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A Wikipédia néhány soros ismertetésébôl is kiderül,
hogy Gombás Pál 1909. június 5-én született Seleg-
szántón. Ez a születési hely azért érdekes, mert jelen-
leg Antau néven egy békés burgenlandi falu, aminek
száz éve is csaknem kizárólag német és horvát anya-
nyelvû lakosai voltak. Ezért volt az, hogy Gombás, ha
tehette, szívesen fordította a szót németre.

A Szabad Enciklopédiából ezen kívül annyi derül ki,
hogy Kossuth-díjas akadémikus volt. akinek számos
publikációja jelent meg Az atom statisztikus elmélete és
alkalmazásai témakörben. Amennyiben errôl a disz-
ciplínáról nem hallott, az olvasók zöme számára bezá-
rul a címszó ismertetése. Hogy ennél a szintnél tovább
juthassunk, foglaljuk össze a tudnivalókat errôl az idô-
közben perifériára szorult területrôl.

A statisztikus atommodell

Az atomi rendszerek statisztikus elmélete egy a kvan-
tummechanikai soktestprobléma közelítô módszerei
közül. Pontossága számos gyakorlati esetben kielégí-
tô, és az igen sok részecskébôl álló rendszereknél is
jól kezelhetô marad.

A statisztikus elmélet alapja az a felismerés, hogy
az atomi rendszerek – atomok, molekulák, kristályok
– elektronjai abszolút zérus fokon vagy annak közvet-
len környezetében levô, elektromos töltéssel bíró
Fermi-gáznak tekinthetôk. Az egyes elektronok az
atommagok és a többi elektron elektrosztatikus po-
tenciálterében mozognak úgy, hogy alapállapotú
rendszer esetén a rendszer energiája a lehetô legmé-
lyebb legyen.

A statisztikus elmélet elnevezés mögött a kvantum-
mechanikai soktestprobléma közelítô módszerei van-
nak, amelyek közös alapja a Thomas–Fermi-modell. A
Thomas–Fermi-modellben a rendszer E energiáját kell
elôállítani a rendszer elektronsûrûségének funkcionálja
formájában. Ezután az elektronsûrûség abból a feltétel-
bôl állapítható meg, hogy a rendszer energiája a lehetô
legmélyebb legyen. A Thomas–Fermi-modell energiaki-
fejezésének levezetése céljából feltételezzük, hogy a
rendszer elektronjai az atommagok és az elektronok
kiátlagolt elektrosztatikus potenciálterében mozognak.
Ebben a közelítésben nem vesszük figyelembe a kicse-
rélôdési és korrelációs effektusokat.

Az egyes térfogatelemekben levô elektronokat ab-
szolút zérus hômérsékleten levô elektrongáznak te-
kintjük. A konstans potenciáltérben mozgó sok elekt-
ronból álló elektrongáz kvantummechanikai vizsgá-
lata alapján belátható, hogy a gáz kinetikus energiája
az elektronsûrûség 5/3-ik hatványának integráljával
arányos. Ennek alapján felírható az elektronrendszer
teljes energiája, mint a mag és a többi elektron elekt-
rosztatikus potenciális energiájának és a kinetikus
energiának az összege.

Ennek az energiakifejezésnek a segítségével a vizs-
gált rendszer elektronsûrûségére egyszerûen kapha-
tunk közelítést. Ez a közelítés általában – a magokhoz
igen közel esô és a magoktól igen távol fekvô térré-
szek kivételével – a hullámmechanikai úton számított
elektronsûrûségeknek igen jó középértékét adja.

Az energiakifejezés bôvíthetô az elektronok kicse-
rélôdési és korrelációs energiájával is. Ehhez jelent se-
gítséget a pszeudopotenciálok alkalmazása. A pszeu-
dopotenciálok potenciálszerû kifejezések, amelyekkel
az úgynevezett hullámmechanikai kicserélôdési köl-
csönhatást, a korrelációs kölcsönhatást és a Pauli-féle
betöltési tilalmat igen leegyszerûsített módon, de mint
a számítások eredményei mutatják, többnyire igen jó
közelítésben helyettesíteni lehet. Vegyük sorra ezeket
a pszeudopotenciálokat!

