
Szemle hasábjain. Az Atomcsill weblapján a felvétele-
ken kívül megtalálhatók az elôadók által készített
prezentációs anyagok és az általuk írt vagy ajánlott
magyar nyelvû népszerûsítô cikkek, videók és egyéb
kapcsolódó információk is. Az elmúlt években óriási
mennyiségû anyag gyûlt össze honlapunkon, amelyet
– reményeink szerint – mind a diákok, mind tanáraik
fel tudnak használni a tanulásban és az oktatásban.

Elôadóink örömmel fogadták a lehetôséget, és
nagy gondot fordítottak arra, hogy a fôként középis-
kolás hallgatóság számára is érthetô és élvezetes
módon fogalmazzanak, elôadásukat sok látványos
képpel, ábrával, érdekességgel színesítsék. Bár voltak
olyan elôadók, akiket több alkalommal is meghív-
tunk, de mindig más-más témáról beszéltek, így az
eddig elhangzott elôadások egyike sem volt ismétlés.

Fontos megemlíteni, hogy a sorozat nem lehetne
ilyen sikeres, ha nem állna mögötte egy lelkes csapat,
amelynek tagjai a szervezésben, a videofelvételek ké-
szítésében, a honlap karbantartásában fáradhatatlanul
tevékenykednek. Ugyancsak köszönettel tartozunk tá-
mogatóinknak is, az ô anyagi hozzájárulásuk elenged-
hetetlen a sorozat színvonalas megrendezéséhez.

Nehezen számszerûsíthetô, de reméljük, hogy so-
rozatunk hatására tovább növekszik a természettudo-
mány, ezen belül a fizika iránti érdeklôdés, valamint a
kutató és tanári fizika szakokra jelentkezô, jól képzett
hallgatók száma. Emellett úgy érezzük, hogy a sorozat
a hazai tudományos ismeretterjesztés rangos és meg-
határozó elemévé nôtte ki magát.

Király Andrea, Dávid Gyula,
Csordás András, Cserti József
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L. Susskind, G. Hrabovsky: AZ ELMÉLETI MINIMUM
Klasszikus mechanika, amit a fizikához tudni kell
Fordította: Hraskó Péter, Typotex, 2013.

Mint korosztályom minden fizikusának, nekem is azon-
nal Landau és Lifsic Elméleti fizikája jutott eszembe,
amikor megláttam a könyv címét.
Az elôszó is azt mondja, hogy ez a
könyv egy minimum, habár nem
Landau értelmében: azoknak szól,
akik szerettek volna fizikát tanul-
ni, de nem tették, és szeretnék
megérteni, hogyan gondolkodnak
a fizikusok. Belelapoztam a
könyvbe, és azt gondoltam, hûha,
ebben még Hamilton-mechanika
és Poisson-zárójelek is vannak, az
talán mégis túlzás. Amikor azon-
ban észrevettem, hogy a könyvet
Hraskó Péter fordította, úgy dön-
töttem, hogy biztosan érdekes
lesz. Elkezdtem olvasni és nem
tudtam letenni.

Hát le a kalappal: a könyv
tényleg mindent elmagyaráz,
méghozzá közérthetôen: valóban
elég a középiskolás matematika
ahhoz, hogy elolvassuk, hiszen
még a differenciálást és integrá-
lást is bevezeti. Leonard Suss-
kind elméleti fizikus professzor, George Hrabovsky
pedig saját maga szerint amatôr fizikus: az együttmû-

ködésbôl kialakult egy tankönyv, amely nem-fiziku-
soknak nem fizikáról, hanem fizikát tanít.

Minden fejezet mottóval kez-
dôdik két fáradt vándorról. A
stílust jól érzékelteti az 1. fejeze-
tet követô 1. közjáték mottója:

– Hol vagyunk most, George?
George elôszed egy térképet és

kiteríti Lenny elé.
– Itt vagyunk most, Lenny, a

koordinátáink: északi szélesség
36,60709, nyugati hosszúság
−121,61862.

