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ELŐSZÓ

A XX. századi természettudomány történetének sajátossága a tudomány körüli 
intézmények soklépcsős rendszerének létrejötte. Az egyszemélyes tanszékek he-
lyére lépő sokprofesszoros egyetemi intézetek, a főhivatású kutatókat alkalmazó 
kutatóintézetek, a kormányzati kiemelésű nemzeti és nemzetközi projektek, a 
több száz kutató együttműködésére épülő tudományos vállalkozások jelzik a tu-
dományos nagyüzem feltartóztathatatlan előretörését. A tudományos nyilvános-
ságban egyre hangsúlyosabb szereplőkké lépnek elő a tudományszervezői kivá-
lóságot képviselő központalapítók, főigazgatók vagy a megaprojektek szóvivői. 
Egy ország tudományának igazi történetét felderíteni igyekvő történész azonban 
jobban jár, ha azoknak a kutatói szuverenitásukra kényes, a tudományos kutatás 
minőségét és szabadságát mindenek elé helyező személyiségeknek az életéről 
gyűjt dokumentumokat, akik szellemi befolyásukkal alakították kortársaik és 
fi atalabb kollégáik gondolkodását is. A tudományos kutatást élethivatásként vá-
lasztó fi atalok példaképe az a természettudós, aki személyiségének sugárzásával 
képes teljes kutatói nemzedékek tudományos aktivitásának utat mutatni. Ilyen 
egyéniség volt Györgyi Géza, örömmel és várakozással vehetjük tehát kezünkbe 
azt a kötetet, amely dokumentumok és visszaemlékezések alapján először rajzol 
teljes pályaívet róla.

A magyar elméleti fi zika modern történetében az 1950-es évek második fele 
és az 1960-as évtized első fele meghatározó megújulást hozott a kvantumfi zika 
átfogó alkalmazásával, különös hangsúllyal a nukleáris jelenségek kutatására. 
Kétség sem fér ahhoz, hogy a hazai fi zikusok gondolkodásának váltóit szellemi 
befolyásával átállítók közé tartozott Györgyi Géza, aki Károlyházy Frigyes és 
Marx György mellett a legnagyobb hatással volt a II. világháború utáni magyar 
elméleti fi zika új irányzataira.

Az évszázados művészi hagyományt hordozó Györgyi-Giergl család európai 
kulturális horizontja, a ciszterci gimnázium önálló alkotásra bátorító légköre és 
a hivatását kereső fi atalember találkozása az érdeklődését a modern természettu-
domány iránt felgyújtó kiváló szaktanárral, Kunfalvi Rezsővel: mindezek jelleg-
zetes, sok kiemelkedő magyar tudós életrajzában visszaköszönő legpozitívabb 
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megnyilvánulásai a magyar társadalom többször megszakadt polgárosodásának. 
Ezzel az indulással nem meglepő, hogy pályája minden mozzanatában megnyil-
vánult a minőség tisztelete és szeretete. Az első magyar tudományos centrum, 
a Központi Fizikai Kutatóintézet kutatójaként is szuverén következetességgel 
törekedett arra, hogy tudását intézményi korlátokon átlépve, az egyetemen is 
közvetlenül adja tovább. Mindenekelőtt legendás tisztaságú előadásaival, egye-
temi jegyzeteivel, tankönyvével, amelyek tökéletesre csiszolt logikáját és formai 
megjelenését minden egykori hallgatója kincsként őrzi.

Györgyi Géza kutatói eszköztárát az eredeti alapműveket tanulmányoz-
va gazdagította és azokat kollégáinak a ’Fizikai Szemlé’-ben írott cikkekben, 
a ’Magyar Fizikai Folyóirat’-ban közzétett hihetetlen nyelvi gondosságú fordí-
tásaiban tette hozzáférhetővé. A fordítók vallják, hogy a fordítás egyben műér-
telmezés. Györgyi Géza fordító-értelmező munkájának értékét Wigner Jenőnek 
e kötetben közölt levelei igazolják. A levelezésből kitűnik, hogy a szimmetriák 
szerepét az elméleti fi zikában legnagyobb hatással hirdető Wigner e stratégiát 
vele teljes összhangban valló partnerként becsülte Györgyi Gézát.

Kutatói és oktatói munkássága a magfi zikában és az elemi részek fi zikájában 
központi fontosságra emelkedett szimmetriaelvek csoportelméleti vizsgálatában 
csúcsosodott ki. A Kepler-probléma dinamikai szimmetriái feltárásának egyik 
főszereplőjeként méltán tett szert kutatóként is nemzetközi elismertségre. A so-
kak által a bevezető fi zikai előadások mintapéldájának gondolt klasszikus fel-
adat új megközelítése, kizárólag csoportelméleti eszközökön alapuló megoldása 
a legmagasabb szinten valósítja meg a matematika és a fi zika gondolati egységét. 
Megalkotása óta mindmáig nem csökkenő szépségű élményt és követendő min-
tát kínál az abban elmélyedő diákoknak és kutatóknak. Visszhangra lelt a kor 
aktuális témáit kutatók között is, akik kizárólag dinamikai kvark-szimmetriákra 
alapozott részecskefi zikai elmélet megalkotásával próbálkoztak. Munkássága 
kulcsszerepet játszott abban, hogy egy új generáció színrelépésével az 1970-es 
évek második felére a klasszikus térelméletek megoldásainak a csoportelmélet 
modern eszközeit mozgósító eljárása a hazai elméleti fi zika egyik termékeny 
irányzatává vált.

Györgyi Géza pályáját kis híján kettétörte a gyermekbénulás, melynek követ-
kezményeként élete utolsó másfél évtizedében mankóval-bottal tudott csak járni. 
Hatalmas lelkierejével időlegesen úrrá lett szerencsétlenségén, felesége támoga-
tásával mindennapjai tűrhető körülmények között zajlottak, szakmai aktivitása 
visszatért és munkáját kiemelkedő színvonalon folytatta tovább. Az írásvetítő 
mellett ülve előadó, minden szavát gondosan mérlegelve válogató Györgyi Géza 
hallgatóival elfeledtette bénult állapotát. Tudományos teljesítményének mind-
ezek fényében különös elismeréssel és tisztelettel adózhatunk.

Kovács László munkájának nagy erénye az életút személyes és tudomá-
nyos részére vonatkozó nagyszámú dokumentum és kortársi visszaemlékezés 
összegyűjtése. Kiemelkedően érdekes a hazai fi zikus közösség önismeretéhez 
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elengedhetetlen fi zikatörténeti munkák és azok fogadtatásának bemutatása. Át-
tekintő ismertetéseiből az olvasó megismerheti Györgyi Géza sokszínű tudomá-
nyos munkásságának legfontosabb eredményeit is, természetesen e kutatások 
matematikai jellegéből fakadó korlátokkal. A könyv hitelességét növeli, hogy 
a szerzői szöveget Györgyi Géza családja nagy gondossággal ellenőrizte és ki-
egészítette.

1972-ben Marx György kocsijában utazott Györgyi Géza, a grazi Kepler-ün-
nepség felkért előadója a Kepler születésének 400. évfordulója alkalmából ren-
dezett konferenciára. E sorok írója fi atal gyakornokként utazott velük, és mély 
benyomást hagyott benne két idősebb kollégájának beszélgetése. A Kepler éle-
tének némely drámai fordulatától az akkor híres musical, a Jézus Krisztus szu-
persztár korszerűségéig kalandozó beszélgetés közben Marx professzor váratla-
nul megkérdezte Györgyit, mikor adja le a ’Fizikai Szemlé’-nek ígért kéziratát. 
A hátsó ülésen kuporgó gyakornok meghökkenten hallotta a választ: ”... termé-
szetesen hamarosan kész lesz a cikk, de most megakadtam: két hete keresek egy 
megfelelő jelzőt, de valahogy még nem az igazi.”

Az egykori gyakornok azt reméli, hogy ha e bevezető üzenetének megfo-
galmazása nem is éri el a Györgyi Gézához illő gondolati tökéletességet, mégis 
szépszámú olvasót nyer meg az életéről és munkásságáról szóló jelen mű meg-
ismerésére.

Patkós András
 a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja
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BEVEZETÉS

Györgyi Géza életműve méltó arra, hogy könyv jelenjen meg róla. Én Őt sze-
mélyesen ismertem. A mai napig bánt az a mód, ahogyan vele szemben 1972 
augusztusában Kőszegen, a vár kapujánál viselkedtem. Az atomfi zika gimná-
ziumi tanításáról tartott konferencia reggeli, első előadására igyekeztünk mind-
ketten, késésben voltunk. Utolértem őt, köszöntem neki, és siettem tovább, hogy 
minél kevesebbet késsek, hagytam, hogy rossz lábaival, botjaira támaszkodva 
jöjjön utánam. Mindmáig szégyellem magamat emiatt. Lelkiismeret-furdaláso-
mat is szeretném enyhíteni ennek a könyvnek a megírásával.

Györgyi Gézával többször találkoztam az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 
előadásain, fi zikatanári ankétokon. Élesen az emlékezetembe vésődött az a kép, 
amikor egy ankét előadási szünetében kérdeztem Tőle valamit Zemplén Győző-
vel kapcsolatban. 1970-ben indítottuk el Nagykanizsán, Zemplén szülővárosá-
ban a róla elnevezett fi zikaversenyeket. Györgyi Géza napra pontosan mondta a 
választ. Megdöbbentett ez a tájékozottság, ez az óriási memória.

Az Eötvös Társulat háromévenkénti Vándorgyűlését 1973. augusztus 23-tól 
25-ig Szegeden tartotta. Én is részt vettem a rendezvényen, Szegeden voltam, 
amikor Györgyi Géza ott meghalt. Frenkel Andor így fogalmazott budapesti bú-
csúbeszédében: „Ereje elhagyta, ellenálló-képessége legyengült, és a betegség, 
amely 1959-ben foglyul ejtette, most felülkerekedett.”

Az életmű jelentőségét az Előszó méltatta, így nekem már csak a köszönet-
nyilvánítás a feladatom. Nagyon köszönöm Patkós Andrásnak, hogy elvállalta az 
Előszó megírását, és ezen túlmenően visszaemlékezéseivel, szigorú szakmai bírá-
latával is segítette munkámat. Köszönettel tartozom Gazda Istvánnak azért, hogy 
írásom megjelenhetett a Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára sorozatban.

Köszönet illeti az MTA Fizikai Osztályát, valamint egykori tanítványomat, 
Jánoki Győzőt a könyv kiadásának anyagi támogatásáért, ugyanúgy, mint a 
Wigner Fizikai Kutatóközpontot, Györgyi Géza egykori munkahelyének utód-
intézetét, a sok segítségért. Lévai Péter főigazgató, munkatársa, Szép Katalin, 
Kutnyánszky Anikó könyvtáros, Hraskó Péter, Bencze Gyula, Szőkefalvi-Nagy 
Zoltán, Szegő Károly sok hasznos adatot, anyagokat adott.
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Hálásan köszönöm Györgyi Géza családjának a sok segítséget, feleségének, 
Horváth Tündének, fi ának, Györgyi Gézának és húgának, Zimányi Magdolná-
nak a gazdag forrásanyagot, a kézirat összeállításában végzett gondos munká-
jukat, értékes javaslataikat, jelentős hozzájárulásukat; Györgyi Gézának külön 
a kiegészítéseit a szakmai részekhez. Az ő munkájukat segítette Györgyi Géza 
lánya, Tünde, húga, Györgyi Erzsébet és unokaöccse, Zimányi Gergely. Hálás 
vagyok Varga Júliának, az ELTE Levéltára igazgatónőjének a Györgyi Géza 
egyetemi doktori dolgozatára vonatkozó dokumentumok megküldéséért, ugyan-
így Tóth Gábornak, az MTA Kézirattár helyettes vezetőjének a Wigner-levelek 
másolataiért. Hálás vagyok azoknak a szerzőknek, akik hozzájárultak ahhoz, 
hogy idézhessem gondolataikat és a szerkesztőknek, akik engedélyezték a már 
megjelent írások újraközlését. Hálára köteleznek a Budai Ciszterci Szent Imre 
Gimnázium tanárai, Dékány Csaba, a Diákszövetség titkára és azok az egykori 
iskolatársak, kollégák is, akik visszaemlékezéseikkel és fotókkal gazdagították 
a könyv tartalmát. Megköszönöm könyvtáros kolléganőm, Kovács Katalin ál-
dozatos munkáját, amellyel beszerezte a szükséges könyveket, folyóiratokat, 
és összeállította a publikációs jegyzéket. Köszönet illeti Herczegné Bencsics 
Anitát, aki a gépelési munkákban volt segítségemre. Megköszönöm Kerényi 
Jánosnak a műszaki szerkesztés előkészítését, valamint a sajtó alá rendezést, 
a szakszerkesztést és a nyomdai előkészítést rendre Gazda Istvánnak, Bodorné 
Sipos Ágnesnek és a Tordas Györgynek. A nyomtatás és kötés szép kivitele a 
Monobit Nyomda munkáját dicséri. Feleségem – egy másik Kovács Katalin – tü-
relme, megértő fi gyelme nélkül nem születhetett volna meg ez a könyv.

Kovács László
fi zikatörténész, főiskolai tanár
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AZ ÉLETÚT KEZDETE 

Nem tudok, nem is akarok időrendben haladni. A tanítást sem lehet lineárisan 
felépíteni, kellenek visszaugrások és oldalra-tekintések. Nem választom élesen 
szét az élettörténetet a munkásságtól. A kutatási területek ismertetésébe eseten-
ként beleszövöm a hétköznapi élet eseményeit.

Györgyi Géza életrajzának megírásakor édesanyjának napra pontos napló-
jegyzeteire, a saját irataira, a családtagok, kollégák, ismerősök visszaemlékezé-
seire és levéltári adatokra építek.

CSALÁDI HÁTTÉR

Györgyi Géza polgári, értelmiségi családban született, egy sokgyerekes család 
legidősebb gyermekeként.

Édesapja Dr. Györgyi Géza radiológus főorvos, egyetemi magántanár 1900-
ban született. Édesanyja, Zámor Magdolna 1907-ben született, mindketten Bu-
dapesten. 1929-ben házasodtak össze.

Az édesapa családja tiroli eredetű, az első ismert ős, Martin Giergl az 1700-as 
évek elején Pestre bevándorolt szabómester volt. A polgárcsalád tagjai a 19. szá-
zad elején fordultak a művészi szintű iparosmesterségek és művészetek felé. Több 
jeles ötvösművész, kártyafestő, üvegművész, majd a 19. század második felében 
és a 20. században több kiváló építész került ki a családból, akiket számon tart 
a művészettörténet. Kiemelkedett közülük Györgyi Géza apai dédapja, Györgyi 
(Giergl) Alajos (1821–1863), a biedermeier kor elismert arcképfestője, ő vette fel 
a Györgyi nevet. Az ő fi a az apai nagyapa, Györgyi Kálmán (1860–1930) rajz-
tanár, a hazai iskolai rajzoktatás megreformálója, iparművészeti író, évtizedeken 
át a ’Magyar Iparművészet’ folyóirat szerkesztője, számos sikeres kiállítás ren-
dezője volt. Az ő fi vére, a legidősebb Györgyi Géza, ezen a néven az első, kiváló 
építész volt, Ybl Miklós és Hauszmann Alajos munkatársa.
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Édesapja, Dr. Györgyi Géza 
röntgenológus

Édesanyja, Dr. Györgyi Gézáné 
Zámor Magda 

A család történetének kiemelkedő, művészettel foglalkozó tagjait átfogóan 
mutatta be a Budapesti Történeti Múzeumban 2006–2007-ben rendezett ’Mű-
vészgenerációk – a Györgyi-Giergl család három évszázada’ című kiállítás. A ki-
állítás rendezésében részt vevő családtagok úgy vélték, hogy helyes, ha a művész 
családtagok mellett az elméleti fi zikában kiemelkedő Györgyi Géza munkássága 
is, legalább utalásszerűen megjelenik a kiállításon. Így az utolsó teremben látha-
tó volt a fényképe, a kiállított, a családtagok tevékenységét bemutató könyvek 
között az ő ’Elméleti magfi zika’ c. könyve is szerepelt.1

Györgyi Géza anyai nagyapja, Zámor Ferenc (1877–1960) gépészmérnök 
családi neve eredetileg Zsabokrszky volt. A Ganz vagongyárban 1910-től fő-
mérnök, majd 1928-tól a gyár igazgatója volt. Jelentős szerepet játszott a vas-
utak motorizálásában. Vezetése alatt tervezték meg és gyártották többek között 
a teljesen acélvázas vasúti személykocsikat, majd 1934-ben az „Árpád” sínau-
tóbuszt. A motorvonatok sok sikert, jelentős exportmegrendeléseket hoztak a 
gyárnak. Egyiptomba, Argentínába és sok más országba szállított a Ganz-gyár 
motorvonatokat.

1  Basics Beatrix, Györgyi Erzsébet, Lindner Magdolna, Zimányi (Györgyi) Magdolna [szerk.]: 
Művészgenerációk – a Györgyi-Giergl család három évszázada, kiállítási katalógus, Budapesti 
Történeti Múzeum, Bp., 2007. 215.
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Györgyi Géza 1930. október 8-án, Budapesten, a szülészeti klinikán látta meg 
a napvilágot. A család 1929–1934 között a József körút 37/39 szám alatt lakott. 
Az újszülött Géza keresztelője 1930. október 26-án volt a Budapest- Belső- 
Józsefvárosi Krisztus Király római katolikus plébánián. (Budapest, VIII. Re-
viczky u. 9. ).

Ez a plébánia 1920-ban alakult meg. A plébánia épülete emeletes ház, amely-
nek földszintjén található a kápolna, az emeleten pedig a plébános lakása.

A kereszteltek anyakönyvének I. kötet 314. lapjáról megtudhatjuk, hogy 
a keresztségben az újszülött a Géza Zoltán Imre nevet kapta. A keresztszülők: 
„Haliczky Zoltán rk., Csemez Paula rk.” A keresztelést a keresztapa, Haliczky 
Zoltán tardoskeddi plébános végezte, aki a család rokonságához tartozott. Cse-
mez Paula tanárnő, a Zámor-család régi barátja volt, Györgyi Géza édesanyját, 
Zámor Magdolnát magántanulóként tanította. Az anyakönyv az ’Észrevételek’ 
rovatában azt is feltünteti, hogy a szülők, Dr. Györgyi Géza orvos és Zámor 
Magdolna esküvője 1929. február 26-án volt a Budapest I. kerület Vár (udvari) 
Zsigmond kápolnában. Közöljük az anyakönyvi bejegyzés képét.2

Györgyi Géza keresztelői bejegyzésének sora 
a Krisztus Király plébánia anyakönyvében

2  Az anyakönyvi bejegyzésben sajnálatos módon több különös tévesztés is előfordul. A családnevet 
„Győri”-ként tüntették fel, utólag írták be a javított „Györgyi” nevet. Érdekes módon a keresztelő 
pap és keresztapa, tehát egy és ugyanazon személy nevét kétféle alakban írták, a „Keresztapa” 
rovatban „Haliczky Zoltán”, a keresztelő pap rovatában viszont „Haliczky Z. Béla pápai kamarás 
tardoskeddi plébános” szerepel. Még az anyakönyv Györgyi Géza bérmálására és esküvőjére 
vonatkozó utólagos bejegyzéseibe is becsúszott hiba: feleségének nevét „Horváth Rózsa Tünde” 
alakban írták, noha feleségének neve helyesen „Horváth Tünde Piroska Róza”.
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Géza kisgyermekkorában szüleivel

A Györgyi testvérek sorában Gézát Ferenc követte, aki 1932. március 18-án 
született. Ő általános mérnök, hegesztő szakmérnök lett, különböző kutatóinté-
zetekben anyagvizsgálattal foglalkozott, majd a Ganz-MÁVAG acélszerkezeti 
osztályán dolgozott. 1997-ben halt meg.

