
A mikrorészecskék leírásának alapjai, az anyag kettôs
természete.
A hômérsékleti sugárzás törvényei, fotonok, fényelekt-

romos jelenség, Compton-jelenség.
A De Broglie-összefüggés, elektronok interferenciája.
A Heisenberg-féle határozatlansági összefüggés.
A hidrogénatom hullámmodellje.
A kvantumszámok szemléletes jelentése: ’s’, ’p’, és ’d’

állapotok.
Az elemek periódusos rendszerének atomszerkezeti

magyarázata.
Az atommag és szerkezete: proton, neutron. Rend-

szám és tömegszám. Magerôk és kötési energia. Radioak-
tivitás: felezési idô, gamma-, béta- és alfabomlás.
Maghasadás, neutron-láncreakció. Atombomba. Atom-

reaktor, atomerômû. Az atomenergia felhasználásának le-
hetôségei, szükségessége és kockázata. Sugárvédelmi
alapismeretek. Magfúzió, a Nap energiatermelése.
Hevesy György (radioaktív nyomjelzés), Szilárd Leó,

Wigner Jenô (atomreaktor) munkássága.
A részecskegyorsítók mûködési elvei.
Környezetvédelmi alapismeretek: például CO2 és az

üvegházhatás, ózonlyuk, radonprobléma, radioaktív hul-
ladék elhelyezése.

A felkészülésre javasolt segédanyagok

Az Országos Szilárd Leó Fizikaverseny feladatai és meg-
oldásai 1998–2004

Marx György: Atommagközelben

Marx György: Életrevaló atomok
Marx György: Atomközelben
Radnóti Katalin, szerk.: Így oldunk meg atomfizikai fel-
adatokat

Radnóti Katalin, szerk.: Modern Fizika CD

Az eredmények közzétételének módja

Az egyes fordulók feladatai és eredményei megtekinthe-
tôk a www.szilardverseny.hu honlapon.

Díjazás

Az országos döntôbe jutott tanulók könyvjutalomban ré-
szesülnek. A kategóriák 1–3. helyezettjeit a Szilárd Leó Te-
hetséggondozó Alapítvány egyszeri ösztöndíjban részesíti.

A szervezôk elérhetôsége

A versenybizottság vezetôje: Sükösd Csaba tanszékvezetô
egyetemi docens, BME Nukleáris Technika Tanszék. 1521
Budapest, Mûegyetem rkp. 9., tel.: 1-463-2523, fax: 1-463-
1954, e-mail: sukosd@reak.bme.hu.
A verseny felelôse Csajági Sándor, az Energetikai

Szakközépiskola és Kollégium tanára, 7030 Paks, Dózsa
György u. 95., tel.: 75/519-326, fax: 75/414-282, e-mail:
csajagi@eszi.hu.

Eötvös Loránd Fizikai Társulat
Energetikai Szakközépiskola és Kollégium
Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány

KÖNYVESPOLC

Staar Gyula: FIZIKUSOK AZ ARANYKORBÓL
– beszélgetések
Vince Kiadó, Budapest, 2006. 425 old.

Staar Gyula, a Természet Világa fôszerkesztôje – kép-
zettségét tekintve matematika-fizika szakos középisko-
lai tanár – új kötettel jelentkezett, most a 20. századi
fizikusok közül mutat be 15 kiváló személyiséget. Két
nem magyar van köztük, a Nobel-díjas P.A.M. Dirac és
C. Rubbia. A magyarok között vannak, akik itthon él-
tek, és itthon végezték-végzik tudományos alkotó vagy
nevelô munkájukat. Simonyi Károly, Kovács István,
Vermes Miklós, Kunfalvi Rezsô és Gyarmati István saj-
nos, már nincsenek köztünk. Nagy Károly és Kroó Nor-
bert képviselik az itthon élôket. Bay Zoltán és Balázs
Nándor külföldön élt-alkotott, már elhunyt személyisé-
gek, Gábos Zoltán, Csonka Pál és Toró Tibor pedig
gyakran hazalátogató, külhonban élô kollégák. Mint a
Szerzô írja: „az elsô és utolsó fizikusinterjú között csak-

nem harminc év telt el. Eddigi tudományos újságírói
tevékenységem csaknem teljes idôszaka”.
Az a harminc esztendô természetesen nemcsak a Szer-

zô életének jelentôs korszaka, hanem a modern magyar
történelemnek is fontos periódusa. A kötet egy különleges
színfoltját adja annak bemutatása, hogy ebben a lényeges
idôszakban a beszélgetô partnerek országunk életében –
és nemcsak a tudományos életben – milyen szerepet ját-
szottak. Staar Gyula legutóbb már megmutatta a Matema-
tikusok és teremtett világuk címû, 2002-ben megjelent in-
terjúkötetben, hogy érdekesen képes láttatni egy széles
tudománykör belsô világát. Ez a mesterfogás most is lát-
szik. Miközben a szakmai élet magyar és külföldi kiválósá-
gait bemutatja, olyan kérdésekre is rávilágít, melyek
nemcsak a fizikus élet szempontjából fontosak. Ez teszi
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különösen érdekessé a Staar-köteteket. Ezekben sikerül
megmutatnia, hogy nemcsak az imádott szakma a fontos,
nemcsak ez tükrözôdik a portrékból, hanem a hús-vér
egyéniségek is, akik az életükrôl és persze szakmájuk sze-
repérôl vallanak. Bizonyára több, mint ez a tizenöt fizikus-
portré van Staar Gyula tarsolyában. A válogatást az vezet-
hette, hogy a megszólaltatott személyiségeknek van spe-
ciális mondanivalójuk, üzenetük a 21. század magyar ol-
vasóihoz, még a szûkebb szakmán kívüliekhez is.

