
nem támogatták úgy az egyházi építkezéseket,
mint ma. Mindezekhez nagyban hozzájárult Kop-
pány János áldozatos szervező munkája.

Koppány János Jászalsószentgyörgyön eltöl-
tött évei során a kor szelleméhez igazodva
szolgálta a község híveit. Ennek egyik emlékét
őrzi a községi irattár, amely dokumentumot 1950.
január 6-án írt alá és az iskolák államosításáról
szól. A nehéz évtizedek után nyugdíjba vonult, és
testvérhúgához Budapestre költözött. Még ma is
őrzöm utolsó találkozásunk emlékét. Ám jól
megszolgált nyugdíját igen kevés ideig élvez-
hette, Budapesten 1990. március 18-án elhalá-
lozott. Életkedvét, humorát az utolsó percig
megőrizte, melyet hűen tükröz a halála előtti
utolsó napon közeli hozzátartozóinak írt levele:

„Jó volna még élni! Ehhez kedves pap
barátom szerint az kell, hogy nem szabad abba-
hagyni a lélegzést. Én meg úgy érzem, hogy arra
is ügyelni kellene, hogy a szivünk fel ne mondja a
szolgálatot."

Végezetül köszönetemet fejezem ki Dolhai
atyának és dr. Kéve Tibornak segítségükért a hite-
les források feltárásában, és abban bízom, hogy a
közeljövőben Jászalsószentgyörgy lakossága,
vagy önkormányzata is emléket állít a 44 éven át
szolgálatot teljesítő plébánosnak. Sírja Budapes-
ten a Farkasréti temetőben van, ám úgy gondo-
lom, emléke sok-sok szentgyörgyi lelkében a mai
napig él.

Sallai János

Száz éve született
Wigner Jenő

Wigner Jenő (1902—1995) születésének
századik évfordulója kapcsán jónéhány meg-
emlékezést olvashatunk munkásságáról, életéről.
Ezekben elsősorban a kvantumfizikában tett
kiemelkedő felismeréséért méltatják. Nobel-díjat
kapott az atommagok és az elemi részek el-
méletének fejlesztéséért, kivált az alapvető szim-
metriaelvek felfedezéséért és alkalmazásáért.
Miért is volt olyan nagyszerű ez a felismerés,
amelyért Nobel-díj járhatott?

A tükörszimmetria lényegét egyszerűen úgy
fogalmazhatjuk meg, hogy ha a természetben egy
jelenség végbemehet, akkor annak a tükörképe is
megtörténhet, a természet tehát alapvetően tükör-
szimmetrikus. Wigner Jenő mutatott rá először
arra, hogy a paritás fogalma a mikrorészecskék
világában, a kvantumfizikában is értelmezhető.
Az atomszerkezetért felelős elektromos erők
tükörszimmetriájának következményeiként osz-
lanak a bonyolult atomok energiaszintjei két kü-
lönböző típusú csoportra. Később kínai tudósok-
nak sikerült bebizonyítani, hogy a gyenge köl-
csönhatásoknál a paritásmegmaradás elve nem
érvényesül tökéletesen, s ebben kitüntetett szere-
pe van a neutrínónak.

A tükrözési szimmetria nem szigorúan ér-
vényes volta miatt azonban a szimmetriaelvek
nem veszítették el jelentőségüket a kvantum-
fizikában. A matematikai csoportelmélet segít-
ségével leírható absztrakt szimmetriák olyan
eredményes rendszerező elvnek mutatkoztak,
hogy segítségükkel sikerült új jelenségeket is
megjósolni. Hasonlóan a szimmetriaelvek utaltak
arra, hogy az elemi részecskék tulajdonságai
visszavezethetők néhány még elemibb részecske
tulajdonságaira, gy született meg az elemi részek
kvarkelmélete.

Hogyan lett Nobel-díjas fizikus a magyar
születésű amerikai kutatóból? Ezt ismerhetjük
meg Wigner Jenő saját kezűleg írt visszaemlé-
kezéséből, melyet Hudecz Ferenc professzor
rendelkezésre bocsátott dokumentuma alapján ad
közre a Magyar Tudomány 2002/11. számának
melléklete. Ebből és Nobel-előadásából is ki-
derül, hogy pályafutása alakulásában milyen nagy
szerepet tulajdonított kiváló tanárainak. Rácz
László a képe az egyetemen a munkaszobámban
van nemcsak az iskolában tanított, több ritka
érdekességű könyvet adott olvasásra, és ezekből
nemcsak a matematikát tanultam, de csodálatot is
szereztem a következtetések bámulatos ügyes
egymáshoz szövése iránt is. Fizikát persze Mikola
Sándortól tanultunk, és büszkén mondhatom,
hogy két év után annyit tudtam, hogy a fizika kur-
zus, a Budapesti Műegyetemen vagy a Tech-
nische Hochschulen, majdnem teljesen ismét-
lésnek tűnt fel. (Idézet a Nobel-díj átvételekor
modott beszédből.)
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Talán ennek is köszönhető és kuriózumnak
számít, hogy Ő maga is készített életrajzi tanul-
mányt egykori tanáráról, Polányi Mihályról, me-
lyet a Polanyiana 2002/1-2. számában olvasha-
tunk. Itt találhatjuk meg Hargittai István akadé-
mikus tanulmányát is, melynek címe:

Wigner Jenőtől tanultam simmetriát. Har-
gittai, aki fiatal kutatóként a szimmetriával kap-
csolatos álláspontjáról kérdezte a híres fizikust,
azóta mintegy 11 könyvet írt (feleségével) erről a
témáról. Füstöss Lászlónak, a Műegyetem Fizikai
Intézete docensének három Wigner Jenőről szóló
írása zárja a Polanyiana In Memóriám Eugene P.
Wigner c. részét.

Az olvasók figyelmébe ajánlott megemlé-
kezésekből csodálatosan bontakozik ki magyar
nép egyik géniuszának, Wigner Jenőnek a port-
réja. (Kutatásokhoz bőséges forrásanyagul szol-
gál Marx György: Wigner Jenő születésének
centenáriumán. Akadémiai Kiadó, Budapest,
2002., illetve a Magyar Tudomány 2002/11.
száma, mely négy cikkben is megemlékezik a 100
éve született kiváló fizikusról; valamint Simonyi
Károly: A fizika kultúrtörténete. Gondolat Kiadó,
Budapest, 1978., 400. oldal)

Madaras Lászlóné

KÖNYVESPOLCRA VALÓ

Siker vagy kudarc volt?

Urbán László könyvéről

Rendkívül értékes, bár kissé hosszúra sikere-
dett című könyvvel gyarapodott a közelmúltban
megyénk helytörténeti irodalma: Az első ter-
melőszövetkezeti városok agrárpolitikai szere-
pének kialakulása, változásai, gazdasági és kör-
nyezeti hatásai. Jászkunság Füzetek, 16. Szolnok,
2002.

Ám aki az olvasásra szánja magát — legyen
akár átlagember, agrártermelő, közgazdász vagy
politikus — ne számítson arra, hogy rövid,
könnyű és felhőtlen „szórakozásban" lesz része.
A Közgazdasági Egyetem tanárának, megyénk
szocialista kori agrártörténete legjobb ismerő-
jének munkája nem sorolható a történeti „könnyű-
műfaj" produktumai közé. Elolvasása után na-
gyon — talán túlságosan is(!) — sok gondolat,
következtetés, a közelmúlt gazdasági-társadalmi
fejlődésével, tévedéseivel rokonítható párhuzam,
és a jövővel kapcsolatos félelem fogalmazódhat
meg az emberben. Lehet, hogy sokan fogját vitat-
ni Urbán László egyes megállapításait, munkája
azonban a tárgyilagosságra, tényszerűségre törek-
vők (szakemberek, átlagemberek) számára sokáig
alapmunkának fog még minősülni.

Rendkívül elgondolkodtató, amit a szerző a
könyv előszavában ír. „A témák megválasztása
nem lehet politikai konjunktúrák és dekonjunk-
túrák játékszere. ... A korábbi kutatási eredmé-
nyeket pontosítani kell, átértékelni, de veszni
hagyni nem szabad." A téma pedig időszerű, mi-
vel az 1940/60-es évek számos tényezője a '90-es
években is szerepet játszik. „A radikális átren-
deződés mindkét esetben egyensúlyzavarokkal
járt mind a gazdálkodásban, mind a természeti
környezethez való viszonyban. A relatív tőke-
hiány hirtelen megnövekedése és a technológiai
fegyelem fellazulása, a technika szakértelem
nélküli alkalmazása, továbbá a gazdasági átala-
kulás folyamatának — bár eltérő mértékben, de
jól érzékelhető — túlpolitizáltságából adódó
követelmények mindkét időszakban fontosak vol-
tak." A szocialista korban a „mezőgazdasági ter-
melés eredményeit automatikusan és leegy-
szerűsítve az agrárpolitika sikereként vették
számba. Manapság (visszamenőleg) ... a gazda-
ságpolitika kritikáját egyoldalúan kiterjesztik a
társadalmi tevékenység egészére. Mindkettő igaz-
ságtalan. A magyar társadalom 1945 utáni gaz-
dasági teljesítménye az adott feltételek ... között
nagyon tiszteletre méltó. Az eredmények azonban
sok esetben a gazdaságpolitikától függetlenül,
vagy épp annak ellenére, a termelés színterein —
megtűrtén vagy a tilalmat áthágva — történt kor-
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