A következő testvér, Magdolna 1934. november 29-én született. Matemati-
kusi diplomát szerzett, informatikusként dolgozott, 1966-tól nyugdíjba vonulá-
sáig a Központi Fizikai Kutató Intézetben (KFKI). 1992–2004 között a KFKI 
Részecske és Magfi zikai Kutató Intézet Számítógép Hálózati Központjának a 
vezetője volt. Férje után a Zimányi Magdolna nevet viseli. Férje a neves magfi zi-
kus, akadémikus Zimányi József (1931–2006), Györgyi Géza feleségének, Hor-
váth Tündének évfolyamtársa volt az egyetemen, annak a fi zikus évfolyamnak 
volt a tagja, amelynek Györgyi Géza az egyetemen demonstrátorként gyakorla-
tokat, tanulóköröket vezetett.

1936. június 5-én Erzsébet következett, ő néprajzkutató muzeológus lett, a 
Néprajzi Múzeum tudományos munkatársa. Györgyi Kálmán 1939. május 24-én 
látta meg a napvilágot. Büntetőjogász lett, az Eötvös Loránd Tudományegye-
temen oktatott, 1989 és 1990 között a Jogi Kar dékánja, 1990 és 2000 között a 
Magyar Köztársaság legfőbb ügyésze volt. 1944 május 26-án született Elvira, 
aki Budapest ostroma alatt csecsemőként az óvóhelyen halt meg.

1947. május 16-án született Theodóra, ő Németországban él, ott szerezte 
meg az egészség-fejlesztő gimnasztikatanári képzettséget.
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Testvéreivel (a kép hátsó sorában balról jobbra Ferenc és Géza, 
az első sorban Erzsébet, Kálmán és Magda)

NYARALÓ, KIRÁNDULÁSOK, LAKÁSOK

Amikor 1934. augusztus 1-én az anyai nagyszülők, Zámor Ferenc és felesége a 
Budafoki út 17/a-ba költöztek, a Györgyi-család a József körútról a nagyszülők 
előző lakásába, a Budafoki út 17/c-be költözött. A két család tehát ugyanabban a 
házban lakott, csak két különböző lépcsőházban. Ez lehetővé tette, hogy a nagy-
anya sokat segítsen a családnak, sokszor átjött a fi atalokhoz, a varrásban, más 
tennivalókban segíteni.

A család kedvenc nyaraló helye a Dunakanyar volt. Kezdetben Zebegény és 
Verőce, 1932-től pedig Visegrád volt a nyári pihenések helyszíne. 1936-ban az 
anyai nagyapa, Zámor Ferenc egy tornácos parasztházat vett Visegrádon, akkor 
Fő utca 26. volt a címe, ma Fő utca 4.

Azóta folyamatosan ez a ház a családi vakációk színtere. A nyaralót 1937-
ben kibővítették, a tornácot kiszélesítették. A házat a Dunától akkor csak egy 
gyalogösvény választotta el. A családnak és a nagyszülőknek is volt egy-egy 
kiel boatja, keskeny, kétpárevezős gurulóüléses folyami csónakja.
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Az ilyen evezős csónak igen jó volt egy sokgyerekes családnak, mivel a kor-
mányos lába előtt, vagy a hajó orrában volt hely egy-egy olyan gyereknek, aki 
még sem evezni, sem kormányozni nem tudott. A közös kirándulásokon, vízitú-
rákon eleinte a szülők, nagyszülők, később már a nagyobb gyerekek is eveztek. 
Így a gyerekek hamar megtanultak úszni, evezni

A kielboatokat tavasztól őszig a ház előtt kikötött tutajon tartották. A nagy 
nyári vízi élet része volt, hogy – sokszor ugyancsak Visegrádon nyaraló baráti 
családokkal együtt – áteveztek a szemközti Nagymarosra, ahol homokos a part, 
nem pedig köves, mint Visegrádon. Kedvenc célpont volt a Szentendrei sziget 
csúcsa Kisoroszi mellett és Pilismarót. 1939-ben, a Felvidék egy részének Ma-
gyarországhoz csatolása után még az Ipolyba is feleveztek.

A gyerekek szüleikkel és a nagyszülőkkel rendszeresen turistáskodtak is. 
Nyáron a Nagyvillámra, Dobogókőre, Prédikálószékre, a Duna másik partján 
pedig a Börzsöny hegyei közé irányultak a kirándulások. Télen a budai hegyek-
be mentek, a két nagyobb fi ú síelni is megtanult. A nyári élethez hozzátartozott 
a biciklizés is: gyakran megfordultak Esztergomban és a Szentendrei szigeten.

A testvérek a szülőktől és nagyszülőktől elsajátították a sportok és a termé-
szet szeretetét. A turistautakon, csónak- és biciklitúrákon megtanulták, hogyan 
viselkedjék a jó turista a természetben. A családi kirándulásokon folyó beszélge-
tésekben nemcsak a környezetben látható növényekről, vagy állatokról esett szó, 
hanem a legkülönbözőbb tudományágak körébe tartozó ismeretekről is.

A család visegrádi nyaralója, a homlokzaton majolika Madonna (Gróf Péter felvétele)
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Géza nemcsak elsőszülöttsége, hanem egyénisége miatt is vezető szerepet 
játszott a testvérek között. Kezdeményező hajlama, bátorsága, kíváncsisága, öt-
letessége, alkotóképessége megnyilvánult játékban, kirándulásban, csónakázás-
ban, minden élethelyzetben.

Ha egy kiránduláson édesapjuk arra bíztatta a gyerekeket, másszanak még a 
sziklára is fel, ő volt az első, aki ezt megtette. Ha a kisebb testvérek homokvárat 
építettek, bekapcsolódott és egész várrendszert alakított ki várárkokkal, hidak-
kal. Rendelkezett azzal a képességgel, hogy valamilyen többletet minden dolog-
hoz hozzáadjon, amivel kapcsolatba került.

1938-ban megépült Visegrádig az aszfaltozott út. Zámor Ferenc nagyapa 
Mercedes gyártmányú személyautót vett. Az autót Dr. Györgyi Géza nevén 
tartották nyilván. Ez bölcs döntésnek bizonyult, mert később, a háború idején 
az orvosok autóit csak a háború végén, 1944 őszén vette igénybe a hadsereg. 
Az édesapa 1939 nyarán a két nagyfi úval, Gézával és Ferivel, meg egy baráti 
házaspárral autós kirándulást tett a Magyarországhoz visszakerült felvidéki 
területekre. Jártak Kassán, Munkácson, még Uzsokra is eljutottak. Az édes-
anya nem utazott velük, otthon maradt a nemrég született Kálmánnal és a 
kislányokkal.

1939 elején az édesapa, Dr. Györgyi Géza Németországba, Münchenbe uta-
zott. Az Országos Tisztviselői Betegsegélyezési Alap (OTBA), melynek főor-
vosa volt, megbízta, hogy a tervezett Kútvölgyi úti kórház röntgen osztálya szá-
mára megvásárolandó berendezéseket tanulmányozza, a beszerzést előkészítse. 
Innen a család számára egy Agfa gyártmányú, 8 mm-es fi lmek készítésére alkal-
mas felvevőgépet hozott magával. Ezzel a felvevővel örökítették meg sok éven 
át a családi eseményeket.

1941 tavaszán a Zámor nagyapa Szentendrén, az Ókúti dűlőben, régi szerb 
nevén a Sztaravoda patak mellett, a mai Skanzen közelében, 9000 négyszög-
öles szántóföldet vásárolt, Ott almáskertet telepített, és egy kicsiny, egyszobás 
házat építtetett, elsősorban a közelgő háborútól és a pénz elértéktelenedésétől 
tartva. Az életbiztosításának visszaváltásáért kapott pénz szolgált anyagi fede-
zetül. Újabb nagyszerű lehetőség a nyári szünetekre: kirándulás, nagy alma-
szüretek.

1944-ben átadták az újonnan felépült Kútvölgyi úti kórházat, akkori nevén: 
Állami Alkalmazottak Horthy Miklós Gyógyintézetét. Dr. Györgyi Géza itt az 
általa akkor legkorszerűbb technikai felszereléssel megtervezett és berendezett 
röntgen osztály vezető főorvosa lett,

1944 tavaszán a német megszállás után felerősödő bombázások miatt az is-
kolaév hamar befejeződött, a család a nyarat és az év őszének egy részét is Vi-
segrádon töltötte. Ősszel csak későn kezdődött meg a tanítás. Így csak néhány 
hétig járhattak a gyerekek iskolába, majd a család beköltözött a Kútvölgyi úti 
kórházba. Az igazgató főorvos, Dr. Gerlóczy Géza, igen nagyvonalúan megen-
gedte, hogy az orvosok és más kórházi dolgozók a családjukat is bemenekítsék a 
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kórház jól kiépített, élelemmel, a mécsesekbe való viasszal és sok más szükséges 
holmival jól felkészített pincéjébe. Ott töltötték a karácsony estét, és ott élték 
meg a szovjet katonák megjelenését másnap hajnalban. Így viszonylag jobb kö-
rülmények között élték át az ostromot, mint Budapest lakói általában. A családot 
szomorú veszteség is érte: az 1944 tavaszán született csecsemő testvér, Elvira 
nem bírta az óvóhelyi életet, egy TBC-s fertőzés következtében megbetegedett 
és 1945 februárjában meghalt, a kórház kertjében temették el.

Mialatt a család a kórházban vészelte át az ostromot, Györgyi Gézáék Buda-
foki úti lakását súlyos bombatalálat érte, annak egy része a III. emeletről az I. 
emeletre zuhant le. A nagyszülőknek az ugyanazon ház másik részében lévő la-
kása is megsérült, de egy része még lakható maradt.

A Györgyi család az ostrom vége után is még egy darabig a kórház pincéjé-
ben lakott, hisz nem volt hová menniök. Tavasszal kaptak egy szobát a kórház 
kertjének alsó részén álló épületben. Itt volt akkor az igazgató főorvos, a fő-
mérnök és a gazdasági vezető lakása. A nyár végén költözhettek csak a kórház 
közelében fekvő Szilágyi Erzsébet fasor 19.-be (mai számozás szerint a 81.-be). 
A lakáshivatal egy Nyugatra távozott tábornok elhagyott lakását utalta ki a csa-
lád számára. Szerencsére a Budafoki úti romos lakásból a viszonylag épen ma-
radt, vagy csak kevéssé sérült és rendbe hozható bútorokat sikerült az új lakásba 
áthozniok. A kórház asztalosa segített a bútorok felújításában.

1946/47 telén Géza a Zámor nagyszülők kissé rendbe hozott lakásában velük 
lakott, onnan járt a közeli ciszterci gimnáziumba. Az akkori közlekedési lehe-
tőségek mellett ez nagy segítséget jelentett. Ezután a nagyapa eladta a Györgyi 
család romos lakását és a saját, szintén sérült lakását a Budafoki úton. Ebből a 
pénzből a család új lakásával szomszédos házban, Szilágyi Erzsébet fasor 17. 
(mai számozás szerint 79.) földszintjén vásárolt meg egy teljesen kiégett örök-
lakást, amelyet helyreállíttatott. 1947 szeptemberében költöztek be. Ezzel ismét 
a közvetlen szomszédságban lakott a Györgyi család és a nagyszülők. Így újra 
megvalósulhatott az, hogy a nagyszülők a család segítségére lehettek.

1950-ben a Kútvölgyi úti Kórházat Központi Állami Kórházzá alakították 
át, a kórház minden dolgozóját elbocsátottak. Az édesapa egy ideig különböző 
fővárosi rendelőintézetekben dolgozott, majd az Ortopédiai Klinikán lett egyete-
mi docensként a röntgen osztály vezetője, innen 1960-ban nyugdíjazták. Ezután 
néhány évig a Péterfy Sándor utcai kórház röntgen osztályát vezette, majd ismét 
rendelőintézetekben dolgozott 1972-ig, ekkor betegsége miatt végleg nyugdíjba 
vonult. 1960-ban egyik páciense, Reményi József (1887–1977) éremművész há-
lából készített róla egy érmet. Ez az érem látható volt a már említett ’Művész-
generációk…’ kiállításon.3 Az előlap felirata: „Dr. Györgyi Géza röntgenológus 

3  Basics Beatrix Györgyi Erzsébet, Lindner Magdolna, Zimányi (Györgyi) Magdolna [szerk.]: 
Művészgenerációk – a Györgyi-Giergl család három évszázada, kiállítási katalógus, Budapesti 
Történeti Múzeum, Bp., 2007. 214.
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1960, Reményi”, fotóját megmutatjuk. A bronzplakett hátoldalán egy emberi 
szem és egy mellkasi röntgenfelvétel képe látható, a körirat: „Medicus curat, na-
tura sanat” (Az orvos kezel, a természet gyógyít).

Györgyi Géza iskolaéveiről és egyetemi éveiről a következő fejezetekben 
szólunk.

Dr. Györgyi Géza röntgenológus plakettjének elő- és hátlapja (Reményi József műve)
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ELEMI ISKOLAI ÉS GIMNÁZIUMI ÉVEK

Nagyon sok kiváló tudós és szakember hálával és elismeréssel emlékezik visz-
sza egykori iskolájára, egy-egy kiemelkedő tanárára. Számosan elismerik, hogy 
pályaválasztásukban és későbbi karrierjükben is fontos szerepet játszottak kiváló 
nevelőik. Ezért foglalkozunk a megszokottnál részletesebben Györgyi Géza is-
koláival és az azokat fenntartó szerzetesrendekkel.

GYÖRGYI GÉZA ELEMI ISKOLÁJA: A CHAMPAGNAT 

Géza és a nála másfél évvel fi atalabb öccse, Ferenc, az elemi iskolát a marista 
iskolatestvérek Champagnat (ejtsd: sampanya) iskolájában végezték, amely ak-
kor a Hőgyes Endre utcában működött. A marista elnevezés Jézus édesanyjának, 
Máriának a nevéből ered.

A francia Szent Marcellin Cham-
pagnat atya 1817-ben alapította meg a 
Marista Testvérek Tanító Rendjét egy 
kis hegyi faluban, La Valla-ban. Első-
sorban a nehéz sorsban élő, hátrányos 
helyzetű gyermekekkel foglalkoztak, 
és foglalkoznak ma is. Pedagógiai jel-
mondatuk: „Ha jól akarjuk nevelni a 
gyermekeket, szeretni kell őket, min-
denkit egyformán.” Magyarországon 
első alkalommal 1909 és 1950 között 
működtek, munkájukat az egyházi is-
kolák államosítása szakította meg. 
1990-től kezdték újra missziós mun-
kájukat. Jelenleg a Mária Iskolatest- Marcellin Champagnat arcképe
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vérek mindössze hét tagja – mind külföldi – tanít, nevel hazánkban két közös-
ségben.

Budapesten 1928-ban alapítottak egy francia-magyar iskolát. Igazgatójává 
Albert Pfl eger testvért nevezték ki. Új Iskolájuk 1930-ban nyitotta meg kapuit, 
majd megkapta azt a jogot, hogy az itt végzett diákoknak francia bizonyítványt 
állítsanak ki.

Jelentős volt a marista testvérek embermentő tevékenysége 1944-ben: zsidó-
kat, menekülteket bujtattak. Ilyen irányú munkájáért Frère Albert, azaz Albert 
Pfl eger 1981-ben megkapta a „Világ Igaza” kitüntetést.4

A Champagnat katolikus szellemű iskola volt, ahol természetesen a francia 
nyelvet is tanították. Géza szülei jól tudtak franciául, ha azt akarták, hogy a ki-
sebb gyerekek ne értsék őket, egymással franciául beszéltek. Ebben az elemi 
iskolában a tanárok egy része, a testvérek, francia anyanyelvűek voltak: Frère 
Albert, Frère Joseph, Frère Ladislas. Az iskola megalapozta Géza és Ferenc jó 
nyelvtudását. Németül már korábban, otthon is tanultak a családnál működő, 
osztrák születésű nevelőnőtől. Franciául is gyorsan tanultak, jó nyelvérzékük 
volt. Az iskolában tanult francia dalokat, verseket otthon is szívesen énekelték, 
mondogatták. Ezeket a kisebb testvérek is eltanulták tőlük. Ünnepi alkalmakon, 
születésnapokon sokszor francia, vagy német versekkel köszöntötték szüleiket, 
nagyszüleiket.

Csoportkép a Champagnat évzáró ünnepségéről, 1939, 
Györgyi Géza a leghátsó sorban balról a második

4  Ld. http:www.marista.hu.
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Az iskolai évekre és később az egyetemi évekre is jellemző volt, hogy Géza 
mindvégig nagy hatást gyakorolt fi atalabb testvéreinek szellemi fejlődésére, ve-
zéregyéniség volt a testvérek között. Tanulmányaiban előtte járt testvéreinek, de 
tudását nem tartotta meg magának: az akkor rendszeres „memoritereket”, hosszú 
verseket, latin nyelvi szabálysorokat fennhangon tanulta s ezáltal tanította is. Ér-
deklődése nagyon sokirányú volt: vonzotta az irodalom, a zene. Új élményeiről, 
ismereteiről sokat és hatásosan beszélt otthon, így akarva-akaratlan tanítójává és 
érdeklődésük alakítójává is vált fi atalabb testvéreinek, nyitogatta előttük a kultú-
ra különböző területeit. A családon belül is működött benne a tudás átadásának 
igénye, a pedagógiai szenvedély.

A BUDAI CISZTERCI SZENT IMRE GIMNÁZIUM

A ciszterci szerzetesrend – teljes latin nevén Sacer Ordo Cisterciensis, melynek 
tagjait nevük mellett O. Cist. jelöli – a XI. században a Szent Benedekről elneve-
zett bencés rend megreformálására jött létre. A változtatás megvalósítása érdeké-
ben 1098-ban Szent Róbert, molesme-i (ejtsd molem-i) bencés apát a burgundiai 
Cîteaux-ban (latinul Cistercium) új monostort alapított. Hamarosan létrejöttek 
úgynevezett fi ókapátságok. Ezek egyikének, a clairvaux-inak volt apátja Szent 
Bernát (1090–1153), akinek kiemelkedő személyisége és munkája Európa-szerte 
ismertté tette a cisztercieket.

