 könyv dokumentálja.

Peter Hodgson Oxfordban kezdett el foglalkozni a
rugalmas szórás optikai modelljével, valamint az
atommag-reakciók, köztük az úgynevezett direkt
magreakciók elméletével. 1963-ban jelent meg az
oxfordi Clarendon Press kiadásában The Optical Mo-
del of Elastic Scattering címû monográfiája, amely a
szakterület „bibliájává” lett, és nevét világszerte is-
mertté tette.

Hodgson professzor kapcsolatai a magyar magfizi-
kusokkal 1964-ben kezdôdtek, amikor Párizsban, az
International Conference on Nuclear Physics meghívott
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elôadójaként elôadásában felhívta a figyelmet Zimányi
Józsefnek és e sorok írójának munkájára az úgyneve-
zett deuteron stripping reakciók újszerû elméleti tár-
gyalásáról még a cikk megjelenése elôtt. A késôbbiek-
ben Helsinkiben, Koppenhágában, majd budapesti lá-
togatása alkalmával hazánkban is elmélyítette szakmai
kapcsolatait a magyar kutatókkal, köztük Lovas István -
nal, Zimányi Józseffel és Bencze Gyulával.
Berényi Dénes professzor oxfordi tanulmányútjá-

nak köszönhetôen Hodgson professzor késôbbi deb-
receni látogatása során kiváló szakmai kapcsolatokat
alakított ki az MTA Atommagkutató Intézete kutatói-
val, köztük Gyarmati Borbálával, Lovas Rezsôvel és
Vertse Tamás sal. Ennek köszönhetôen a már említet-
teken kívül több debreceni kutató is (pl. Pál Károly,
Lévai Géza ) töltött hosszabb idôt Oxfordban, és elért
eredményeikrôl több közös publikáció is született.
Utoljára 1999-ban látogatott Debrecenbe, ahol Globá-
lis felmelegedés és atomenergia1 címmel tartott meghí-
vott elôadást március 4-én a The Future of Physics
and Society konferencián.

A magfizika mellett Hodgson professzort élénken
foglalkoztatta a tudomány társadalmi hatása, a tudo-
mány és társadalom, valamint a tudomány és vallás
kapcsolata is. Aktív tagja volt az Atomtudósok Szövet-
ségének (Atomic Scientists’ Association), 1952–1959
között pedig az elnökségnek is tagja volt. Késôbb a

1 Az elôadás megjelent a Fizikai Szemlében (49/6 (1999) 237),
teljes szövege letölhetô a folyóirat honlapjáról http://www.kfki.hu/
fszemle/archivum/fsz9906/hodgson.html

Pax Romana Tudományos Titkárságának elnöke lett,
és konzultánsként szolgált a Pápai Kulturális Tanács-
nál (Pontificium Consilium de Cultura).

Halála elôtt két könyvön is dolgozott, az egyik az
energiával, a környezettel és a klímaváltozással foglal-
kozott, a másik Galilei munkásságát dolgozta fel. Az
utóbbi remélhetôen hamarosan megjelenik.

2003-ban egy Varennában tartott meghívott elôadá-
sában a következôképpen szólt a tudományról: „A tu-
dósok közötti baráti együttmûködés a tudomány meg-
határozó összetevôje. Létezett ugyan néhány magányos
lángész, mint Newton és Einstein, a tudományos ered-
mények többségét azonban kutatócsoportok érik el,
akik ugyanazon vagy hasonló problémákon együtt
dolgoznak. Ennek kiemelkedô példái a múlt századból
Sommerfeld Münchenben, Bohr Koppenhágában, Ru-
therford Cambridge-ben és Fermi Rómában. Ezek ter-
mészetesen a tudomány csúcsteljesítményei, de mi,
akik a hegycsúcsok lábánál dolgozunk, megpróbálhat-
juk követni a példájukat. Bár nem hiszem, hogy azok a
kollégák, akik Oxfordba jöttek, sokat tanultak tôlem,
egymástól azonban annál többet, és ebbôl a kölcsönha-
tásból további együttmûködések születtek, amelyek
folytatódtak akkor is, amikor hazatértek.”

A fentiek is illusztrálják, hogy Peter Hodgsonban
nemcsak egy kiemelkedô elméleti magfizikust vesz-
tettünk el, hanem a magyar magfizika igaz barátját is,
akinek jelentôs szerepe van abban, hogy a hazai, kü-
lönösképpen a debreceni elméleti magfizikai kutatást
a nemzetközi szakmai körök jegyzik és elismerik.

Bencze Gyula

KOSÁLY GYÖRGY
1933–2009

Egy évvel ezelôtt megjelent utolsó munkája a biofizi-
ka területére esik, egy rendkívül eredményes, válto-
zatos elméleti fizikusi pálya befejezéseként. Elsô
munkahelyén, a KFKI Reaktorfizikai Fôosztályán a
neutrontranszport és a stochasztikus folyamatok el-
méleti kérdései mellett elsôsorban a neutronlassítás
elemi folyamatai érdekelték, a neutronok szóródása a
már moderátorként alkalmazott vagy jövôbeni alkal-
mazásokra szóbajövô egyéb neutronlassító folyadé-
kok molekuláin. Mind a stochasztikus folyamatok,
mind a folyadékfizika témaköre végigkísérte kutatói
pályáján.