– Hûha! Mi az a koordináta,
George?

A könyv tehát a legalapvetôbb
matematikai ismeretektôl kezdve
végigvezeti az olvasót a klasszi-
kus mechanika gyönyörû felépít-
ményén keresztül egészen a
Maxwell-egyenletek vektorpo-
tenciálos, Hamilton-féle tárgyalá-
sáig. Ahogy említettem, nem tud-
tam letenni. Ajánlani tudom
mindazok számára, akik valami-
kor régen tanultak ilyesmit, hi-

szen nagyon fogják élvezni a rég tanult és elfelejtett,
igen szép dolgok felidézését.
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Az elméleti minimum megmutatja, hogyan jutunk
el a gondolatoktól az egyenletekig, azután az egyen-
letektôl újabb gondolatokig. A tanultakat feladatok
tarkítják a legelszántabb olvasók számára. A megoldá-
sokat a könyv maga nem tartalmazza, de a weben jól
emészthetô formában megvannak (http://www.
madscitech.org/tm/slns). Három részbôl állnak, ma-
gyarázat, tipp és a teljes megoldás.

Ugyanakkor kételkedem benne, hogy egy kizárólag
középiskolás matematikával rendelkezô olvasó ezt
igazán végigolvasná. A könyv szerintem inkább mér-
nökök, orvosok, közgazdászok és fizikatanárok szá-
mára lesz élvezhetô, akiket a megfelelô matematikai
alapképzettség birtokában nem sújt le a rengeteg új

információ. Hawking híres mondása szerint minden
leírt egyenlet felére csökkenti az eladott kötetek szá-
mát. A könyv alcíme, Amit a fizikához tudni kell, jól
tükrözi a könyv alapvetô és az elôszóban bevallott cél-
ját: megértetni az olvasóval, hogyan gondolkodnak a
fizikusok. Ezt ugyanis sok misztikum övezi, pedig iga-
zából egyszerû. Egy orvos barátom, akivel sokat be-
szélgetek a modern fizikáról, a kezdet kezdetén egy-
szer csak a homlokára csapott, és azt mondta: Hiszen ti
egyenletekben gondolkodtok, amikor fizikáról mondtok
valamit, általában valamilyen formula motoszkál a
fejetekben, azt próbáljátok szavakban elmagyarázni.
Ezt mindig említsd meg, amikor fizikáról mesélsz!

Horváth Dezsô

Hargittai István: ELTEMETETT DICSÔSÉG
avagy hogyan tették a szovjet tudósok szuperhatalommá a Szovjetuniót
Akadémiai Kiadó, Budapest, 2014, 456 oldal.

Az atombomba története évtizedeken keresztül lebilin-
cselte az olvasók millióit. Részben hatalmas pusztító
képessége miatt, de legalább annyira a létrejöttének
történelmi körülményei miatt. A kulcsszereplôk elme-
nekülése a Harmadik Birodalom-
ból mindmegannyi kalandtörté-
net. A szövetséges Szovjetunió
nem kapott lapot, majd késôbb
már kommunista ellenfélként
csak biztonsági kockázatot jelen-
tett. A jelentôsebb mozzanatok
eljutottak a szovjetekhez, a Ro-
senberg-házaspár halálos ítélete
pedig nem oldott meg semmit.

Az orosz tudomány a szovjet
idôkben is jelentôs volt és haté-
kony. Igaz, maga a rendszer, a
szüntelen gyanakvás és az ön-
kény hatalmas fenyegetés volt a
tudományra nézve, és egyes
ágak ebbe bele is rokkantak,
mint például a biológia alulma-
radt Liszenkóval szemben. Máig
vitatott, hogy történhetett volna
valami hasonló a fizikával. Csak-
nem biztos hogy nem, hiszen
Liszenkó csak milliók éhezéséért
volt felelôs, amit a rendszer lelki-
ismerete rutinosan tolerált. De a
nukleáris fegyver hiánya elviselhetetlen lett volna,
ami az alapeszmét, a kommunizmus világméretû gyô-
zelmét kérdôjelezte volna meg.

