
IN MEMORIAM PERJÉS ZOLTÁN (1943–2004)

Két évvel ezelôtt távozott közülünk Perjés Zoltán, a
gravitációelmélet nemzetközi hírû kutatója, a magyar-
országi relativitáselméleti iskola megteremtôje. Nem-
rég készítettünk el egy kiadványt, amely tudományos
munkáit foglalja egybe és rendszerezi annak elôsegí-
tésére, hogy iskolateremtô tevékenysége és eredmé-
nyei minél szélesebb körben ismertté váljanak. A Fizi-
kai Szemle olvasói körében is ezt szeretnénk elérni,
ezért e kötet megjelenésének alkalmából újra fölidéz-
zük emlékét.

Életrajzát inkább csak kiegészítjük, és visszauta-
lunk a halála után megjelent nekrológra.1 Kutatói

1 Rácz I., Perjés Zoltán 1943–2004. Fizikai Szemle 55/2 (2005) 70
2 Lukács Árpád, RMKI Elméleti Fôosztály fordításának felhasználá-
sával

pályájának és tudósi habitusának bemutatására he-
lyezve a hangsúlyt két nemzetközi hírû munkatársa,
Cornelius Hoenselaers, a Loughboroughi Egyetem
Matematika Tanszékenek egyetemi tanára, az Ein-
stein-egyenletek egzakt megoldásainak elismert
szakértôje, valamint Paul Tod, az Oxfordi Egyetem
Matematika Tanszékének professzora, a matematikai
relativitáselmélet és a tvisztorelmélet kiváló mûvelô-
je által az említett kötet számára írt méltatását adjuk
közre2 (némileg szerkesztett formában), kiegészítve
három egykori tanítványának személyes visszaemlé-
kezésével.

Perjés Zoltán 1943-ban született Budapesten. Édes-
anyja (Rubik Olga ) révén rokona a Rubik-kocka vi-
lághírû föltalálójának, Rubik Ernônek. Valószínûleg
ezen családi gyökerekkel függ össze az élete végéig
megôrzött erôteljes homo ludensi arculat: nagy lelke-
sedéssel oldott meg „játékos” matematikai problémá-
kat. (Tudjuk persze, hogy a kutató elmétôl nem ide-
gen sem a játék, sem a játékosság, elegendô itt Zoltán
egyik világhírû kollégájára és barátjára, a késôbb még
szóba kerülô Roger Penrose -ra utalnunk.)

Középiskolai tanulmányait Budapest egyik legkitû-
nôbb középiskolájában, a Piarista Gimnáziumban vé-
gezte, ahonnan az érettségi után rögtön az Eötvös
Loránd Tudományegyetem fizikus szakára került.

Érdeklôdését már a pályája kezdetétôl a gravitáció
elmélete kötötte le. Egy rövid – kényszerû – kitérô
után a Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet Elmé-
leti Osztályára (illetve annak az egykori KFKI-beli
jogelôdjeinek egyikére) került, ahol már szabadon
foglalkozhatott az általános relativitáselmélettel. Kez-
detben a stacionárius gravitációs terekkel (ilyen pl.
egy egyenletesen forgó „fekete lyuk” által létrehozott
téridô), a csatolt Einstein–Maxwell-egyenletek szer-
kezetével foglalkozott. Kidolgozta az Einstein-elmé-
let tanulmányozása céljára igen fontos úgynevezett
Killing-szimmetriák spinorelméletét, majd ezt alkal-
mazva sikerült az Einstein-egyenletek addig nem
ismert, új megoldásait elôállítania. Ezek az eredmé-

nyei nagyon jelentôsek, számos további kutatásnak
nyitottak utat (részletesebben C. Hoenselaers írására
utalunk).

Egy másik, érdeklôdése középpontjában álló téma
az elméleti fizika egyik legnagyobb megoldatlan
problémája, a gravitáció kvantumelmélete volt. Emi-
att elkezdett a Roger Penrose által javasolt, a prob-
léma addigi megközelítéseitôl radikálisan különbözô
tvisztorelmélettel foglalkozni. 1972–73-ban egy évet
töltött a londoni Birkbeck College-ban, ahol Penrose
csoportjában maga is részt vett a tvisztorelmélet ki-
dolgozásában (errôl Paul Tod számol be részlete-
sebben).