 A ciszterci rend címere A gimnázium címere

Az első magyar ciszterci apátságot 1142-ben II. Géza alapította Cikádoron 
(ma Bátaszék, Tolna megye), az ausztriai Heiligenkreuzból hívott meg szerzete-
seket. III. Béla hívására újabb ciszterci barátok jöttek az országba, ezúttal Fran-
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ciaországból. 1182-ben Clairvaux-ból 
érkezett szerzetesek telepedtek meg 
Zircen, és hozták létre az egyik legje-
lentősebb magyarországi ciszter köz-
pontot. A ciszterciek a XVIII–XIX. 
század fordulóján kezdték meg az 
oktatást, átvették a feloszlatott jezsui-
ta rend néhány iskoláját. A budapesti 
iskolát csak jóval később, 1912-ben 
alapították.

1911-ben új apát került a zirci ko-
lostor élére dr. Békefi  Remig ny. r. egye-
temi tanár, akadémikus személyében. 
Első, legfontosabb teendőjének azt 
tekintette, hogy a már korábban Bu-
dapestre tervezett Szent Imre-gimná-
ziumot létrehozza, egyelőre még ideig-

lenes helyen. „Mivel Békefi  Remig ragaszkodott az iskola azonnali elindításához, 
ezért a rend a fővárostól – ideiglenesen – használatra megkapta a Váli utcai elemi 
iskola III. emeletét, ahol 1912. szeptember 5-én elindult a tanítás” – írja Gianone 
András a gimnázium honlapján.5

Az új iskola saját épületének megépítését az első világháború kitörése hát-
ráltatta. Az iskola épületéhez a pénz nagyobbik részét a rend bocsátotta rendel-
kezésre, azonban az állam is jelentős segélyt adott Klebelsberg Kunó kultusz-
miniszter, egykori ciszterci diák közvetítésével. 1927-ben – az első kapavágással 
– a miniszter indította el az építkezést. Két év múlva került sor a Wälder Gyula 
által tervezett iskolaépület átadási ünnepségére, melyen jelent volt Horthy Mik-
lós kormányzó és Klebelsberg Kunó is.

„A gimnázium kiváló felszereltségének és nagyszerű tanári karának köszön-
hetően az ország egyik legjobb középiskolájává vált. […] a negyvenes évekre 
a tanulólétszám elérte a 800 főt. A tantestületből érdemes kiemelni Rajeczky 
Benjámint, a kiváló zenepedagógust, aki Kodály és Bartók szellemiségét hozta 
az iskolai énekoktatásba; Hadarits Vendel fi zikatanárt, akinek előadásait a Mű-
egyetemről is látogatták és Brisits Frigyes irodalmárt, Vörösmarty-kutatót.” – 
olvashatjuk Gianone rövid iskolatörténetében. Hadarits Vendel 1939-ben nevét 
Endrédy Vendelre magyarosította, ezen a néven választották zirci apáttá ugyan-
ebben az évben. Életrajzát 2012-ben adta ki a Ciszterci Rend.6

5  http://www.szig.hu/rovid-iskolatortenet.
6  Badál Ede Álmos O. Cist.: Endrédy Vendel a ciszterci pedagógus és mártírsorsú zirci apát, Zirci 

Ciszterci Apátság, Budapest, 2012.

Szt. Bernát ábrázolása egy kódexben
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 Brisits Frigyes Endrédy Vendel

Az iskola jelmondata Szent Bernát nyomán: „Ardere et lucere”, azaz Lángolj 
és világíts. A hosszabb változat eredetiben Szent Bernátnál: „Est enim tantum 
lucere vanum, tantum ardere parum, ardere et lucere perfectum.”7 A zirci apát-

7  Az idézet János evangéliumának Keresztelő Szent Jánosról szóló, 5:35 sz. versére utal, melynek 
kezdete latinul „Ille erat lucerna ardens, et lucens […]”.

A gimnázium iskolaépülete az avatáskor
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ság látogatóközpontja bejáratánál ol-
vasható magyar fordításban: „Csak 
lángolni kevés, csak világítani hívsá-
gos semmiség. Lángolni és világítani: 
ez maga a tökéletesség!”

Vegyük sorra az iskolai élet szín-
tereit!

Az Önképzőkör 1919. szeptem-
ber 21-én alakult meg. Ekkor az elnök 
Brisits Frigyes volt. Szakosztályokból 
épült fel. Ezek a szakosztályok később 
önálló körökké alakultak. 1929-ben ki-
vált a gyorsírókör, 1930-ban önálló lett 
a matematikai és fi zikai szakosztály.

A cserkészet is meghonosodott a 
gimnáziumban és nagy szerepet ját-
szott a tanulók erkölcsi és közösségi 
nevelése terén. Györgyi Géza lelkes 
cserkész volt. 1942-ben jelentkezett 
a 25. Szent Imre cserkészcsapatba, 
1943 május 9-én volt az ünnepélyes 

cserkészavatás és fogadalomtétel. 1943 nyarán a Nógrádverőce melletti Magyar-
kúton táborozott a cserkészcsapat, ahol szülei is meglátogatták, fi lmfelvételen 
örökítették meg a cserkészfi úk sátortábori életét. A cserkésztábor teljesen az ön-
ellátásra épített, így az élmények közé tartozott, hogy a maguk számára főztek, a 
patak vizében mosogattak. A cserkész és az iskolai kirándulások sok élménnyel 
és ismerettel gazdagították a növendékeket. Az iskolában Géza a Svábhegyen 
rendezett középiskolai síversenyeken is részt vett.

Az iskolai diákszínjátszást az 1926/27-es tanévben Brisits Frigyes indítot-
ta el. Géza is alakított diákkorában egy-egy szerepet. Előadásokra meg lehe-
tett hívni közeli ismerősöket, így hívta meg Géza osztálytársa Vajda Miklós a 
keresztanyját, Bajor Gizit, a híres színésznőt Sárközi György ’Dózsa György’ 
drámájának előadására. A művésznő felfi gyelt a mellékszerepet játszó, szintén 
osztálytárs Latinovits Zoltánra, s az előadás után tanácsolta neki, hogy válassza 
a színészi pályát. Mindez Vajda Miklós Latinovits Zoltánról írt visszaemléke-
zése szerint 1948-ban, a már államosított iskolában történt.8 Érdemes elgondol-
kodnunk azon, hogy nem volt drámapedagógia, dráma tantárgy, mint manapság, 
mégis szép eredményeket értek el. Örömmel láthatja az iskola honlapját böngé-
sző, hogy a Diákszínpad 1987 óta újra működik, felvette Latinovits nevét, s sze-
repel repertoárjukban a többi között Szigligeti-, Molière- és Shakespeare-darab.

8  Vajda Miklós: Éj volt, egy síró magyar költővel az ágyon. Magvető. Bp., 2012.

Rajeczky Benjámin
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Pintér Jenő budapesti tankerületi 
főigazgató vezette be 1923-ban a ta-
nulmányi versenyeket. A kezdetben 
csak budapesti versenyt a nagy siker 
után az 1924/25-ös tanévben Klebels-
berg Kunó az ország összes középisko-
lájára kiterjesztette. Nem szabad meg-
feledkeznünk arról, hogy – igaz, csak 
a legkiválóbbak részére – a Mathema-
tikai és Physikai Társulat elnökének, 
Eötvös Lorándnak miniszterré történő 
kinevezése alkalmával, már 1894-ben 
elindította az abban az évben érettsé-
gizettek számára az országos matema-
tika- és fi zika-versenyeket.

Az 1922. június 22-én tartott év-
záró ünnepélyen alakult meg Klebels-
berg Kunó, Zichy János és Gaál Gasz-
ton kezdeményezésére a Ciszterci 
Diákok Szövetsége. A diákszövetség 
célja „ébrentartani és fokozni a volt 
ciszterci diákok lelkében az egymás 
közt és az Alma Mater iránt való szeretetet, erkölcsileg és anyagilag támogatni a 
ciszterci középiskolákból kikerült egyetemi és főiskolai hallgatókat” – írja tanul-
mányában Székely Ottokár O. Cist., a ciszterci rend budapesti Szent Imre Gim-
náziumának 1936/37. évi Értesítőjében, az iskola fennállásának 25. évében.9 Az 
egykori diákok és a tanulók szülei nagyon sokféleképpen támogatták az isk olát, 
annak tanulóit: ajándékokat adtak, pénzjutalmakat ajánlottak fel, alapítványokat 
hoztak létre. Az egyházi iskola rendszerváltás utáni újjászervezése óta a Cisz-
terci Diákszövetség olyan eredményesen folytatja munkáját, hogy 2012-ben, az 
iskola alapításának centenáriumi évében, elnyerte a Magyar Örökség Díjat.10 E 
díjjal ismerték el a ciszterci rend két kiváló alakjának munkásságát is, Rajeczky 
Benjámin ének- és zenetanár, zenetörténész 2003-ban és Endrédy Vendel zirci 
apát 2004-ben kapta meg a Magyar Örökség Díjat.

A sok tanulmány, évkönyv, visszaemlékezés olvasásakor az az érzésünk tá-
mad, hogy ebben az iskolában a nevelésre és az oktatásra egyaránt nagy gondot 
fordítottak.

Az iskola Évkönyvének adatai az iskola kiváló felszereltségét mutatják. (Az 
Értesítőket az 1938/39-es tanévtől kezdve Évkönyvnek nevezték.) Mind a tanári 

9  http://szig.hu/az-elso-25-ev-tortenete-szekely-ottokar-1937.
10  http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Örökség_díj.

A Diákszövetségnek adott Magyar 
Örökség oklevél
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könyvtárnak, mind az ifjúsági könyvtárnak gazdag, színvonalas állománya volt. 
Az iskola jól felszerelt természetrajz, vegytani és fi zika szertárral is rendelkezett. 
Az iskolai vásárlás és az adományok mellett jelentős volt a tanárok és a tanulók 
által készített szemléltető eszközök sora is.

GYÖRGYI GÉZA, A CISZTERCI DIÁK

Gézát szülei 1941 őszén íratták be a budai ciszterci gimnáziumba. Nevezetes 
tanév volt ez: ekkor ünnepelték, 1942 májusában, az első magyar ciszterci apát-
ság alapításának 800. évfordulóját.

Az 1941/42. évi Évkönyvből megtudhatjuk, hogy az iskola igazgatója ekkor 
a nagytekintélyű Brisits Frigyes, „a M. Kir. Pázmány Péter Tudomány-egyetem 
bölcsészeti karán a magyar irodalom magántanára, proszemináriumi vezető, a M. 
Tud. Akadémia l. tagja, a rendi Tanárképző Intézet tanára”. Tanít még két inté-
zetben és tizenkét különféle bizottságban illetve társaságban tisztségviselő vagy 
tag. Saját iskolájában a két nyolcadik osztályban tanított 2-2 órában fi lozófi át. 
A tanév folyamán három tanulmánya jelent meg folyóiratokban és három elő-
adást tartott különböző intézetekben. Mindemellett előadást tartott a Rádióban 
az ’Ős Margit legendákról’ és társszerzőkkel tankönyvet is publikált: ’Magyar 

irodalomtörténet VIII’. Géza nagyon 
tisztelte őt, évekkel később esküvőjé-
re őt kérte fel eskető papnak.

Géza az I. b-ben kezdett, osztály-
főnöke Horváth Richárd magyart és 
latint tanított nekik heti 5-5 órában. 
„A tanári kar irodalmi és társadalmi 
munkássága” c. évkönyvi fejezetből 
megtudhatjuk, hogy Horváth tanár 
úr a Vas Gereben Társasági tagsága 
mellett a Prohászka Társaságban is 
szerepet játszott. Ebben a tanévben 
jelent meg ’Az örök ember’ c. köny-
ve a Szent István Társulat kiadásában, 
számos folyóiratban közölt cikkeket 
és könyvismertetéseket, később az is-
kolai önképzőkör elnöke is volt. Az 
ötvenes években, az iskolák államosí-
tása után az állam által megszervezett, 
a hatalommal együttműködő úgyne-Györgyi Géza az iskola kapujában
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vezett „békepapi mozgalom” egyik vezetője lett, a ciszterci rendből is kilépett. 
Fontos szerepet vállalt a Hazafi as Népfrontban, országgyűlési képviselő, sőt 
1963-tól az Elnöki Tanácsnak is tagja lett. Arra törekedett, hogy a magyar papsá-
got a fennálló szocialista politikai rendszer mellé állítsa.

Néhány jelentősebb tanáráról írunk még. A testnevelő tanár Balogh Gyula 
levente főoktató, tenisz- és vívómester, kosárlabda játékvezető és sí versenybíró 
volt, továbbá cikkei jelentek meg a Testnevelés c. folyóiratban. Golenszky Kan-
did tanított vallástant, ő volt az iskolai cserkészcsapat parancsnoka és a Magyar 
Cserkészszövetség vezető tagja. Molnár Nivárd földrajzot és természetrajzot 
tanított Gézának, cserkésztiszt, rajparancsnok volt. Nagy Nándor volt a szép-
írás- és rajztanára, a Magyar Rajztanárok Egyesületének titkára, vízfestményeit 
kiállításokon mutatták be, melyek közül a Budapest Székesfővárosi Képtár is 
vásárolt.

Énektanára Rajeczky Benjámin a zenei köznevelés kiemelkedő alakja, a Ma-
gyar Énekoktatók Országos Egyesületének alelnöke. Több szaklap közli írásait, 
aktív tevékenységet folytatott művészeti egyesületekben, nem utolsó sorban a 
Kodály-módszer egyik korai terjesztője, és számos népdalt tanított diákjainak. 
Nagy hatással volt Gézára, fontos szerepe volt zenei érdeklődésének, Bartók 
Béla zenéje és általában a komolyzene iránti szeretetének felkeltésében.

Tudományos pályájának szempontjából a kulcsfontosságú mennyiségtant, 
heti négy órában – Mérey–Hadarits–Sárközy: ’Számtan és mértan I. o.’ c. tan-
könyvéből – egy, a tanári munkáját akkor kezdő világi tanár, Buvári András ta-
nította helyettes tanárként. Buvári tanár úr csupán abban a tanévben dolgozott a 
Szent Imre Gimnáziumban, mégis meghívták őt később minden érettségi talál-
kozóra.

Érdemes megemlíteni azok között a ciszterci tanárok között, akik nagy ha-
tással voltak Géza szellemi fejlődésére, Zemplén György teológust, a vallás-
tan tanárát. Megjegyezzük, hogy az ő édesapja volt Zemplén Győző, a neves 
fi zikus, és húga Mátrainé Zemplén Jolán fi zikus, fi zikatörténész. Tanítványával 
való kapcsolatát az is erősítette, hogy rendszerint Visegrádon nyaralt, és Géza itt 
gyakran ministrált neki. Barátaival Budapesten is gyakran felkereste a ciszterci 
rendházban Zemplén Györgyöt, aki Szondi Lipót európai hírű pszichiáternek, az 
ún. Szondi-teszt kidolgozójának tanítványa is volt, és a diákokat megismertette 
ezekkel a módszerekkel. Zemplén György később 1964–1968 között Rómában a 
Pápai Magyar Intézet igazgatója volt.

A tanári kar magas műveltségét és felkészültségét jellemzi, hogy a 34 fős 
tantestületből 13 tanárnak volt doktori fokozata.

Megemlítjük még Györgyi Gézának a pálos renddel való kapcsolatát is. Zi-
mányi Magdolna emlékezése szerint: „A ciszterci diákélethez hozzátartozott, 
hogy misére a diákok többnyire a Szent Imre templomba jártak. Mivel azon-
ban a család a Budafoki út legelején lakott, közel a Gellérthegy oldalában lévő 
Sziklakápolnához, melyhez a pálos kolostor is csatlakozott, sokszor ide mentek 
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vasárnapi misére. A két fi ú, Géza és Feri gyakran itt ministrált. Rendszeresen 
olvasták a ’Fehér Barát’-ot, a pálos rend lapját. P. Gyéressy Ágoston, a rendház 
főnöke jó kapcsolatot ápolt Géza szüleivel, a családot egy alkalommal még Vi-
segrádon is meglátogatta.”

Nemcsak Géza tanárai voltak nagyszerűek, ahogy azt Székely Ottokár jel-
lemezte, és amint azt az imént ismertetett „tanári munkásságok” is jelzik, hanem 
az osztályában is sok kiváló diákegyéniség volt. Az értelmesség, a tehetség, a 
szorgalom, a munka- és rendszeretet, a segítőkészség, az alkotási vágy ott él 
a 11 éves diákban.

Az „alkotási vágy” korai megnyilvánulására bizonyítékként a Györgyi Géza 
és osztálytársa, Abody Béla által szerkesztett diáklapokat említem. Zimányi 
Magdolna visszaemlékezéseiből idézek:

„Géza barátaival stencil eljárással sokszorosított újságot írt és szerkesztett: 
az újság címe kezdetben ’Ciszter Diák Lapja’, majd később ’Szentimrés Misz-
szió’ volt. Emlékezetem szerint 25 példányban jelent meg, ennyit lehetett enge-
dély nélkül sokszorosítani. A Műegyetem közelében laktunk, a környéken sok 
volt a sokszorosítást vállaló kis cég, így könnyű volt olyan helyet találni, ahol a 
sokszorosítást elvégzik. Géza írt is az újságba, rajzolt is, az újság illusztrációkat 
is tartalmazott. Gézának a rajzhoz is volt tehetsége. Megjelentek az újságban tá-
jékoztatások a cserkészéletről, de napi újsághírek is.”

A család irattárából előkerült a ’Ciszter Diák Lapjá’-nak egyetlen példánya, 
feltehetőleg az első szám. Sajnos nincs dátum a lapon, de tartalma alapján 1942 
márciusa és júniusa között jelenhetett meg. „(Kézirat gyanánt.) Írják az I. b. oszt. 
tanulói. Szerkesztik: Györgyi Géza és Anderlik Béla”. A diáklapban Géza szép 
életrajzot írt Kőrösi Csoma Sándorról A székely tibeti nyelvtudós címmel. Ezt 
követte az újságban a róla szóló verse:

A NAGYENYEDI VÁNDOR

Volt egyszer egy világvándor,
A neve volt Csoma Sándor.
Tanult sokat Nagyenyeden,
S tanár lett az egyetemen.
Majd utazott Indiába,
Onnét pedig szép Kínába.
Itten sok várost megnézett,
Írt is könyvet, sokat, szépet.
Dardzsilingben lehunyta a szemeit,
Magyar nép! Ne felejtsd el érdemeit!

A verset a Györgyi családnál 1941 és 44 között dolgozó székely háztartási 
alkalmazott is úgy megtanulta, hogy amikor Zimányi Magdolna sok év múlva 
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egy erdélyi utazás során felkereste Gyergyócsomafalván, ő 67 év távlatából is el 
tudta mondani a vers első sorait.