A hatvanas évek elején megjelent elsô munkáiban a
molekulákon való neutronszórás kvantummechanikai
tárgyalásában gyakran alkalmazott, de elméletileg
kevéssé megalapozott „tömegtenzor” közelítés érvé-
nyességi feltételeit sikerült kidolgoznia, és ez az ered-
mény meghozta a nemzetközi elismerést. A követke-
zô néhány évben a molekulákból felépülô folyékony

és szilárd anyag dinamikájának neutronszórással tör-
ténô vizsgálata foglalkoztatta, akkor már a KFKI El-
méleti Szilárdtestfizikai Osztályán, norvég, lengyel,
dubnai kísérleti csoportokkal való együttmûködés
keretében. Azután 1969-tôl ismét reaktorfizikai témá-
kon dolgozott a KFKI-ban és a rokon svájci intézet-
ben, Würenlingenben.

1979-ben Franciaországba, majd az Egyesült Álla-
mokba emigrált, és családjával Seattle-ben telepedett
le, ahol rövidesen az University of Washington Me-
chanical Engineering tanszékén lett professzor. Ez
teljesen új kutatási területet jelentett, többkomponen-
sû folyadékok turbulens áramlásakor létrejövô keve-
redési folyamatok, reakciók, égési és biológiai folya-
matok tanulmányozását. Emellett feladata volt a ter-
modinamika és folyadékfizika elméletének oktatása.
A matematikai fizika módszereinek alapos ismerete és
kiváló kutatói intuíciója révén hamarosan ezen a terü-
leten is a nemzetközi élvonalba került.
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A KFKI egykori reaktorfizikai, majd szilárdtestfizi-
kai osztályán dolgozó kollégái, elméleti és kísérleti
fizikusok számára egyaránt emlékezetesek maradnak
Kosály György szemináriumi elôadásai. A gázokon,
folyadékokon és kristályos szilárd anyagokon való
neutronszórásos vizsgálatok elméletét a legegysze-
rûbb, konkrét modellrendszerek, a harmonikus osz-
cillátor vagy a kétatomos súlyzó-molekula példáján
mutatta be, így sikerült a „teljesen általános”, de
ennek megfelelôen absztrakt formulák mondanivaló-
ját világossá tennie, közel hoznia a többségükben
kísérletezôkbôl álló hallgatósághoz is. Igaz, másoktól
is mindenekelôtt a világos, egyértelmû kijelentéseket
igényelte: „szóval azt mondod, hogy…” bevezetéssel
gyakran fogalmazta meg minden jelenlévô számára
érthetôen egy elôadó vagy vitapartner körülményesen
kifejtett, vagy esetleg nem egészen megértett monda-
nivalóját. Eleven, világosságra törekvô, eredeti stílusa
fizikus összejövetelek, téli iskolák, elméleti szeminá-
riumok érdekes, vonzó színfoltja volt.

Kosály a „számolós”, problémamegoldó kutatók kö-
zé tartozott, és bár szívesen hallgatta a „tisztán elméleti”

alapkérdésekrôl szóló, idônként filozófiai irányba elto-
lódó vitákat is, valójában a kvantumelmélet apparátusá-
nak konkrét alkalmazásai, magyarázatra váró kísérleti
eredmények, vagy új információt ígérô, a jövôben meg-
valósítható mérések érdekelték. Az elméletileg kapott
formulák numerikus kiértékelése mindig izgalmas fel-
adatot jelentett a számára, sokszor estig kopogott az
(akkor még létezô, zajos, de már osztani is tudó) elekt-
romos számológépen, egy-két évvel késôbb pedig fia-
talabb kollégáival hajnalig együtt ragasztotta az elsza-
kadó lyukszalagokat a Nehézipari Minisztérium éppen
akkortájt (talán 1962-ben) üzembe helyezett és akadé-
miai kutatásokra néhány éjszakára kölcsönadott „nyu-
gati” számítógépén.

Fiatalabb kollégáit a kutatómunkában és az eredmé-
nyek publikálásakor is egyenrangúnak tekintette, és bár
munkája mellett családja és széles baráti köre sok idejét
lefoglalták, késô este, vasárnap, vagy akár szabadsága
idején is bármikor szívesen vette, ha kollégái megkeres-
ték és kérdésekkel vagy új ötletekkel zavarták.