Tudományos eredményeinek köszönhetôen jelen-
tôs nemzetközi ismertségre és elismertségre tett szert,
sokfelé hívták külföldre, hosszabb-rövidebb idôre.
Nagyon sok külföldi egyetemen és kutatóintézetben,
nemzetközi konferenciákon tartott elôadást eredmé-
nyeirôl.

A magyar tudományos életben is igen aktív szere-
pet játszott, számos „Nemzetközi Relativitáselméleti
Mûhelyt” rendezett, létrehozott egy – sajnos, csak
néhány évig fennálló – Nemzetközi Elméleti Fizikai
Kutatócsoportot a KFKI-ban a Magyar Tudományos
Akadémia támogatásával. Számos diplomamunkás-
nak, doktorandusznak és aspiránsnak volt témaveze-
tôje, s tanítványai közül jó néhányból a gravitációel-
mélet nemzetközileg is elismert kutatója lett.

Meg kell említeni Perjés Zoltán tudománynépszerû-
sítô tevékenységét is – többek között a Fizikai Szemle
hasábjain. (21/2 48 és 21/3 1, 1971).

Forgács Péter
MTA KFKI RMKI

PERJÉS ZOLTÁN ÉS AZ EINSTEIN-
EGYENLETEK EGZAKT MEGOLDÁSAI

Az egzakt megoldások vizsgálata azon kutatási terüle-
tek egyike volt, melyekkel Perjés Zoltán kis megszakí-
tásokkal, de igen hosszú ideig aktívan foglalkozott.
Munkájával a relativitáselmélet sok más kutatóját is
inspirálta, és a terület több fontos új fogalmának meg-
alkotása az ô nevéhez fûzôdik.

Az Einstein-egyenletek megoldása rendkívül nehéz
feladat, és a témáról beszélni sem nagyon lehet a ma-
tematika olyan ágai, elsôsorban a differenciálgeomet-
ria, szakkifejezéseinek használata nélkül, amelyek
esetleg nem közismertek a fizika más területén járato-
sak számára. Az alapfeladat röviden megfogalmazha-
tó: egy négyváltozós, nemlineáris, csatolt parciális
differenciálegyenlet-rendszer megoldását kell valami-
lyen ismertnek tekintett függvényekkel kifejezni. A
megfogalmazás mögött rejlô feladatnak azonban ilyen
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általánosságban egyetlen megoldása sem ismert. A
gyakorlatban egyszerûsítô feltételeket kiróva, konkrét
speciális esetekre vonatkozó megoldások megtalálá-
sára törekszünk. Egy ilyen speciális eset az, amikor
stacionárius (idôtôl nem függô) megoldásokat kere-
sünk (matematikai szaknyelven: feltesszük egy idô-
szerû Killing-vektormezô létezését).

Pályája kezdeti szakaszán Zoltán kidolgozott egy
formalizmust, melyben a téridô tulajdonságait leíró
Einstein- vagy Einstein–Maxwell-egyenleteket egy
háromdimenziós sokaság és két komplex skalármezô
(Ernst-potenciál) segítségével írta fel. Az egyik
komplex skalármennyiség a gravitációs potenciál ál-
talánosításának tekinthetô, míg a másik az elektro-
mágneses teret írja le, és egy, a háromdimenziós tér
Ricci-tenzorát tartalmazó egyenletben forrástagkét
szerepel. Ennek a háromdimenziós térnek a leírására
kidolgozott egy ma is az Ô nevéhez fûzôdô módszert
(spinegyüttható- és spinorformalizmust). Ennek se-
gítségével rájött arra, hogy abban az esetben, ha a
fenti felbontásban szereplô háromdimenziós tér sík,
a megoldások kifejezhetôk a Laplace-egyenlet meg-
oldásaival. Ezeket a megoldásokat késôbb újra felfe-
dezték, és így ma Perjés–Israel–Wilson-megoldások -
ként ismertek.