Közölt Géza az első számban további cikkeket is. Írt Shinjiro Yamamo-
to admirális halála alkalmából, akiről, mint a katolikus hit követőjéről emlé-
kezett meg. (Valójában két japán admirális volt Yamamoto néven, a katolikus 
Shinjiro Yamamoto, az 1905 évi orosz–japán háború admirálisa volt, ő halt meg 
1942-ben, míg a nála ismertebb Isoroku Yamamoto a Pearl Harbor-i támadás pa-
rancsnoka volt és 1943-ban vesztette életét.) Megírta, hogyan készül az írótoll, 
cikket szentelt Verancsics Faustusnak, az ejtőernyő magyar feltalálójának. Írt a 
kor egyik jelszavának megfelelően arról is, hogy ’A sport mindig honvédelem’. 
Szépen fogalmazott, fi gyelemreméltó volt a gondossága, alapossága, és gazdag 
szókincse. Ugyanígy Anderlik Bélának is megmutatkozott már írói vénája, őt 
később Abody Béla néven az egész ország megismerte. Ekkortájt magyarosíthat-
ta a nevét az Anderlik család, mert az Évkönyvben már az Abody név szerepel. 
Volt a diáklapban sportrovat, humor, képrejtvény, mint egy igazi heti- vagy napi-
lapban. Néhány sportesemény kivételével nem a diákélet aktuális eseményeiről 
tudósítottak, hanem egy irodalmi hetilap, illetve egy ismeretterjesztő folyóirat 
igényességével a haza és az emberiség nagy kérdéseiről írtak. Közölt a lap Deák 
Ferenc-idézetet is, és táblázatot a Föld leghosszabb folyóiról. Géza cikkeit ol-
vasva nem gondolnánk, hogy azokat tizenegy éves tanuló írta. Továbbá mi, akik 
még dolgoztunk stencileljárással, nagy elismeréssel adózunk a sok illusztráció 
elkészítőinek is – akik között biztosan ott volt Györgyi Géza – ugyanis a hártya-
vékony papírra igen nehéz volt rajzolni.

Az Országos Széchényi Könyvtár is őriz két példányt az újság folytatásából, 
melynek neve ’Szentimrés Misszió’-ra változott. Ezt már szakszerűbben szer-
kesztették, megjelenik rajta az évfolyam és a szám jelzése, eszerint 1943. febru-
ár–márciusában a II. évfolyam 4. száma jelenik meg. Feltüntetik egy szám árát 
is (20 fi llér), a címlap azt is hirdeti, hogy „A lap tiszta jövedelmét a missziók 
javára fordítjuk.” Szerkeszti továbbra is Györgyi Géza és Abody Béla, felelős 
kiadóként és cikkíróként is megjelenik Géza öccsének, Ferencnek a neve is. Az 
újságnak már fővédnöke is van, Golenszky Kandid missziós tanár. A cikkek írá-
sába sikerült bevonni több osztálytársat is, több új név is feltűnik a szerzők kö-
zött. Érdekességként megjegyezzük, hogy a lap példányszáma egy év alatt 100 
példány fölé emelkedett.

Az osztálytársak közül Latinovits Zoltán országos hírnévre tett szert. A di-
ákok tehetségét és az iskola minőségét mutatja, hogy rajta kívül, a már említett 
Abody Béla mellett ott ült az osztályban Töttössy Csaba, az ELTE későbbi kiváló 
nyelvész professzora, Tomasz Sándor, a New York-i Rockefeller Egyetem későb-
bi világhírű biológia professzora, és Vajda Miklós neves irodalmár, szerkesztő és 
műfordító. A diákok teljesítményét az iskola több módon motiválta és sarkall-
ta. Ezen pedagógiai eszközök közé tartozott a tanév végi jutalomkönyv-osztás 
az osztály kitűnő tanulóinak. Az 1941/1942-es évben a jutalmazottak névsora: 
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Abody Béla, Csanády Pál, Galántay György, Györgyi Géza, Markó János, Pap 
Zoltán, Tomasz Sándor, Vajda Miklós, Vaszary Tamás.

Az 1942/43-as tanévben a II. b osztályban továbbra is színjeles volt. Tandíj-
kedvezményben részesült. A harmadik osztálytól, az 1943/44-es tanévben belé-
pett a tantárgyak közé a német. Géza „érdemsorozatába” történelemből becsú-
szott egy kettes, de még így is a legjobb tanulók közé tartozott.

1944 tavaszán a német megszállás után megkezdődött Budapest rendszeres 
bombázása. Az iskolaévet gyorsan, április elején befejezték. A Györgyi család a 
bombázások elől kiköltözött nyaralójukba, Visegrádra. Ezen a nyáron Visegrá-
don nagy átalakítás zajlott: kezdték kinőni a házat, ezért kibővítették: L-alakban 
megtoldották a hosszúkás parasztházat. A bútorokat Visegrádon a helyi Sipos 
asztalos készítette. Géza és Feri inasként szorgoskodott az asztalosnál. Ezen a 
hosszúra nyúlt vakáción más tevékenységre is jutott idő: Géza és Feri a szom-
széd házban lakó, 1-2 évvel idősebb fi úval összebarátkozva létrehozta a Viseg-
rádi Kísérleti Stúdiót. Mikrofont szerkesztettek, hanglemezeket vágtak röntgen-
fi lmre, telefonkapcsolatot és rövidhullámú rádióadás-vételt létesítettek a két ház 
között. A kertben Märklin fémépítőszekrény elemeiből megépítették a lakihegyi 
antenna kicsinyített mását. Ezek a nyári időtöltések is mutatják Géza sokolda-
lúságát. Elméleti fi zikus lett, azonban a keze is nagyon ügyes volt, gyakorlati 
dolgokban is kreativitást mutatott.

Az 1944/45-ös tanév igen későn, októberben kezdődött. A tanítás pótlása-
ként az úgynevezett ’Rádió iskola’ indult meg. Itt a tanárok a rádión keresztül 
próbálták az iskolai anyagot eljuttatni a diákokhoz. Géza a negyedik osztály első 

Géza repülőmodellel Visegrádon, 1942 Géza a rádió mellett
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félévében még a ciszterci gimnáziumban tanult. Tavasszal, miután a család Bu-
dapest ostromát, mint írtuk korábban, a Kútvölgyi-úti kórház óvóhelyén vészelte 
át, a meginduló második félévet már az Angolkisasszonyok zugligeti leánygim-
náziumában végezte. Az Angolkisasszonyok ugyanis a rendkívüli helyzetre való 
tekintettel fi úkat is felvettek, s számukra külön fi ú tantervet írtak elő. Itt Géza 
osztálytársa volt a későbbi Kossuth-díjas színésznő, Schubert Éva.

Az 1944/45-ös tanévben a cisztereknél megindult a Dolgozók Gimnáziuma 
és az 1945/46-os tanévben általános iskolai osztályokkal is bővült az intézmény. 
Mindezt csak az 1946/47-es évkönyvből tudhatjuk meg, ugyanis az előző két 
tanévről nem jelent meg értesítő.

Az 1946/47-es tanévben a nyelvtanulás szempontja alapján átszervezték az 
osztályokat: távoztak eddigi osztálytársak és újak is jöttek. Györgyi Géza osztá-
lya az 59 fős VI. a lett. Itt mindenki tanult angolul és egyesek görögül, németül, 
franciául, ő változatlanul tanult németül. Régi osztályfőnöke maradt Horváth 
Richárd.

Gézának az év végi bizonyítványában nyolc kettest láthatunk, és fel volt 
mentve testnevelésből. Ennek egy kezdődő TBC-s megbetegedés lehetett a ma-
gyarázata, amely miatt sokat hiányzott az iskolából. Édesanyja naplójából meg-
tudhatjuk, hogy Géza a következő tanévben, 1948. januárjában a Mártonhegyi 
úti tüdőszanatóriumba került – ez az intézet ma már nem létezik – ahol hosszasan 
ápolták. Mesterséges pneumothorax (légmell) kezelést kapott, a TBC gyógyítá-
sára ekkor Magyarországon még nem álltak rendelkezésre a megfelelő antibio-
tikumok. A szanatóriumban egy kórteremben feküdt Nagy Sándorral, a későbbi 
Kossuth- és Sztálin-díjas íróval. Nem tudjuk pontosan meddig tartott a gyógy-
kezelés, azonban van olyan bejegyzés édesanyja naplójában, hogy május 8-án 
meglátogatták őt a szanatóriumban. További egészségügyi eseményt is kiolvas-
hatunk a naplóból. Érettségije után nem egészen egy hónappal Jacobaeus-műté-
tet végeztek rajta, azaz a mellhártyalemez összenövéseit endoszkópos eljárással 
átégették. Erre az előző TBC-s folyamat miatt volt szükség.

Visszatérünk az iskolára.
1948-ban az összes egyházi iskolát államosították. Az államosított iskolát 

két évig még Szent Imre Gimnáziumnak nevezték, és csak ezután vette fel Jó-
zsef Attila nevét. Változott az iskola címere, változott az igazgató: megbízottként 
Dr. Terestyéni Ferenc irányította az intézetet, amelyben megszűnt az általános 
iskola. Terestyéni Ferenc már korábban is, civil tanárként tanított az iskolában, 
kiváló tanár volt. Nem maradhatott sokáig igazgató, 1952 nyarán eltávolították 
az iskolából.

Az iskolát 1990 után a ciszterci rend újraindíthatta, erről így olvashatunk az 
intézet honlapján: „1992 szeptemberétől indult a gimnáziumban az első egyházi 
beiskolázású ciszterci osztály. Végül a József Attila Gimnázium fokozatos át-
telepítése mellett 1997-ben indult újra a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium 
Párdányi Miklós igazgató vezetésével. 1998-ban nyert felvételt az első 8 évfo-
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lyamos osztály és 2000-ben került teljes egészében a ciszterci rend birtokába az 
iskolaépület.”

Ugorjunk azonban vissza az 1948/49-es tanévre, az érettségi évére. Újabb osz-
tály-átszervezés történt: Géza osztályának a humán tagozatú VIII. a osztálynak 
Nagy Nándor lett az osztályfőnöke, aki náluk rajzot tanított. A mennyiségtant heti 
3 órában, a fi zikát pedig heti négy órában Kunfalvi Rezső, a kiemelkedő tanár-
egyéniség oktatta. Neki köszönhető, hogy Géza érdeklődése a fi zika felé fordult. 
Ha nem találkozik Kunfalvi Rezső tanár úrral, Györgyi Géza valószínűleg nem 
lett volna fi zikus. Fizika gyakorlati óra nem volt a humán tagozatú osztályban. 
Ebben az államosítás utáni évben kisegítő óraadó mennyiségtan és fi zikatanárként 
Cornides István is tanított az iskolában, ő volt a fi zikai szertár őre is. Egyidejűleg 
a Pázmány Péter Tudományegyetemen is tanársegéd, megbízott előadó volt. Vele 
Géza a következő évben az egyetemen már fi zikus hallgatóként újból találkozott.

A VIII. b reál tagozatú osztálynak 36, a reál és humán vegyes tagozatú VIII. 
c osztálynak pedig 33 tanulója volt. A reál tagozatos osztályban is Kunfalvi tanár 
úr tanította a fi zikát, a fi zika gyakorlatokat pedig Cornides István vezette. Ebben 
az osztályban érettségizett Holics László, a későbbi fi zikatanár, a magyar közép-
iskolai fi zikaoktatás kiemelkedő alakja, tagozatos tankönyv szerzője. A VIII. c 
osztályba került a régi osztálytársak közül Abody Béla, Latinovits Zoltán, Vajda 
Miklós. Nekik Zentai Károly tartotta a mennyiségtan, a fi zika órákat és a fi zikai 
gyakorlatokat.

Az iskola életében hatalmas változások történtek az államosítás következté-
ben. A tanári kar nagy része kicserélődött, a szerzetestanároknak el kellett hagy-

Az iskola épülete napjainkban (Klucsik Tamás felvétele)
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niuk az iskolát. A civil tanárok továbbra is tanítottak, és sok új tanár érkezett. Sze-
rencsés módon az új tanárok között olyan kiválóak is voltak, mint Kunfalvi Rezső.

Az államosítás után Géza továbbra is tartotta a kapcsolatot volt szerzetes-
tanárai közül többekkel is, rendszeresen felkereste őket a ciszterci rendházban, 
amíg ez lehetséges volt: 1950-ben a szerzetesrendeket feloszlatták, a szerzete-
seknek el kellett hagyniuk a rendházat. Fontosnak tartotta azt is, hogy az isko-
la hanglemeztárából kölcsönvett indonéz népzenei hanglemezeket, melyek az 
államosításkor nála maradtak, Rajeczky Benjámin tanár úrnak visszajuttassa. 
Felkereste néhányszor volt osztályfőnökét, Horváth Richárdot is, aki a ciszterci 
rendből kilépett. Meghallgatta fejtegetéseit a békepapi szerepvállalás okairól, de 
nem tartotta helyes útnak azt, amit Horváth Richárd választott.

Az Évkönyv szövegének jellege teljesen megváltozott. Eltűntek az eddigi 
vallásos szellemű gondolatsorok. Az új hangvételen érezni lehetett, hogy igye-
keztek megfelelni az új politikai, ún. népi demokratikus elvárásoknak.

Az államosított iskolában megalakul az új Diákszövetség, amely termé-
szetesen nem azonos az 1922-ben megalakult szövetséggel, hanem az akkori 
korszakban a középiskolások szocialista szellemű ifjúsági szervezete volt. Az 
Évkönyvben a ’Beszámoló a Diákszövetség munkájáról’ c. fejezetből az aláb-
biakról értesülünk.

„Számos nehézséggel kellett megküzdenünk, de alakulásunktól kezdve tá-
mogatott és segített bennünket a MINSZ kerületi vezetősége, az iskola igazga-
tója és a tanári kar.” (A rövidítés a Magyar Ifjúság Népi Szövetsége elnevezést 
fedi, akkor a kommunista párt ifjúsági szervezete volt.) Hogy a diákokat nem 
volt könnyű a Diákszövetségbe való belépésre rávenni, azt az Évkönyv, ha visz-
szafogottan is, de érzékelteti: „Szeptember hó folyamán, október elején diák-
ságunk legjobbjai már belátták a Diákszövetség jelentőségét az iskolai munka 
előbbrevitelében és a fegyelem megszilárdításában, s örömmel vállalkoztak a 
közreműködésre.” Minden bizonnyal volt szükség némi politikai nyomásgya-
korlásra is ahhoz, hogy mindezt a diákság legjobbjai belássák.

A ’Beszámoló’ felsorolja a Diákszövetség működési területeit is: I. Kultúr-
munka, II. Nevelés, III. Sajtó és propaganda, IV. Érdekvédelem, V. Fegyelem, 
majd ismerteti a vezetőség névsorát: „I. félévi iskolai vezetőség: Elnök: Abody 
Béla VIII. c), főtitkár: Tomasz Sándor VIII. a), kultúrtitkár: Vajda Miklós VIII. c), 
nevelési titkár: Györgyi Géza VIII. a), sajtó- és propaganda titkár: Latinovits Zol-
tán VIII. c)”. Ismerősek a nevek már az első osztály kitűnő tanulóinak köréből és 
Vajda Miklós már idézett könyvéből is.11 Büszkén írja Vajda, hogy nem kijelölés, 
felkérés útján lettek ők vezetők, hanem demokratikus választás eredményekép-
pen kerültek posztjukra, hiszen a diákság ismerte, tisztelte, szeretette őket.

A ’Kultúrmunka’ c. I. fejezetben olvashatjuk, hogy a „kultúrhéten” pályadí-
jakat tűztek ki. „A pályatételekben a diákság fi gyelmét a haladó szellemű témák 

11  Vajda Miklós: Éj volt, egy síró magyar költővel az ágyon. Magvető. Bp., 2012.
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felé irányítottuk.” – hirdeti a beszámoló. Részlet az eredmények felsorolásából: 
„A versenyen indult összesen 51 tanuló. A nyertesek a következők: tanulmány 
I. díj: Abody Béla VIII. c) és Fejér Kálmán VIII. b), II, díj: Györgyi Géza VIII. 
a).[…]”A Jótanulási Érdemrendért folyó tanulmányi versenyben mindössze né-
gyen kapták meg ezt a kitüntető elismerést, a négy között volt Györgyi Géza.

Az 1948/49-es, Géza utolsó tanévének végén mennyiségtanból és németből 
kapott 6-ost, testnevelésből felmentett volt, a többi tárgyból (hittan, magyar, tör-
ténelem, gazdasági és társadalmi ismeretek, latin, angol, bölcsészet, természet-
tan, rajz, egészségtan, ének) 7-est kapott. Az osztályzásban megfordult az eddigi 
sorrend, sőt mint láttuk, ki is bővült az érdemjegyek sora. Az általános iskola 
első két osztályában engem is osztályoztak ebben a rendszerben. Ide másolom 
az érdemjegyek elnevezését: kitűnő (7), jeles (6), jó (5), közepes (4), elégséges 
(3) gyenge (2) és elégtelen (1). Magatartás jeles (3), jó (2), tűrhető (1). Györgyi 
Géza magatartása természetesen hármas volt.

Mivel humán tagozatos volt, Gézának matematikából nem kellett írásbe-
li érettségit tennie, csak szóbelizett, érdekes módon jelest (6) kapott. A többi 
tárgyból (magyar, történelem, latin, angol, természettan) kitűnő (7) lett. Érettségi 
elnökük Dr. Pach Zsigmond Pál történész, egyetemi tanszékvezető tanár volt. 
Az osztályból hatan kaptak „kitűnő” minősítésű érettségi bizonyítványt, Géza 
a mennyiségtan miatt a négy „jelesen” érett között volt. A szigorúság érzékel-

tetésére számszerűleg felsorolom a 
többiek minősítését is: „Jó” lett négy, 
„közepes” hét és „megfelelt” négy ta-
nuló.

Magyar írásbeli tételek az egyik 
csoportban: ’Forradalmi elemek a XX. 
sz. magyar irodalmában’ és ’Tervgaz-
daságunk, történelmünk alakító ere-
je’. Összehasonlításul kimásoltam az 
1942-es irodalom-tételeket: ’Magyar 
sors- és önismeret irodalmunk tükré-
ben’ és ’A szerzetesrendek szerepe ha-
zánk történelmében’.

Györgyi Géza osztályának latin-
ból Cicerót kellett fordítania, a min-
den osztálynak közös angol írásbeli 
tétel: fogalmazás egy szabadon vá-
lasztható Shakespeare-tragédiáról és 
egy Shelley-szöveg fordítása.

Az érettségin vizsgáztató, az isko-
lába újonnan került tanárok közül ket-
tőről részletesebben is írunk.Géza érettségi képe
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„Dr. Sebestyén Gézáné az Országos Széchényi Könyvtár későbbi főigaz-
gató-helyettesének a felesége volt. Teljes neve dr. Sebestyénné Fehér Klára. 
Ezért az iskolában eleinte erős fenntartásokkal fogadták, mivel azt hitték, hogy 
azonos Fehér Klára újságírónővel. Az újságírónő a Szabad Nép munkatársa volt, 
s az iskolák államosításának idején úgy készített riportokat egyházi iskolákba 
ellátogatva, hogy bemutatkozott, mint X. grófnő, vagy Z. bárónő, és kérdezget-
te az apácákat. Azok eléggé szabadon beszéltek előtte, másnap azután a Szabad 
Népben mindenki olvashatta a leleplező cikket a klerikális reakció népellenes 
és demokráciaellenes megnyilvánulásairól. Így érthetőek a fenntartások. Hama-
rosan azonban kiderült, hogy csak névazonosságról van szó, és Dr. Sebestyén 
Gézáné igen népszerű lett a diákok körében. Kiváló tanár volt. Géza egyetemista 
korában is fenntartotta vele a jó viszonyt, emlékezetem szerint Sebestyénné még 
Géza első, Fizikai Társulatbeli előadását (az Abraham és Minkowski-tenzorról) 
is eljött meghallgatni a Társulat ülésére” – írta visszaemlékezésében Zimányi 
Magdolna.

