
elvekbôl és nemzetközi követelményekbôl kiindulva
a hazai rendszer felépítését és mûködését mutatja be.
Az utolsó fejezetben a legfontosabb hazai nukleáris
létesítmény, a Paksi Atomerômû sugárvédelmét is-
merteti Bujtás Tibor. A fejezet az atomerômû techno-
lógiai berendezéseinek bemutatásával kezdôdik, vé-
gül a munkahelyi és környezeti sugárvédelmi ellen-
ôrzési rendszerek tárgyalásával zárul.

A kötet a legfontosabb fogalmak meghatározásával,
majd magyar nyelvû szakkönyvek jegyzékével fejezô-
dik be. Az utóbbi kiegészíti az egyes fejezetekhez
megadott – általában angol nyelvû – irodalmat. A hi-
ánypótló könyv a sugárvédelem teljes területét lefedi,
ezért minden sugárvédelemmel foglalkozó szakember
figyelmébe ajánljuk.

Gáspárdy Géza, Kerekes Andor

HÍREK – ESEMÉNYEK

CSÁKÁNY ANTAL (1933–2010)

2010. augusztus 1-jén elhunyt Csákány Antal villa-
mosmérnök, a KFKI egykori tudományos fômunkatár-
sa és az ELTE nyugalmazott egyetemi adjunktusa.
Középiskoláit a kôszegi és a budapesti bencés gimná-
ziumban végezte, 1951-ben érettségizett kitûnô ered-
ménnyel, majd a Budapesti Mûszaki Egyetemen 1956-
ban szerzett villamosmérnöki diplomát. Elsô munka-
helye az Egyesült Izzó volt. 1957-ben került a KFKI-
ba, ahol nukleáris elektronikai mûszerek fejlesztésé-
vel, majd a számítógépek közötti digitális adatátvitel
kérdéseivel foglalkozott. Különösen nagy érdeklôdés-
sel és eredményességgel tanulmányozta a méréselmé-
letben és a jelfeldolgozás terén felmerülô problémá-
kat. Ezek felismerése és hatékony kezelése a termé-
szettudományos kutatásokban alkalmazott mûszerek
fejlesztésekor és gyártásuk során alapvetô jelentôsé-
gû. Az 1970-es évektôl kezdôdôen az intersztelláris
rádiójelek (esetleg üzenetek) adatfeldolgozása terén
végzett elméleti és gyakorlati kutatásokba is bekap-
csolódott. A ’80-as évek elejétôl a kisszámítógépek
alkalmazási lehetôségeit vizsgálva, azok oktatásban
való felhasználása keltette fel a figyelmét.

Az egyetemi oktatásban már pályája kezdetétôl
részt vett. Az ELTE Atomfizikai Tanszékén 1959-tôl
félállású tanársegéd, 1965-tôl adjunktus, majd 1992
januárjától fôállású egyetemi adjunktus volt. 1997-ben
történt nyugdíjba vonulásáig az egyetem Információ-
technikai Laboratóriumát vezette, majd utána szerzô-
déssel 2007-ig még tanított, amíg ebben betegsége
meg nem gátolta. 48 éven keresztül végzett oktatói
tevékenységet, amelyet számos díjjal és kitüntetéssel
ismertek el. Munkásságát számos cikk, egyetemi jegy-
zet és szakkönyv fémjelzi, amelyek többsége még ma
is keresett az antikváriumokban.

Ennyit mondanak a puszta tények, azonban Csá-
kány Antal életmûve ennél sokkal színesebb. A KFKI
fénykorában egyike volt az intézet, majd késôbb kuta-
tóközpont „esôcsinálóinak”, aki meghatározó szere-
pet játszott az elektronikus mûszerek és számítógé-
pek fejlesztésében és alkalmazásainak feltérképezésé-

ben. 1982-ben, a Fizikai Szemlében Antal János sal
közösen írt Fizika és a számítástechnika címû cik-
kükben, hazánkban az elsôk között hívták fel a szak-
mai olvasóközönség figyelmét a számítástechnikára,
mint „a tudomány, technika, a gazdasági, sôt a min-
dennapi élet egyre több területén is lassanként nélkü-
lözhetetlenné váló eszköztárra”. Ezzel kapcsolatban
érdekességként feltétlenül meg kell említeni az általa
tréfaként kidolgozott jelentésgenerátort, egy olyan
számítógépes programot, amely a betáplált szakmai
és közhely-szókincsbôl jelentést írt a megadott para-
métereknek (jelentés hossza, témaköre, pozitív, vagy
éppen negatív eredménye stb.) megfelelôen.

A program nagy derültséget okozott a KFKI kutatói
és az ELTE munkatársai, diákjai között egyaránt. Nem
lehet nem észrevenni azt a kifinomultságot, ahogyan
egy alapvetôen szakmai munkával egyszerre népsze-
rûsíti a számítástechnikát, megmutatja annak alkal-
mazhatóságát egy laikusok által korábban elképzelhe-
tetlennek tûnô területen, egyúttal ráirányítja a figyel-
met egy (csak?) akkoriban gyakran tapasztalt visszás
társadalmi gyakorlatra.