Ugyanezt a formalizmust alkalmazva Kóta József fel
az idôfüggetlen gravitációs terek egy másik osztályára
vonatkozó valamennyi megoldást megadta.

Ehhez a problémakörhöz legközelebb a nyolcvanas
évek közepén tért vissza, amikor kollégáival a fordí-
tott problémát vizsgálta: a szokásos esetben elôször
az Ernst-egyenletet oldjuk meg, majd a kapott megol-
dásból kapható a háromdimenziós tér metrikája. Az
Ernst-potenciált a háromdimenziós tér egy komplex
koordinátájaként felhasználva az Ernst-egyenletek
egyszerû alakra hozhatók, de a metrika kiszámolása
jóval nehezebb lesz. Ennek ellenére ezzel a módszer-
rel számos fontos tételt sikerült igazolniuk.

1990 táján Zoltánt több, az egzakt megoldásokkal
kapcsolatos probléma is érdekelte. Bizonyos su-
gárzást tartalmazó, az úgynevezett Robinson–Traut-
man-téridôk aszimptotikus tulajdonságait, a stacio-
nárius Einstein–Maxwell-terek multipólmomentuma-
it vizsgálta. E cikk szerzôjével közösen olyan új ku-
tatási irányvonalat indított el, amely az egzakt meg-
oldások egy új osztályának a megkonstruálásához
vezetett el.

A vázolt témák és eredmények korántsem teljes
listájával azt kívántam bemutatni, hogy Perjés Zoltán
relativitáselméleti kutatásainak jelentôségét és ered-
ményeinek hatását a terület kutatói közösségére alig-
ha lehet eltúlozni.

E rövid írás végén szeretném még azt elmondani,
hogy Zoltán élénk, az emberi megismerés minden
területe iránti érdeklôdéssel és életkedvvel teli szemé-
lyének elvesztése közösségünk minden Ôt ismerô
tagja számára – így számomra is – nehezen betölthetô
ûrt hagyott maga után.

Cornelius Hoenselaers
Loughborough-i Egyetem, Anglia

PERJÉS ZOLTÁN, A TVISZTORELMÉLET
MAGYAR TUDÓSA

A Roger Penrose (lovaggá ütése óta „Sir Roger”) körül
kialakult tvisztorelméleti kutatócsoporthoz akkor
csatlakoztam, amikor ô 1973-ban intézetünkbe érke-
zett, mint az alkalmazott matematika Rouse Ball pro-
fesszora. Vele együtt érkeztek a Birkbeck College-beli
munkatársai, így mi, az újonnan csatlakozók jó képet
kaphattunk arról, hogy milyen volt a tvisztorelmélet
fénykora, még Londonban. A csoport számára a
„szentírást” Penrose és MacCallum 1973-as cikke
(Physics Reports 6C (1973) 241–315) jelentette, ami az
1970-es elôadásaikon alapult.

Bár személyesen nem volt jelen, megbeszélésein-
ken gyakran szóba került a birkbecki csoport egy
tagja, Perjés Zoltán, a tvisztorelmélet magyar kutatója.
Az 1972–73-as tanévet töltötte Birkbeckben Lever-
hulme-ösztöndíjas vendégkutatóként. Ezt az évet arra
szánta, hogy alaposan megvizsgálja a tömeggel ren-
delkezô részecskék tvisztorelméleti leírását.

Zoltán a csoportba a görbült terek feletti spinorok
avatott ismerôjeként érkezett. Korábban kidolgozott
egy módszert, amelyben egy háromdimenziós tér
SU (2)-spinorjai segítségével vizsgálhatók a stacioná-
rius téridôk. A Penrose-féle tvisztorelméletrôl és a
spinhálózatokról szóló cikkek hatására döntött úgy,
hogy kiutazik ezek szerzôjéhez. Birkbeckbe érkezésé-
vel nagyjából egy idôben jelent meg elsô tvisztorel-
méleti mûve, melyben az említett Penrose–Mac-
Callum-cikkben foglaltakkal ismertette meg a magyar
olvasót.