Kosály György ez év június 8-án meghalt.
Solt György

AZ AKADÉMIAI ÉLET HÍREI

Tudománytallózó
Böngészhetôvé és egyúttal mérhetôbbé teszi a magyar-
országi kutatók teljesítményét az Akadémia és több más
tudományos szervezet nemrég beindított programja, a
nyilvánosság számára is hozzáférhetô Magyar Tudomá-
nyos Mûvek Tára. A virtuális katalógus várhatóan 2010
januárjától lapozgatható. Az adatbázisban keresgélôk
összehasonlíthatják a tudományos mûhelyek, például

egyetemek, kutatóintézetek teljesítményét, a publikáció-
kat ugyanis nemcsak témák és kutatók, hanem intéze-
tek és idôszakok szerint is listázhatják majd. Ez meg-
könnyítheti a tudományra fordított – állami vagy magán-
szektorból származó – pénzek elszámoltatását, de segít-
heti például a fiatal kutatók pályázatainak elbírálását is.
Az új adattárról a HVG-ben olvasható részletes cikk.

Kitüntetések a nemzeti ünnepen
Az augusztus 20-i állami ünnep alkalmából, az MTA
Székházában kitüntetéseket adott át augusztus 19-én
Pálinkás József, az MTA elnöke. Az ünnepségen a
kitüntetettek és hozzátartozóik mellett jelen voltak
akadémikusok, tudományos osztályok elnökei, kuta-
tóintézeti vezetôk.

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének elôter-
jesztésére a Magyar Köztársaság elnöke a Magyar
Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést
adományozta

a különbözô ionnyaláb-analitikai módszerekben
megtestesülô kísérleti atom- és magfizikai eredmé-
nyek nemzetközileg elismert interdiszciplináris alkal-
mazásáért, az akadémiai kutatóintézetek és az egyete-
mi oktató- és kutatómunka közötti szoros együttmû-
ködés megteremtése terén, több évtizeden keresztül

kifejtett kiemelkedô munkásságáért Kiss Árpád Zol-
tánnak, az MTA Atommagkutató Intézet tudományos
tanácsadójának;

a fizikai kémia tudományterületén végzett kimagas-
ló tevékenységéért, valamint szakmai életútjának elis-
meréséül Rockenbauer Antalnak, az MTA Kémiai
Kutatóközpont Szerkezeti Kémiai Intézete tudomá-
nyos tanácsadójának;

a nagyenergiájú kísérleti részecskefizika területén
nemzetközileg elért eredményeiért, oktatói tevékeny-
ségéért, továbbá a kutatások során a mûszaki/techni-
kai fejlesztések nemzetközi elismertetésében és tudo-
mányos, valamint gazdasági haszonnal is járó alkal-
mazások fejlesztésében végzett munkájáért Veszter-
gombi Györgynek, az MTA KFKI RMKI Részecskefizi-
kai Fôosztály tudományos tanácsadójának, egyetemi
tanárnak.
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A Magyar Köztársaság elnöke a Magyar Köztársasági
Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta

a légköri elektromos paraméterek és a rádióhullá-
mok ionoszférikus-abszorpció mérésének kidolgozá-
sáért, a légköri elektromos potenciálgradiens napi,
éves és hosszúperiódusú változásainak elemzéséért, a
légköri elektromos és extraterresztrikus paraméterek
kapcsolatának vizsgálatáért, valamint a geomágneses
utóhatás nap-földfizikai összefüggéseinek kutatásá-

ban elért eredményeiért Märcz Ferencnek, az MTA
Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet nyugalmazott
tudományos fômunkatársának, senior kutatójának;

kiváló tudományszervezôi munkájáért, elsôsorban
az MTA Fizikai Tudományok Osztályának tudomá-
nyos titkáraként végzett lelkiismeretes és eredményes
tevékenységéért Neményi Mártának, az MTA Titkár-
sága Fizikai Tudományok Osztály Titkársága osztály-
vezetôjének.

A TÁRSULATI ÉLET HÍREI

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2009. évi Küldöttközgyûlése
Az Eötvös Társulat éves Küldöttközgyûlését 2009.
május 23-án tartotta az ELTE Fizikus tömbjében.

A napirend elôtti elôadást Frey Sándor, a FÖMI
Kozmikus Geodéziai Obszervatórium fôtanácsosa
tartotta Kvazárok a távoli Világegyetemben címmel. A
csillagászat nemzetközi évében természetes volt a
témaválasztás, az elôadást követô kérdések pedig jól
tükrözték a téma iránti széleskörû érdeklôdést.

Elnöki megnyitó

Miután meggyôzôdött arról, hogy a küldöttközgyûlés
határozatképes – a 95 küldöttbôl 59 megjelent – a
Társulat elnöke megnyitotta a Küldöttközgyûlést.
Sólyom Jenô köszöntötte a küldötteket, a meghívot-

takat, az elnökséget, valamint a Társulat érdeklôdô tag-
jait. Megemlékezett az Eötvös Loránd Fizikai Társulat
jogelôdje, a Magyar Fizikusok Egyesülete megalakulásá-
nak 60. évfordulójáról és külön üdvözölte az 1949 óta
folyamatosan tag Gergely Györgyöt, Haiman Ottó t, Lu-
kács Józsefet, Pál Lénárdot, Sasvári Kálmán t, Somogyi
Antal t, Szamosi Gézá t és Turi Istvánné Frank Zsuzsá t.
A Társulat elnöke köszöntése befejezéseként kegyelettel
emlékezett meg az alapítás óta elhunyt tagtársainkra.