Annak következtében, hogy az atom teljes saját-
függvénye az elektronok felcserélésével nyert megol-
dások lineáris kombinációja, az atom energiájában a
klasszikus elméletben ismeretlen új tagok lépnek fel,
amelyeket kicserélôdési tagoknak nevezünk. Mivel az
elektronok energiája általában a köztük fellépô köl-
csönhatásból származik, beszélünk kicserélôdési köl-
csönhatásról, anélkül azonban, hogy ehhez bármilyen
szemléletes képet fûznénk. Atomok valenciaelektron-
jaira vonatkozóan a statisztikus elmélet alapján még a
40-es évek elején sikerült kimutatni, hogy a kicserélô-
dési kölcsönhatás potenciállal helyettesíthetô, amely a
valenciaelektronok nélküli elektronsûrûség köbgyö-
kével arányos. Ezt úgy szemléltethetjük, hogy a pár-
huzamos spinû elektronok a kicserélôdési kölcsönha-
tás következtében igyekeznek egymástól lehetôleg
távol tartózkodni.

Ha az elektrosztatikus taszítást is figyelembe vesz-
szük, akkor az elektronok e taszítás következménye-
ként – függetlenül a spinek irányától – szintén igye-
keznek egymástól lehetôleg távol elhelyezkedni. Te-
hát az elektronok a közöttük mûködô elektrosztatikus
taszítás következményeképpen sem mozognak egy-
mástól függetlenül. Ezt nevezzük korrelációnak. A
korreláció elsôsorban antiparallel spinû elektronok
között érezteti a hatását, parallel spinû elektronok
esetében alig van szerepe, mert ott a kicserélôdési
kölcsönhatás dominál, amelyet a korreláció csak igen
kis mértékben módosít. A korrelációs kölcsönhatást is
helyettesíteni lehet közelítôleg pszeudopotenciállal.

A Pauli-féle betöltési tilalom teljesen betöltött kvan-
tumállapotokra vonatkozik és elektronok esetében
úgy szól, hogy két egymáshoz képest antiparallel spi-
nû elektronnal betöltött kvantumállapotba (amely
ebben az esetben teljesen betöltött kvantumállapot-
nak felel meg) még egy elektron nem léphet. Ki lehet
mutatni, hogy a betöltési tilalmat taszító potenciállal
lehet helyettesíteni.

E potenciálok alapján lehetségessé vált egy igen
szemléletes és egyszerû fémelmélet kidolgozása,
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amely az alkáli fémek és földalkáliák sok tulajdonsá-
gáról tisztán elméleti úton, empirikus vagy félempiri-
kus paraméterek nélkül, tud számot adni.

✧
Gombás Pál 1933-ban kapta meg matematika-fizika
tanári diplomáját, és kezdettôl nem élt a lehetôséggel,
hogy gimnáziumban tanítson, hanem fizetés nélküli
gyakornok lett a pesti tudományegyetem elméleti
fizikai intézetében Ortvay Rudolf mellett. Maga vá-
laszthatta a kutatási területet, és hogy a tudományos
munkára fordított szabad idôért mennyit képes éhez-
ni. Munkájának eredményességét mutatja, hogy 1939
végéig külföldi folyóiratokban 19 cikke jelent meg,
közülük 3 készült társszerzôvel. A magyar nyelven
megjelent írásokat is figyelembe véve 30 felett volt
ekkor publikációinak száma, közöttük sokak által és
gyakran idézett cikkek a statisztikus modell alapjairól
és a pszeudopotenciálokról.

Ez a teljesítmény elegendô alap volt az éppen meg-
üresedô szegedi elméleti fizikai tanszék elnyerésére.
Külpolitikai okokból ez egy év múlva már kolozsvári
professzorságot jelentett, majd újabb üresedés nyo-
mán 1943-tól a budapesti Mûegyetem fizika tanszékét.

