
IX. TÉMAKÖR

A magyar fizika történetéből

Ami  a  fizikai  kutatások  kezdetét,  a  XVII.  századot  illeti,  ott  elsősorban  Apáczai  Csere 

Jánosról, egy enciklopédikus kézikönyv megalkotójáról kell megemlékeznünk, aki Descartes 

tanait hirdette az elsősorban az erdélyi református kollégiumokban használt magyar nyelvű 

művében.  Fiatalabb kortársai  közül  Bayer  János F.  Bacon egyik  első hazai  követője volt, 

Czabán  Izsákról  pedig  mint  egy,  a  Gassendi  nyomán  elinduló  s  atomista  elveket  valló 

szakemberről  tudunk.  Pósaházi  János,  az  első  teljes  magyar  természetfilozófia  szerzője 

Sárospatakon  tanított,  akárcsak  Simándi  István,  aki  elsőként  tanított  hazánkban  kísérleti 

bemutatókkal „tarkított” fizikát a XVII. század végén s a következő század első évtizedében. 

Egy-egy bemutatóját még a fejedelem, II. Rákóczi Ferenc is megcsodálta.

A jezsuiták iskolái

A Tudományegyetemen az 1753 előtti  időszak fizikatanárai  közül a legtöbbet  Szentiványi 

Mártonról tudunk, aki több tantárgyat is előadott, de 1668/69-ben elsősorban fizikát tanított. 

Néhányszor a dékáni s rektori feladatokat is ellátta, sőt 1674-től a nyomda vezetője is volt. 

Írásai a modern kor európai fizikai irányzataiból alig villantanak fel valamit, de „ahol nem 

kellett  félnie, hogy vallása és rendje tanításaival ellenkezésbe kerül, ott friss érdeklődéssel 

tárgyalta az új felfedezéseket: a távcsövet, a porcelánt, az új órákat, az iránytűt, a térképeket, a 

napfoltokat stb.”.

A  másik  név,  akit  még  a  korai  időszakból  kell  említenünk,  Lipsich  Mihályé,  aki 

1743/44-ben tanított Nagyszombatban, de nem fizikát, hanem teológiát. Könyvei közül 1740-

es  statikája  érdemel  elsősorban  említést,  amelyben  karteziánus  alapon  tárgyalja  a  fizika 

elemeit. Kötete nem tankönyv volt, inkább egy nagyobb disszertáció, amely serkentőleg hatott 

a neves csillagász, Kéry Borgia Ferenc írásaira is.



Ebben az időben a fizika még a filozófiának volt alárendelve, és a tanárok többsége sem 

volt csak „fizika szakos”. Halwax Ferenc, a teológia előadó tanára például 1745-ben „Dialogi 

physici” címmel átdolgozta a francia N. Regnault munkáját.

A már említett Kéry leghíresebb fizikai szakkönyve, a „De motu corporum” 1753-ban 

jelent meg (az új oktatási reform bevezetésének évében). Kötetének érdekessége, hogy abban 

elsőként foglalkozott komolyan a mozgásmennyiséggel, a fizikusok e fontos felismerésével. 

Elsőként írt nagyobb „fényelméleti” munkát is (Dissertatio physica de luce, 1756). Mindez azt 

jelenti,  hogy  Kéry  –  nem  tankönyvnek  szánt  –  műveivel  végül  is  bekerült  az  egyetemi 

„légkörbe’  az  akkor  modernnek  tekintett  fizika:  a  newtonianizmus.  Ennek  elterjedését 

nyomon követhetjük a nagyszombati tankönyvirodalomban is.

Az 1753 utáni, „kötelező” tankönyvek sorát Ádány András 1755. évi munkája indította 

meg majd ezt követték Jaszlinszky András (1756) és Reviczky Antal (1757–58) tankönyvei. 

Ezek voltak az első magyarországi egyetemi fizikatankönyvek, és természetesen még latin 

nyelven  íródtak.  A kötetek  világnézeti  modernségét  sokban segítette  az  az  1757-es  pápai 

enciklika,  amellyel  feloldották  a  kopernikuszi  világkép  tanítására,  terjesztésére  vonatkozó 

1616-os tilalmat. (Kopernikusz és Galilei eredeti műveit viszont csak 1835-ben vették le a 

tiltott könyvek jegyzékéről!)

A honi tankönyvek szerzői nehezen tudtak választani, hogy a descartes-i vagy a newtoni 

fizika elvei mellett álljanak-e ki, hiszen a külföldi jezsuita fizikakönyvek is még e „habozó” 

stílusban íródtak. A nagyszombati kötetek talán inkább voltak karteziánus, mint newtoniánus 

munkák, s a modern irányzat melletti egyértelmű döntést csak a dalmát jezsuita, R. Bośkóvič 

műveinek komoly tanulmányozása indította meg. Ő lett ugyanis .a magyar szakemberek előtt 

a  következő  korszak  tankönyvíró-példaképe.  Mivel  jezsuita  létére  kiállt  a  protestáns 

Angliában  született  fizikai  tanok mellett,  a  rend nagyszombati  tagjai  is  bátrabban  mertek 

dönteni a fizikai világkép körül a XVII. század közepén megkezdődött komoly vitában.

A  Bécsben  publikáló  Bośkovič  első  magyarországi  követője  Makó  Pál  volt,  aki 

fizikusként és matematikusként  is  korának egyik  legelismertebb tekintélyévé „küzdötte fel 

magát”. Sajnos csak kevés időt töltött Nagyszombatban (az 1758/59-es tanévben tanított ott), 

Bécsben megjelent könyveit viszont tanártársai később is szívesen használták. Első nagyobb 

fizikai szakkönyve 1762–1765 között jelent meg Bécsben (Compendiaria physicae institutio), 

melyet  még  számos  alapvető,  newtoniánus  kézikönyve  követett.  Első  nagy művében  írja: 

„Newton emberemlékezet óta a legtökéletesebb általános fizikát hagyta ránk, azt úgy alkotva 

meg, hogy a törvényeket, amelyek a világegyetem leghatalmasabb testeit szabályozzák, igen 

világosan megmagyarázta és bebizonyította.”



Időközben a Nagyszombatban maradt tanárok közül Radics Antal is Bośkovič híve lett, 

s erről tanúskodik 1766-os összefoglaló műve (Institutiones physicae). Makó és Radics művei 

középpontjába  a  dinamika  tárgyalása  került,  tehát  végleg  szakítottak  a  korábbi  munkák 

arisztoteliánus-statikus felfogásával,  s ezen belül  a „minden,  ami  mozog,  az nem magától 

mozog”  elv  hirdetésével.  A matematika  statikus  része  a  geometria  volt.  Makónál  viszont 

megjelenik a dinamika,  és vele együtt  bevezeti  a matematikába az infinitezimális  számítás 

elemeit, amelyek végre lehetővé tették a mozgó testek fizikájának alapos tárgyalását is.

Természetesen  mindkét  jezsuita  fizikatanár  elméleti  fejtegetésében  van  jó  néhány 

homályos pont még, így például testekben létező erőkről szólnak, s nem veszik figyelembe, 

hogy  az  erő  éppen  két  test  kölcsönhatása.  Egész  tárgyalásmódjukat  az  ún.  erőgörbére 

alapozzák,  amelyet  lassan  kiszorít  a  tankönyvirodalomból  az  Euler  által  továbbfejlesztett, 

„valódi” newtoni dinamika. Erre azonban még várni kell, de megállapítható, hogy – a külföldi 

tankönyvirodalomhoz  mérten  –  Makó  és  Radics  munkái  miatt  egyáltalán  nem  kellett 

szégyenkeznie az egyetemi vezetésnek.

1770-ben a fizika tananyagának tematikájában döntő változást hozott az újabb reform, a 

Norma Studiorum. Ekkor a fizika mintegy kikerült a filozófia „hatalma alól” , s az előadások 

súlyát  –  ahogyan  a  Norma  előírta  –  a  fizikai  kísérletezésre  kellett  áthelyezni,  tehát  a 

spekulációkat felváltotta egy gyakorlatibb irányú kísérleti fizikai oktatás. (Hogy a kísérletezés 

korábban nem volt lényeges szempont a fizika oktatásában, azt az is igazolja, hogy az 1770-es 

években a fizikai szertár még mindössze 62 tárgyat tudhatott magáénak, és csak a Norma után 

kezdődött meg az eszköztár bővítése.)