A fizikában Penrose által bevezetett „tvisztor” mint
matematikai fogalom egy négydimenziós komplex
vektortér (a T tvisztortér) egy elemét (Z α) jelenti,
amely, itt nem részletezett tulajdonságainak köszön-
hetôen, fizikai jelentéssel is felruházható: megfelelô
leírását adja egy zérus tömegû, spinnel rendelkezô
relativisztikus részecskének.

A tvisztorelmélet számos alapvetô eredménye fûzô-
dik Penrose nevéhez. Zoltán kutatásai szempontjából
közvetlen fontossággal ezek közül kettô bírt. Az egyik
a tömeg nélküli részecskét leíró tvisztor (gravitációs
vagy elektromágneses) síkhullámon való szóródásá-
nak tárgyalása. A másik, hogy miképpen alkalmas két
vagy több tvisztor (kvadratikus) kombinációja tömeg-
gel és spinnel egyaránt rendelkezô részecskék, azok
impulzusának és impulzusmomentumának leírására.

Zoltán Birkbeckben született elsô mûvében a relati-
visztikus pontmechanika jól ismert dinamikai mennyi-
ségeinek (tömeg, impulzus és impulzusmomentum) a
tvisztorváltozókkal való kifejezéséit dolgozta ki.

Munkásságának jelentôs eredményeket hozó része
indult ki abból az ismert nem-egyértelmûségbôl,
amely a több-tvisztor – tömeges részecske megfelelte-
tés sajátossága. A tömeges részecskét reprezentáló
(kvadratikus) kifejezés (tvisztor-) változóit bizonyos
szabályok szerint felcserélve az új kifejezés ugyanan-
nak a tömeges részecskének felel meg, a „szabályok”
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összessége egy úgynevezett belsô szimmetriát alkot. E
szabályok részletes tanulmányozásával Zoltán arra az
eredményre jutott, hogy a háromtvisztor-részecske
belsô szimmetriacsoportja az elemi részecskék akkori
rendszerezésének alapját jelentô SU (3) csoport egy
négyparaméteres komplex transzlációcsoporttal való
inhomogén kiterjesztése, az ISU (3) csoport. Birkbeck-
bôl való távozása után Zoltán tvisztorelméleti munkái-
nak középpontjában az elemi részecskéknek ezen a
belsô szimmetriacsoporton alapuló osztályozása állt.
Részletesen kidolgozta az ISU (3) csoport ábrázolásel-
méletét. Kitért az n -tvisztor részecske esetére is, ami-
kor a szimmetriacsoport az SU (n ) inhomogén kiter-
jesztése.

Munkájának egy fontos „mellékterméke” az a felis-
merés, hogy, míg a tvisztorokon alapuló osztályozási
rendszerekben a kéttvisztor-részecskék pontszerûek
és leptonnak felelnek meg, addig a háromtvisztor-
részecskék hadronok, és az ôket alkotó tvisztorok a
kvarkokkal azonosíthatók.

A háromtvisztor-részecskék és a hadronok közötti
analógiát erôsíti meg egy birkbecki kollégájával,
George Sparlinggal közösen írt késôbbi, az úgyneve-
zett tömegfelhasadást vizsgáló cikkének sikere is.
Ebben egyesítik a Gell-Mann–Okubo-tömegformulák
egy egész sorát.

Zoltán egyik cikkét velem együtt írta. Egymástól
függetlenül kezdtük tanulmányozni a nem nulla spinû
és tömegû részecskék (sík, valamint impulzusszerû)
gravitációs, illetve elektromágneses hullámokon való
szóródását. A jelenségre adott leírásunk a helyes ered-
ményt adta a tömeggel rendelkezô, zérus és nem
zérus spinû részecskékre elektromágneses és gravitá-
ciós térben ható erô kifejezésére.