Beszámolójában mondanivalója középpontjába állí-
totta, hogy a Társulat elnöksége az év folyamán foglal-
kozott a természettudományos oktatás helyzetével, az
Oktatási és Kulturális Minisztérium felé elôterjesztette
ezzel kapcsolatos állásfoglalását. Az elnök ezen kívül
részletesen beszélt egyes kiemelt témákról: a nemzet-
közi kapcsolatokon belül az EPS-ben végzett munkáról,
a CERN-nel lebonyolított közös programokról; a hazai
kapcsolatokon belül az MTA és az OKM központi sze-
repérôl; a szakcsoportok tevékenységérôl. A Társulat
szervezései közül kiemelte Teller Ede születésének
centenáriumi ünnepségeit (2008. január) és a Marx
György emlékülést (2009. május, MTA).

A Szavazatszámláló bizottság felkérése

A második napirendi pontnak megfelelôen a Közgyû-
lés egyhangúlag megszavazta a Szavazatszámláló Bi-

zottságot, a jegyzôkönyv vezetôjét és hitelesítôit, vala-
mint a Mandátumvizsgáló Bizottság tagjait.

Fôtitkári beszámoló

Ezt követôen tartotta meg Kádár György fôtitkári be-
számolóját.

A Közgyûlés elé terjesztette a Társulat Közhasznú-
sági jelentésének tartalmi beszámolóját, majd Gazdál-
kodási és számviteli beszámolóját, valamint a 2009.
évi költségvetési tervet.

A tartalmi beszámolóban a közhasznú tevékenysé-
gek hivatalos csoportosítása szerint a következô té-
makörökben végzett társulati munkáról számolt be:

– tudományos tevékenység, kutatás;
– nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeret-

terjesztés;
– kulturális tevékenység, kulturális örökség meg-

óvása, környezetvédelem;
– az euroatlanti integráció elôsegítése.
Ennek keretében ismertette a Társulat szakcsoport-

jainak és területi csoportjainak a széleskörû, szakmai
tekintetben kiemelkedôen igényes rendezvényeit.

A fôtitkári beszámolóhoz többen is hozzászóltak:
Nagy Dénes Lajos hangsúlyozta, hogy a Társulat

kulturális tevékenysége lényegesen szélesebb körû
annál, mint ami a beszámolóban elhangzott, a Fizikai
Szemle kiadása, a tagság ismeretterjesztô tevékenysé-
ge és a felsorolt rendezvények lényegesen hozzájárul-
nak az ország természettudományos mûveltségének,
kulturális színvonalának fenntartásához. Kiigazítást
tett a KöMaL tulajdonosi viszonyainak pontatlan felso-
rolására: az ELFT nem kiadó, hanem résztulajdonos.
Moróné Tapody Éva a területi csoportok rendezvé-

nyeinek felsorolását hiányosnak találta, példaként a
beszámolóban nem említett Csongrád megyei csoport
néhány rendezvényét sorolta fel. Indítványozta, hogy
a területi csoportok beszámolói alapján a helyi tevé-
kenységek a közhasznúsági jelentésben részleteseb-
ben legyenek ismertetve.
Sükösd Csaba a Fizikai Szemle negatív egyenlegét

elfogadhatónak tartja, ugyanis itt a tagdíjak egy részét
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is bevételnek, mintegy elôfizetési díjnak kellene értel-
mezni, hiszen a Fizikai Szemlé t minden fizetô tag
ingyen kapja. A számviteli elszámolási szabályok
azonban nem engedik meg, hogy a tagdíjak bevételét
ekként megosztva tartsuk nyilván.

Kádár György reagált Sükösd Csaba felszólalására,
egyetértett az elmondottakkal és egyúttal mozgósítás-
ra hívta fel a résztvevôket, hogy írjanak cikkeket a
Szemlébe és szakmai körükbe tartozó társaikat is erre
biztassák, mert a lap kifogásolható késedelmes megje-
lenését a megjelentethetô cikkek hiánya okozza.
Ádám Péter, a Felügyelô Bizottság elnöke, felolvas-

ta a testület jelentését és elfogadásra javasolta a fôtit-
kári beszámolót, a pénzügyi beszámolót és a 2009. évi
költségvetési tervet.

Javaslat az Alapszabály módosítására

Az ötödik napirendi pont az Alapszabály módosítására
vonatkozó javaslat volt. A változások – megszûnô át-
húzva, új rész dôlt betûkkel jelölve – az alábbiak:

11.§. (3) A szakcsoport taggyûlése négyévi idôtar-
tamra vezetôséget, továbbá elnököt és titkárt választ,
akik a szakcsoport képviseletére jogosultak. A szakcso-
port elnöke és titkára ugyanarra a funkcióra a közvetle-
nül következô négy éves ciklusra nem választható meg—————————
egyszer újraválasztható. A szakcsoport taggyûlése a
szakcsoport mûködésének részletes szabályozása érde-
kében Szervezeti és Mûködési Szabályzatot alkothat,
amelynek rendelkezései azonban nem lehetnek ellen-
tétesek a Társulat Alapszabályában és ügyrendjében
foglaltakkal. A szakcsoport Szervezeti és Mûködési
Szabályzatát a Társulat Elnöksége fogadja el.