Az új matematikai-fizikai irányzat első híve a tudományegyetem legtermékenyebb tan-

könyvírója,  Horváth  K.  János  lett,  aki  kezdetben  teológiát,  1770-től  pedig  fizikát  tanított 

Nagyszombatban.  Ekkorra  jelent  meg  első,  kétkötetes  műve  is  (Institutiones  physicae 

particularis).  E munka első  kiadása ugyan  még kevés  újat  tartalmaz  az elődök köteteihez 

képest,  az  1790-es  kiadás  viszont  már  komoly  előrelépést,  s  nem  csak  a  mechanikai 

fejezeteknél,  hanem  az  elektromosság-  s  hőtannál,  és  természetesen  a  kísérletek  gondos 

leírásában is.

Reformátusok és piaristák a modern világlátásért

Az említett jezsuita tanárok mellett – mint már utaltunk rá – a református kollégiumokban és a 

piaristáknál is a newtoniánus fizika hívei jelennek meg, talán még korábban, mint ahogyan azt 

a  nagyszombati  egyetemnél  láttuk.  Debrecenben Hatvani  István  és  Maróthi  György lett  a 



természetfilozófia  „pápája”,  ők  Németalföldön  ismerkedtek  meg  a  modern  tanokkal,  s 

terjesztették el azokat a református kollégiumban. Maróthi remek matematika-tankönyvet is 

közreadott 1743-ban, Hatvani pedig a matematikai statisztika és a kémia jeles művelője volt. 

E kollégiumban tanított rövid ideig Segner János András is, aki később külföldön telepedett 

le,  s  lett  a  német  egyetemek  megbecsült  professzora,  s  nevét  viseli  az  1750-ben  leírt 

hidraulikus reakciós turbinája is. Az orvosként is ismert Hatvani István, a debreceni Faust 

híres  természetfilozófiai  műve  1757-ben  jelent  meg  Debrecenben,  míg  Tőke  István 

Nagyenyeden reformálta meg a fizikát, s kötete 1736-ban került ki a nyomdából. Szóval a 

református  kollégiumok  a  fizika  XVIII.  századi  históriájában  legalább  oly  fontos  helyet 

foglaltak el, mint a nagyszombati jezsuita egyetem.

A piaristák sem maradtak el tőlük, hiszen pl. Poor Kajetán a pesti piarista kollégiumban 

newtoniánus szellemben adta elő a fizikát, a reformátusokkal és a jezsuitákkal egy időben.

A fentiekből egyértelműen kitűnik, hogy a XVIII. század közepére a newtoni-leibnizi 

matematika és az új kísérleti fizika hazánkban is elfogadottá lett – először az egyetemen és a 

kollégiumokban,  majd  lassan  az  alacsonyabb  fokozatú  intézményekben  is.  A  spekulatív 

természetfilozófia felett tehát győzelmet aratott a kísérletekre épülő, a tapasztalatot szem előtt 

tartó  természettan,  vagyis  maga  a  fizika,  amely  ekkor  még  többnyire  a  tudomány  akkor 

elfogadott nyelvén, a latinon fordult híveihez, de lassan, a fizika szaktudománnyá válásával 

egy időben, már magyar nyelven is meg-megszólalt. 

Híres-neves fizikusok

A fizika  szempontjából  az  1770-es  évek  érdekessége,  hogy  megjelennek  az  első  magyar 

nyelvű munkák, főként ismeretterjesztő művek. Ilyen például Szőnyi Benjámin „Gyermekek 

fisikája” című, 1774-es pozsonyi  kiadású műve, vagy a Győrben tanító exjezsuita, Molnár 

János  „A  természetiekről.  Newton  tanítványinak  nyomdoka  szerént  hat  könyv”  című, 

Pozsonyban és Kassán kiadott munkája. És e tanokat emelte egyetemi rangra Domin József.

A horvát származású Domin József Ferenc ugyanis kitűnő szakember volt – 1798-ban 

egyébként  az  egyetem  rektori  tisztét  is  betöltötte  –,  aki  elődeivel  ellentétben  nem  a 

mechanika,  hanem  inkább  az  elektromosságtan  fejezeteit  kutatta,  s  többen  őt  tartják  az 

elektromos terápia úttörőjének. Érdemes lejegyeznünk azt is, hogy Domin 1784. március 1-

jén,  tehát  egy  évvel  a  Montgolfier-testvérek  léggömbkísérlete  után  Győrben  hidrogénnel 

töltött,  de  embert  nem szállító  léggömbbel  kísérletezett.  (Hasonló  kísérletet  hajtott  végre 



Lembergben  Martinovics  Ignác  is.)  Utóda,  Tomcsányi  Ádám 1831-ig  volt  a  természettan 

professzora,  s Dominhoz hasonlóan képzett  tudós hírében állt.  Ő volt  a galvanizmus első, 

komoly  magyarországi  szakértője,  s  e  témakörben  nagy  szakkönyvet  is  írt.  Egy  évvel 

korábban már Varga Márton is említést tett magyar nyelvű könyvében a galvánáramokról, de 

Tomcsányi  ezt  jóval  részletesebben tárgyalta.  Másik fontos könyve  földtani  témájú,  és az 

1810-es móri földrengésről szólt, társszerzője Kitaibel Pál.

Hosszú huzavona és vizsgáztatási „ceremóniák” után az 1839-es év végén Jedlik Ányos 

vette át a természettan tanszékét, s e posztot meg is tartotta nyugdíjba vonulásáig, tehát 1878-ig.

Jedlik találmányai

Jedlik  első  fontos  felismerése  az  elektromágneses  hatás  segítségével  működő  motor  volt, 

melyről  ő  maga  ezt  írta  Heller  Ágosthoz  címzett  levelében:  „Midőn  az  imént  tárgyalt 

villamdelejes  forgómozgásra  való  készüléket  1827  és  1828  évek  alatt  jó  eredménnyel 

létrehoztam,  akkor  még  nem  lehetett  hasonló  szerkezetű  villamdelejes  készülékeknek... 

leírását... folyóiratokban találni és olvasni.”

Úgy tűnik tehát, hogy legkésőbb 1828-ra – még győri tanárkodása idején – elkészítette 

elektromotorját,  így  a  világ  első,  tisztán  elektromágneses  kölcsönhatás  alapján  működő 

forgókészülékének ő volt a megalkotója. Felismerését azonban későn közölte a tudományos 

világgal, így ezt a találmányt a nemzetközi kézikönyvek általában nem az ő neve alatt jegyzik.

Később szódavízgyártó gépet szerkesztett, s egy kis üzemet is létrehozott (1841), majd 

az egyébként jól működő vállalkozást rokonainak engedte át. Másik fontos eszköze az optikai 

rácsok  készítésére  alkalmas  osztógépe  volt,  amellyel  egy  milliméteres  közre  –  egy 

üveglapocskára – 150 vonalat lehetett karcolni. Itt nem a vonalak száma volt a döntő, hanem a 

karcolások egyenletessége, amelyek a színképelemzésnél alapvetőek.

Nevét fémjelzi még az 1850-es évek elején készített eleme, amelyet sorozatban próbált 

gyártani, s két vállalkozóval egy kis üzemet is létrehozott. E találmányt szabadalmaztatták, s a 

franciák meg is vásárolták a gyártási jogot.

Jedlik Ányosnak hazájában talán legismertebb találmánya az unipoláris dinamó. Első 

ilyen eszközét – akkori neve egysarki villamindító (majd villanyindító) volt – úgy 1860/61 

táján készítette. Sajnos e dinamója csak kis feszültséget adott, így ipari „bevetésre” még nem 

volt alkalmas. Siemens és mások ezt az eszközt – tőle függetlenül – később megalkották, és 

ipari hasznosítását is megoldották.  Ismertek voltak viszont csöves villamszedői (ezek nagy 



kondenzátorok  voltak);  azután  ezeket  össze  is  kapcsolta,  és  így  jutott  el  a  telephez,  a 

villamfeszítőhöz. Az 1873-as bécsi világkiállításon ez az eszköze nagy sikert aratott.

