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AZ AKADÉMIAI ÉLET HÍREI

Gábos Zoltán kilencven éves
Gábos Zoltán, az MTA külsô és az ELFT tiszteleti tagja
az erdélyi fizikaoktatás és -kutatás nemzetközileg
elismert szaktekintélye. Jelenlegi fizikaprofesszorok
tanárainak is a tanára volt.

Már az ötvenes években elkezdett foglalkozni a
forgó testek gravitációs kölcsönhatásával. Sikerült a
Lagrange-függvényt általánosítania, amely a mozgás-
egyenletben egy sodró és egy pörgetô
hatást leíró tag megjelenésére veze-
tett. Büszkék lehetünk arra, hogy a
NASA által felkarolt és sikeresen lezá-
rult Gravity Probe B mûholdas kísérlet
az általa adott, a haladó és forgó moz-
gások összjátékát leíró mozgásegyen-
leteket is alátámasztja.

Vizsgálta az egyenletesen és a gyor-
sulva forgó test gravitációs hatását is
rúd és gyûrû alakú próbatest esetében.
Meghatározta, hogy a forgó központi
test gravitációs hatásának kitett elektron
polarizációs állapota hogyan módosul.

Foglalkozott a müon-neutrínók prob-
lémájával, és megmutatta, hogy zéró
nyugalmi tömeg esetében egy, zérótól
különbözô esetben két polarizációs állapottal kell
számolni. Ha egy bomlási folyamatban müon-neut-
rínó vesz részt, a különbségnek a bomlási folyamat-
ban részt vevô más partnerek polarizációs állapotá-
ban is jelentkeznie kell.

Gábos Zoltán értékes eredményeket ért el a maga-
sabb spinû részecskék kvantumelmélete, a részecske-
polarizációs állapotok leírása és a bomlási folyamatok
megértése terén is.

1990 óta az erdélyi fizika múltjának feltárásával,
valamint Bolyai János gravitációelméleti eredményei-
nek bemutatásával és értékelésével foglalkozik.

Gábos Zoltán oktatói tevékenysége
igen széleskörû, eredményessége
lenyûgözô. Hét fizikai témájú könyvet
írt. Az elméleti fizika minden fô tár-
gyát oktatta, de voltak anyagszerkeze-
ti, fizikai kémiai és matematikai analí-
zis elôadásai is. A könyveken kívül
három egyetemi jegyzetet is írt.

Ma is aktív tanítványainak számát
nehéz lenne megbecsülni. Sokuk vé-
leményét fejezi ki egyik tanítványá-
nak alábbi néhány mondata: „Ô volt
és maradt is számomra a Tanári Pél-
dakép. Tanított kvantum- és statiszti-
kus fizikát is, engem teljesen lenyû-
gözött minden elôadása. Nem köve-
tett semmit, senkit, saját gondolatait

írta fel a táblára. A fizika szépsége, mély összefüg-
gései és egysége folyamatosan kerekedett ki az órák
során. Nem volt egyetlen fölösleges mondata sem, és
nem hagyott ki soha semmi fontosat. Tökéletes elô-
adásokat tart.”

A jégkorszaktól a tiszai cianid szennyezésig
– környezetkutatás az MTA Atomkiban
Az elmúlt évezredek klímaváltozásai, a talaj, a növény-
zet és az állatvilág átalakulása is rekonstruálható, de
a közelmúlt környezeti katasztrófáinak nyomai is ki-
mutathatók a Magyart Tudományos Akadémia Atom-
magkutató Intézet munkatársai által folytatott vizsgá-
latokkal. Az MTA Atomki Hertelendi Ede Környezet-
analitikai Laboratóriumában a következô év egyik
legfontosabb feladata a romániai Retyezát-hegység-
ben lévô Bukura-tó vizébôl és iszapjából vett minták
elemzése lesz.

„Egy centiméternyi tavi üledékbôl akár egy évszá-
zad környezetváltozásairól is viszonylag pontos képet
alkothatunk” – vázolta a kutatók lehetôségeit Braun
Mihály, az MTA Atomki munkatársa. A vegyész-bioló-

gus tudományos vezetôje volt annak a közelmúltban
eredményesen befejezett expedíciónak, amelynek
keretében a Magyar Honvédség tíz búvára segítségé-
vel mintákat vettek az utolsó jégkorszakból fennma-
radt Bukura-tóból.