13.§. (3) A Küldöttközgyûlés küldötteit a Társulat
szakcsoportjai és területi csoportjai választják meg———————
minden második tisztújító Küldöttközgyûlést megelô-
zôen a szakcsoportok és területi csoportok vezetôivel
egy idôben választják meg. A szakcsoportokat és te-
rületi csoportokat a 7.§ (1) bekezdése szerint értelme-
zett elsô 10 szavazati jogú tagjuk után egy, majd min-
den további 20 szavazati jogú tagjuk után egy-egy
küldöttet választanak—————————— küldött képviseli a Küldöttköz-
gyûlésben. Az egyes szakcsoportokat és területi cso-
portokat az általuk választható————— delegálható küldöttek
számáról a Társulat tagnyilvántartása alapján a Társu-
lat titkársága a Küldöttközgyûlés elôtt legalább 60
nappal értesíti. A küldöttek megbízatása a következô——————
tisztújító Küldöttközgyûlésig————————————— négy évre szól. A felada-
tuk ellátásában akadályoztatott küldöttek helyett,
vagy ha egy szakcsoport vagy területi csoport létszá-
mának növekedése ezt indokolttá teszi, az érintett
szakcsoport vagy területi csoport idôközben is új kül-
dötte(ke)t választhat.

27.§. (1) A jelen Alapszabályt a Társulat Küldöttköz-
gyûlése a 2004. június 5-én———————— 2008. május 31-én elfoga-
dott alapszabály módosításával 2008. május 31-én—————————
2009. május 23-án fogadta el és léptette életbe.

(2) A jelen Alapszabály hatálybalépésével a Társu-
lat 2004. június 5-én———————— 2008. május 31-én elfogadott
korábbi alapszabálya érvényét veszti.

Vita és szavazás

A hatodik napirendi pontban szereplô szavazásokat
vita elôzte meg, amelynek során:

Kádár György elmondta, hogy több cégnek küldött
a Vezetôség szponzorálásra felkérô levelet, hogy a
Társulat mûködését anyagilag támogassák.

Sükösd Csaba felszólalásában elmondta, hogy a
cégek csak konkrét programokra, projektekre adnak
támogatást, például Tanári Ankétra, így konkrét cé-
lok érdekében történô szponzorálásra kell összpon-
tosítani.
Legeza Ôrs indítványa szerint a Fizikai Szemle pél-

dányszámának csökkentésével költséget lehetne meg-
takarítani, és a lap elektronikus formában történô
elérésére tett javaslatot, így azt minden tag a kívánsá-
ga szerinti formában érhetné el.
Füstöss László, a Szemle szerkesztôje azt fejtegette,

hogy nem lenne szerencsés a Fizikai Szemle kizárólag
vagy elsôsorban interneten történô megjelentetése.
Ádám Péter szerint, ha szûkülnek a lehetôségek,

lehet, hogy kényszerûen elektronikus lesz a folyóirat.
A példányszám csökkentésével azonban nem lineári-
san csökkennek a költségek.
Gergely György felszólalásában azt említette, hogy

a Társulatnak nagyon sok nyugdíjas tagja van, közü-
lük nem mindenki számára lehetséges a lap elektroni-
kus úton való olvasása.
Solymosi József egyetértett Sükösd Csabával és ese-

tenkénti ad hoc bizottság létrehozására tett javaslatot,
amelyik új konferenciák szervezésére keres lehetôsé-
geket, például jelenleg a társadalmi érdeklôdés kö-
zéppontjába kerülô energetika körében. Kádár
György megköszönte a javaslatokat, és jó ötletnek
tartotta, hogy az elkövetkezendô idôben konkrét dol-
gokra kell szponzori támogatást kérni.

Ezután Sólyom Jenô szavazásra bocsátotta a Fel-
ügyelô Bizottság beszámolójának elfogadását. A Köz-
gyûlés a Felügyelô Bizottság jelentését egyhangúlag
elfogadta.

A levezetô elnök szavazásra bocsátotta a fôtitkári
beszámolónak, a közhasznúsági jelentés tartalmi és
pénzügyi beszámoló részének és a 2009. évi költség-
vetésnek az elfogadását. A Közgyûlés a beszámolókat
és a költségvetést 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Kádár György ismertette, majd Sólyom Jenô szava-
zásra bocsátotta az Alapszabály módosítására tett ja-
vaslatot. A Közgyûlés az Alapszabály módosítását 1
tartózkodás mellett elfogadta.

A jelölôbizottság elôterjesztése
új tisztségviselôk megválasztására
A hetedik napirendi pontnak megfelelôen a Jelölô
Bizottság elôterjesztést tett új tisztségviselôk megvá-
lasztására.

A Jelölô Bizottság elnöke: Patkós András, tagjai:
Krasznahorkai Attila, Kiss Gyula és Zsúdel László.