Remek kísérletező, de szerény matematikai apparátussal dolgozó tanár volt, és – mint 

Eötvös  Loránd  írta  –  „kellő  iskolai  előképzettség,  a  vele  együtt  haladók  támogatása  és 

útbaigazító  tanácsa  nélkül,  egyedül  a  maga  erejéből,  lankadatlan  tudományszeretetétől 

serkentve küzdötte ő fel magát e század felfedezőinek sorába”. Tegyük hozzá: a XIX. század 

legnagyobb felfedezőinek sorába.

Az eötvösi felismerések

Ezzel az eötvösi gondolattal át is léphetünk az eötvösi korba, hiszen Jedlik utóda az 1878/79-

es tanévtől kezdve Eötvös Loránd lett, aki kísérleti fizikai előadásokat már 1874-től tartott, s – 

rövid megszakítással – haláláig vezette a kísérleti fizika tanszéket.

Első sikeres kutatási területe a kapillaritások világa, s ezen belül a felületi feszültség 

vizsgálata  lett.  Mérési  eredményeit  csak  1884/85-ben  publikálta  a  Mathematikai  és 

Természettudományi Értesítő hasábjain, de ezek oly jelentősek voltak, hogy „Eötvös-törvény” 

néven kerültek be a fizikai szakirodalomba. Ezekben rámutatott arra, hogy a különböző, ún. 

egyszerűen  összetett  folyadékok  molekuláris  felületi  energiája  1  foknyi 

hőmérsékletváltozáskor  ugyanannyit  változik.  E  változás  tehát  az  anyagi  minőségtől  és  a 

hőmérséklettől is független.

Eötvös második nagy kutatási témája már elméleti fizikai elemeket is magában foglalt: 

ide sorolhatjuk a gravitációval kapcsolatos valamennyi vizsgálódását. A földi nehézségi erőtér 

vizsgálata  vagy  a  tömegvonzás  együtthatójának  pontosítása  az  elméleti  meggondolások 

mellett egy alapvető műszert (illetve műszercsaládot) is megkövetel, amelynek Eötvös igazi 

mestere  volt.  Ezek  az  általa  kifejlesztett  ingák,  más  szóval  mérlegek.  A  tömegvonzás 

jelenségét  egy  Cavendish-éhez  hasonló  ingával  vizsgálta,  míg  a  földi  nehézségi  erőteret 

Coulomb csavarási mérlegének továbbfejlesztésével próbálta feltárni. Mindkét esetben olyan 

érzékeny műszert  alkotott  meg,  amelyekkel  nagyságrendekkel  sikerült  megjavítania  elődei 

hipotetikus adatait. És végül: torziós ingájával kilépett a laboratóriumból is, terepi méréseket 

végzett, amelyek gyakorlati haszna közismert.

Ugyancsak az 1880-as évektől kutatta a súlyos és tehetetlen tömeg mérőszámai közti 

összefüggést, mely kérdésre már Newton is választ keresett, de – megfelelő műszer hiányában 

– nem lelt. Eötvös torziós ingájával már 1889-re jó hipotézist állított fel, de 1909-re mérési 



pontosságát  tovább  tudta  fokozni.  (Időközben  –  1896-ban  –  megjelent  a  Föld  nehézségi 

erőterének vizsgálatáról szóló összefoglaló tanulmánya is.)

Einstein általános relativitáselméletének kidolgozásakor szintén feltételezte ezt – habár 

a pontos eötvösi eredményeket nem ismerte –, és magasabb szinten általánosította, állítván, 

hogy  a  gravitációs  és  a  tehetetlenségi  erőtér  ekvivalens.  Eötvös  tehát  még  mérőszámok 

azonosságáról,  Einstein  pedig  már  erőterek  azonosságáról  beszél.  Eötvös  kísérlete  mégis 

fontos a relativitáselmélet igazolásához.

Hasonló módon, de egy Cavendishével „rokon” ingával mérte Eötvös a tömegvonzás 

együtthatóját. A legpontosabb eredményt segítőivel, Kövesligethy Radóval és Tangl Károllyal 

együtt 1891-ben érte el.

Eötvös tehát elsősorban kísérleti fizikus volt. Jól ismerte az elméleti fizika problémáit 

is, de azokkal szemben tartózkodó volt. Sajnos nem teremtett iskolát; geofizikai méréseinek 

ugyan több folytatója is akadt, de mint fizikatanárnak vagy mint elméleti fizikusnak nem.

Kortársak és utódok

Szerencsére nem ugyanez jellemezte másik két egyetemünk fizikaoktatóinak tevékenységét. 

A Műegyetem a Réthy Mór-i modern hagyományokat folytatta, és Zemplén Győző egyetemi 

előadásai  a  kor  modern  fizikájának  valamennyi  főbb  elemét  tartalmazták.  A 

Tudományegyetem hallgatói is szívesen látogatták ezeket az órákat, így a zempléni eszmék 

nem maradtak elszigeteltek. A kolozsvári egyetemen 1915-ig nem kisebb tudós, mint Farkas 

Gyula  adta  elő az  elméleti  fizikát,  akit  e  poszton Ortvay Rudolf  követett.  Ortvay később 

Szegeden, majd Budapesten lett e szakma nagyhírű képviselője.

A kísérleti fizikát is magas szinten adták elő a társegyetemeken; a Műegyetemen az első 

világháború  előtti  időszakban  Schuller  Alajos  és  Wittman  Ferenc  volt  a  kísérleti,  illetve 

technikai  fizika  tanszékének  vezetője  (Schullert  1917-ben  Tangl  Károly  követte). 

Kolozsvárott Tangl, majd Pogány Béla volt a kísérleti fizika professzora.

A tudományegyetemi fizikaoktatásban és kutatásban a nagy változások a 20-as években 

következtek  be.  1919-ben elhunyt  Eötvös  Loránd,  1921-ben nyugalomba  vonult  Klupathy 

Jenő, 1928-ban pedig Fröhlich Izidor is. A kísérleti  fizikára Eötvös egykori tanítványát,  a 

műegyetemi professzort, Tangl Károlyt hívták meg az 1921/22-es tanév kezdetétől; Klupathy 

utóda pedig ugyancsak Eötvös-tanítvány: Rybár István lett, 1922 tavaszától. És nagy sokára 

az elméleti fizika tanszéken is modern elméleti fizikát kezdtek tanítani a korábbi kolozsvári, 



majd szegedi professzor, Ortvay Rudolf jóvoltából. A két világháború közötti időszakban ők 

teremtették meg a magas szintű kísérleti  és elméleti  fizikai képzést és az ehhez szükséges 

tankönyvirodalmat.

Tangl egészen haláláig, 1940-ig állt a kísérleti fizika tanszék élén. Utóda rövid ideig 

(1949-ig)  Rybár  professzor  lett.  Őt  pedig  saját  tanszékén  a  későbbi  Nobel-díjas,  Békésy 

György váltotta fel. Ortvay szintén haláláig, 1945-ig vezette az Elméleti Fizikai Intézetet, és a 

három csoport közül talán éppen ő adta a legtöbb újat az egyetemnek.

Ortvay Rudolf ugyanazon az úton haladt, mint fiatalon elhunyt elődje: Zemplén Győző 

(aki lényegében kortársa volt, hiszen Zemplén csak hat évvel volt idősebb nála). Ortvay – a 

kor  szokásaihoz hűen – egyetemi  tanulmányai  befejeztével  külföldi  tanulmányutat  tett,  és 

szerencsésen választott, mert Münchenben Sommerfeld mellett dolgozhatott. Ekkor még csak 

1912-t  írtak,  tehát  a  fizikában  ez a  kvantummechanika  úttörőinek a  kora.  A Bohr-modell 

1913-as,  akárcsak  a  Franck-Hertz  kísérlet  és  a  Stark-effektus,  a  Sommerfeld-féle  modell 

viszont csak 1916-os.