A nyolcvanas évek közepén Hughston és Shaw a
klasszikus húrelméletet – ami nem más, mint az egy-
dimenziós kiterjedt test mozgásának a természetesen
adódó Hamilton-függvénnyel való leírása – öntötték
a tvisztorelmélet segítségével geometriai formába.
Zoltán ennek a geometriai elméletnek a kvantálását
végezte el Penrose tvisztorkvantálási eljárását alkal-
mazva.

A tvisztorelmélet fejlôdése Oxfordban és a világ
más tájain is haladt tovább, és el is ért egy-két igen
látványos eredményt. Azonban az elmélet egyre in-
kább matematikaivá vált, és egyre inkább átkerült a
matematikusok érdeklôdési körébe. Zoltán továbbra
is inkább fizikusnak vallotta magát, és így nem volt
igazán kedvére való ez a változás. A hetvenes és a
nyolcvanas években Ô és budapesti csoportja az ox-
fordi és a pittsburghi csoportokkal együtt továbbra is
nagy erôfeszítéssel dolgoztak a tvisztorrészecske-el-
mélet továbbfejlesztésén. Ez az erôfeszítés ugyan
nem vezetett a szokásos értelemben is teljes elmélet
kifejlesztésére, de az alkalmazott ötletek és módsze-
rek jelentôsége ezen messze túlmutat. A tvisztorré-
szecske-elmélet a ma általánosan elfogadott elmélet
eredményeinek jelentôs részét kevesebb és termé-
szetesebb feltevésbôl kiindulva képes reprodukálni.
Nem szükséges a szín bevezetése, az elmélet tisztán

geometriai jellegû, és az unitaritás és a relativisztikus
szimmetriák egyesítéséhez is természetes alapot szol-
gáltat.

Utolsó tvisztorelméleti dolgozatában Zoltán – is-
mét George Sparlinggal közösen – arra tesz kísérle-
tet, hogy az Einstein-egyenletek valós, Lorentz-szig-
natúrájú megoldásai esetére is definiálják a tvisztoro-
kat. (Ez igen nehéz probléma, és régóta foglalkoztat-
ja a tvisztorelmélettel foglalkozó kutatókat.) Cikkük-
ben egy konkrét példát vizsgálva meghatározzák a
Schwarzschild-téridô egy absztrakt tvisztorterét. Szá-
momra különösen szép emlék, hogy ezt az ered-
ményt személyesen Zoltántól hallhattam egy buda-
pesti konferencián.

Paul Tod
Oxfordi Egyetem, Anglia

TANÍTVÁNYAI MEGEMLÉKEZÉSE
PERJÉS ZOLTÁNRÓL

Zoltán kedvenc problémája az általános relativitásel-
mélet egzakt megoldásainak keresése volt, de érdek-
lôdése rendkívül széles körû volt. Tanítványaiként
ennek haszonélvezôi voltunk. Ebben a rövid megem-
lékezésben a velünk végzett közös munkái közül mu-
tatunk be néhányat.

A stacionárius tengelyszimmetrikus téridôk multi-
pól-momentumaival kapcsolatos kutatásokat Corne-
lius Hoenselaers német kutató, Zoltán egyik legjobb
barátja javasolta, aki számtalanszor látogatta meg itt
Magyarországon is. A momentumok kifejezhetôk a
téridô geometriáját meghatározó Ernst-potenciál szim-
metriatengelyen való sorfejtési együtthatóival. A ka-
pott kifejezéseket azóta is használják, amikor egy
újonnan megtalált téridô koordinátarendszer-függet-
len jellemzését akarják megadni a gravitációs multi-
pól-momentumai segítségével.