Patkós András bevezetôben emlékeztetett arra,
hogy az ELFT következô elnökének megválasztása a
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2008. május 31-i Közgyûlésen megtörtént, a leköszö-
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nô elnök az alapszabály szerint automatikusan a
Társulat alelnöke lesz. A jelen Közgyûlés idôpontja
után tehát két évig az Eötvös Loránd Fizikai Társulat
elnöke Horváth Zalán, egyik alelnöke Sólyom Jenô
(egy évig).

Ezután Patkós András elôterjesztette a Jelölô Bizott-
ság javaslatait a további tisztségek jelöltjeire: fôtitkári
tisztségre Kádár György; alelnöki tisztségre (megvá-
lasztható 3 fô) Kovách Ádám, Mester András, Sükösd
Csaba; fôtitkár-helyettesi tisztségre (megválasztható 4
fô) Csákány Antalné, Móróné Tapody Éva, Wojnaro-
vich Ferenc, Juhász Nándor és Zagyvai Péter.

A felsorolt jelöléseket a Közgyûlés az érintettek
tartózkodása mellett elfogadta. További jelölésekre a
lehetôséget a küldöttek nem használták ki, a szavazó-
lapokra a felsorolt nevek kerültek azzal, hogy az öt
fôtitkár-helyettes jelölt közül legfeljebb négyre lehet
érvényesen szavazni.

Sólyom Jenô elôterjesztette az Elnökség javaslatát
az Eötvös Társulati Érem odaítélésére Gyulai József,
az ELFT tiszteletbeli elnöke számára, és ismertette
Gyulai József legfontosabb eredményeit, különös te-
kintettel Társulati szerepére és munkájára. Az Elnök-
ség javaslatát a Közgyûlés szavazólapon, titkos szava-
zással fogadhatja el.

Választás

A nyolcadik naprendi pont maga a választás, a szava-
zólapok kitöltése volt.

A Szavazatszámláló Bizottság elvégezte feladatát és
ismertette a szavazás eredményét.

A leadott 59 érvényes szavazat alapján fôtitkár Ká-
dár György (55 szavazat); alelnökök Kovách Ádám

(59), Mester András (58), Sükösd Csaba (59); fôtitkár-
helyettesek Móróné Tapody Éva (54), Wojnarovich
Ferenc (52), Csákány Antalné (49), Zagyvai Péter
(43). Juhász Nándort 36 szavazattal nem választották
meg. Eötvös Társulati érmet kapott Gyulai József 59
szavazattal.

A Társulat díjainak kiosztása

Kilencedik napirendi pontként került sor a Társulat
szakmai díjainak kiosztására (a Díjbizottság javaslata
és az Elnökség elfogadó szavazása alapján).
Faigel Gyula, a Díjbizottság elnöke ismertette a dí-

jak odaítélésének indoklását és a Társulat elnökével
átadták az elnyert díjakat. A díjazottak:
Dóra Balázs Novobátzky Károly-díj,
Földi Péter Gombás Pál-díj,
Kövér László Gyulai Zoltán-díj,
Palla Gergely Bródy Imre-díj,
Siklér Ferenc Jánossy Lajos-díj,
Vankó György Schmid Rezsô-díj.
Dóra Balázs és Siklér Ferenc nem tudtak jelen len-

ni, így késôbb vehetik át a díjat.
A Díjbizottság javaslatára a Társulat „a fizikai gon-

dolkodás terjesztéséért” Papp Katalinnak ítélte a Pro-
métheusz-díjat (a díjazott nem volt jelen).

Zárszó

Befejezésül Horváth Zalán, az Eötvös Loránd Fizikai
Társulat hivatalba lépô elnöke beköszöntô beszédé-
ben üdvözölte a Társulat Küldöttközgyûlését, megkö-
szönte az 50 évnél régebben belépett és most megje-
lent társulati tagok részvételét, és a Közgyûlést bere-
kesztette.

Az ELFT Vákuumfizikai, -technológiai és Alkalmazásai Szakcsoportja és
a Magyar Vákuumtársaság 2009. II. félévi közös szemináriumai
2009. szeptember 29., kedd:
Baross Tétény és Mészáros Botond (KFKI-RMKI):

Vákuumon belüli mozgatás a fúziós berendezé-
sekben.

2009. október 20., kedd:
Malicskó László (MTA SZFKI): A felületi dekorációs

TEM technika 50 éves évfordulójára.
2009. november 17., kedd:
Lakatos Ákos és Langer Gábor (DE Szilárdtestfizikai

Tanszék): Diffúziós folyamatok vizsgálata szekun-
der neutrális-rész tömeg-spektrometriával.

2009. december 8., kedd:
Dücsô Csaba (Budasolar Kft.): Amorf szilícium nap-

elem gyártósor fejlesztése a Budasolar Kft.-ben.
Lábadi Zoltán (MATA MFA): Napelem-technológiai

kutatás-fejlesztés az MTA MFA-ban.
Az elôadások az Eötvös Társulat székházában (Buda-
pest, II. Fô utca 68.) a II. emeleti 222. szobában dél-
után 2 órakor lesznek.