Ortvay fontos tette volt, hogy az egyetemi oktatást sokszorosított jegyzetekkel segítette. 

Ilyenek például a kvantummechanikáról  és az elektrodinamikáról  készült  összefoglalói.  (E 

jegyzeteket Haáz István rendezte sajtó alá.) Legismertebb szakkönyve az 1927-ben az MTA 

gondozásában  megjelent  „Bevezetés  az  anyag  korpuszkuláris  elméletébe”  c.  munkája. 

Hazánkban elsőként ő írt komoly elemzést Einstein általános relativitáselméletéről és a 20-as 

évek  kvantumelméletéről.  Nevét  őrzi  a  legendás  Ortvay-kollégiumok  sora  is,  amelynek 

keretében  világhírű  fizikusok  voltak  a  Tudományegyetem  vendégei.  Köztük  említhetjük 

Dirac,  Bothe,  Debye,  Heisenberg,  vagy  Bródy,  Neumann,  Polányi,  Teller,  Tisza,  Wigner 

nevét. „Egy szűk létszámú egyetemi tanszék pótolni próbálta, amit az ország kultúrpolitikusai 

elmulasztottak” – írja e kor egyik historikusa. De tegyük hozzá: nem csak a kultúrpolitikusok 

hibáztathatók, hanem az egyetem korábbi fizikaprofesszorai is.

A két világháború közötti időszak ismét sok veszteséget okozott  tudományunknak: a 

zsidó  vallású  tudósok  ellen  indított  eszeveszett  támadás  okán  sokan  kénytelenek  voltak 

külföldre  távozni.  Közöttük  említendő  Kármán  Tódor,  Lánczos  Kornél,  Neumann  János, 

Szilárd Leó és Wigner Jenő neve. A későbbi években – részben más okok miatt – hagyta el az 

országot:  Bay  Zoltán,  Békésy  György,  Gábor  Dénes,  Kürti  Miklós,  Tisza  László.  A 

felsoroltak közül Wigner, Békésy és Gábor Nobel-díjassá lett,  s a Skandináviába menekült 

Hevesy György szintén eljutott e kitüntetéshez. (Másik Nobel-díjasunk, Szent-Györgyi Albert 

is hamarosan követte őket...) Akik nem menekültek el, szomorú sorsra jutottak: Bródy Imre, a 

kriptontöltésű izzólámpa egyik feltalálója haláltáborban végezte 1944-ben.



Néhányan  nem  élték  túl  a  háború  szörnyűségeit,  mint  az  elméleti  fizikában  is 

kiemelkedőt alkotó Pogány Béla, vagy a molekula-spektroszkópos Schmid Rezső. A háború 

éveiben hunyt el Selényi Pál és Gerő Loránd is.

1930-ban  érkezett  az  Államokba  Wigner  Jenő,  aki  1937-ben  kapta  meg  az 

állampolgárságot,  s  dolgozott  Princetonban,  majd  a  Wisconsin  Egyetemen,  1942-től 

Chicagóban, majd lett 1946-ban a Clinton-laboratórium egyik igazgatója. De nem is ezek az 

intézmények az érdekesek, hanem az, hogy az atommagok és az elemi részek elméletének 

fejlesztéséért,  különösen  az  alapvető  szimmetriaelvek  megfejtéséért  1963-ban  átvehette  a 

fizika Nobel-díját. Kortársa, Teller Ede csak 1941-ben nyerte el az állampolgárságot, s sokat 

tett a hidegháború békés megoldása érdekében.

Szilárd  Leó 1937-től  élt  az  USA-ban,  1943-ban lett  állampolgár,  Chicago egyeteme 

nemzetközi hírű professzora volt. Ő igen korán felismerte a ciklotron elvét, de azt végül is 

nem ő szabadalmaztatta, 1934-ben viszont szabadalmi oltalmat kért a nukleáris láncreakció 

gondolatsorára. Hamarosan az izotópok szeparálásának új módját ismerte fel, s 1941–42-ben 

Fermivel közösen tervezte meg és szabadalmaztatta az első atomreaktort, s nem sokra rá meg-

tervezte a tenyésztőreaktort is. A fizika mellett a biológia számos területével is foglalkozott, s 

a vírusokkal kapcsolatos, kettősen gátló immunrendszert elsőként ismerte fel, ennek részleteit 

azonban Jacob és Monod dolgozta ki, akik 1965-ben Nobel-díjat is kaptak érte.

1933-ban  hajózott  az  USA-ba  Goldmark  C.  Péter,  a  világ  kultúrájának  a  neves 

zeneszerzőt adó Goldmark család egyik tagja, aki 1935-től a CBS munkatársa volt, s szerzett 

találmányaival világhírt e társaságnak. A színes televíziózás területén számos találmánya vált 

be, s nem kis részben neki köszönhető a tökéletes mikrobarázdás hanglemez. A televíziós 

stúdiókban használt képmagnó kifejlesztésében is fontos szerepet vállalt, egyszóval a modern 

elektrotechnika nagyon sokat köszönhet Goldmarknak.

A  II.  világháború  utáni  nagy  emigrációs  hullámban  került  1946-ban  az  Egyesült 

Államokba Békésy György, aki a Harvard, 1966-tól pedig a Hawaii Egyetem professzora volt, 

s aki – mint ismeretes – 1961-ben biofizikusként kapott orvostudományi Nobel- díjat a fül 

csigájában  létrejövő  ingerületek  fizikai  mechanizmusának  felfedezéséért.  Az  akkor  már 

Nobel-díjas  Szent-Györgyi  Albert  1947-ben  érkezik  az  USA-ba,  s  1955-ben  lesz 

állampolgárrá. Ugyanebben az évben telepedik le ott a híres kőolajkutató, Bandat Horst, a 

következő éven pedig Bay Zoltán, aki 1953-ban nyeri el az állampolgárságot, s ő már 1948-

ban  a  George  Washington  Egyetem  tanára  volt.  (Bay 1993-ban  hunyt  el,  s  végrendelete 

értelmében magyar földben helyezték örök nyugalomra.)



1937-től  Angliában  élt  a  fémek  kristályrácsában  fellelhető  hibák  nemzetközi  hírű 

kutatója, Orowan Egon, aki 1950-ben az USA-ba települt át, s aki azon kevés magyar tudósok 

egyike,  akit  a londoni Royal  Society is  tagjává választott,  s  természetesen  később a nagy 

amerikai akadémiák is. A nemzetközi hírűvé lett fizikus, Tisza László 1941-ben érkezett az 

Egyesült  Államokba  és  1946-ban  nyerte  el  az  állampolgárságot.  Már  1941-től  az  MIT 

munkatársa volt, 1960-tól pedig professzora. A folyékony héliummal kapcsolatos kutatásait és 

általában a termodinamikai és kvantummechanikai publikációit számos helyen idézik.

A fizika nehezen állt talpra idehaza az 1950-es években, pedig sok jeles képviselőjét 

tudhatta magáénak idehaza is. Így Gombás Pált és Gyulai Zoltánt, Budó Ágostont, Fényes 

Imrét,  Györgyi  Gézát,  Horváth  Jánost,  Jánossy  Lajost,  Simonyi  Károlyt,  Szalay  Sándort, 

Szigeti Györgyöt és másokat.

Néhányukról részletesen

A  tudomány  ipari  térhódítása  azonban  a  XX.  század  újdonsága  volt.  Ezt  jelképezte  az 

Egyesült Izzó Kutatólaboratóriuma az 1920-as évektől. Az alapító tag Selényi Pál  személye 

paradox példája annak, hogy a politikai és faji megkülönböztetés miatt háttérbe került nagy 

tehetségek  megtalálásában  a  profitorientáltság  humanitárius  gyakorlatot  jelenthet.  A 

nagyszögű interferencia kísérleteivel már széleskörű elismertségnek örvendő Selényi számára 

kibontakozási  lehetőséget  adott  az  ipari  kutatás  –  ugyanakkor  közvetlen  hasznot  ígérő 

találmányával, a xerográfiával magára hagyta. 