Zoltán hihetetlen kitartással, precizitással és nagy
sebességgel tudott papíron vagy táblán számolni.
Ugyanakkor valószínû, hogy nemzetközi viszonylat-
ban is az elsôk között volt, aki nagyszámítógépen
futtatott algebrai programokat használt egyenletek
megoldására. Mesélte, hogy amikor 1984-ben Tokió-
ban töltött kilenc hónapot, a legjobb barátja egy tor-
nateremnyi méretû számítógép volt, és, hogy hazafelé
menet a gyorsvasúton olvasta a sornyomtató által kiírt
százoldalas futási eredményeket. Ha valami érdekeset
talált, a következô megállónál átszállt a visszatérô
vonatra, akármilyen késô este is volt, és beírta a mó-
dosított programot a gépteremben. A számítógép
egyik legnagyobb felhasználója lehetett, mert három
hónappal elhalasztották a gép kibôvítését, hogy za-
vartalanul dolgozhasson a hazautazása elôtti utolsó
hónapokban.

A nagy kihívások érdekelték. Ilyen volt például a
gravitáció kvantumelméletének kidolgozása. Ebben
az irányban való elsô lépésnek tekintette az általa
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kidolgozott parametrikus sokaság formalizmust.
Ennek keretében a téridô térré és idôvé történô fel-
bontása nem a szokásos hiperfelületek mentén törté-
nik, hanem idôszerû görbék mentén.

Zoltán egzakt megoldások keresésére irányuló erô-
feszítéseinek egyike a tökéletes folyadékokat tartal-
mazó téridôk megtalálását célozta meg. A „nagy kihí-
vás” itt egy forgó neutroncsillag belsejében a téridô
geometriáját leíró egzakt megoldás megtalálása volt.
Ebben a témában az elsô lépés egy olyan általános
tetrád formalizmus kidolgozása volt, ami megkönnyí-
tette további egzakt megoldások keresését. Ezt a
munkát egy tehetséges fiatal svéd diákkal, Mattias
Marklunddal egy konferencián való véletlen találko-
zás indította, ami az Umeai Egyetem relativitáselmé-
leti kutatócsoportjával való tartós együttmûködéssé
bôvült az évek során.

Az Einstein-egyenletek bonyolultsága miatt az eg-
zakt megoldások keresése rengeteg próbálgatással
jár, igen gyakran kudarccal is. Olyasmi lehet, mint az
aranyásás. Zoltán kedvét sosem vették el a sikertelen
próbálkozások, tudta, hogy ott van az arany valahol.
A feltevéseknek, amelyekkel megoldást talált, a mate-
matikai jelentése sokszor világosabb volt, mint az,
hogy fizikailag minek felelnek meg. Ilyen volt, példá-
ul, a téridô görbületi tenzorának speciális Petrov-osz-
tályba való tartozása. Noha egy gömbszimmetrikus
csillagot leíró téridô Petrov D osztályba tartozik, el-
döntetlen kérdés volt, hogy a csillag forgó változata
még mindig kielégítheti-e ezt a tulajdonságot. Ennek
a bizonytalanságnak a feloldására merült fel a Hartle
által kidolgozott lassú forgás közelítés használata.
Csak ha egy feltevés a lassan forgó csillagra is igaz
maradhat, akkor érdemes ilyen tulajdonsággal rendel-
kezô gyorsan forgó megoldást keresni. A legismer-
tebb téridô-megoldás, amirôl remélni lehetett, hogy
egy izolált forgó csillagot írhat le, a Wahlquist-megol-
dás volt. Azonban a Hartle-formalizmus alkalmazásá-
val ki lehetett mutatni, hogy már a lassan forgó válto-
zata is szükségképpen egy külsô objektum által defor-
málva van.

Egy további fontos témakör a neutroncsillagokból
és/vagy fekete lyukakból álló kompakt kettôs rend-
szerek pályafejlôdése gravitációs sugárzás jelenlété-
ben. Ezekbe a kutatásokba Zoltán Kip Thorne -nal
való konzultációi eredményeképpen kapcsolódott be.
Az általános relativitáselmélet szerint a gyorsuló tö-
megek gravitációs sugárzást bocsátanak ki. Neutron-
csillagokból és/vagy fekete lyukakból álló kompakt
kettôs rendszerek esetén ez a sugárzás jelentôs válto-
zást okoz a pályaparaméterekben. Zoltánnak ez a
munkája egy új kutatási irányt nyitott meg, amely a
perturbációszámítás egyre magasabb rendjeiben, a
rendszer fizikai paramétereitôl függô járulékok kiszá-
mítását tûzi ki célul. Tanítványaival közösen kiszámí-
totta a spin–pálya kölcsönhatási járulékokat, melyek a
pályafejlôdésben és a gravitációs sugárzási vesztesé-
gekben jelennek meg.