„Györgyi Géza gimnáziumi tanulmányait a budai Ciszterci Gimnáziumban 
kezdte meg, ahol beleszeretett a humán tudományokba. Valószínűleg karrier-
je ebbe az irányba vitte volna, ha nem úgy adódik, hogy a gimnázium utolsó 
két évében Kunfalvi Rezső lett a fi zikatanára, aki más pályára állította. Györgyi 
Géza, megtartva szeretetét a humán tudományok iránt, a fi zikára adta a fejét” – 
írta Szegő Károly szép cikkében.12

Kunfalvi Rezső tanár urat jelen sorok szerzője személyesen ismerte. Ő kö-
zölte első írásomat a ’Középiskolai Matematikai Lapok’ (KöMaL) Fizika Rova-
tában, amely nagyrészt az ő kezdeményezésére indult az 1959/60. tanévben, s 
amelyet hosszú ideig szerkesztett. Ő és az akkor még egyetemista Gnädig Péter 
egykori iskolámba, a nagykanizsai Landler Jenő Gimnáziumba is eljöttek. Elő-
adást tartottak, a KöMaL feladatmegoldó és kísérleti pályázataiban való rész-
vételre buzdítottak. Amikor beindult a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán a 
Fizika Tanszék, tőle kaptuk azokat a fi zikus portrékat, amelyek a folyosó falait 
díszítették. Ebben a könyvben is számos fotó az ő gyűjteményéből származik. 
A főváros fi zikatörténetét áttekintő ’Physics in Budapest’ könyv13 teljes kép-
anyaga az ő archívumából került ki. Ez a kötet ír Györgyi Géza munkásságáról, 
és a 81. oldalon közöl egy fényképet, amely Lánczos Kornéllal együtt ábrázol-
ja. Kunfalvi tanár úr remek humorral megáldott, csodálatos ember volt. Mindig 
mosolygott, kiválóan beszélt angolul. Ez nem csoda, hisz Londonban az Impe-
rial College-ban, Gábor Dénes munkahelyén is tanult. A ciszterci gimnáziumban 
matematika és angol szakkört is vezetett. Az Eötvös Társulatnak nagyon aktív 

12  Szegő K.: Györgyi Gézára emlékezünk. = Fizikai Szemle, 2000. (50. évf.) 10. sz. 337–338. 
A cikket közöljük az ’Írások Györgyi Gézáról’ fejezetben.

13  Radnai, Gy. – Kunfalvi, R.: Physics in Budapest. A Survey, North-Holland, Amsterdam, 1988. 
Szerk.: Csurgay Ildikó, tudományos tanácsadó: Abonyi Iván.
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tagja, élete végén tiszteletbeli elnöke 
volt. A Wigner-CD-ről14 ide másoljuk 
rövid életrajzát.

„Kunfalvi Rezső (1905–1998) 
a budapesti és a londoni egyetemen 
folytatott tanulmányai után matema-
tika-fi zika szakos diplomát szerzett 
1928-ban. 1928–1931 a budapesti 
tudományegyetem elméleti fi zikai in-
tézetében Ortvay Rudolf tanársegéde, 
egyúttal a külföldön dolgozó Bay Zol-
tán helyettese. 1931 és 1965 között 
középiskolai tanár, majd 1965-től tíz 
éven keresztül a Középiskolai Mate-
matikai és Fizikai Lapok rovatvezető-
je. A nemzetközi fi zikai Diákolimpia 
életre hívója, majd szervezője. Szá-
mos könyvet írt a fényképezésről, a 
fi zikai olimpiákról. A huszadik század 
nagy tanáregyéniségeinek egyike.”

Ilyen tanár ki tudta jelölni a sokoldalúan tehetséges Györgyi Géza életpá-
lyájának irányát. Megemlítjük még, hogy 1974-ben Kunfalvi tanár úr kísérte a 
magyar résztvevőket a Nyugat-Németországban megrendezett ’Jugend Forscht’ 
(’Az Ifjúság Kutat’) tudományos diáktalálkozóra, melyen fi a, ifj. Györgyi Géza 
és húgának fi a, Zimányi Gergely kísérleti pályamunkájukkal szerepelt. A követ-
kező évben Kunfalvi vitte Güstrowba, az akkori Német Demokratikus Köztár-
saságba a magyar fi zikai diákolimpiai csapatot, melynek tagja volt ifj. Györgyi 
Géza is, és III. díjat kapott.

KULTURÁLIS ÉRDEKLŐDÉSE: 
IRODALOM ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETEK

Györgyi Gézában a családi nevelés és a színvonalas iskolák, a kitűnő tanárok fel-
keltették a kulturális érdeklődést. Az elemi iskolában, első gimnáziumi éveiben 
kedves olvasmányai közé tartoztak Kipling ’A dzsungel könyve’, May Károly és 
James Fenimore Cooper indián-történetei, ’Robin Hood kalandjai’, Verne Gyula 
14  Wigner Jenő élete és munkássága, 1902–1995, CD-ROM, szerzők: Füstöss László, Szilágyiné 

Csécs Mária, Lévay Péter, főszerk.: Horváth Péter. A magyar tudomány és technika nagyjai 
sorozat. Bp., BME OMIKK, 2004.

Kunfalvi Rezső
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fantasztikus kalandos regényei. Szívesen olvasott történelmi regényeket, törté-
nelmi műveket. Gyakran és szívesen olvasott tudományos-technikai ismeretter-
jesztő műveket. Különösen szerette azokat a könyveket, amelyekből gyakorlat-
ban is alkalmazható technikai ismereteket sajátíthatott el, így például a korszak 
népszerű ismeretterjesztő szerzőjének, Sztrókay Kálmánnak műveit. Ezekből a 
barkácsolás, az ezermesterkedés, a kémiai, elektrotechnikai kísérletek tudniva-
lóit ismerte meg, és a tanultakat a gyakorlatban is kipróbálta, alkalmazta. Otthon 
is, a nagyszülőknél is meglehetősen gazdag könyvtár állt rendelkezésre, teljes 
Mikszáth, Gárdonyi és Jókai sorozat. Jártak a családnak a kor szellemének meg-
felelő, diákoknak szóló folyóiratok, a ’Zászlónk’ és a ’Magyar Cserkész’.

Később, felső gimnáziumi éveiben és egyetemi éveiben is, egész felnőtt éle-
tében megmaradt erős, szerteágazó és sokoldalú kulturális érdeklődése. Szerette 
az irodalmat, sokat olvasott, németül, angolul, franciául is, könyvtárat gyűjtött. 
Nagy általános műveltségre tett szert. Szerette Tamási Áron, Márai Sándor, Ily-
lyés Gyula műveit. Weöres Sándor versei közül sokat könyv nélkül is megtanult. 
A kortárs irodalomból leginkább Németh Lászlót becsülte, minden elérhető köny-
vét, a ’Tanú’ című folyóiratot is elolvasta. Lelkesedett az író Magyarország fej-
lesztésére, jobbítására vonatkozó gondolataiért, köztük a „Kert-Magyarország” 
eszméért. A szomszéd házban lakó Németh László neki és Judit lányának orosz 
nyelvórákat adott, Géza orosz tudását ez alapozta meg. Igen kedves olvasmánya 
volt Szerb Antal magyar és világirodalom története, de regényei is. Érdekelte a 
fi lozófi a, a történelem, Felnőtt korára gazdag könyvtárat gyűjtött, könyvespolcán 
Churchill emlékiratai mellett ott állt a Thuróczi-krónika és Pascal Gondolatai.

Nagyon érdekelték a művészetek, itthon is és később, amikor már külföld-
re is eljuthatott, felkereste a múzeumokat. Maga is tehetségesen rajzolt, saját 
és családja örömére otthon színes krétával régi metszetek alapján az eredetinél 
szinte látványosabb táblaképeket készített.

 Szerette és gyűjtötte a művészeti albumokat, művészettörténeti könyveket. 
Gimnáziumi évei alatt lelkesen és aktívan részt vett az önképzőkör munkájá-
ban, pályadíjakat is nyert. Később, 1956-ban nyugatra távozott sógora, Horváth 
Csaba rendszeresen küldte nekik a Rizzoli olasz könyvkiadó szép művészeti 
albumait, és előfi zetett számára a ’National Geographic’-ra is, melyet később a 
’Scientifi c American’ váltott fel.

Hatalmas, sok területre kiterjedő általános műveltségre tett szert, a humán 
területeken éppen úgy, mint a természettudományok területén.

Géza erős kulturális és irodalmi érdeklődésének köszönhetően kialakult na-
gyon szép stílusa. Mindig gondosan, alaposan, nagyon világosan és érthetően 
fogalmazott. Gazdag szókincse volt. Ez későbbi szakmai munkájában, publiká-
cióiban is nyomon követhető. Cikkeit, jegyzeteit nagyon világosan, didaktikusan 
építette fel, hogy olvasóinak a megértést megkönnyítse.

Erős zenei tehetségéről és zenei érdeklődéséről a családtagok visszaemléke-
zései között szólunk.
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VISSZAEMLÉKEZÉSEK

Az Évkönyvek hivatalos szövegei után szeretném megidézni a tényleges diákéle-
tet. Rokonoktól, a Diákszövetség jeles emberétől, Dékány Csabától megtudtam, 
hogy kik alkották Géza baráti körét. Felvettem a kapcsolatot tanítványaival, taná-
raival, kollégáival. Személyes az eszmecsere Lévai Péterrel, Géza egykori munka-
helye, a Központi Fizikai Kutató Intézet (KFKI) utódintézetének, a Wigner Fizikai 
Kutatóközpontnak a főigazgatójával, Szegő Károllyal, a KFKI Részecske- és Mag-
fi zikai Kutatóintézet egykori igazgatójával. Közvetlenül e-maileket váltottunk osz-
tálytársaival, Alexander Tomaszszal, aki 84 évesen is professzorként a Rockefeller 
Egyetem egy laboratóriumát vezeti, valamint Aszalós Jánossal és váralljai Cso-
csán Jenővel. Vajda Miklóssal azonban csak kiadóján, a Magvető Kiadón keresz-
tül tudtam levelezni. Még szerencse, hogy a Parnasszuson van elektromágneses 
térerő, bár lehet, hogy a hegy lábától a Pegazus viszi fel a leveleket. A tehetséges, 
neves irodalmár, műfordító, és 78 éves korában íróként is debütáló Vajda Miklós 
nem vállalkozott arra, hogy most visszaemlékezést írjon Györgyi Gézáról. Levelé-
ben ezt írta: „Örülök, hogy könyvet ír Gézáról, aki nyolc évig osztálytársam és ba-
rátom volt a Ciszter Gimnáziumban. Nem voltunk közeli barátok, de egy bandába 
tartoztunk az osztályban. Legközelebb Tomasz Sándor állt hozzá.”

Vajda Miklós már idézett portré-kötetében Abody Bélának külön fejezetet 
szentelt (’Requiem egy elfuserált zseniért’). Ebben többször felbukkan Györgyi 
Géza is. Abodynak közvetlen barátai Vajda és Tomasz voltak. Esetenként csapó-
dott hozzájuk Györgyi és Latinovits. Abody bölcsész fogantatású diákcsínyként 
zaklatta a járókelőket, mozilátogatókat, osztálytársakat. Hálás közönségül Vajda 
és Tomasz szolgáltak, ahogy ezt a portré-fejezetben olvashatjuk.

„Abody Bélának szép, erős hangja volt, árnyaltan, kifejezően, de hamisan 
énekelt. A gimnáziumban az óraközi szünetekben sokszor „iszonyú hangerővel 
elbődült, és Amonasro, a legyőzött etióp király átkát harsogta a fülünkbe az Ai-
dából” – írja Vajda. Megemlíti még, hogy Györgyi Géza vallásos volt, és zongo-
rázni is tanult. Sokat jártak együtt az Operába, hangversenyekre. Géza nagyon jó 
matematikus volt és Tomaszszal együtt a TTK-n készült tovább tanulni.

Zimányi Magdolna így emlékezik: „Ami Abody éneklési produkcióit illeti, 
jól emlékszem arra, hogy Abody és más osztálytársak a Szilágyi Erzsébet-fasori 
lakásba is többször eljöttek, Géza ott is felállította kis hanglemezvágó stúdióját, 
Abody mikrofonba énekelt operaáriákat, és ezeket röntgenlemezre vették. Leg-
gyakrabban Puccini Bohéméletéből a Kabát-áriát énekelte: »Hű kabátom, derék 
barátom, most búcsúszóra üt az óra«. A különböző csínyeknek valóban elsősor-
ban Abody volt az értelmi szerzője, de Géza, ha talán nem is túl aktívan, részt 
vett ezekben, s nekünk, kisebb testvéreinek nevetve mesélt róluk. Vajda Miklós 
is leírja könyvében, hogy pl. az utcán átjavították, átírták a kiragasztott színházi 
plakátokat. Egy-kettőre még magam is emlékszem, így például az akkor játszott 
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Shakespeare-darab, a »Vízkereszt, vagy amit akartok« címét így írták át: »Visz-
ket, amit vakartok«.”

Géza édesanyjának naplójából megtudhatjuk, hogy nemcsak Géza és Abody 
voltak barátok, hanem a szülők is tartották a társadalmi kapcsolatokat, összejár-
tak („1947. jún. 25, sze: du. feketén Abodyék”). Az osztálytársi kötelékek szo-
rosságáról további napló-részletek is tanúskodnak. Volt úgy, hogy Tomasz Sanyi 
ott is aludt Gézáék visegrádi nyaralójában, és másnap a Visegráddal szemközt 
fekvő Nagymaros feletti hegyre, Hegyestetőre mentek kirándulni. Ugyancsak 
közös kirándulást tett Géza és Sanyi 1948 telén, majd nyáron egyszer a teljes 
„csibész” triumvirátus: Tomasz, Vajda és Abody kint aludt Visegrádon.

Zimányi Magdolna így emlékezik:
„Géza sokoldalú képességei között említendő kézügyessége is. Igen szépen 

rajzolt, feltehetőleg a családban, a festő és építész-ősöknél korábban is jelent-
kező tehetség élt benne is. Alsós gimnazista éveiben vízfestékkel megfestette 
az Árpádházi szenteket, Szent Istvánt, Szent Lászlót, Szent Erzsébetet és Szent 
Margitot olyan ünnepélyes, egészalakos kompozícióban, mintha egy templomi 
üvegablak számára készültek volna a képek. Sajnos, ezek a képek nem maradtak 
meg.

Megtanulta a könyvkötést édesanyjától, aki saját diákkorában gyakorolta 
ezt. Így saját kezűleg fűzte, ragasztotta, rakta présbe a könyveket, készítette el 
azok külső borítóját. Még ma is őrzök Géza által szépen bekötött könyveket.

Művészeti érdeklődését a családi környezeten és az iskolai nevelésen kívül, 
erősítették a gyermekkora óta tartó, évenkénti visegrádi nyaralások. 1934-ben a 
család házának közelében találta meg Schulek János a visegrádi királyi palota 
romjait. Az ásatások ott folytak a család szeme előtt, fi gyelemmel kísérhették a 
palota újabb és újabb részleteinek a napfényre kerülését. Györgyi Géza pesti la-
kásának kedves dísze volt az a fénykép, amely a visegrádi vörös márvány kutat 
ábrázolja, valamennyien ismerjük ezt Mátyás palotájából. Szeretett tárgya volt 
az ottani ásatások során előkerült vörös márvány oroszlánfej másolata is, melyet 
a múzeumi másolatokat árusító boltban vásárolt meg. Erről Szegő Károly is írt a 
Györgyi Gézáról szóló megemlékezésben.15

Ha tehette, meglátogatta az esztergomi Keresztény Múzeumot. Szerette és 
nagyra értékelte M. S. mester ott látható festményeit. Érdeklődésére jellemző, 
hogy 1971 júliusában autón, feleségével és édesanyjával együtt, azért utaztak 
az egykori Hontszentantalra (ma Antol, Szlovákia), hogy M. S. mester Jézus 
születése című festményét az ottani templomban megtekinthessék. Valószínűleg 
M. S. mester művei hívták fel fi gyelmét az osztrák–német »dunai iskola« néven 
számon tartott festői kör, köztük Albrecht Altdorfer festményeire, nagyra érté-
kelte, szerette műveiket.

15  Szegő K.: Györgyi Gézára emlékezünk. = Fizikai Szemle, 2000. (50. évf.) 10. sz. 337–338. 
A cikket közöljük az ’Írások Györgyi Gézáról’ fejezetben.
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Tehetséges volt a zenében is, nagyon jól zongorázott. Évekig tanult egy zon-
goratanárnőnél, majd, amikor úgy találta, hogy itt már sok újat nem tanulhat, 
váltani akart. Barátja és osztálytársa, Tomasz Sándor révén, akinek édesapja, 
Tomasz Jenő, az Eötvös József Collegium tanára és aligazgatója volt, került kap-
csolatba Keresztury Dezsővel.16 Keresztury akkor az Eötvös Collegium igazga-
tója volt, és a továbbiakban Géza az ő feleségétől, Seiber Mária zongoraművész-
nőtől vett órákat. Kereszturyékkal később is meleg kapcsolatban maradt, »Dezső 
báttya« és »Marika néni« fontos szerepet játszottak az ő és felesége életében. 
A Keresztury-lakásban az irodalmi, kulturális élet sok képviselője megfordult, 
ez a szellemi légkör is inspirálólag hatott Gézára. Sok dedikált Keresztury-könyv 
őrzi kapcsolatuk emlékét.

Érdekes lehet megjegyezni, hogy apánk 1944 és 1950 közötti munkahelyén, 
a Kútvölgyi-úti kórházban, amelynek 1945-ig Állami Alkalmazottak Horthy 
Miklós Gyógyintézete volt a neve (1945 után természetesen Horthy Miklós neve 
kikerült a hivatalos névből, s csak Állami Alkalmazottak Gyógyintézete maradt), 
rendszeresen tartottak kulturális rendezvényeket, ahol műkedvelők, de hivatá-
sos, koncertező művészek is felléptek. Több alkalommal, még gimnazistaként, 
Géza is fellépett, emlékezetem szerint egyszer Bartók Hat román táncát játszotta 
el, s az ugyancsak fellépő Böszörményi Nagy Béla, aki nemzetközi hírű zongo-
raművész volt, néhány elismerő, biztató szót mondott neki.