A háború, majd az azt követô újjáépítés nem az el-
mélyült kutatómunka idôszaka. Gombás Pál azonban
sokat dolgozott és rendkívül eredményes volt. A nagy
összefoglaló munka 1949-ben jelent meg Bécsben, a
Springer kiadásában Die statistische Theorie des Atoms
und ihre Anwendungen címmel, amit majd csak az
orosz kiadás után, 1955-ben követett a magyar fordítás,
Az atom statisztikus elmélete és alkalmazásai.

Mindeközben elismertsége sajátosan alakult. 1946-
ban az MTA levelezô, majd néhány hónappal késôbb
rendes tagja lett. Ennek ellenére a kommunista hata-
lomátvétel idôszakában Szent-Györgyi Albert segítsé-

gével az Egyesült Államokba távozott. Itt azonban nem
fogadták azzal a megkülönböztetett tisztelettel, mint
amihez már hozzászokott, ezért rövidesen hazatért.

Az imperialistákban csalódott Gombás tehát 1948-
ban hazajött, helyzetében megerôsödve vezette to-
vább a mûegyetemi tanszékét, a Tudományos Akadé-
mián pedig a vezetôségbe választották; tíz éven ke-
resztül volt az Akadémia alelnöke. Még abban az év-
ben megkapta a Kossuth-díj arany fokozatát, majd két
évvel késôbb ismét, 1951-ben pedig a Magyar Nép-
köztársaság Érdemrendjét. A hivatalos tudománypoli-
tika végre önmagával elégedetten ismert el egy nagy
tudóst nagy tudósnak.

Gombás mérnökhallgatóknak tanította a fizika alap-
jait, minden érdeklôdônek a statisztikus atomelméletet.
Létrehozta az MTA Elméleti Fizikai Kutatócsoportját,
aminek haláláig igazgatója maradt. A tudományos isko-
la is hozzájárult, hogy az ötvenes évek közepén Gom-
bás tekintélye magasan állt. Az Eötvös Loránd Fizikai
Társulat elnöki tiszte a szakma elismerése volt. 1956-
ban tetôzött a nemzetközi megbecsülés a Handbuch
der Physikben megjelent 120 oldalas Gombás tanul-
mány, a Statistische Behandlung des Atoms hatására.

A pszeudoptenciálokról 1967-ben megjelent karcsú
monográfiája is összefoglalás, de még inkább így van
ez a társszerzôként jegyzett terjedelmes munkákkal,
amelyekben a negyvenes években félretett elôadás-
vázlatok alapján állított össze majd kétezer oldalt Kis-
di Dávid arról, ami a fizikában nélkülözhetetlen, illet-
ve az elméleti fizikában széles körben használható.
Különösen sikeres közös vállalkozásnak bizonyult a
Bevezetés a hullámmechanikába és alkalmazásaiba,
ami már majdnem királyi útnak számít ehhez a sokak
által tervbe vett, de kevesek által elért tartományhoz.
A három nyelven négy kiadást megért könyv sikere az
ebben a témában könyvtárnyira növekedett kínálat-
hoz képest is impozáns volt.

Az összefoglalást és a közkinccsé-tételt szolgálta a
szakfolyóiratokban évente megjelent két-három köz-
leményével is. A statisztikus magmodellt bemutató so-
rozat öt részben jelent meg; a statisztikus elmélet ered-
ményeit és lehetôségeit összefoglaló cikket helyezett el
a Review of Modern Physicsben, és ami legalább ennyi-
re nevezetes, a Fizikai Szemlében. A pszeudopotenciá-
lokról ugyancsak írt a szûkebb és tágabb szakmának,
valamint a statisztikus modell teljesítôképességét de-
monstrálta a héliumtól az uránig minden elemre elvég-
zett számítások közzétételével.

Eredményei és elismertsége ellenére 1971 májusá-
ban, 62 éves korában öngyilkos lett. Tettének oka
ismeretlen – talán gyakori fejfájását érezte elviselhe-
tetlennek. Csak remélhetjük, hogy helytálló Marx
György következtetése, amelyre Gombás születésé-
nek 75. évfordulóján rendezett emlékülésen jutott:
Amikor eltávozott, befejezett mûvet hagyott hátra.
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