A szovjet fizika legnagyobbjai így vagy úgy, de
átvészelték a legvadabb terror éveit, nagy eredmé-
nyekre jutottak, számosan lettek Nobel-díjasok. Ám

ez csak a végeredmény, az odáig vezetô út – az elke-
rülhetetlen összefonódások ellenére – igencsak egyé-
ni izgalmaktól terhes. Aki egy kicsit is érteni szeretné
az egyes életpályák alakulását a huszadik század hú-

szas és nyolcvanas évei között,
annak a korszak szovjet történel-
mét is ismernie kell, méghozzá
nem a korabeli változatot, hanem
a fenyegetettség és terror évei-
nek utólag feltárt hullámait. Har-
gittai István könyvébôl mindezt
megtanulhatjuk, noha nincs ben-
ne történelmi bevezetés. Helyette
minden egyes életrajzot, tudomá-
nyos pályaképet a korszakba
ágyazva állít elénk. Így, mire a
tizenkét tudós életútját végigjár-
juk, azaz elolvassuk a könyvet,
gyakorlati tudósai leszünk a kor-
szak szovjet történelmének.

Megtanuljuk, hogy a Szovjet-
unióban nem volt antiszemitiz-
mus, csupán változó intenzitás-
sal folyt a harc a kozmopolitiz-
mus ellen, ami könnyen végze-
tes lehetett a zsidókra nézve.
Hogy ki a zsidó, az nem volt kér-
dés, az benne szerepelt a szemé-
lyi igazolványban: az ember le-

hetett orosz, ukrán, tatár vagy zsidó és még számta-
lan egyéb. Ezzel a könyvben szereplôk többségének
gyerekkoruktól akadémikussá választásukig meg kel-
lett küzdeniük. Persze nem csak ezzel, hanem a
rendszer minden kicsinyességével és halálos vesze-
delmével. A legkiválóbb tudósokról van szó, és még
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sincs két hasonló életút. Pjotr Kapica társadalmi elis-
mertsége akkora volt, hogy felelôsséget vállalhatott
és kihozhatta az NKVD fogságából Lev Landaut, de
Berijával szemben nem lehetett igaza. Hosszú éle-
tének egyik titka, hogy Hruscsov likvidálta Beriját.
Azt pedig, hogy élete utolsó húsz évében kedvére
utazhatott nyugatra, Hruscsov hatalomból való eltá-
volításának köszönhette.

Jakov Zeldovics és Igor Tamm is fontos szerepet ját-
szott a szovjet nukleáris programban, de tudományos
teljesítményük más területen volt meghatározó. Zel-
dovics óvatosan kerülte a politikát – nem úgy, mint
Andrej Szaharov, akinek szembenállását a hatalommal
még a legfiatalabb fizikusgeneráció is ismeri.

Tizenkét fizikus és kémikus (pontosabban 13, mert
ugyan a Landauról szóló fejezetben, de megfelelô
részletességgel szerepel Lifsic története is, kiemelve,
hogy „nem csak Landau tolla”) sorsa alkotja a köny-
vet. Hatalmas tudományos teljesítményrôl van szó, a
szereplôk többsége Nobel-díjas. Az egyes történetek a
tudománytörténet fontos fejezetei. Ehhez jön a hite-
lesség kérdése, ami esetünkben a személyes ismeret-
séget jelenti. „A szereplôk csaknem felét személyesen
ismertem, és néhány olyan tudós családtagjaival is
találkoztam, akit sohasem láttam. A rokonok idônként
a könyv többi szereplôjérôl is meséltek. A nagy szov-
jet tudósok általában a szovjet társadalom kivételezett
köréhez tartoztak, gyermekeik nemritkán ebbôl a
körbôl házasodtak.” (20. oldal)