Kármán  Tódor (1881–1963)  a  budapesti  műegyetemen  szerzett  gépészmérnöki 

oklevelet,  és Bánki Donát tanársegéde volt, amikor ösztöndíjjal Göttingenbe került Prandtl 

tanszékére, ahol természetesen áramlástant tanult. De Göttingenben kiváló matematikusok és 

fizikusok voltak ekkor, akik hatása alól Kármán sem vonhatta ki magát. A fizikában Einstein 

kristálymodelljének általánosítására vállalkozott Born társaságában. Megalkották a végtelenül 

ismétlődő atomok kristályrácsát,  amit sokan kétkedéssel fogadtak. H. A. Lorentz (Einstein 

előfutára a relativitáselméletben) pl. azt mondta: „Számomra úgy tűnik, hogy ön és Born a 

fizikusok kubistái”.  Pedig  éppen  hogy a  Born–Kármán-modellel  lehetett  túllépni  a  köbös 

rácsokon, még azelőtt, hogy Laue kísérletileg kimutatta volna a kristályrácsok létezését.

Born visszaemlékezései szerint: „…Röviddel a munka befejezése után útjaink elváltak. 

Kármán  a  hidro-  és  aerodinamikára  specializálódott,  amelyben  nagy  hírnévre  tett  szert. 



Kivándorlását követően (1933) az Egyesült Államok vezető személyisége lett, a légierőknél 

nagy befolyással rendelkezett.” (A fizikáról azonban hosszú élete végéig nem tudott leszokni.)

Bródy Imre 1922-ben jött haza. Itthon tagja lett a Tungsram kutatólaboratóriumának. 

Munkásságát a kriptontöltésű izzólámpa megalkotásával koronázta meg. Kriptonlámpájához 

az első lépés a hővezetés  veszteségek csökkentésének ígérete.  A második  a termodiffúzió 

visszaszorítása. A kripton akkori ára mellett – kilóra sokszorosan meghaladta az aranyét – 

még  mindig  esélytelen  volt  az  új  töltőanyag.  Előzetes  becslések  alapján  vállalni  kellett  a 

kripton gazdaságos előállításának kidolgozását. Mindehhez a személyes presztízs meglétére 

és  kockáztatására  volt  szükség,  valamint  partnerre  a  vállalat  részéről,  aki  Aschner  Lipót 

igazgató személyében volt adott.

A megvásárolt  fél  liter  kriptonból  Bródy négy izzót  készített,  amelyek élettartama a 

német  mérések  szerint  az  argonnal  töltött  izzókénak  négyszerese  volt,  kimutathatóan 

kedvezőbb fényhatásfok mellett. 

A  kriptongyártást  Bródy  termodinamikai  meggondolások  alapján  Polányi  Mihály 

közreműködésével oldotta meg. A megoldás lényege az volt, hogy a levegőnek csak mintegy 

10%-át  cseppfolyósítják  és  ezen  átfúvatják  az  előhűtött  maradékot,  így  kimosva  belőle  a 

kripton többségét. Frakcionálni csak ezt a 10%-ot kell. Nem elhanyagolható szerepet játszott 

az eljárás kidolgozásában,  majd később a külföldi tárgyalásokban Orowan Egon, a jónevű 

fémfizikus.

A kriptonégőt az 1936-os Budapesti Ipari Vásáron mutatták be. Ez volt a vásár egyik 

szenzációja.  Még ebben  az  évben  megjelent  a  kriptonizzó  a  külföldi  piacon  is.  Az ajkai 

kriptongyárat 1937-ben adták át. 

A  rácsdinamika  és  a  kriptonlámpa  Bródy  nagy,  és  részben  szó  szerint  látványos 

eredményei. Bródy neve azonban más okból sem felejthető; újpesti lakos volt, Egyesült Izzós 

és zsidó. Az Egyesült Izzó védettséget adott pár embernek… De amikor megtudta, hogy a 

feleségét  és  lányát  elvitték,  feladta  a  védettséget.  Kiment  a  gyárból,  elvitték  és  meghalt 

Németországban. 

Bay Zoltán

Bródyn  kívül  még  további  tíz  kutatójának  tudott  mentességet  szerezni  a  Tungsram 

kutatólaboratóriumának  akkori  vezetője  Bay  Zoltán  (1900–1992).  Találékonysága, 

vakmerősége, következetessége révén Bay a magyar tudomány legendás alakja lett. 



Kiemelkedően tehetséges, ám szegény félárvaként pályakezdésének feltétele volt, hogy 

bekerülhessen az Eötvös Kollégiumba. 1923-ban a budapesti Tudományegyetemen szerzett 

matematika-fizika  szakos  tanári  oklevelet.  1926-ban  kormányzói  aranygyűrűs  doktorrá 

avatták.  Ennek alapján mehetett  állami ösztöndíjjal németországi tanulmányútra.  Berlinben 

közel  három évet  töltött  el  az aktivált  gázok (hidrogén,  nitrogén)  fizikai  tulajdonságainak 

vizsgálatával.  Új  spektroszkópiai  módszert  dolgozott  ki  (1929),  amelynek  segítségével 

kimutatta az aktív nitrogénben a szabad N-atomok jelenlétét

Hazatérését követően a szegedi Tudományegyetem Elméleti Fizikai tanszékére kapott 

egyetemi tanári kinevezést. Szegeden a Compton-szórás vizsgálatával foglalkozott. A röntgen 

foton  és  elektron  ütközése  után  a  szórt  foton  és  meglökött  elektron  megjelenésének 

egyidejűségét, koincidenciáját akkoriban ezred másodpercen belül tudták kísérletileg igazolni, 

ami az atomi folyamatok időskáláján majdhogynem semmitmondó eredmény. Eszközök híján 

Bay Zoltán egyelőre csak terveket készíthetett pontosabb mérésekhez.

1936 Egyesült Izzó vezérigazgatója meghívta Bayt a cég kutatólaboratóriumának élére. 

A  Compton-effektus  foton-elektron  egyidejűségének  kimutatására  az  elektronsokszorozót 

próbálta  alkalmassá  tenni.  A  tökéletesített  elektronsokszorozóval  tíz...száz  milliószoros 

erősítést  tudtak  elérni.  A  kis  késleltetési  idejű  elektronsokszorozó  képességeinek 

kihasználásához  gyors  működésű  koincidencia  kapcsolást  kellett  kifejleszteni.  1943-ban 

dolgozta ki munkatársaival – ma már tudjuk; világelsőként  – az első, 1...10 ns felbontású 

koincidencia készüléket. 

A kutatólaboratórium 1942 őszén kapott megbízást a honvédelmi minisztertől hírközlési 

és légvédelmi felderítő eszközök kidolgozására. Elrendelték a titkos, kb. 40 tagból álló „Bay-

csoport”  felállítását.  A  lokátor  már  1943  áprilisában  használható  volt,  1944-ben  néhány 

készüléket a repülőgépek felderítéséhez használatba is vettek.

A Holdvisszhang-kísérlet  ötlete  a  napi  munka  során  vetődött  fel,  1944 márciusának 

elején. 1945 augusztusában egy 2,5 m hullámhosszon dolgozó radarberendezés összeállítását 

kezdték meg.  Ennek segítségével  jeleket  sugároztak  a  Holdra.  Bay ötlete  az volt,  hogy a 

jeleket  impulzuscsomagok  formájában  bocsássák  ki,  és  a  felfogott  visszhangjeleket 

coulombméter segítségével összegezzék. 1946. február 6-án a kísérletek eredménnyel jártak: 

vevőjük felfogta a Holdról visszavert jeleket, a „radarvisszhangot”.

Bay Zoltán  és  csoportja  a  radar  háromszoros  meg-  ill.  újraépítésével,  újszerű  elvek 

alkalmazásával érte el kitűzött célját: a Holdról visszavert jelek detektálását. Munkásságukkal 

megalapozták a csillagászat új ágát, a radarcsillagászatot. 



1945 után aktív közéleti tevékenységet fejtett ki; a hazai tudományos élet szervezője és 

vezéregyénisége  volt  Szent-Györgyi  Alberttel  egyetemben.  1948-ban  mint  régi  baloldali, 

legalább munkatáborra számíthatott. Ezt elkerülendő májusban – egy bécsi hivatalos előadás 

ürügyén – elhagyta az országot.