A fizikus-kötetben szereplô elsô „nagy öreg” P.A.M.
Dirac, akivel a szerzô 1977-ben beszélgetett egy szokatlan
témáról, a gravitációs állandó nagyságának idôbeli válto-
zásáról. Ez a szokatlan hipotézis Dirac máig aktuális útke-
resô gondolata. A második interjú az akkor 90 éves Tisza
László t mutatja be. (Tisza László ma is él és alkot teljes
szellemi erôvel.) Kutatásai nemcsak a szuperfolyékonyság,
hanem a fizika alapjainak (filozófiai) elemzésére is irányul-
nak. A harmadik interjú Bay Zoltánt mutatja be Fénnyel
szôtt halhatatlanság címen és a holdradarozásra koncent-
rál. Ezt követi Kovács István, az „Intézet” (a KFKI) alapító
egyéniségének interjúja, ami a mai magyar fizika egyik
fellegvárának alapításával kapcsolatos emlékeket idézi fel.
Simonyi Károly 1986-os beszélgetése a következô tétel,
most Simonyi Károly a fiatalkoráról is beszél, ami mintha
az eddigi Staar-kötetekbôl eddig kimaradt volna. Azután
„az örökégô Vermes Miklós” személyiségét, életútját ismer-
hetjük meg. Az interjú a pedagóguspálya sajátos dicshim-
nusza. Utána egy másik tanáregyéniség, Kunfalvi Rezsô
elevenedik meg. Megtudjuk, hogy Vermes és Kunfalvi mi-
lyen úton haladtak, hogyan vitték el a fizikai diákolimpia
felé a fiatalokat, hogyan nevelték növendékeiket.

A Gábos Zoltánt, kolozsvári kollégánkat, bemutató
írásból nemcsak a személyiséget, megtett útját, hanem a
kolozsvári egyetem különös történetét is megismerhet-
jük. A következô interjúban Toró Tibor sem csak a fizi-
kus szerepében tûnik fel, hanem a romániai magyarság
tevékeny képviselôjeként is.

Carlo Rubbia a következô beszélgetôpartner. Az in-
terjú egy érdekes beállítottságú – a szó nemes értelmé-
ben – „megszállott” bemutatásával tûnik ki a többi kö-
zül. A néhai Gyarmati Istvánnal készült interjú az irre-
verzibilis termodinamika nemegyensúlyi viszonyokra
való általánosításának kidolgozóját mint a magyar kul-
túra átalakulásának egyik úttörôjét is bemutatja. Balázs
Nándor a vele folytatott beszélgetésben kitér nagy mes-
terére, Einstein re, Schrödinger re és a tudományos
munka személyes mûhelytitkaira is. Csonka Pál mutat-
kozik be a következô interjúban. Az ’56-ot követô ese-
mények, az emigráció, a tanulás, a fizikusi pálya a tár-
gya a beszélgetésnek. Ember az erôterekben cím vezeti
be a beszélgetést Nagy Károllyal. Bemutatja az indulás,
a pályaválasztás, a tudományos munka körülményeit, a
korszerû kutatásba való bekapcsolódás erôfeszítéseit, a
vezetô pozíció kanyargós útjait, az ELTE rektoraként
végzett munka epizódjait, a fizikusi és tanári pálya él-
ményeit, gondjait. Az utolsó beszélgetés a Tudomá-
nyunk nagykövete: Kroó Norbert címet viseli, és a tu-
dóskarrier mellett az MTA fontos tisztségviselôje életút-
ját és fôbb szerepeit mutatja be.

Valamennyi interjút sajátos szerzôi vallomás vezeti be
dôlt betûs szedéssel. Ezúton árulja el a Szerzô, milyen
különös kapcsolata volt az interjúalanyokkal. Az inter-
júk, mint mondtuk, olykor több évtizeddel ezelôtt ké-
szültek. S mint a Szerzô e sorok írójának egyszer emlí-
tette, az interjúk magnófelvételei olykor sokkal hosz-
szabbak, többet tartalmaznak, mint ami éppen belefér
egy célszerû konkrét interjúba. Ezért idônként más rész-
letek is felelevenedhetnek, a szunnyadásból feléledve
szerephez juthatnak.

Gratulálunk a Szerzônek a tizenöt fizikus pályaképé-
hez és megformált üzenetükhöz a 21. századi olvasó szá-
mára. Köszönet illeti a kötet kiadásán munkálkodó ki-
adói gárdát is.

Abonyi Iván

PÁLYÁZATOK

ÁLLÁSAJÁNLAT
A Magyar Tudományos Akadémia Részecske- és Magfizi-
kai Kutató Intézete pályázatot hirdet tudományos kutatói
állás betöltésére.

Követelmény: Fizikusi, elektromérnöki vagy gépész-
mérnöki egyetemi diploma.

Feladat: Részvétel lézerfizikai, hullám- és kvantumop-
tikai, extra mély hômérsékletû atomokkal végzett kísérle-
tekben beosztott kutatóként.

Javadalmazás: A közalkalmazotti bérezés szabályai
szerint. Kezdô kutató esetén PhD-fokozat megszerzését
az intézet támogatja. A pályázat elbírálása folyamatos a
nyertes kiválasztásáig.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– az egyetemi diploma másolatát,
– az egyetemi leckekönyv másolatát,
– rövid tudományos önéletrajzot,
– eddigi szakmai pályafutása során elért, említésre

méltó eredményeit és
– esetleges ajánlóleveleit.
Írásbeli pályázatokat a következô címre lehet benyúj-

tani:
Dr. Sörlei Zsuzsa
tudományos fômunkatárs
MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutató Intézet,

(Konkoly Thege út 29/33) 1525 Budapest, Pf. 49.
e-mail: sorlei@rmki.kfki.hu
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