Géza bátyámnak magam is nagyon sokat köszönhetek a művészeti nevelés-
ben, tanítgatott, csiszolgatta zenei ízlésemet. Ő is, Ferenc bátyám is, gyakran vit-
tek magukkal koncertekre, a Zeneakadémiára. Mozart-, Beethoven-, Bach-hang-
lemezeket vásároltak (lehetőleg cseh gyártmányú Supraphon lemezeket, ezek 
valamivel jobb minőségűek voltak, mint a szovjet Horizont gyártmányúak), s a 
lemezeket otthon sokat játszották. Géza olyat is megtett, hogy előjátszott nekem 
két zongoradarabból egy-egy részletet, cím és név nélkül, s nekem meg kellett 
mondanom, melyik tetszett jobban. Miután választottam, enyhe ledorongolásban 
részesültem, mivel kiderült, hogy nekem egy Chopin-darab tetszett jobban, s ő 
elmagyarázta, hogy ha igazán értenék a zenéhez, a másik darabot, egy Bach-mű-
vet kellett volna választanom.”

Györgyi Géza édesanyjának kézírásos naplójából három aprósággal, pon-
tos adattal egészítjük ki a fentieket: „1947 dec. 24. sze du. Géza zongorázik a 
Kútvölgyi kórházi karácsonyi ünnepségen.” „1948 okt. 16. szo Kórházi hang-
versenyen Géza zongorázik.” „1949. máj. 14 szo Géza énekelni megy Horváth 
Richárd miséjére”.

16  Keresztury Dezső (1904–1996) író, irodalomtörténész, Széchenyi-díjas akadémikus. 1945–
1948 között az Eötvös József Collegium igazgatója, 1945–1947 között vallás- és közoktatásügyi 
miniszter volt. 1948–1971 között nyugdíjba vonulásáig a Magyar Tudományos Akadémia, majd 
az Országos Széchényi Könyvtár vezető beosztású könyvtárosa volt. Felesége, Seiber Mária 
zongoraművésznő (1903–1975).
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OSZTÁLYTÁRSAINAK VISSZAEMLÉKEZÉSEIBŐL

Váralljai Csocsán Jenő görögkatolikus lelkész, demográfus, szociológus egye-
temi tanár emlékezései:

„Györgyi Géza unokatestvéremmel 1941-ben a ciszterci rend budai Szent 
Imre gimnáziumában egy osztályba kerültem, aminek Horváth Richárd volt 
az osztályfőnöke. Ennek az osztálynak a diákjai közül jó néhány utóbb meg-
lehetősen kiemelkedő életpályát futott be. Így Tomasz Sándor a New York-i 
Rockefeller Egyetem tudós biológia professzora lett, Töttössy Csaba egyetemi 
tanárként szanszkritot, valamint görögöt s latint tanított Budapesten, magam 
az oxfordi egyetemen adtam elő népesedéstudományt, majd a Pázmány Egye-
temen alapítottam meg a Társadalomtudományi Intézetet. Latinovits Zoltán 
a magyar színészet és versmondás egyik legnagyobb művészévé vált. Vajda 
Miklós kiváló irodalmárként tűnt ki, és Abody Bélának életében számos kötete 
jelent meg.

Ehhez a körhöz szorosan kapcsolódik Györgyi Géza az atomfi zikában elért 
kiváló eredményeivel, amit kiváló művei és Dubnában járt tapasztalatai bizo-
nyítanak. Gézát történetesen az osztályban az éppen fölsoroltakkal jó, sokukkal 
szoros barátság is kötötte. A 25-ös cserkészcsapat Szent Bernát rajába 1942-ben 
lépett be. Györgyi Géza az osztályban mindig a legjobb tanulókhoz tartozott, 
minden évben tiszta jeles volt a bizonyítványa.

Jó barátságunkat tanúsítja, hogy 1948 elején a pálosok Fehér Barátjának a 
legelső számát adta nekem, amit azóta is őrzök és magammal vittem Oxfordba 
is. Az első oldalon ugyanis Feszty Masa Magyarok Nagyasszonya varázslatos 
főoltárképét közölték, s az kisgyermek korom óta elbűvölt. A Géza által adott 
szóban forgó fényképnek annál nagyobb lett a jelentősége, mert két évre rá 1950-
ben a bolsevizmus, a pálosokat a Sziklatemplomból elűzve, az azt ékesítő szob-
rokat szétverte, és a bezárt egyházból Feszty Masa képei is eltűntek.

1956-ben Györgyi Géza a KFKI forradalmi tanácsának lett a titkára, de ez 
nem akadályozta meg, hogy 1960-ban ne jusson el Dubnába. Utoljára vele ez-
után találkoztam, mert arról is beszélt. […] Meghívtam Gézát Magyar-utcai la-
kásunkba, hogy megmutassam neki az ősi családi képet, amit ő addig nem látott. 
Ezen az én ükanyám Sarolta a rózsát tartja, Gézának pedig a dédapja, Györ-
gyi Alajos festő még mint két-három éves kisgyermek az édesanyja ölében áll. 
A festményen látható Teréz másik lánytestvérükből utóbb Pilvax Károlyné lett, 
majd pedig dicsőszentmártoni birtokos. Ezt a képet Györgyi Alajos anyai nagy-
apja, Bayer József festette 1823 körül.”

„Ez után már nem találkozhattunk, mert 1963-ban Görögországba utaztam, 
majd Rómában, a Gregorián Egyetemen folytattam közgazdasági és szociológiai 
tanulmányaimat, ahonnan Oxfordba hívtak meg, ahol 28 éven keresztül kutattam 
és tanítottam.”
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Zimányi Magdolna a következő kiegészítő adatokat fűzte a Csocsán Jenő 
által említett festmény leírásához:

„Csocsán Jenővel a Giergl-család révén vagyunk rokonságban. Az ő ükany-
ja, Giergl Sarolta, Giergl Alajos festőnek, a későbbi Györgyi Alajosnak nővére 
volt. A Csocsán Jenő által említett családi festményen Giergl Alajos ötvös, a fes-
tő apja látható feleségével, Bayer Annával, és első három gyermekükkel (később 
még több gyermekük is született). Giergl Alajos Szentpétery József mellett a 
biedermeier korszak jeles ötvösművésze, több műve a Nemzeti Múzeum kiállítá-
sán látható. Legidősebb leányuk, Sarolta (Charlotte) Goszleth Károly tisztviselő 
felesége lett, ők voltak Csocsán Jenő ükszülei, az ő fi uk volt Goszleth István, a 
századforduló neves fényképésze. A második leány, Mária Terézia Pilvax Károly 
vendéglős felesége lett, a képen látható kisfi ú pedig az ifjabb Alajos, aki később 
Györgyi Alajos néven a biedermeier kor jeles festője volt. A képet Bayer József 
prágai festő, Bayer Anna édesapja, Györgyi Gézának szépapja festette. Ez a fest-
mény 2006/2007-ben ki volt állítva a Budapesti Történeti Múzeum »Művész-
generációk – a Györgyi-Giergl család három évszázada« kiállításán.”17 A szóban 
forgó festményt a színes képek között mutatjuk.

Aszalós János programozó matematikus emlékezései:
Aszalós János Gézával csak az utolsó három gimnáziumi évben járt egy osz-

tályba. Vele Györgyi Géza emléktáblájának avatása után beszélgettem. Visszaem-
lékezése túlmutat az iskolán és egy-egy szimbolikus fogalom köré csoportosul.

„A matematikus – Sok jó matematikus volt ebben a (humán jellegű) osztály-
ban, de vitathatatlan, hogy az öt év átlagában Géza volt a legjobb. Talán nem 
tévedek, ha azt gondolom: minden esetben ő volt a legjobb. Ugyanakkor kétlem, 
hogy a »magolás« lett volna az éltanulóságának ára. (A párhuzamos reál-osztály 
tanulóihoz nem tudom hasonlítani.)

A lépcső – Az emléktáblájának avatásakor elhangzott beszédek, az utána el-
hangzott zöldasztali megemlékezések és beszélgetések, s az interneten róla szó-
ló híradások meggyőztek arról, hogy hivatásának, s így eredményeinek csúcsát 
éppen azzal és akkor érte el, amikor tudását „lépcsőként” építette tanítványai 
számára, hogy az ő vállán emelkedve jussanak fel tudományos felkészültség szá-
mukra elérhető, legmagasabb pontjára. A magyar fi zikai tudományok kiemel-
kedő sikere sem lenne elképzelhető Györgyi Géza (sajnos rövidre szabott) pá-
lyafutása nélkül. (Cikkei, könyvei ma is használatban vannak; ám a pedagógus 
„személyiségének” sugárzása pótolhatatlan.)

A kapu – Egyéniségének mélyebb rétegeihez – a gimnáziumban együtt töl-
tött évek során – nem tudtam közelebb férkőzni. Bár osztálytársaival szemben 
soha sem volt rideg, elutasító vagy lenéző; ellenkezőleg: inkább egyfajta csön-
des zárkózottság és alázat mintája bukkan elő emlékeimből. Beszélgetéseink 
17  Basics Beatrix Györgyi Erzsébet, Lindner Magdolna, Zimányi (Györgyi) Magdolna [szerk.]: 

Művészgenerációk – a Györgyi-Giergl család három évszázada, kiállítási katalógus, Budapesti 
Történeti Múzeum. Bp., 2007. 35.
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csak ritkán emelkedtek feljebb a csevegés szintje fölé. (Nyilván az én hibámból; 
mások, a későbbi osztálytalálkozók során, inkább a barátságosságát dicsérték.)

A felnőtt – Hordozok róla egy belső fényképet, mint mindenkiről, aki csak 
emlékezetemben megmaradt. Ám az ő vonásaiból mintha egy felnőtt-arc nézne 
vissza rám. Már fi atalként is felnőtt lett volna? Sőt, talán már gyermekként is?

A barát – Szűkebb baráti köre az osztályunknak egy kiemelkedő, de külö-
nös részéből állt: Abody Béla, Latinovits Zoltán, Tomasz Sándor, Vajda Miklós, 
Markó János és még néhányan ... ki ne ismerné őket? Ugyanakkor ennek a (Vaj-
da Miklós szerint »nálunk elviselhetetlenebb kamaszokat nem hordott hátán a 
magyar föld«) társaságnak – tudomásom szerint – éppen az extravaganciájához 
nem csatlakozott. Ám a zenei, irodalmi igényességüknek méltó társa volt.”

E könyv szerzője az alábbi esettel jellemzi Györgyi Géza széleskörű tájéko-
zottságát, a középiskolai fi zika tanítás iránti érdeklődését. 1972-ben Triesztben 
ott volt Györgyi Géza is a Dirac 70. születésnapjára rendezett konferencián. Az 
erről írt beszámolóját18 teljes terjedelmében közreadjuk a ’Györgyi Géza írá-
saiból’ fejezetben. A Magyar Televízió a konferencia szüneteiben riportfi lmet 
készített Dirac sógorával, Wigner Jenővel. Wigner, a konferencia főszervezője 
hívta meg Györgyi Gézát erre a szimpóziumra. A fi lmben Wigner hálával emlé-
kezett egykori budapesti gimnáziumi tanáraira, többek közt Rátz Lászlóra, Mi-
kola Sándorra. Vámos Miklós ’Egy jó tanuló a fasori gimnáziumból’ címmel 
tévékritikát írt erről a riportfi lmről az ’Élet és Irodalom’ hetilapban. Egyik mon-
datában szomorúan így sóhajtott fel: „De ki emlékszik már Mikola Sándorra?” 
Az ÉS címoldala mögött akkoriban volt egy ’Visszhang’ rovat, ahol az előző lap-
szám egyes cikkeihez fűztek megjegyzéseket az olvasók. Örömmel vegyes cso-
dálkozással láttam, hogy Györgyi Géza a ’Visszhang’ rovatban reagált Vámos 
fent idézett mondatára, és bizonyította – ahogyan az egy elméleti fi zikushoz illik 
– hogy igenis él még Mikola Sándor emlékezete. Megírta, hogy a békéscsabai 
fi zikatanári ankét- és eszközkiállításon Kovács László nagykanizsai fi zikatanár 
bemutatta Mikola Sándor egykori szemléltető eszközeit és a születésének 100. 
évfordulójára készült posztereket. Az ankétról szóló beszámolót közlő ’Fizikai 
Szemle’-szám címoldalán éppen egy kiállított szilárdtest-fi zikai modell látható.

18  Györgyi G.: Szimpozium Triesztben Paul Dirac tiszteletére. = Fizikai Szemle, 1973. (23. évf.) 
10. sz. 315–317. A cikket teljes terjedelmében közöljük a ’Györgyi Géza írásaiból’ fejezetben.
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EGYETEMI ÉVEK 
ÉS A KUTATÓ MUNKA KEZDETE

„Mire elvégezte az egyetemet, briliáns előadásai révén már kiváló egyetemi elő-
adóvá, az elméleti fi zikában elért eredményei révén pedig nemzetközi hírű kuta-
tóvá fejlődött.” – írta Lovas István Györgyi Géza születésének 70. évfordulójáról 
megemlékező cikkében.19 Többek között ez a tény indokolja, hogy egy fejezet-
ben írok az egyetemi évekről és a pályakezdésről.

1949. augusztus elsején felvéte-
lizett Géza a Budapesti Orvostudo-
mányi Egyetemre és a Műegyetemre 
is. Nem ismerjük ezeknek a felvé-
teli vizsgáknak eredményét, az vi-
szont biztos, hogy a Pázmány Péter 
Tudományegyetem akkor indult fi -
zikus szakjára felvételt nyert, a Ter-
mészettudományi Karon megkezdte 
tanulmányait. Leckekönyvének nyitó 
oldalán Budapest, 1949. IX. hó 27-i 
dátummal, Buzágh (Aladár) dékáni 
aláírással az szerepel, hogy „a foga-
dalomtétel megtörténtét igazolom”, 
illetve a szemközti, keménytáblás ol-
dalon, a fényképe alá külön is bepe-
csételték, hogy a rendelet által előírt 
esküt letette.

Az egyetemi évekről nem tudunk 
olyan részletességgel írni, mint tehet-
tük azt a ciszterci gimnázium esetében. 

19  Lovas I.: Györgyi Géza, 1930–1973. = Természet Világa, 2001. (132. évf.) 3. sz. 116–118.
http://www.termeszetvilaga.hu/tv2001/tv0103/gyorgyi.html. A cikket közöljük az ’Írások Györgyi 
Gézáról’ fejezetben.

Pázmány Péter szobra Budapesten 
(Kovács László felvétele)
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Az egyetemi értesítők szűkszavúak, és sajnos Géza tanulmányi ideje alatt meg 
sem jelentek. Idézek Varga Júlia, az ELTE Levéltára igazgatónője leveléből: 
„Ezekben az években nem nyomtattak Értesítőt. Nálunk is csak 1954/55-től van 
meg. Előtte semmi, az utolsó az 1948/49-es.”

Egyetemi indexe sajnálatos módon nem maradt fenn, csupán a belső cím-
oldal fotokópiáját mutathatjuk be. Ezért feleségének és húgának visszaemléke-
zései alapján idézzük fel Géza tanárait, az őrá legnagyobb befolyást gyakorló 
egyetemi oktatókat.

A kísérleti fi zikát Pócza Jenő, az analízist Császár Ákos adta elő. A diff eren-
ciálgeometriát, numerikus és grafi kus módszereket Hajós György. Mind Császár, 
mind pedig Hajós professzorok híresen jó, gondosan és pontosan felépített elő-
adásokat tartottak. Hajós professzor jelen könyv szerzőjét is tanította. Szeret-
ném kiemelni azt a nyugodt, méltóságteljes bánásmódot, amellyel Hajós György 
megtisztelte a vizsgázó hallgatókat. Nagy megnyugvást okozott ez a viselkedés, 
és segített megőrizni az ember önbizalmát.

A valószínűségszámítás előadásokat feltehetőleg Takács Lajos tartotta.

Györgyi Géza egyetemi indexe
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Az elektrodinamikát, termodinamikát és statisztikus mechanikát Novobátzky 
Károly, a mechanikát Neugebauer Tibor adta elő. Az ezekhez a tárgyakhoz kap-
csolódó gyakorlatokat Nagy Károly vezette, és talán az előadások egy részét is 
ő tartotta.

A klasszikus sugárzáselmélet, a speciális és általános relativitáselmélet, és a 
kvantummechanika előadója is Marx György volt.

Géza hallgatta Jánossy Lajos és Fényes Imre előadásait is. Magfi zikát Sza-
mosi Géza, kozmikus sugárzást Fenyves Ervin adott elő. Kémiát Nyilasi János, 
mikrohullámú technikát Faragó Péter és Mertz János oktatott. Selényi Pál kísér-
leti fi zikai szemináriumot vezetett.

Bodó Zalán félvezetőkről adott elő. Az atomszerkezet, atomszínképek elő-
adója Kovács István (a KFKI első igazgatója) volt. Égi mechanikát Géza Földes 
Istvántól hallgatott. A hallgatók számára Herczegh Tibor, a Csillagászati Kuta-
tóintézet munkatársa szervezett foglalkozásokat, megfi gyeléseket a Svábhegyi 
Csillagászati Kutatóintézetben.

Az évfolyam számára gyakorlatokat, laboratóriumokat az akkor fi atal tanár-
segédek vezettek: így Groma Géza, Keszthelyi Lajos és felesége, Lándori Sára, 
valamint Erő János és felesége, Gécs Mária.

Oktatói közül egyértelműen Novobátzky Károly professzor és Marx György 
volt Gézára a legnagyobb hatással, ők formálták szakmai irányválasztását.

Megjegyezzük, hogy fennmaradt néhány füzet, amelyekbe Géza az egyetemi 
előadásokon jegyzetelt gondos, gyöngybetűs írásával.

Egyetemi évei alatt is igyekezett nyelvtudását gyarapítani. Az egyetemi ok-
tatásban megjelent a kötelező orosz nyelvtanulás, de e mellett a középiskolában 
megismert angol nyelv tanulását is folytatta, egy nyelviskolába iratkozott be, ide 
járt angolórákra.

Nagyon szerettem volna nyomtatásban is látni azt a tényt, amelyről sok ta-
nítványa, kollégája oly elragadtatással szólt, nevezetesen, hogy Györgyi Géza 
egyetemi évei alatt már demonstrátor volt, rendszeresen gyakorlatokat vezetett 
az egy évvel alatta járó fi zikushallgatóknak. Másodéves korában az elsőévesek-
nek kísérleti fi zika, harmadéves korában a másodéveseknek mechanika gyakor-
latot vezetett. Negyedévesen egy időben még Novobátzkyt is helyettesítette, a 
termodinamika és statisztikus mechanika előadásokat tartotta meg helyette 
a harmadéveseknek. Gyakran előfordult, hogy alkalmi helyettesítéseket kellett 
vállalnia, erről majd még szólunk a későbbiekben.

Hétvégeken Debrecenben tanár-szakos levelező hallgatóknak adott elő fi zikát. 
Hogy szállásról ne kelljen gondoskodnia, péntekről szombatra virradó éjjel vona-
ton utazott Debrecenbe, szombaton megtartotta óráit és este jött vissza Budapestre.