A debreceni kutatók számára nem volt ismeretlen
az erdélyi tó és környéke. „Már 2008-ban is folytat-
tunk fúrásokat a 16-17 méter mély Bukura-tó iszapjá-
ban. Most a meder aljához képest 8 méteres mélysé-
get elérô fúrásmintát a katonabúvárok segítségével
összegyûjtött egyéb iszap-, valamint vízmintákkal
egészítettük ki” – mondta Braun Mihály. Hozzátette: a
Retyezát-hegység tavai közül hatból szereztek be kü-
lönbözô mintákat, így egyebek mellett az üledékso-
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rok korát és izotóparány-változását elemezve és ösz-
szehasonlítva jól rekonstruálhatók a környezet vál-
tozásai, például hogy miként változott az erdôhatár
egy adott periódusban. „Csak a Bukura-tóból több
mint 600 iszapmintával rendelkezünk. A feldolgozá-
sukra körülbelül egy évre lesz szükségünk” – vázolta
az MTA Atomki kutatói elôtt álló feladatot az intézet
Hertelendi Ede Környezetanalitikai Laboratóriumának
munkatársa.

Mint hangsúlyozta, az akadémiai intézményben
kiváló feltételek állnak rendelkezésükre: a földtani és
hidrológiai kutatásoknál használható speciális mérô-
eszközök, berendezések mellett megfelelô mûhelyka-
pacitás és a szükséges szakmai hátteret biztosító mér-
nökök is segítik a munkájukat.

A jégkorszaki változások megismerése nem csak a
múlt pontosabb feltárásához járul hozzá. „Az adatso-
rokat elemezve arra is nagyobb eséllyel tudunk vála-
szolni, hogy a napjainkban tapasztalható változások
szignifikáns elmozdulást jelentenek-e a közelmúlt kör-
nyezeti változásaihoz képest” – magyarázta Braun Mi-
hály. A kutatás közben nem csupán a több ezer éves
múlttal, hanem az elmúlt száz évben történtekkel kap-
csolatban is meglepô felfedezéseket tettek a kutatók.
„A 2000-ben történt tiszai cianidszennyezés hatásait
vizsgálva, a folyó holtágaiból származó mintákat ele-
mezve szembesültem azzal, hogy körülbelül száz évvel
ezelôtt is történt egy hasonló nagyságú környezeti ka-
tasztrófa” – említett meg egy példát a kutató.

(http://mta.hu/mta_hirei/)

A 60 éves CERN elôtt tisztelgett kiállításával
az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
A tavaly nyáron átadott Wigner Adatközpontban zaj-
ló tudományos munkába, valamint az Európai Nuk-
leáris Kutatási Szervezetben (CERN) folyó kísérletek-
be is bepillanthattak azok az érdeklôdôk, akik szep-
tember 27–28-án ellátogattak az CERN 60 Nyílt Na-
pok rendezvényére, az MTA csillebérci campusára. A
programsorozat az idén fennállása 60. évfordulóját
ünneplô CERN-ben zajló, az Univerzumról alkotott
tudásunkat alapvetôen meghatározó kutatásokat állí-
totta a középpontba.

A tavaly júniusban átadott Wigner Adatközpont a
legmodernebb, kutatási célú európai adatközpontok
egyike. A CERN kutatási és informatikai támogatására
hivatott létesítményt kétszer 100 gigabit/másodperc
sávszélességû hálózat köti össze a genfi számítógép-
központtal. Ennek köszönhetôen a Nagy Hadronüt-
köztetôben (LHC) zajló kísérletek adatai pillanatok

alatt elérik az akadémiai központot. Ezeket az infor-
mációkat a csillebérci központban elemezték a kuta-
tók, hozzájárulva többek közt az elemi részecskék
tömegéért felelôs, teljes bizonyossággal kimutatott
Higgs-bozon tulajdonságainak leírásához.

Az idei program – kapcsolódva a fennállásának 60.
évfordulóját ünneplô CERN nyílt napjához – az MTA
Wigner Fizikai Kutatóközpontban, valamint a Wigner
Adatközpontban folyó kutatásokat mutatta be. Az
érdeklôdôk mintegy másfél órás látogatást tehettek az
adatközpontban, amelynek során az ott dolgozók
szakértô kalauzolásával betekintést nyerhettek a
CERN-ben zajló kísérletekbe. Az egyedülálló létesít-
ményben folyó tudományos munkát – amelyben szá-
mos akadémiai kutató is részt vesz – poszterkiállítá-
son is megismerhették a látogatók.

(http://mta.hu/mta_hirei/)

HÍREK A NAGYVILÁGBÓL

Mitôl forog a lasszó?
A fizikusok végül utolérik a cowboyokat – legalábbis
ami a lasszót illeti. A párizsi Disneyland egy kötélzsong-
lôre, egy „robocowboy” és egy – sok órát a lasszó pör-
getésével eltöltött – kutató segítségével a fizikusok ma-
tematikailag megértették egy trükk, az úgynevezett la-
pos hurok lényegét, amelynél a hurok vízszintesen fo-
rog az ember lába körül. Nagysebességû videófelvéte-
leket készítettek a zsonglôr, a robocowboy (valójában
több, motorral meghajtott, összekapcsolt forgó kar,
amely utánozza az emberi kar és csukló mozgását) által
létrehozott lapos hurokról, és annak tanulmányozása
után a kutatóknak sikerült azonosítani azokat az erôha-
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