A perturbációs technikák alkalmazásával, valamint
a gravitációs sugárzás vizsgálatával figyelme a fekete

lyuk perturbációk felé fordult. Töltéssel rendelkezô
fekete lyukak érdekelték, melyekre sikeresen leveze-
tett egy, az elektromágneses és gravitációs potenciá-
lokra vonatkozó csatolt egyenletrendszert abban az
esetben, amikor a perturbált téridô stacionárius vagy
tengelyszimmetrikus. Ebben a munkában a Killing-
vektorok létezését és az általa kidolgozott 3 dimen-
ziós formalizmust használta fel.

Hamarosan megszülettek az eredmények a pertur-
bált téridôre vonatkozó szimmetriák feltételezése nél-
kül is. A perturbált Maxwell-spinorra vonatkozó ho-
mogén hullámegyenlet megoldása adja a nyírást meg-
határozó hullámegyenlet forrástagját. Késôbb sikerült
általánosítania az eredményeket kozmológiai állandót
is tartalmazó fekete lyukak esetére.

Az eredmények publikálása során kisebb vita ala-
kult ki a bírálóval a mértékrögzítési feltételekkel kap-
csolatban. Ez a párbeszéd indította el azt a munkát,
amelyben a fôirányok mérhetôségét vizsgáltuk, továb-
bá azt, hogy hogyan adható meg a perturbált téridô
egy általános definíciója. Zoli ezen munkái nemzetkö-
zi téren is jó fogadtatásra találtak. Kollégáival együtt-
mûködésben megvizsgálták Petrov D típusú téridôk
perturbációit a Kasner-téridô példáján keresztül, vala-
mint a specialitási index szerepét a kozmológiai mo-
dellek dinamikájának vizsgálatában.

Zoli konzultációi J. Ehlers professzorral a Fried-
mann-univerzumok perturbációinak vizsgálatára ösz-
tönözték. Diplomamunkásával ki is dolgozták por és
sugárzás jelenlétében a lineáris perturbációs problé-
ma egyenleteit sík téridô esetén. Ezt a munkát tovább-
fejlesztette a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás
fluktuációinak vizsgálatával.

Zoltánt jól ismerte és becsülte a nemzetközi relati-
vitáselméleti közösség. Az általa szervezett konferen-
ciákra a szakma legjobbjai is eljöttek Magyarországra.
Ilyenkor nekünk, tanítványainak is többször volt al-
kalmunk családja vendégszeretetét élvezni, otthoná-
ban olyan neves vendégekkel vacsorázhattunk együtt
mint Roger Penrose, Roy Kerr.

A munkához való viszonya igen becsületes és
ôszinte volt. Tisztelettel közeledett mindenkihez, aki
komolyan dolgozott, függetlenül attól, hogy világhírû
kutatóról vagy még csak egyetemi hallgatóról volt-e
szó. A közös munkában nagy tudással, igen jó meglá-
tásokkal és gyors gondolkodással vett részt. Tanítvá-
nyait és társzerzôit egyúttal barátainak is tekintette.
Egyszer elmondta, hogy a társzerzôkkel közösen írt
cikkek számára barátokkal való beszélgetést jelente-
nek, ezért ezeket jobbnak tartja.

Saját bevallása szerint pályázati munkaterveit úgy
írta meg, hogy a majdani beszámoló készítésekor a
jövô idôt egyszerûen múlt idôbe tehesse. Semmi olyat
nem ígért meg, amit ne gondolt volna megvalósítható-
nak. Nem jól tûrte a dilettantizmust, a törtetést és a
nagyképûséget.

Fodor Gyula, Vasúth Mátyás
Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet

Gergely Árpád László
Szegedi Egyetem
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