A szerzô közelsége hôseihez lehetôvé tette, hogy
pártatlan maradjon, ne csináljon romantikus hôsöket
vagy ellenállni képtelen bûnbakokat. Objektivitása
eredményeként 13 realista élettörténetet olvashatunk,
sokoldalúan jellemzett szereplôkkel és mindezek hát-
terében megjelenik a sztálini, majd a poszt-sztálini ön-
kény. A legkiválóbbak nem közvetlenül tapasztalhat-
ták a rendszer elviselhetetlenségét. Ôk „kaphattak
lakást, biztos állást, jó egészségügyi ellátást, ha nem
akartak, még tanítaniuk sem kellett; még valamicske
kemény valutával is rendelkezhettek… Alacsonyabb,
de még mindig privilegizált szinthez tartoztak például
a neves professzorok, akiknek külön asztal és kiszol-
gálás járt…” (380. oldal)

Amíg egy feljelentés vagy egyéb baleset nyomán a
köznépnek a GULAG, a kreatív mérnököknek (pél-
dául Tupoljev ) a saraska járt:

– Azt mondja – saraska. Mit jelent a saraska?
– És hogy adagolják itt a kenyeret?
– Fehér kenyérbôl negyven dekát adnak fejenként,

a fekete meg ott van az asztalon.
– Ne haragudjon, de hogyhogy – az asztalon?
– Hát úgy, az asztalon, felszeletelve, aki akar,

vesz belôle, aki nem akar, nem vesz.
– Ne haragudjon, de mi ez itt: Európa vagy mi?

(Szolzsenyicin: A pokol tornáca )
A könyv szereplôi (Landau 1 évétôl eltekintve) a

saraskát is elkerülték.
Füstöss László

HÍREK – ESEMÉNYEK

KITÜNTETÉSEK

Az év ismeretterjesztô tudósa
2014. február 19-én Patkós András akadémikus, az
ELTE részecskefizikus professzora vehette át a díjat a
Tudományos Ismeretterjesztô Társulat (TIT) budapes-
ti székházában.

„Minden díj igazi lényegét és fontosságát a kitüntetet-
tek szakmai munkája, minôsége szabja meg” – hangoz-
tatta Vizi E. Szilveszter akadémikus, a TIT elnöke az el-
ismerés átadásakor. Hangsúlyozta: a magyar tudomá-
nyos újságírók munkájának lényege, hogy magyarul,
közérthetôen tegyék hozzáférhetôvé mindenki számára
a kor legújabb és legfontosabb kutatási eredményeit.
Nekik köszönhetô az a díj is, amelyet a legkiválóbb is-
meretterjesztô tudósoknak adományoznak.

A Tudományos Újságírók Klubja által alapított elis-
merés részeként a díjazottakról egy kisbolygót is elne-

veznek, amelyrôl oklevelet kap a kitüntetett. Az 1996-
ban alapított díjat elsôként Simonyi Károly fizikapro-
fesszor vehette át, majd az évek során az elismerésben
részesült többek között Marx György fizikus, Csermely
Péter biokémikus, Vámos Tibor villamosmérnök, Lu-
kács Béla fizikus, Almár Iván ûrkutató, Illés Erzsébet
planetológus, Hargittai István és Hargittai Magdolna
kémikusok, valamint Schiller Róbert kémikus.

A tudomány legkiválóbb mûvelôi közül a díjazottak
tették – a tudományos újságírók szavazatai szerint – a
legtöbbet a tudomány közérthetô megjelenítéséért, nép-
szerûsítéséért. A 2013. évi kitüntetett Patkós András a
díjátadás után elôadást tartott Alkotás és hatás címmel.

Folyóiratunk állandó szerzôjének szívbôl gratulál-
nak a szerkesztôk.
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