Csákány Antal szeretett tanítani, és meghatározó
szerepe volt abban, hogy fizikusok oktatásában az
elektronika (informatika-számítástechnika) területén
az élenjáró legkorszerûbb ismeretek eljutottak a hall-
gatókhoz. Elôadásai rendkívül népszerûek voltak a
hallgatók körében, az elôadóterem mindig zsúfolásig
megtelt, még a tanárszakosok is tömegesen vettek
részt az érdekes és mindig szórakoztató órákon. Eb-
ben nagy része volt nagyszerû humorérzékének is.
Egykori hallgatói ma is idézgetik egyes kiszólásait,
mint például „A gondolat ostobasága lenyûgözô!”,
vagy „Kérem szépen, az IBM-PC-bôl sok minden ki-
maradt, fôleg az IBM-PC.”

Sok esetben egyetemen kívüli, civil személyek is
hasznos dolgokat tanulhattak az elôadásokból. Meg-
említhetô például, hogy egy késôbbi neves hazai or-
vosprofesszor, akinek szakterülete a pszichológia és a
hipnózis lett, rendszeresen ott ült a padokban. (A
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tényekhez tartozik, hogy az említett orvos kandidátusi
vizsgája egyik melléktárgyának az elektronikát válasz-
totta. Késôbb azután közösen több mûszert és vizsgá-
lati eljárást is kifejlesztettek.)

Fontos hangsúlyozni, hogy oktatói tevékenységét
nemcsak a szigorú elméleti megalapozottság, hanem
a gyakorlatiasságra, a megtanultak
alkalmazására való törekvés is jelle-
mezte. Volt fizikushallgatói említik,
hogy az Elektronika tárgyból a szo-
kásos ellenôrzô dolgozatokon túl,
vizsgafeladatként mindenkinek elô-
re el kellett készítenie egy személyre
szabott áramköri tervet, amely a szó-
beli vizsga alapját képezte. Az elekt-
ronikus áramkörök kidolgozása so-
rán a hallgatók olyan problémákkal
szembesültek, amelyekkel a hasonló
témákban dolgozó szakemberek a
munkájuk során nap mint nap talál-
koznak.

Behatóan foglalkozott a fizika ok-
tatásának problémáival is. Ebben
társa volt fél évszázadon át felesége,
Judit is, aki 30 évig az ELTE Radnóti
Gyakorló Iskolájában, majd 10 évig az ELTE Tanár-
képzô Fôiskolai Karának Fizika Tanszékén tanított
fizikát és fizika szakmódszertant.

Csákány Antal már 1977-ben felhívta a figyelmet a
fizika oktatásának hiányosságaira Kaptafa-fizika
(mérnökszemmel a fizikaoktatásról) címû cikkében,
majd 1996-ban az informatika oktatása kapcsán nyo-
matékosabban fogalmazott: „Egy ország egészséges
szellemi életéhez hozzátartozik, hogy saját felsôfokú
képzésében elôállítsa az egyes fontos szakterületek
ismereteit újabb generációknak tovább örökítô taná-
rokat, valamint ugyanezen területek – legalább poten-

ciálisan – prominens mûvelôit. A fizika kétségtelenül
azon stúdiumok közé tartozik, amelynek a tudomá-
nyos fejlôdés követésében-mûvelésében, a hétközna-
pi élet jelenségeinek megértésében, a világkép kiala-
kításában nagyon jelentékeny szerep jut. Az efféle
ismeretek közismerten elfogadottak – amit csak az a

néhány médiariporter cáfol, akik spi-
rituális fölényként emlegetik ebbéli
ismereteik fogyatékosságait.”

Az oktatással kapcsolatos felisme-
rések a családjában is alkalmazásra
kerültek, Anikó lánya mérnök lett,
és matematikát oktat a Mûegyete-
men, három fiú unokáját pedig ô
maga vezette be a számítástechnika
és informatika rejtelmeibe.

Talán kevéssé ismert, hogy szere-
tett és tudott fôzni, szakmai kreativi-
tását természetes módon egészítette
ki a kreatív hobbi, a fôzés. Mindig új
ötletekkel, új ételekkel kísérletezett,
vagy a hagyományos étkeket igye-
kezett új ízekkel gazdagítani.

Életének utolsó éveiben beteg-
sége visszafogta fizikai aktivitását,

azonban szellemi frissessége és közéleti érdeklôdése
töretlen maradt. Hosszú telefonbeszélgetésekben vi-
tatta meg a szakmai közélet és hazai politika esemé-
nyeit, és továbbra is élénken érdeklôdött a KFKI –
vagy korszerûbben fogalmazva, „a csillebérci telep-
hely” – mindennapjai iránt. Utolsó ilyen beszélge-
tésére e sorok írójával halála elôtt három nappal ke-
rült sor.

Csákány Tóni hirtelen hagyott itt bennünket. Csa-
ládján kívül egykori tanítványainak, kollégáinak és
közeli ismerôseinek is nagyon fog hiányozni.

Bencze Gyula

A TÁRSULATI ÉLET HÍREI

Új helyre költözik az Eötvös Loránd Fizikai Társulat
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat elhagyva eddigi Fő
utcai, az MTESZ székházában található irodáját, 2010
októbere folyamán új helyre, a KFKI csillebérci telep-
helyére költözik.

A pontos cím: 1121 Budapest, Konkoly Thege Mik-
lós út 29–33., 31. épület, II. emelet, 315. szoba.

A költözés nem érinti a Társulat telefon- és faxszá-
mát, az továbbra is (1) 201-8682. A Társulat Nagy Mar-
gó ügyvezető titkárnál található mobiltelefon-száma:
06-20-5703085.

A Társulat a költözés kapcsán megújítja elektroni-
kus postacímét is, amely mail.elft@gmail.com.
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