Az egyetem elvégzése után rendszeresen tartott speciális előadásokat, töb-
bek között csoportelméletből. Örültem volna a gyakorlatok, a speciális előadá-
sok megtartására felkérő megbízólevélnek, de ezen a téren is hasonlóan negatív 
volt a levéltár-igazgatónő válasza:
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„Az ELTE Levéltára sajnos nem őriz Györgyi Gézától személyi hagyaté-
kot”. Ugyanígy nem sikerült adatot találni a későbbi tanévek egyetemi szeminá-
riumi és laboratóriumi gyakorlatvezetőiről sem. Az Értesítőkben, az Atomfi zika 
Tanszék személyekről szóló részében, az előadást tartó professzor neve után, a 
tantárgy-felsorolásnál zárójelben beírták a gyakorlatvezetők nevét, az Elméleti 
Fizikai Intézetnél azonban ezt nem tették meg.

Összefonódott az egyetemi oktatás és a munkakezdés. Az 1952/53-as tanév-
től kezdve öt évre emelték az egyetemi képzés idejét oly módon, hogy az ötödik 
év elején már munkába kellett állni, eközben készült a szakdolgozat és a tanév 
végén került sor az államvizsgára.

Györgyi Géza szeretett volna az egyetemen maradni tanársegédként, vagy 
aspiránsként. Ehhez minden adottsága megvolt: értelmi erői, hatalmas tudása, 
publikációi, tanári vénája, tanítási gyakorlata alapján az egyetemen lett volna a 
helye. Azt gondolhatjuk, hogy az egyetemi állások odaítélésénél a politikai meg-
bízhatóság, politikai magatartás, esetleg a megfelelő származás is fontos szem-
pont volt, és voltak olyanok, akik ezeknek a követelményeknek sokkal jobban 
megfeleltek, mint Géza. Róla tudták, hogy polgári családból származott, a poli-
tikától távol tartotta magát, a Dolgozó Ifjúsági Szövetségben, a DISz-ben nem 
végzett tevékenységet. Ezért tehát nem kerülhetett az egyetemre, az Elméleti 
Fizikai Tanszékre.

Szamosi Géza vette őt fel az MTA Központi Fizikai Kutató Intézet Jánossy 
Lajos által vezetett Kozmikus Sugárzási Osztályára tudományos segédmunka-
társnak.

Györgyi Géza még egyetemi hallgatóként tábla előtt előad
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Szamosi volt az Állami Vizsgáztató Bizottság elnöke is egy évvel később, 
1954. június 24-én, amikor az Eötvös Loránd Tudományegyetem Matematikai- 
Fizikai-Kémiai Karán okleveles fi zikusnak nyilvánították Györgyi Gézát.

Géza már 1954-ben beadott pályázatot aspirantúrára a Tudományos Minő-
sítő Bizottsághoz (TMB), hogy ennek segítségével szerezhesse meg a „fi zikai 
tudományok kandidátusa” tudományos fokozatot. A szakmai vizsgát 1954 ta-
vaszán egy, Novobátzky Károly által vezetett bizottság előtt tette le, és utána 
Novobátzky egy magánbeszélgetésben azt mondta neki, hogy a bizottság a jelöl-
tek közül őt első helyen javasolta aspirantúrára. Nyáron azonban azt tapasztalta, 
hogy társai, akikkel együtt vizsgázott, sorra kapják az értesítéseket, ő azonban 
semmiféle levelet sem kapott. Kezdett érdeklődni a TMB illetékeseinél, akiktől 
semmitmondó, esetenként valótlan válaszokat kapott, valamint Novobátzky pro-
fesszorhoz is fordult, aki továbbra is támogatásáról biztosította. Végül augusztus 
legvégén megkapta a TMB elutasító válaszát, amely arra hivatkozott, hogy a 
nagyszámú jelentkező miatt elsősorban azokat vették fel aspiránsnak, akiknek 
nem lenne más lehetősége kutatómunka végzésére. Az elutasításnak elsősorban 
politikai okai voltak. Az ELTE 1954/55 évi Értesítőjéből tudjuk, hogy ebben a 
tanévben Géza egyik évfolyamtársán kívül még három olyan aspiránsa volt az 
Elméleti Fizikai Intézetnek, akik egy-egy évvel előtte, illetve utána kapták meg 
fi zikus diplomájukat.

Térjünk azonban vissza az egyetemi évekre. 1950-ben az ELTE Kísérleti Fi-
zika Tanszékére egyetemi magántanári kinevezést kapott a magyar kísérleti fi zi-
ka egyik legnagyobb, legsokoldalúbb 
kutatója, Selényi Pál (1884–1954). Az 
Einstein tűsugárzás elméletét cáfoló 
kísérlete egyetemi tananyag. A fény-
mérő megalkotása, a fénymásolási 
eljárás feltalálása fűződik még a ne-
véhez. Ő szerkesztette az ’Eötvös Lo-
ránd összegyűjtött munkái – Roland 
Eötvös gesammelte Arbeiten’ című, 
1953-ban megjelent könyvet, amely-
ben nagyon szép életrajzot is közzé-
tett Eötvösről.

Selényi két kisebb kísérletével 
kapcsolódott Eötvös munkásságához: 
1931-ben Rózsa M. (sajnos nem si-
került a keresztnevet kinyomoznunk) 
munkatársával, igen egyszerű módon, 
vízen úszó mágnesezett tű viselkedé-
sének mikroszkópos megfi gyelésével, 
1/60 000-szer érzékenyebben bizonyí- Egyetemi oklevele

Gyorgyi_Geza3.indd   55Gyorgyi_Geza3.indd   55 2016. 03. 16.   11:11:222016. 03. 16.   11:11:22



56

totta a súlyos és a tehetetlen tömeg arányosságát, mint az első komoly mérést 
végző Bessel, s csak ezerszer kevésbé érzékeny az ő módszerük, mint Eötvösé.

A Földön mozgó testek súlyváltozásáról szól az Eötvös-hatás elnevezésű tör-
vény. Maga Eötvös forgó mérleget szerkesztett ennek a hatásnak a laboratóriumi 
kimutatására. Selényi 1950-ben továbbfejlesztette Eötvös módszerét: nem kör-
be-forgó mérleget használt, hanem torziós szálra függesztette a mérlegkarokat. 
Érdemes elgondolkodni azon, hogy Eötvös a torziós felfüggesztések nagy mes-
tere, nem ezt a megoldást választotta. Pedig ez a megoldás kétszeres előnnyel 
is jár. És most ezen előnyöket Györgyi Géza egyetemi hallgató dolgozatából 
idézzük: „Az Eötvös-mérleg Selényi általi továbbfejlesztésének jelentősége ab-
ban áll, hogy ellenőrizni tudjuk, vajon a tapasztalt jelenségek valóban a Föld 
forgásának következményei és nem esetleg valamilyen zavaró hatás miatt lépnek 
fel. Erre az eredeti Eötvös-féle forgó mérlegnél nem volt lehetőség. Másik elő-
nye az, hogy míg Eötvös eredeti berendezésének működtetésére precíziós óramű 
szolgált, itt ennek szerepét a torziós szál viszi. Ezért a Selényi-féle megoldás 
sokkal kevesebb költséggel készíthető el, mint Eötvösé, s így akár középiskolai 
bemutatásra is használható.”20

 Megjegyezzük, hogy egyedinek tekinthető maga a kiadvány, a Természettu-
dományi Karnak a Tankönyvkiadó által közreadott Évkönyve, amelyben a fenti 
sorok napvilágot láttak. Sem a korábbi, sem pedig a későbbi években nem je-
lent meg tanulmányokat tartalmazó kari évkönyv, ELTE Évkönyv is ritkán látott 
napvilágot (1955, 1966, 1967). Az ellenőrző mérések fontosságát Bay Zoltán is 
hangsúlyozta híres, 1946-os Hold-radar kísérleteinél. Mindig elvégezték az „el-
len-kísérletet”, a „vak-kísérletet”, amikor a radart elirányították a Holdtól.

A Selényi-féle megoldás ellenőrző méréseinél is léphetnek fel zavaró hatá-
sok, ha a torziós szál és a mérleg tengelye nem pontosan merőleges egymásra, 
hanem attól valamilyen kis γ szöggel eltér. Selényi Pál megkérte a még egyetemi 
hallgató Györgyi Gézát, vizsgálja meg „annak feltételét, hogy a zavaró hatás a 
mérendő mennyiség mellett elhanyagolható legyen.”21

Elméleti beállítottságának megfelelően Györgyi nem kísérletezett, hanem 
matematikai leírást adott a kérdéses jelenségre. A probléma diff erenciálegyen-
let-rendszerét Laplace-transzformációval algebrai egyenletrendszer megoldásá-
ra vezette vissza. Biztos kézzel irányított hosszú levezetések után feltételt kapott 
arra, hogy mekkora γ szögnél nem zavarja a tengelyferdeség által előidézett mo-
duláció a kimutatandó Coriolis-erő hatását. Ezek után hozzávetőleges, nagyság-
rendi becslésen alapuló meggondolást is leírt, amely az egzakt úton nyert ered-
ménnyel egyezett.

20  Az Eötvös–Selényi-féle lengő mérleg anomális lengéseiről. Írta: Györgyi Géza egyetemi 
hallgató. [Fizikai Intézet] = A Természettudományi Kar Évkönyve 1952–1953. Eötvös Loránd 
Tudományegyetem. Bp., Tankönyvkiadó, 1954. 37–42.

21  Uo.
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„Köszönettel tartozom Selényi Pál egyetemi tanárnak a probléma felvetésé-
ért és útmutatásaiért.” – zárul a dolgozat.

Ugyancsak még egyetemi hallgatóként kezdte meg Novobátzky Károly pro-
fesszor és Marx György által felvetett probléma, az elektromágneses tér ener-
gia-impulzus tenzorának vizsgálatát, és publikált közös cikkeket Marx György-
gyel, aki így emlékezett erre Györgyi Géza sírjánál elmondott búcsúbeszédében:22

„Egyetemi hallgató volt, amikor első dolgozataiban segített eltakarítani azt 
a zűrzavart, amit az elektromágneses mező energia- és impulzus-mérlegében a 
polározható közegek jelenléte előidézett. Ezért kapta meg 25 évesen a Társulat 
tudományos díját.”

Ugyanezen tényt, kissé részletesebben, Lovas István így írta le az ezen feje-
zet elején már idézett dolgozatában:

„Már hallgató korában tagja lett a Puskin utcai Iskolának, amely Novobátz-
ky Károly körül gyülekezett. Első tudományos munkája az elektromágneses tér 
energiaimpulzus tenzorának a vizsgálatára irányult. Ennek a tenzornak a defi ní-
ciója és tulajdonságai vákuum esetén teljesen egyértelműen következnek a Max-
well-egyenletekből és a speciális relativitáselmélet elveiből, de az általánosítása 
arra az esetre, amikor anyag is van jelen, már távolról sem egyértelmű. Marx 
Györggyel közösen bizonyították be, hogy Minkowski javaslatával szemben az 
Abraham-féle defi níció esetén kerül az elmélet összhangba a tapasztalattal. Eh-
hez a témához kapcsolódó munkái az akkoriban induló Acta Physica Hungarica 
harmadik, és a Magyar Fizikai Folyóirat második kötetében jelentek meg.23 Az 
Eötvös Loránd Fizikai Társulat ezeket a munkákat Schmid Rezső-díjjal tüntette 
ki.” Az energia-impulzus-tenzorról és a Schmid Rezső-díjról későbbi fejezetek-
ben még írunk.

A tanulás, tanítás, tudományos kutató munka mellett szólnunk kell az egye-
temi élet emberi oldaláról. Itt is szinte folyamatos az átmenet az egyetemi évek 
és a munkába állás első évei közt. Idézek Zimányi Magdolnának, Géza húgának 
egyik hozzám írt e-mailjéből:

„Az egy évjárattal Géza alatt járó fi zikus évfolyamban, amelynek Géza de-
monstrátorként gyakorlatokat vezetett, kialakult egy jó, összetartó társaság, az 
évfolyam legjobban teljesítő tagjaiból. Ennek tagja volt Horváth Tünde, aki ké-
sőbb Géza felesége lett. Ebbe az évfolyamba járt, Zimányi József is (akkor még 
Mráz József néven), ő lett később a férjem, az ő egyetemi káderlapjára be is ke-
rült a megrovó megjegyzés: »Maga köré gyűjtötte az évfolyam polgári elemeit.« 
Ide járt Németh Judit, Lovas István, akit mindenki csak »Bátyó«-nak nevezett, 

22  Frenkel A. – Marx Gy.: Búcsú Györgyi Gézától. = Fizikai Szemle, 1973. (23. évf.) 12. sz. 
353–356. A cikket teljes terjedelmében közöljük az ’Írások Györgyi Gézáról’ fejezetben.

23  Marx G. – Györgyi, G.: Der Energie-Impuls-Tensor des elektromagnetischen Feldes und die 
ponderomotorischen Kräfte in Dielektrika. = Acta Phys. Ac. Sci. Hung. 3, 3–4 (1954 ) 213–242., 
Györgyi G.: Az elektromágneses tér energia-impulzus-tenzora dielektrikumokban. = Magy. Fiz. 
Foly., 1954. (2. köt.) 4. füz. 255–278.
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Hrehuss Gyula, Egyed Magda, Keszegh Éva (később Károlyházy Frigyes fele-
sége lett), Diószeghy Katalin, Barlai Katalin (később Pócs Lajos felesége lett), 
Schanda János. Kitűnő évfolyam volt, amit az is jelez, hogy soraikból később, a 
80-as, 90-es években három akadémikus is került ki: Lovas István, Zimányi Jó-
zsef, Németh Judit. Ehhez a társasághoz csatlakozott néhány, 1-2 évvel fölöttük 
járó fi zikus, mint Györgyi Géza és Pócs Lajos, Károlyházy Frigyes. A társaságot 
a fi zika szeretetén kívül összekapcsolta a kulturális érdeklődés is, komolyzenét 
szerettek hallgatni, hanglemezeket vásároltak és hallgattak. Sokszor együtt men-
tek színházba, operába, hangversenyre. Hétvégeken rendszeresen kirándultak a 
budai hegyekbe, a Pilisbe, Börzsönybe.”

Ebben a társaságban életre szóló szakmai és baráti kapcsolatok alakultak ki, 
s amint a felsorolásból láthatjuk, jónéhány házasság is szövődött. Gézának Né-
meth Judittal való barátságát erősítette Judit édesapja, Németh László író iránt 
táplált nagy tisztelete és az a tény is, hogy ebben az időszakban a Németh család 
a Szilágyi Erzsébet fasor 17-ben (ma 79-es szám) lakott, a Györgyi-családdal 
szomszédos házban, ahol a Zámor nagyszülők éltek. Ma ezen a házon látha-
tó Németh László és Györgyi Géza emléktáblája is. Németh Juditék és Gézáék 
barátsága az egyetemi évek után is szoros maradt. Németh Judit és férje első 
gyermekük megszületésekor Gézáékat kérték fel keresztszülőknek, s ugyanígy 
Németh Juditék lettek Géza és Tünde fi ának, ifjabb Gézának keresztszülei is. Ju-
dit és Tünde barátsága máig tart.

Barlai Katalinnal is beszélgettünk az egyetemi és az azt követő évekről. 
Katalin elmondta, hogy távol akarták tartani magukat annak az időnek a nyo-
masztó politikai légkörétől. A társaság a polgári kultúra körében mozgott, já-
tékai, szórakozásai is polgári jellegűek voltak, nem alkalmazkodtak az akkor 
uralkodó ideológiához. Társasjátékaik, szórakozásaik is intellektuálisak voltak. 
Kedves játékuk volt például a „színház”. Ilyenkor a társaság kisebb csoportokra 
oszlott és különválva folytatott titkos megbeszélések után egy-egy csoport ki-
sebb jelenetet adott elő, melyben néhány jellemző mondat, jellemző szituáció 
volt található, nevek azonban nem hangzottak el. A társaság többi részének ki 
kellett találnia, hogy ki az a történelmi alak, neves művész, akit a kis előadás 
megjelenít. Barlai Katalin még azt is megpróbálta megszervezni, hogy adják elő 
amatőr színielőadásban Shakespeare ’Szentivánéji álom’ című darabját, ez azon-
ban csak terv maradt.

 A Györgyi Gézáék lakásán alkalmanként összegyűlt baráti társaságnak az 
édesanya hatalmas tál szendvicset hozott be, amit ők, mint a gyerekek, boldogan 
ettek, miközben Beethoven szimfóniákat hallgattak. Nagy élmény volt, hogy az 
akkor megjelenő nagyméretű, mikrobarázdás lemezt csak egyszer kellett meg-
fordítani egy zenemű meghallgatása közben. A zenehallgatás szervesen hozzá-
tartozott mindennapi életükhöz: közösen bejártak hanglemezboltokba, és ott a 
lemezhallgató fülkékben adták át magukat a zenei élménynek. Mikulás-esteket 
is rendeztek, beöltöztek, ajándékokat adtak egymásnak.
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Elmondta még Barlai Katalin, hogy Géza egyik kedvelt írója a svájci német 
Gottfried Keller volt, akinek ’Der grüne Heinrich’ c. életrajzi regényét nagyon 
szívesen olvasta, és kölcsön is adta Katalinnak. Többször beszélgettek Keller 
’Die Leute von Seldwyla’ elbeszélés kötetéről is, amely egy képzeletbeli falu 
kedves, derűs hangulatú, szinte idilli életéről szól.

Keller írásait jellemezhetjük azzal a gondolattal, amit a főhős mond Shakes-
peare műveiről ’A duzzogó Pongrác’ c. elbeszélésben. „Míg holmi silány fi rká-
szok csak a középszerűség világát ismerik és ábrázolják, miáltal gyenge kopo-
nyákat tévesztenek meg és tömnek tele ezernyi jelentéktelen hazugsággal, addig 
ez az író éppen az egész és tökéletes lények világát ismeri, vagyis amilyennek 
lennie kell, és ezáltal jó koponyákat téveszt meg, elhitetvén velük, hogy az élet-
nek ezt a lényegét látják és lelik föl a világban.”

Babits Mihály – aki egy 1918-as ankét során azon könyvek közé sorolta a 
’Seldwylai emberek’-et, amelyek nemcsak gondolkozására, hanem érzésére, 
életére hatottak – így méltatta a kötetet ’Az európai irodalom történeté’-ben: 
„Csodálatos, hogy Keller, akit életírói rideg, magányos, tüskés embernek feste-
nek, egy mogorva hivatalnok típusának, az igaz emberi emóció milyen kincses 
tartalékát oldotta föl ezekben a novellákban. A tragikus életérzés azonban átsö-
tétlik az elragadó kedély és kacagtató komikum legfényesebb színjátékain is. [...] 
A nevetés és sírás könnyei itt is egymásba folynak, mint Dickensnél.”