1948  szeptemberétől  az  Egyesült  Államokban,  a  George  Washington  Egyetem 

professzoraként  folytatta  tovább  a  gyors  koincidenciakutatásokat.  A  Compton-szórásnál 

szereplő részecskék kilépésének egyidejűségét 10–11 s pontossággal igazolta.

Nyugalmazott (szenior) professzorként 1972-től az American University (Washington 

D.C.) fizikai osztályán kutatott. J. A. White amerikai fizikus professzorral igazolták, hogy a 

fény  vákuumbeli  sebessége  10-20 hibahatáron  belül  a  hullámhossztól  független.  E 

megállapítások  alapján  lehetett  később  a  fény  sebességét  a  hosszúság  alapegységeként 

felhasználni, a „fényre szabott méter”-t megalkotni.

Gábor Dénes

A Tungsram  kutatólaboratóriumával  hosszabb-rövidebb  időre  a  korszak  csaknem minden 

jelentős  magyar  kísérleti  fizikusának  volt  munkakapcsolata.  Egy  évig  itt  kísérletezett 

plazmalámpájával  Gábor  Dénes  (1900–1979)  is.  Gábor  budapesti  kezdés  után  a  berlini 

Műegyetemen folytatta tanulmányait. „Berlinben sem a műegyetemi  fizikusoktól tanultam, 

hanem  átmentem  a  tudományegyetemre,  ahol  Einstein-szeminárium  folyt…Einstein 

szemináriumán nyolc Nobel-díjas ült a Physikalisches Colloquium első padjában. Ezek voltak 

az igazi tanáraim.”

Doktori munkája a katódsugár oszcillográf nagyfeszültségű alkalmazásáról szólt, ami a 

kiindulást  jelentette  az  elektronmikroszkópia  felé.  Szilárd  Leóval  folytatott  beszélgetései 

során  1927-ben  vetődött  fel  az  ötlet,  hogy  miért  ne  lehetne  mikroszkópot  készíteni  fény 

helyett elektronokkal. Az ötlet megmaradt az elképzelés szintjén, mert ezekben az években 

Gábor  a  plazmalámpa  megvalósítását  tűzte  ki  célul,  és  ezt  laboratóriumi  szinten  meg  is 

oldotta.

1934-től 14 éven keresztül a British Thomson-Houston Company – röviden BTH Co. – 

kutatólaboratóriuma  Rugbyben  lett  Gábor  Dénes  vizsgálódásainak  színhelye.  Első  számú 

célja a háborút követő években az elektronmikroszkóp olyan fokú felbontásának elérése volt, 

hogy az egyes atomok megkülönböztethetők legyenek. Ennek a célnak az érdekében született 

meg a hologram ötlete:



„Miért  ne  vennénk  egy  elektron  képet,  egy  olyat,  amely  tartalmazza  az  egész 

információt,  és  korrigálnánk  ezt  optikai  eszközökkel.  Hogy  megszerezzük  az  egész 

információt, ideértve a fázist is, ugyanannak az elektronnyalábnak a révén koherens hátteret 

kell alkalmaznunk, amiből interferencia minták alakulnak ki; fényképezzük le ezeket, majd 

világítsuk meg fénnyel ezt a fényképet és fókuszáljuk egy fényérzékeny lemezre.”

Szerencsés ötlet volt a módszert először a látható fény tartományában kipróbálni. Igaz, 

sok  hónapos  nehéz  kísérleti  munkát  igényelt,  de  legalább  1948  közepére  megvoltak  a 

szemmel látható bizonyítékok a módszer működőképességéről.

Az  Imperial  College  1958-ban  kifejezetten  Gábor  Dénes  számára  hozta  létre  az 

alkalmazott elektronfizika tanszéket. Nyugdíjazásáig kilenc évet töltött el ezen a tanszéken, a 

holográfia és a társadalmi problémák jegyében. Gábor futurológiai írásainak nagy visszhangja 

volt – az 1963-as A jövő feltalálása a következő három évben további hét nyelven jelent meg; 

az  1970-es  „Tudományos,  technikai  és  társadalmi  újítások”  az  ezredfordulóig  hátralévő 

évtizedek várható technikai és társadalmi fejlődését elemezte; a Római Klub első jelentése 

pedig,  „A  növekedés  határai”,  az  uralkodó  ipari  és  pénzügyi  körök  régen  tapasztalt 

felhorkanását  majd tartós  dühét váltotta  ki.  Gábor Dénes,  a Római Klub alapító  tagjainak 

egyike,  ebben  a  munkájában  kétségbe  vonta,  hogy  a  szüntelen  növekedés  a  stabilitás,  a 

fejlődés feltétele lenne. Az 1973-ban megjelent „Érett társadalom”-ban kifejtette, hogy „Fenn 

kell  tartanunk  az  egyéni  szabadság  maximumát,  amely  kompatibilis  a  társadalmi 

stabilitással”.

1963-tól a lézerek segítségével a holográfia divatba jött és néhány év alatt a tudományos 

és ipari  alkalmazások sora fejlődött  ki.  A roncsolásmentes  anyagvizsgálat  is  új  eszközhöz 

jutott  a  holográfiával.  Gábor  1971  után,  immár  a  Nobel-díj  birtokában  foglalkozott  a 

holografikus betűfelismeréssel, a lencse nélküli holográfiával, az akusztikai alkalmazásokkal, 

az asszociatív holografikus memóriával.

Békésy György

Bay  Zoltán  Hold-radar  mérései,  Gábor  Dénes  optikai  hologramjai  nem  szerepeltek 

intézményük kutatási programjában. Ebből a szempontból a legegyszerűbb Békésy György 

(1899–1972) esete, akitől munkaadója, a Postakísérlet Állomás csak délután 1 óráig kívánta, 

hogy a hivatalos feladattal foglalkozzon, utána tetszőleges kísérleteket végezhetett, akár egy 

majdani Nobel-díj érdekében.



Békésy  vegyész  diplomával  és  fizikus  doktorátussal  is  nehezen  talált  munkát 

Szerencsére  a  Postakísérleti  Állomás  akkori  mérnök-igazgatója  megengedte,  hogy  fizetés 

nélkül dolgozhasson a laboratóriumban. Három év telt el, amíg mérnöki álláshoz jutott.

1926-tól  1940  között  mérési  módszereket  dolgozott  ki,  berendezéseket  készített  és 

készíttetett,  több tucat cikket publikált  a legfontosabb folyóiratokban. Az 1928-ban avatott 

Magyar  Rádió  önálló  stúdiójának  akusztikai  terveit  Békésy  készítette.  1935-ben  a 

nagyzenekari előadásokra kiépített 6-os stúdió akusztikai kialakítását is ő tervezte

A háború után újult erővel fogott munkához. Az egyetemen azonban nem jutott pénz a 

laboratórium fejlesztésére. Hogy átvészelje ezeket a zavaros időket, egyéves kutatói ösztön-

díjat kért és kapott a svéd Karolinska Intézetbe. Közben meghívták az Egyesült Államokba, a 

Harvard Egyetemre; 1947 szeptemberében kiment Amerikába. A Harvard Egyetem volt pénz 

rá, hogy Békésy 17 évi munkával nagyszerű laboratóriumot hozhasson létre. Közben munkája 

elismerése sem maradt el; 1961-ben ő kapta az orvosi-élettani Nobel-díjat. 

1966-ban  elfogadta  a  Hawaii  Egyetem  meghívását.  Az  „érzékszervi  tudományok” 

professzoraként  kutatta  Honoluluban  az  emberi  érzékelés  általános  törvényszerűségeit,  a 

különböző érzékszervek idegi működésének hasonlóságát.

