déli féltekén észlelhetô, az északin még nem? Igen
lehetséges. A földtengely mai állása szerint az északi
félteke telén, a déli nyarán vagyunk legközelebb a
Naphoz, az északi félteke nyarán, a déli telén vagyunk legtávolabb tôle. Ez az északi féltekén csökkenti, a délin növeli a tél és a nyár közötti hômérséklet-különbséget. A déli félteke így érzékenyebb lehet
egy kezdôdô lehûlésre.
Úgy tûnik tehát, hogy a naptevékenységnek az
utóbbi húsz évben tapasztalható drasztikus csökkenése máris hozott egy olyan lehûlést, amely még csak a
legérzékenyebb ponton vehetô észre. Ugyanakkor
ebbôl a publikációból is látszik, hogy még a tudományos kutatóknak is nehezükre esik elszakadni a közvélekedéstôl, hogy a felmelegedést mi, emberek
okozzuk, és amíg üvegházhatású gázokat bocsátunk
az atmoszférába, addig a globális klíma melegszik, és
minden idôjárási változás ennek a következménye.
Azért vigyázzunk, tartsuk magunkat ahhoz, hogy
túl rövid idôszakokból ne vonjunk le következtetéseket a hosszú távú klímaváltozásokra. Ami lehetséges,
az nem biztos, hogy való is.
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KÉRDÉS VÁLASZ NÉLKÜL
Meglepôdve (megdöbbenve!) olvastuk Csörgô Tamás
tavaly tartott elôadásának írott változatát a Fizikai
Szemle 2013/6 számában (a 205. oldalon). A szerkesztô maga is feltette a kérdést, vajon miért A FIZIKA TANÍTÁSA rovatba került a közlemény, de választ az írásból
nem sikerült kiolvasnunk. A cikk elsô részében a szakasz címe szerint a szerzô tudományos kutatásairól
kíván rövid összefoglalást nyújtani. Ehelyett tárgyi
tévedésektôl sem mentes, dagályos önreklámozást
kap az olvasó.
A tudományos eredmények jelentôségének megvitatása szakmai fórumokra tartozik, nem is azért fogtunk íráshoz. Írásának második részében a szerzô
kifejti, hogy eredményeit mennyire nem értékelik
hazájában, bezzeg a nagyvilágban! A sértett hangvétel
mellett nem mehetünk el szó nélkül, mert a szakmai
tapasztalatokkal nem rendelkezô olvasóközönség és
fôként a fiatalok körében azt a téveszmét keltheti,
hogy hazánkban nem érdemes kutatással foglalkozni,
nem lehet vele elismerést szerezni. Határozott ellenvéleményünket kívánjuk kifejezni mind a megbírált
kutatói közösség, mind a Fizikai Szemle Szerkesztôbizottságának tagjaiként.
Véleményünknek két vonatkozása van. Egyrészt
tudománymetriai eredményei bemutatásakor a szerzônek sokkal szerényebbnek kellene lennie. Csörgô
Tamás kétségtelenül nagyon termékeny kutató, azonban munkáinak közel fele nagy nemzetközi együttmûködések terméke, hivatkozásainak háromnegyede
ezekre a közleményekre érkezett. Az ilyen együttmû276

ködésekben nem lehet csak a tudománymetriai mutatókra hagyatkoznunk, mert félrevezetôk lehetnek.
Tudnunk kell az együttmûködô munkatársak véleményét is. Nagy nemzetközi kutatócsoportokban mindig
lehet tudni, kik az igazi húzóemberek és kik azok,
akik egy-egy részfeladat megoldásával járulnak hozzá
a nagy egészhez (ami szintén fontos és szép feladat!).
Az igazi húzóemberek kapják általában a kiemelt vezetési feladatokat az együttmûködésben, például valamely adatkiértékelési terület tevékenységének összehangolását. Noha a http://phenix.elte.hu/szerepunk
oldalon sok szép elismerésrôl olvashatunk, egyetlen
ilyen vezetôi feladat ellátásáról sem találunk hiteles
adatot, ami megkérdôjelezi, hogy a PHENIX-ben a
magyar hozzájárulás meghatározó lenne. (A CERN
CMS együttmûködésében például van nem egy ilyen
kiemelt feladattal megbízott magyar résztvevô.)
Véleményünk másik része, hogy Csörgô Tamás
Magyarországon elismert tudós, az MTA doktora,
2013-ban akadémikusnak jelölték. Hazai tudományos
elismertsége lényegesen nagyobb, mint a nemzetközi.
Itthon számos díjjal tüntették ki, a legutóbbi az egyik
legnagyobb elismerésnek számító Charles Simonyi
ösztöndíj, amelynek elnyerése kapcsán írását közzétette. Kutatási pályázatainak nyerési hányada nem
rosszabb a hazai átlagnál. Például az OTKA-ban forráshiány miatt az elmúlt évtizedben az alig 10%-os
nyerési esély volt általános. A nagy elismertségnek
örvendô Lendület pályázatok esetén szintén hasonló a
nyerési arány. (Nem jobb a helyzet a Európai Unió
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által kiírt pályázatok esetén sem.) Tehát a minden
hatodik pályázat támogatása nem nevezhetô átlag
alattinak. Különösen nem, ha a tényekre szorítkozunk. Az OTKA nyilvános adatbázisa szerint, amely a
2000-es évek eleje óta elnyert OTKA pályázatok adatait nyilvánosan hozzáférhetôvé teszi, Csörgô Tamás
vezetése alatt a következô pályázatokat találjuk:
38406 Csörgô Tamás, MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont (RMI – Elméleti Osztály), 2002-01-01–200512-31: Kísérleti adatok elméleti értelmezése és elméleti jóslatok kísérleti vizsgálata a nagyenergiás nehézion-fizikában, 13 980 eFt.
49466 Csörgô Tamás, MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont (RMI – Elméleti Osztály), 2005-01-01–200912-31: A nehézion-ütközésekben létrehozott új anyag
tulajdonságainak vizsgálata, 18 330 eFt.
73143 Csörgô Tamás, MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont (RMI – Elméleti Osztály), 2008-04-01–201104-30: Nehézion-fizikai és részecskefizikai kutatások
a PHENIX/RHIC és a TOTEM/LHC kísérletekben,
52 000 eFt.
101438 Csörgô Tamás, MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont (RMI – Elméleti Osztály), 2012-01-01–201512-31: A QCD kritikus pontjának és új tartományainak