A szemináriumokra tagjait és minden érdeklôdôt
szeretettel vár a Szakcsoport és a Magyar Vákuumtár-
saság vezetôsége.
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HÍREK A NAGYVILÁGBÓL

Japán diplomata az Atomenergia Ügynökség élén
2009. július 2-án a bécsi székhelyû Nemzetközi Atom-
energia Ügynökség (IAEA) a japán Yukiya Amanó t
választotta meg következô elnökének. A 62 éves
Amano megszerezte a 35 tagú igazgatótanács szavaza-
tainak kétharmadát, legyôzve fô riválisát, a délafrikai
Abdul Samad Minty t, akit az atomfegyverrel nem ren-
delkezô nemzetek favoritnak tekintettek.

Az IAEA az a nemzetközi testület, amelynek felada-
ta a nukleáris leszerelési szerzôdés (Nuclear-nonproli-
feration treaty) betartását figyelemmel kísérni és meg-
akadályozni az atomfegyverek elterjedését.

Amano ügyvéd képzettségû és kiterjedt gyakorlat-
tal rendelkezik a lefegyverzés és az atomfegyverek
elterjedésének témakörében. Amennyiben szeptem-
berben az Ügynökség 146 tagú Kongresszusa a kine-
vezést jóváhagyja, ô lesz Mohamed El Baradei utódja,
aki 1997 óta vezeti a testületet és 2005-ben az IAEA-
val együtt Béke Nobel-díjat kapott. Amano csendes,
nyugodt stílusával feltehetôen nem fog El Baradei
nyomdokába lépni, akinek idônkénti heves kitörései
gyakran kerültek a címlapokra.

(http://www.nature.com)

Uránt találtak a Holdon
Egy japán ûrszonda új mérési adatai szerint van urán
a Holdon. A kutatók szerint ez az elsô meggyôzô bi-
zonyíték arra, hogy Hold felszínén levô porrétegben
jelen van a nehéz radioaktív elem. A felfedezést a 40.
Lunar and Planetary Conference és az International
Workshop Advances in Cosmic Ray Science közlemé-
nyeiben jelentették be.

A felfedezés azt a lehetôséget is felveti, hogy a
Holdon atomerômûveket lehet majd építeni, sôt ez
az új bányászati lehetôség földi uránszükségletünk
kielégítésénél is jól jöhet. A japán Kaguya ûrszonda,
amelyet 2007-ben bocsátottak fel, gamma-spektro-
méter segítségével detektálta az urán jelenlétét. A
berendezés segítségével a tudósok feltérképezhetik
a holdfelszín összetételét, kimutatva tórium, kálium,

oxigén, magnézium, szilícium, kalcium, titán és vas
jelenlétét is.
Robert Reedy, az arizonai Tucson székhelyû Plane-

tary Science Institute kutatója, a Kaguya kutatócsoport
egyik tagja szerint: „Az uránra vonatkozó adatok már
megvannak. Egyre több új elemet is detektálunk, méré-
seink ezenkívül a korábbi adatokat finomítják és meg-
erôsítik.” Az eredmények segítenek eldönteni, hogy a
jövôbeli hold-kolóniák hová épüljenek, és mivel az
embereknek szükségük lesz a holdi állomáson energiá-
ra, azt esetleg atomerômûvek szolgáltathatják.

A hivatalosan SELENE (Selenological and Enginee-
ring Explorer ) nevû Kaguya ûrszonda küldetésének
végén, június 10-én csapódott be a holdfelszínbe.

(http://www.space.com)

Röntgen-sugarakkal az Alzheimer-kór nyomában
Egy gyógyszer hatékonyságát úgy lehet a legjobban
megbecsülni, ha leképezik azokat a változásokat,
amelyeket az a páciens szöveteiben létrehoz. Az Alz-
heimer-kór esetében azonban ez igen nehéz feladat,
mivel a szokásos leképezô módszerek, mint például a
mágneses rezonancia leképezés (MRI), nem képesek
észlelni a mikron-méretû változásokat az agyban,
amelyek a betegséggel kapcsolatban létrejönnek.

Mindazonáltal a Brookhaven Nemzeti Laborató-
rium (BNL) és a State University of New York, Stony
Brook (SUNY) kutatói szerint ezek az apró elváltozá-
sok észlelhetôk a komputer-tomográfia egy új válto-
zata, a diffrakcióval érzékenyített leképezés (diffrac-
tion-enhanced imaging) segítségével, sôt ez a techni-
ka alkalmas lehet az Alzheimer-kór korai diagnoszti-
zálására is!

Az Alzheimer-kórnak, amely világszerte emberek
tízmillióinak szellemi leépülésével jár, oka az agyban

bizonyos proteinben sûrû területek kialakulása. Ezek
a „plakkok” egy béta-amiloid elnevezésû fehérjébôl
állnak, méretük pedig mindössze 5–200 mikron.