Békésy az  ember  hallószervének  vizsgálata  során bebizonyította,  hogy a  csigában a 

hang  érzékelésekor  nem  szabályos  állóhullámok  alakulnak  ki,  hanem  egy  –  ma  úgy 

mondanánk:  nem  lineáris  –  hullám  halad  végig,  amelynek  amplitúdója  a  frekvenciától 

függően a mintegy 30 mm hosszú járat más-más helyén éri el maximumát. Azt is megmutatta, 

hogy  e  hullám  csak  a  „gyújtó”  szerepét  tölti  be  a  hangérzetet  közvetítő  idegsejtek 

működésében, melyhez az energiát a csigában elektrokémiai források szolgáltatják. 

Az  emberi  hallószerv  működésére  vonatkozó  kutatások  jelentős  részét,  amelyekért 

végül is Nobel-díjat kapott, Magyarországon végezte az 1930-as években és az 1940-es évek 

első felében. Az Egyesült Államokban kiszélesítette kutatási területét: először csak a hallás és 

a  bőrérzékelés  közti  hasonlóságot  vizsgálta,  végül  pedig  már  a  látás  és  általában  minden 

érzékelés közös tulajdonságait, például az ún. oldalirányú gátlást tanulmányozta.

Szilárd Leó

Bay Zoltán  és  Békésy  György  a  háború  után  kényszerültek  elhagyni  Magyarországot,  és 

mindketten  az  Egyesült  Államokban  folytatták  munkájukat.  Szilárd  Leó,  Wigner  Jenő, 

Neumann János és Teller Ede a német történelemnek megfelelően a harmincas évek közepén 

települtek végül Amerikába. Négyük történetét ezen a meghatározó eseményen kívül is nehéz 



lenne különválasztani.  Az együtt,  de egymás  után sorrendjében hagyatkozzunk a születési 

évszámokra:

„Szilárd Leó (1898–1964) … okosságának és kreativitásának köszönhetően új játékokat 

és meglepő technikai újításokat eszelt ki. …mindig az előtte álló feladatokra és kihívásokra 

koncentrált, a kivitelezhető, vagyis a megoldható dolgok már nem érdekelték.” – olvashatjuk 

a genetikus Czeizel Endre jellemzésében.

Felsőfokú tanulmányokba  a  budapesti  József  Műegyetemen  kezdett  vegyészmérnök-

hallgatóként, majd Berlin-Charlottenburg Műegyetemén folytatta. Később lehetővé vált, hogy 

fizika iránti érdeklődésének megfelelően a berlini Humboldt Egyetemre menjen át.

Szilárd  termodinamikai  tárgyú  doktori  értekezésével  sikerült  felkeltenie  Einstein 

érdeklődését  olyannyira,  hogy  közösen  láttak  hozzá  egy  probléma  kidolgozásához. 

Vizsgálataikból  született  meg  az  Einstein–Szilárd-hűtőgép,  amelynek  lényege,  hogy  a 

hűtőközeg folyékony fém, amit elektrodinamikus úton, mozgó alkatrész nélkül áramoltatnak. 

1929-ben  Szilárd  a  hőtan  egy régi  paradoxonához,  a  Maxwell-démon működésének 

kérdéséhez szólt hozzá, megalkotva saját modelljét,  a Szilárd-féle jól informát hőerőgépet. 

Dolgozatában  máig  érvényes  módon  vetette  fel,  hogy  az  információról  mint  fizikai 

mennyiségről érdemes gondolkodni. Ugyanebben az évben szabadalmaztatta a ciklotron elvét. 

1933-ban  Szilárd  kidolgozta  a  neutronok  láncreakciójának  elméletét,  amely  az  erős 

nukleáris kötésben rejlő magenergia felszabadítását hivatott lehetővé tenni.

Szilárd javasolt egy kísérletet annak kimutatására, hogy a röntgensugarakkal neutronok 

kibocsátására  késztethető  berilliummagok  mellett  létezhetnek  a  neutronok  által  indukált 

(kiváltott)  radioaktivitású,  sugárzó  berilliummagok  is.  Ezt  tartjuk  ma  Szilárd–Chalmers-

effektusként számon.

„1939 januárjában a  Columbia  Universityn  Walter  Zinn-nel  végzett  kísérlet  az  urán 

neutron-emissziójának felfedezéséhez vezetett, amin a láncreakció alapul.

1939  júliusában  felismertem,  hogy  grafitból  és  uránból  álló  rendszerben  létre  lehet 

hozni a láncreakciót.  Több megbeszélés után,  melyeken E. P. Wigner és Edward Teller is 

részt vett, Einstein levelet intézett Roosevelt elnökhöz...

A Columbia Egyetem katonai kutató személyzetének tagja lettem. … 1942. dec. 2-án a 

láncreakció megvalósult.  … a láncreakciót  megvalósító  urán-grafit  rendszerre szabadalmat 

nyert az Atomenergia Bizottság Enrico Fermi és az én nevemre közösen.”

Szilárd, Fermi és Einstein előbb bizottsági üléseken, majd szaklapokban ismertették az 

atomfegyverek bevetésének, a velük való kísérletezésnek a veszélyeit. Hamarosan megalakult 



a Pugwash Committee, e tudományos mozgalom tartalmi irányítására, amelyben Szilárdnak 

mindvégig lényeges szerep jutott. 

Szilárd 1949-ben új kutatási irányba, a biológia felé fordult. Wigner szerint: „ Mind a 

hét  cikk,  amit  e  1948–1955-ös  periódusban  publikált,  tartalmazott  néhány  releváns  és  új 

információt. Legfontosabb talán a chemosztát kifejlesztése volt, ami egy olyan eszköz, amely 

időben változatlan körülményeket biztosít egy szaporodó baktériumpopuláció fenntartására.”

Voltak  sikerei  a  politikai  élet  különböző  területein.  Így  pl.  barátinak  mondható 

kapcsolatot alakított ki Hruscsovval, és komoly szerepe volt a forró drót megvalósításában

1960-ban  diagnosztizálták,  hogy  hólyagrákja  van.  Kiszámította  a  megfelelő 

sugárterápiát és felépült. Ezért írhatta Balázs Nándor, hogy „…Ennek a hosszú történetnek az 

a veleje, hogy ismereteim szerint Szilárd az egyetlen ember, aki az életét tette fel arra, neki  

több esze van, mint bárki más szakembernek”.

A fasoriak: Wigner és Neumann

Wigner  Jenő (1902–1995)  hálás  tanítvány  és  hű  barát  volt  világéletében.  Ennek  egyenes 

következményeként később jól járt, aki tanítványának mondhatta magát; elég, ha J. Bardeenre 

gondolunk, aki Wignernél töltött doktori évei után két Nobel-díjat is szerzett.

A Fasori  gimnáziumban matematikát  tanító  Rácz  László  olyan  mély benyomást  tett 

Wignerre, hogy arcképét Nobel díjas éveiben is dolgozószobája falán tartotta. Matematikai 

elkötelezettségéhez  azonban  legalább  ilyen  mértékben  járult  hozzá  Rácz  tanár  úrnak  egy 

másik, Wignernél egy évvel fiatalabb tanítványa, Neumann János. 

Neumann János (1903–1957) hatalmas tehetsége folytán megengedhette magának, hogy 

önmaga legyen, aki leghatásosabban matematikusként tud szerepelni. De mert szerette a jó 

társaságot, és a húszas években a berlini, göttingeni fizikusok jó társaságnak számítottak, ő is 

foglalkozott a kvantummechanika kérdéseivel. Különben is, a Hilbert-tér tiszta matematika, 

de ha benne ágyazunk meg a kvantummechanikának, akkor már fizika is; így született meg 

„A kvantummechanika matematikai alapjai” c. monográfiája. Hasonlóképpen az ergodicitás 

kérdése felvethető a matematikán belül, de következményei vizsgálhatók a fizikában.

A  háború  idején  kifejezetten  számítottak  az  elszántan  antifasiszta  Neumann 

közreműködésére  a  Manhattan  tervben.  Wigner  tervei  alapján  épült  a  plutónium  termelő 

reaktor,  Neumann  pedig  kiszámította  a  bomba  megfelelő  felépítését.  A  lökéshullámok 

tanulmányozása is katonai feladat volt, ami elől Neumann nem tért ki. Tehetségéhez méltó 



feladat volt az örvényes áramlás kérdésköre , amiben Kármán után neki is születtek nevezetes 

eredményei.