keresése a RHIC gyorsító PHENIX és az LHC gyorsító
TOTEM kísérletében, 95 692 eFt.
Láthatjuk tehát, hogy a szerzôt az OTKA folyamatosan (olykor átfedéssel) nagy összegû pályázatokkal
támogatta. (Emlékeink szerint a szerzô 2011-ben tartósan külföldön tartózkodott.) A cikk szerint nem csak
az OTKA volt az adott idôszakban az egyetlen támogató, úgyhogy nyugodt lelkiismerettel állítjuk, ilyen kiugró támogatással kevés kutató rendelkezik hazánknak
abban a részében, amelyre rálátásunk nyílik.
Természetesen a pályázati eredményesség céltudatos pályázati tevékenységgel javítható. A pályázónak
gondosan mérlegelnie kell, hogy vajon jó helyre nyújtja
be pályázatát, kellô gondossággal van-e összeállítva,
megvalósítható-e a tudományos célkitûzés, nem túlzó-e
a pénzügyi terv. Mielôtt a szerzô bírálói rosszindulatot
sugall, nem árt (sík)tükörbe nézni, és meggyôzôdni
róla, vajon az adott pályázat valóban neki van-e kiírva.
Gratulálunk Csörgô Tamásnak a Charles Simonyi
ösztöndíjhoz! Egyben kérjük, tudását, tapasztalatát és
energiáját maga és csoportja elôtérbe helyezése, gonosz erôk munkájának sugalmazása helyett a magyar
fizikai kutatások elôsegítésére próbálja használni.
Trócsányi Zoltán, Horváth Dezsô
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TERMÉSZET VILÁGA: A MI VILÁGUNK
A Tudományos Ismeretterjesztô Társulat Természet
Világa folyóirata nem szorul bemutatásra a Fizikai
Szemle olvasói számára. A „messzirôl jöttek” kedvéért
röviden csak ennyit: a világ egyik legrégibb tudományos ismeretterjesztô folyóirata, a tekintélyes brit Nature folyóirattal egy idôben, annak megjelenését 10
hónappal megelôzve, 1869-ben jött létre a Természettudományi Közlöny, hogy „a természettudományi
ismereteket terjessze a mûvelt magyar közönségnek”.
A neves fizikus, Szily Kálmán alapította, aki akkor a
Királyi Magyar Természettudományi Társulat fôtitkára
volt. A jogutód Természet Világa folyóirat címlapján,
alcímében ma is ôrzi a lap alapításkori nevét.
A Természet Világa az alapítója célkitûzéseit követve, a természettudományos kultúrát terjeszti hazánkban, magas színvonalú, nyelvileg is igényes, népszerûtudományos írásokkal. Szétparcellázódó világunkban a
tudományterületek közötti információcserét segíti.
Szerzôi között egykoron és ma is megtalálható a magyar természettudományos-mûszaki értelmiség legjava.
A folyóirat munkáját 27 fôs, neves kutatókból álló szerkesztôbizottság segíti. Szerkesztôbizottsága élén az elKÖNYVESPOLC

Bencze Gyula
MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
Részecske és Magfizikai Intézet

múlt két évtizedben Szentágothai János, Császár Ákos,
Gergely János akadémikusok álltak, jelenleg Vizi E.
Szilveszter az elnöke. A folyóirat szerkesztôi a természettudományok területén megszerzett egyetemi diplomával rendelkezô tudományos újságírók.
A lap közérthetôen tájékoztat a természettudományok és a technika legújabb eredményeirôl, és bemutatja a tudományt mûvelô embert is. A szerkesztôség
különös gondot fordít arra, hogy az érdeklôdô fiatalok figyelmét a mûszaki és a természettudományok
felé irányítsa, cikkpályázatokkal kisebb-nagyobb alkotómunka elvégzésére ösztönözze. A Természet Világa 1991 óta egy 16 oldalas természettudományos
diáklapot „mûködtet”, amelyet tehetséges középiskolások írnak. Ez egyedülálló Európában. E cikkpályázat
abban különbözik minden más tehetségkutató versenytôl, hogy itt a diákoknak a tudásukról érthetôen,
szép magyarsággal megírt cikkekkel kell számot adniuk. Késôbb, ha kutatókká válnak, ez az ismeretátadó tudás fontos lehet majd számukra.
A Természet Világa ma már a hazai tudományos
ismeretterjesztés egyik alapvetô intézményévé vált.
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