Az amerikai kutatócsoport egerek agyában sikerrel
azonosított béta-amiloid plakkokat az új technikával,
amelyet 1995-ben fejlesztettek ki. A plakkokat koráb-
ban ugyanezzel a technikával japán kutatók már meg-
figyelték 2006-ban, azonban nem élô agyszövetben,
hanem metszetekben.

Az amerikai kutatók által alkalmazott „diffrakció-
val érzékenyített leképezés” módszer a Brookhaven
Nemzeti Laboratórium National Synchrotron Light
Source (NSLS) sugárforrásának röntgen-nyalábját
használta. A monokromatikus sugárnyaláb a mintán
keresztülhatolva szóródik és elhajlik különbözô szö-
gekben a vizsgált szövet tulajdonságainak megfelelô-
en. A szórt sugárzás szögeloszlásának különbségeit
egy analizátorkristály erôsíti fel. Egy bonyolult detek-
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hozható létre a vizsgált szövetrôl.
Az új módszer nagyobb feloldóképessége abból

adódik, hogy a röntgensugárzás intenzitása a hagyo-
mányos tomográfiával összehasonlítva három nagyság-
renddel nagyobb. „Bár a diffrakcióval érzékenyített
leképezés térbeli felbontása nem jobb mint a hagyomá-
nyos tomográfiáé, a lágy szöveteknél jóval kontraszto-
sabb képet ad, azért a kisebb szerkezetek is láthatóvá
válnak” – állítja Dean Connor, a BNL korábbi kutatója,
aki nemrég ment át a North Carolina Egyetemre. Con-
nor és társai 30 mikronnál kisebb méretû béta-amiloid
plakkokat is azonosítottak, amelyek sûrûsége a környe-
zô szövetekéhez képest csak 2%-kal tért el.

Míg az MRI módszer szintén le tud képezni szöve-
teket, a térbeli felbontása jóval kisebb, általában 20–
30 mikron. Az új módszerrel elméletileg akár 2 mik-
ron felbontás is elérhetô, bár ehhez jóval nagyobb
sugárdózis szükséges, mint amit egy páciens el tud
viselni.

Alessandro Olivo, a University College London
komputer-tomográfia szakértôje támogatja Connor és
társai kutatásait, mivel a módszerük által elért felbon-
tást semmilyen más módszer nem képes szolgáltatni.
Mindazonáltal még sok nehézséget kell legyôzni,
amíg a röntgensugarakat embereken végzett Alzhei-
mer-kór szûrôvizsgálatra lehet használni.

(http://www.physicsworld.com)

Az ITER fúziós kísérlet újabb három évet késik
A 6 milliárd eurós összköltségû ITER fúziós kísérlet,
amelyet a franciaországi Cadarache-ban építenek,
2026-ig – három évvel a tervezett idôpont utánig –
nem fog beindulni az ITER vezetô testülete által jóvá-
hagyott terv szerint.

A japán Mitóban tartott ülésen az ITER tanács tagjai
bejelentették, hogy a berendezés 2018-ban elkezdi a
tervezett kísérleteket, de deutérium-trícium (D-T)
plazma létrehozásához szükséges alkatrészeket csak
akkor szerelik be, ha a telepítés teljesen befejezôdött.
„A kockázat csökkentése céljából az ITER berendezés
fô komponenseit össze kell szerelni és ki kell próbál-
ni, mielôtt azokat a teljes berendezésbe installálják” –
fogalmazza meg az állásfoglalás.

Az ITER berendezés a D-T plazmát olyan magas
hômérsékletre hevíti fel, hogy az abban jelenlévô
atommagok a köztük levô Coulomb-taszítást legyôzve
hélium-atommagokat és 14 MeV energiájú neutrono-
kat hoznak létre. A neutronok energiáját aztán a fú-

ziós erômû hôvé alakítja át, amellyel gôzturbinák
elektromos generátorokat mûködtetnek.

Az eredeti tervek szerint a kutatók csak 2023-ban
kezdenék meg deutérium és trícium használatát, mi-
után öt évig elôbb hidrogénnel tesztelnék az ITER fô
komponenseit. Mivel azonban egyes kritikus alkatré-
szek nem kerülnek azonnali beszerelésre, az elsô D-T
plazma kísérletet 2026-ra, az eredeti idôpontnál há-
rom évvel késôbbre tervezik.

(http://www.physicsworld.com)
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A kvantum fônix (quantum revival) jelenség. A y (x,y) kezdôállapotot az M, F, A betûkbôl (a Mûszaki 0

Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet rövidítése) alakítottuk ki, a V(x,y) potenciál pedig egy 29 nm 

széles dobozpotenciál. A részábrákon a r(x,y;t) megtalálási valószínûségsûrûséget ábrázoltuk szín-

kódolással (lásd a skálát jobbra), kiválasztott, jellegzetes idôpillanatokra, amelyeket a többszörös és 

teljes újjászületések közelében választottunk. A teljes újjászületés ideje T = 9,3 ps. Mindegyik rész-R   

ábrát egyenként normáltuk. A kék négyzet a dobozpotenciált mutatja.
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