A  fárasztó  numerikus  feladatok  megoldása  közben  került  kapcsolatba  Neumann  az 

épülő elektronikus számítógépekkel és igyekezett azokat minél használhatóbbá szervezni. A 

nagyobb számolási  lehetőségek bonyolultabb feladatokat  is  kezelhetővé  tettek  – így jutott 

Neumann az időjárás előrejelzés problémájához, ami azonban már csak részben fizika.) 

A  vegyésznek  tanuló  Wigner  Berlinben  Polányi  Mihályban  egy  személyben  talált 

tanárra  és  barátra.  Polányi  kezdeményezésére  jutott  egy  kristálytani  feladathoz,  aminek 

általánosításához  Neumann  segítségét  kérte  –  így  lett  legsajátabb  munkaeszköze  a 

csoportelmélet.  Hogy  másokat  is  segítsen  a  –  mindenekelőtt  kvantummechanikai  – 

alkalmazásokban,  írt  egy  könyvet  „Csoportelméleti  módszerek  a  kvantummechanikában” 

címen. A könyv megjelenésekor 29 éves volt. 

A  világ  első  atomreaktorát  1941-ben  kezdték  építeni  és  1942  decemberében  vált 

beindíthatóvá.  Az  urán–grafit  máglya  minden  rétegének  felrakása  után  a  mért 

neutronsugárzási  adatokból  Wigner  számította  ki,  hogy  mikorra  várható  a  láncreakció 

önfenntartóvá válása. 

A reaktorépítés időszakára így emlékezik A. M. Weinberg: „Csakhamar megtanultam, 

hogy  Wigner  a  legmagasabbrendű  tudományos  lángelme.  Mi  több,  értette  és  szerette  a 

megvalósítás műszaki részleteit is, hiszen vegyészmérnöki oklevele volt. A mérnöki képesség 

és a tudományos kiválóság ilyen együttese egyedülálló volt. Nem túlzás azt mondani, hogy 

Wigner  volt  az első reaktormérnök,  e  szakma megalapítója.  … A nagy plutóniumtermelő 

reaktor hűtése különösen foglalkoztatta Wignert,  … példátlan átlátással és önbizalommal a 

mellett  érvelt,  hogy  műszakilag  a  víz  a  legalkalmasabb  hűtőközeg,  hiszen  másfajta 

erőművekben jól kitapasztalták a használatát.”

Teller szerint „…nem értékelik eléggé, hogy a reaktort nem tapasztalatok és kísérletek 

alapján tervezték,  hanem elméletileg.  … Ebből természete módon az következhetett  volna, 

hogy az atomreaktorokban sok baleset történik.…Hogy ez majdnem soha nem következett be, 

azt annak köszönhetjük, hogy Wigner Jenő ezt előre látta.”

Csoportelméleti és magfizikai munkáiban nagy jelentőségű, azonban csak a legszűkebb 

szakma által értékelhető eredményeket ért el. 1963-ban is a fizikai Nobel-díj egyik felét M. 

Goeppert-Mayer és H.D. Jensen kapták az atommag héjmodelljének megalkotásáért. A másik 

fél jutott Wignernek  az atommagok és az elemi részek elméletének fejlesztéséért, kivált az 

alapvető szimmetriaelvek felfedezéséért és alkalmazásáért.



1963-tól  rendszeresen  foglalkozott  a  polgári  védelem  kérdéseivel,  az  óvóhelyépítés 

lehetőségeivel.  Tíz  év  alatt  közzétett  száz  írásából  18  foglalkozott  a  polgári  védelem 

kérdéseivel.

Teller Ede

A marslakók legfiatalabbika, Teller Ede (1908–2003) ugyancsak a budapesti Műegyetemen 

kezdte vegyészmérnöki tanulmányait,  majd Németországban, Karlsruhéban folytatta.  1928-

ban apja is tudomásul vette, hogy érdeklődése nem a kémiához köti, ezért átment a müncheni 

egyetemre, a fizika szakra. 

1930-ban doktorált fizikából (a molekuláris hidrogénionról írta értekezését). 1934-ben 

Dániába ment, Niels Bohr kutatócsoportjába. Bohr intézetében találkozott a szintén politikai 

menekült orosz fizikussal, Gamowval. Egy éven belül mindketten, az Egyesült Államokban 

voltak,  ahol 1941-ben Teller  az állampolgárságot  is megkapta.  Washingtonban Gamow és 

Teller  szorosan  együtt  dolgoztak.  Megfogalmazták  az  ún.  Gamow–Teller  tételt,  amely  a 

szubatomi  részecskék  tulajdonságait  írja  le  a  radioaktív  bomlás  során.  Vizsgálták  az 

asztrofizika  atomi  folyamatait  is.  1937-ben  közös  dolgozatban  írtak  arról,  hogy  a  Nap 

energiatermelése atommagfúzión alapszik. 

Teller  egyike  volt  azoknak,  akik  azonnal  felismerték  annak  veszélyét,  hogy  német 

tudósok 1939-ben felfedezték az atommaghasadást. Szilárddal, Wignerrel együtt részese volt 

annak az akciónak, amelyben Einsteint rávették egy Roosevelt elnöknek szóló figyelmeztető 

levél  írására.  1941-ben bekapcsolódott  a  Manhattan-tervbe,  és  hamarosan a  Los Alamos-i 

laboratóriumba került, ahol Oppenheimer vezetésével készítették az első atombombát. Fontos 

számításokat végzett a bomba hatásaira vonatkozóan.

Már 1940-ben vizsgálta azt a lehetőséget,  hogy a maghasadáson alapuló atombomba 

keltette  hő  begyújthatja-e  a  még  nagyobb  teljesítményű  termonukleáris  reakciót,  a 

hidrogénbombát.  Reménykedett  abban,  hogy Los  Alamosban  mindkét  fegyveren  dolgozni 

lehet,  de az atombomba-fejlesztés  nehézségei  miatt  a  fúziósenergia-kutatásokat  időlegesen 

törölték. 

Amikor  a  Szovjetunió  felrobbantotta  első  atombombáját,  Truman  elnök elrendelte  a 

fúziós fegyver kidolgozását Los Alamosban, és 1952-ben sikeresen ki is próbálták az első 

amerikai hidrogénbombát. Teller látva, hogy a Los Alamos-i tudósok nincsenek egyértelműen 

a  következő  fegyvergeneráció  kifejlesztése  mellett,  nagy  energiával  küzdött  egy  új 

termonukleáris  kutatólaboratórium  létrehozásáért.  Ennek  eredményeképpen  az  amerikai 



Atomenergia  Bizottság  Észak-Kaliforniában  megalapította  a  Lawrence  Livermore 

Laboratóriumot, amelynek Teller tanácsadója, igazgatóhelyettese, végül igazgatója lett. 

Az  Oppenheimer  biztonsági  kockázatát  firtató  tárgyaláson  tett  nyilatkozata  tovább 

mélyítette a számos vezető tudós és Teller között évek óta meglévő ellentétet. 

Teller a hetvenes években szorgalmazta a fúziósenergia-kutatásokat, majd a nyolcvanas 

években  ő  kezdeményezte  a  csillagháború  néven  ismertté  vált  rakétaelhárító-rendszer 

kifejlesztését. Mindig is az erős katonai védelem szószólója volt. 

A molekulaspektroszkópiai problémák megoldásánál alkalmazott kvantummechanika és 

a  magfizika  területén  számos  elméleti  eredménye  született,  mégis,  legismertebb  munkái 

nagyon is gyakorlati  jellegűek. Maga is azt  mondta:  „Az igazi  eredményem nem elméleti 

problémák  megoldása...  egyedül  álltam  ki  a  hidrogénbomba  mellett.  Hozzájárultam  a 

hidegháború megnyeréséhez, amikor a rakétaelhárításon dolgoztam.” 

Az  utóbbi  évtizedekben  kifejtett  tevékenysége  elsősorban  az  atomerőművek 

biztonságának  növelésére  irányult.  Haláláig  érvelt  az  atomenergia  racionális  felhasználása 

mellett.
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