HÁZASSÁG ÉS AZ 1956-OS ÉV

Györgyi Géza akkor ismerte meg a nála egy évvel fi atalabb Horváth Tündét, 
amikor másodévesek egy csoportjának mechanika gyakorlatot vezetett. Tünde 
Szolnokon nőtt fel, kitűnő érettségivel került az egyetemre, édesapja Horváth 
Gyula, a Verseghy Ferenc Gimnázium matematika-fi zika tanára, c. igazgató-
ja volt, édesanyja Lányi Róza. Tünde albérletben lakott a Belvárosban. Közös 
érdeklődésük, a kultúra és a sport szeretete hamar összehozta őket: Géza a 
Dunán, Tünde a Tiszán szerette meg az evezést, úszást. A zene iránti érdeklő-
désükben is egymásra találtak, mindketten régóta zongoráztak és lelkes hang-
versenylátogatók voltak. Gyakori kedvtelésük abban állt, hogy séta közben 
betértek egy hanglemezboltba, és ott vásárlás nélkül, csupán szórakozásból 
meghallgattak egy kiválasztott művet. Géza gyakran vitte Tündét Keresztury 
Dezsőékhez, akik egy alkalommal felajánlották neki megüresedett szobájukat 
albérletnek, s Tünde hamarosan beköltözött hozzájuk a Semmelweis-utcába. 
Keresztury Dezső Tündének is atyai barátja lett, s a fi ataloknak nagy élményt 
jelentett, hogy a Kereszturyékat körülvevő pezsgő kulturális élet részeivé vál-
hattak.
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Györgyi Géza az egy évvel alatta járó évfolyamból szerveződött társasággal 
(Trefort-kert, 1953). Balról jobbra, a hátsó sorban Schanda János, Györgyi Magdolna, 
Steiner Mária, Zsoldos Lehel, Angeli István. A középső sorban Zimányi József, Györgyi 
Géza, Németh Judit, Diószeghy Katalin, Lovas István, Rupp Erzsébet, Horváth Tünde.  

Elől  guggolva Egyed Magda, Keszegh Éva, Barlai Katalin.

Géza a visegrádi kertben 
1949 körül

Horváth Tünde, Géza menyasszonya 
a szolnoki kertben
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1955-ben Tünde is letette állam-
vizsgáit, megvédte szakdolgozatát és 
fi zikus oklevelet szerzett. A Budapesti 
Orvostudományi Egyetem Orvosi Fi-
zikai Intézetében kapott előbb gyakor-
noki, majd tanársegédi állást, Tarján 
Imre professzor mellett.

Most már házasságra is gondolhat-
tak. Lakáskeresésük közben tették Ke-
reszturyék azt az igen kedves ajánlatot, 
hogy Géza is költözzön hozzájuk. Az 
esküvő Visegrádon, a dunaparti kis Má-
ria-kápolnában volt, amelyet egyébként 
évente csak egyszer, vagy kétszer szok-
tak kinyitni. Brisits Frigyes irodalom-
tudóst, a Ciszterci gimnázium egykori 
igazgatóját kérték fel eskető papnak.

Tünde albérleti szobáját kifestették, 
két személy számára alkalmassá tették, 
s a házasságkötés után Géza beköltö-
zött Kereszturyékhoz, A házaspár szin-
te saját gyermekeinek tekintette őket.

Györgyi Géza és Horváth Tünde 
esküvői képe

Géza és Tünde esküvőjük után. A padon ülnek balról jobbra dr. Györgyi Géza, 
Horváth Gyuláné, Zámor Ferenc, Brisits Frigyes, Zámor Ferencné, Horváth Gyula, 

dr. Györgyi Gézáné
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Érdekességként megemlítjük, hogy egy aukción 2014 január 15-én 1600 
Ft-os kikiáltási áron hirdették meg Géza egy képeslapját, amelyet 1967-ben Tri-
esztből írt „Keresztury Mária és Dezső” címzéssel.

A következő esztendő, az 1956-os év nagy változásokat hozott. A Szovjet-
unió Kommunista Pártjának XX. Kongresszusa nyomán megváltozott a poli-
tikai légkör. A Petőfi  Kör vitáin elhangozhattak olyan kérdések és problémák, 
amelyek korábban elképzelhetetlenek lettek volna. Géza örömmel fogadta az új 
lehetőségeket. Nemcsak eljárt a Petőfi  Kör vitáira, be is lépett a Kör tagjai közé.

1956-ban aktív szerepet játszott 
a KFKI Forradalmi Bizottságában, 
melynek elnökévé Simonyi Károlyt, 
titkárává Györgyi Gézát választották. 
A Forradalmi Bizottságban viselt te-
vékenysége miatt Gézát később sokat 
zaklatták. „Megfi gyelt személy” volt.

Simonyi Károly szobra a Budapesti Műszaki Egyetemen

Simonyi Károly szobra szülőfalujában, 
Egyházasfalun, a róla elnevezett 
általános iskola udvarán
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Az Állambiztonsági 
Szolgálatok Történeti Le-
véltára (ÁBTL) V-150361 
jelzetű ’1956-os mono-
gráfi a. Minisztériumok, 
budapesti iparvállalatok 
és főhatóságok’ című 
vizsgálati dossziéjában 
és öt további dossziéban 
is őriz dokumentumo-
kat, amelyekben Györgyi 
Géza neve szerepel. Az 
alábbi levelet a Forradal-
mi Bizottság nevében, a 
Bizottság titkáraként írta 
a MTA Forradalmi Bi-
zottságának. Közöljük a 
levél nehezen olvasható 
fakszimile változatát is.24

A levél szövege:
Bpest, 1956. XI. 17. MTA. KFKI. 
Tárgy: A MTA Forradalmi Bizottságának.

A MTA KFKI Ideiglenes Forradalmi Bizottsága határozatot hozott arról, hogy 
szükségesnek tartja az értelmiség forradalmi erői közötti együttműködés szoro-
sabbá és rendszeresebbé tételét. Kérjük az MTA Forradalmi bizottságát ennek 
érdekében, hogy szervezze meg állandó kapcsolatát az értelmiségi szerveknek az 
Írószövetség körül kialakuló tömörülésével, amely véleményünk szerint alkal-
mas mag egy Értelmiségi Parlament kialakítására. Javasoljuk, hogy az Akadé-
mia Forradalmi Bizottsága Hajós György akadémikust küldje ki, hogy e szervek 
megbeszélésein az Akadémia és annak intézetei állandó képviselőjeként részt 
vegyen.

24  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL), 3.1.1. 90.132 sz. B dosszié, 49. Levél 
a MTA Forradalmi Bizottságának, 1956. 11. 17.

Györgyi Géza a KFKI 
Forradalmi Bizottságának 

titkáraként írt levele
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A KFKI Ideiglenes Forradalmi
Bizottsága nevében
Györgyi Géza
FB. titkár

Erre a felhívásra a Magyar Tudományos Akadémián a következő feljegyzé-
seket vezették rá:

Lássa:  Nizsalovszky akadémikus
Hatvani

 XI. 19.

Levéltári jelzete: ÁBTL 3.1.1. B-90132 5. Felülbélyegzés: ÁLLAMBIZ-
TONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA.

A Wikipédia szerint: „Nizsalovszky Endre (1894–1976) – nemzetközi hírű 
jogtudós és kodifi kátor, az MTA tagja (levelező 1939, rendes 1954). Elsősorban 
a magánjog művelője volt, de más jogterületek, valamint a jogtörténet és jog-
bölcselet területén is kimagaslót alkotott. A sztálinizmus idején, majd az 1956-
os forradalomban vállalt szerepe miatt meghurcolták, amit példamutató erkölcsi 
tartással viselt. Nevét ma emlékalapítvány őrzi az ELTE-n”. 1956. november 
21-én a Magyar Értelmiség Forradalmi Tanácsa elnökségi tagjának választották 
meg. Érthető tehát, hogy a MTA Forradalmi Bizottsága őt jelölte meg illetékes-
ként a KFKI Forradalmi Bizottságának javaslatának ügyében.

Érdemes megfi gyelni, hogy a szövegben és az aláírásban az „Ideiglenes 
Forradalmi Bizottság” elnevezés szerepel. Az 1956 októberében alakult szer-
vezetek, munkástanácsok, forradalmi bizottságok esetében gyakori volt, hogy 
megnevezésükben az „Ideiglenes” jelzőt szerepeltették. Ez azért érthető, mert az 
illető szervezetek tudták, hogy létrejöttükben, megalakulásuk körülményeiben 
nagyon sok esetben nem teljesültek a „határozatképesség” mai értelemben vett 
feltételei. Így arra számítottak, hogy később, ha rendeződnek a viszonyok, az il-
lető munkahely egy újabb választáson megerősíti, esetleg módosítja a most már 
hosszabb időre választott forradalmi bizottság, munkástanács, vagy más szerve-
zet összetételét, amely már nem lesz „ideiglenes”.

Azt a reményt, hogy ilyen újabb választásokra még sor kerülhet, az 1956 no-
vember 4-i szovjet bevonulás megsemmisítette.

Érdemes megfi gyelnünk a levél dátumát is: XI. 17. A forradalmi bizottság 
tevékenységének nem vetett véget a november 4-i bevonulás, illetve a budapesti 
harcok megszűnése november 11-én.
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Megjegyezzük, hogy találhatunk olyan visszaemlékezést, amely tévesen más 
KFKI-beli fi zikust említ a Bizottság titkáraként.25

1956-ban a forradalom leverése után lakásra is lehetősége adódott a már gye-
reket váró Györgyi házaspárnak: Budagyöngye környékén, a Varázs utcában és a 
környező utcákban a Belügyminisztérium tulajdonában lévő házakban úgyneve-
zett szovjet tanácsadók laktak, akik a forradalom kitörése után gyorsan saját or-
szágukba távoztak, így a lakások üresen maradtak. Novemberben a XII. kerületi 
tanács ezeket a lakásokat saját kezelésbe vette. Néhány lakást, vagy inkább csak 
lakrészt, nagyobb lakások egy-egy részét, kiutalta olyan házaspároknak, akiknek 
nem volt saját lakásuk, vagy eddigi lakásuk a forradalom eseményei alatt megsé-
rült, lakhatatlanná vált. A KFKI is jogosult volt néhány lakrészre lakót kijelölni, 
így kerültek Gézáék egy Varázs utcai lakás egy részébe. Géza húga, Magdolna, 
októberben, néhány nappal a forradalom kitörése előtt kötött házasságot Zimá-
nyi József fi zikussal, Tünde volt évfolyamtársával, aki ekkor már ugyancsak a 
KFKI-ban dolgozott. Ők a szomszédos utcában jutottak egy hasonló lakrészhez. 
Míg Gézáék a Varázs utcában laktak, született meg az ifjabb Géza 1957. január 
31-én, még igencsak háborús viszonyok között. Tünde villamossal ment be Géza 
kíséretében az akkori Bábaképző Intézetbe, a Rökk Szilárd utcába.

1957 tavaszán a belügyminisztérium a tulajdonában levő lakásokat vissza 
kívánta venni, a beköltözötteknek cserelakást ajánlott fel. Nagy szerencsével a 
két fi atal rokon házaspárnak, Györgyi Gézáéknak és Zimányi Józseféknek, mint 
bérlőtársaknak a Diós árok 2.-ben kiutaltak egy háromszobás közös lakást, egy 
kivándorolt család az államnak leadott otthonát. A lakás lepusztult állapotban 
volt, rendbe kellett hozatni. A kis család a csecsemővel ezért nem tudott azonnal 
beköltözni, átmenetileg a nagyszülőknél kaptak menedéket a Szilágyi Erzsébet 
fasor 17.-ben, és csak az év nyarán költöztek a Diós árokban lévő lakásba. Itt 
éltek a Zimányi családdal közös lakásban néhány évig. A későbbi költözésekről 
majd Györgyi Géza betegségével kapcsolatban írunk.

25  Keszthelyi Lajos: 1956 a Központi Fizikai Kutató Intézetben. = Magyar Tudomány, 2007. 
(167. évf.) 10. sz. 1336.
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GYÖRGYI GÉZA ELMÉLETI FIZIKAI 
MUNKÁSSÁGA A KÖZPONTI FIZIKAI 

KUTATÓ INTÉZETBEN

Györgyi Géza kutatói pályaívének jelentős nemzetközi visszhangot kiváltó két 
csúcsa az elektromágneses tér energia-impulzus-tenzorának Schmid-díjat hozó 
vizsgálata és a Kepler-probléma mélységeinek feltárása. Emellett az egész ma-
gyar fi zikus társadalom számára tett hozzáférhetővé ’Elméleti magfi zika’ című 
könyve megalkotásával egy akkor gyorsan fejlődő kutatási területet. A szakmai 
munkásságot áttekintő jelen fejezetben erre a három kiemelkedő teljesítmény-
re összpontosítunk. Mellettük további munkáit is röviden ismertetjük. A feje-
zet második részében a tudományos fokozatainak megszerzésén, a tudományos 
közéletbeli tevékenységén, és tanári szenvedélyén át mutatjuk meg életművének 
sokoldalúságát.

Munkaköreit, beosztásait az alábbiakban foglaljuk össze. Györgyi Géza 
1953-ban végezte el az egyetem negyedik évét, amely után el kellett helyezked-
nie. Az ELTE Elméleti Fizikai Tanszékére szeretett volna kerülni. A tanszékve-
zető, Novobátzky Károly folyamodványban állt ki érte, végül a párttitkár negatív 
állásfoglalása érvényesült, kifogásolva polgári származását, s a többi között – a 
korra jellemző módon – azt, hogy radiológus apja a háború előtt nemzetközi or-
vosi konferenciákra járt. Gézát egész életében bántotta az elutasítás, de miként 
arról alább írunk, oktatói elhivatottságának az intézményi korlátok sem tudtak 
gátat szabni. A fi atalság széles rétegeitől elszigeteltebb MTA KFKI alkalmazhat-
ta, ennek Kozmikus Sugárzási Osztályán az Elméleti Magfi zikai Csoport tudo-
mányos segéd-munkatársaként kezdett. A csoport vezetője 1956-ban disszidált. 
Györgyi az Atomfi zikai Osztályra került, melynek vezetője ekkor még Simonyi 
Károly volt. Géza környezetében 1959 nyarán jelentős átszervezésekre került 
sor, volt, akinek felmondtak, többek más-más osztályokra kerültek – a bizonyta-
lan légkör nyomasztó hatással volt a kutatókra. Géza már nem érte meg egész-
ségesen az átalakítás végét, 1959 augusztusától két esztendőre betegállományba 
került. Azután munkahelyei újabb átszervezések miatt változtak a KFKI-n belül. 
1961-ben tért vissza, s az akkor alakult, Siklós Tivadar vezette Elméleti Főosztá-
lyon dolgozott annak 1963 végi megszűnéséig, majd az Elméleti Fizikai Labora-
tóriumban volt tudományos munkatárs. 1966-ban a Magfi zikai Laboratórium I. 
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tudományos főmunkatársának nevez-
ték ki. Később, egy újabb átszervezés 
után a Magfi zikai Főosztály hasonne-
vű Osztályán dolgozott, mindkettőnek 
Erő János volt a vezetője. 1972-ben 
létrehozták a Részecske- és Mag-
fi zikai Kutatási területen az Elméle-
ti Osztályt Frenkel Andorral az élén, 
ennek megalakulásától Györgyi Géza 
tagja volt elhunytáig, 1973-ig.

Az átszervezések során munka-
szobái is változtak. Kutnyánszky Ani-
kó, a KFKI könyvtárosa kinyomozta, 
hogy Géza dolgozott a 3. épület 70. 
számú szobájában is. Ezt összenyi-
tották a mellette levő helyiséggel, és 
jelenleg műhely működik benne. Be-
tegsége után a reaktorépületben ka-
pott helyet, hogy ne kelljen emeletre 
járnia. A reaktorépületet tilos fényké-
pezni, így azt nem tudjuk bemutatni.

Györgyi Géza elméleti fi zikus volt. A fi zika tudományának az egyik legerő-
teljesebb hajtóereje az elméleti és kísérleti fi zikusok egymást kiegészítő együtt-
működé  se. Nagy Károlytól,    Géza tanárától egyszer azt a kijelentést hallottam, 
hogy egy kísérlet eredménye addig nem is fogadható el igazi eredménynek, amíg 
az valamilyen elméletből nem következik. Természetesen a néha vad, elméleti 
konstrukciókat is csak akkor tekintik igazi elméletnek, ha azt a kísérletek iga-
zolják. Érdekesen írja le Leon M. Lederman, Nobel-díjas amerikai kísérleti ré-
szecskefi zikus, a Fermilab egykori igazgatója, ’Az isteni a-tom’ c. könyvében26 
az elméleti és kísérleti fi zikusok szerepét. A parabola kedvéért a labdarúgó mér-
kőzés néhány nézője más bolygóról érkezett, nem képes látni a labdát, de minden 
mást igen, s ennek alapján próbálja kitalálni a játékszabályokat. Számos adatot 
felvesznek, ábrákat táblázatokat gyártanak, majd egy éles eszű társuk megjegyzi: 
„Posztuláljuk, hogy létezik egy labda.” Ő ugyanis megfi gyelte, hogy ha az egyik 
oldalon levő háló meglebben, s benne kis kidudorodás jelenik meg egy pillanat-
ra, akkor a játék rövid ideig megáll, s a másik oldal eredménye változik. Noha 
a labdát nem látják, s ezért társai a javaslatot értetlenkedve fogadják, később 
belátják, hogy a felismerés révén minden tapasztalat értelmet kap és a játékosok 
viselkedését egyszerűen meg tudják magyarázni a hipotetikus labda mozgása 

26  Leon Lederman – Dick Teresi: Az isteni a-tom – Mi a kérdés, ha a válasz a világegyetem. Bp., 
Typotex Kiadó, 2010.

A KFKI 3. épülete. Az épület bejáratánál 
Simonyi Károly emléktáblája 

(MTA Wigner FK hozzájárulásával)
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révén. Ily módon az „elmélet” létjogosultságot nyert. E példa humorával érzék-
letesen szemlélteti, hogyan egészíti ki egymást és működik együtt a kísérleti és 
elméleti fi zika.

Sok kutató tölti karrierjét vagy elsősorban elméleti vagy kísérleti munkával. 
Györgyi Géza elméleti fi zikusi munkájának prioritása volt, hogy matematikailag 
elegáns, ugyanakkor fi zikailag szemléletes és kísérletileg ellenőrizhető eredmé-
nyeket származtasson le.

AZ ELSŐ JELENTŐS MUNKA: 
AZ ENERGIA-IMPULZUS-TENZOR

Györgyi Géza nem úgy indult a tudományos pályán, mint a legtöbb kutató vagy 
költő a „zsengéivel”, illetve a képzőművészek az ifjúkori próbálkozásaikkal. Ő 
érett művekkel szinte berobbant a tudományos életbe, hallgató korában publi-
kált, már a szakdolgozatában jelentős eredményeket ért el, s nagy visszhangot 
kiváltó munkái születtek.

A TÉMAKÖRRŐL MAI SZEMMEL 

A tudománytörténet különleges fejezetét érinti Györgyi Géza első, jelentősebb 
visszhangot kiváltó munkája. Az elektromágneses tér és az anyag kölcsönhatá-
sáról szóló, akkor majdnem félévszázados ún. Abraham–Minkowski-vita, me-
lyet az alábbiakban részletesen bemutatunk, a fi zika jelentős alakjait, akkori és 
későbbi Nobel-díjasokat is állásfoglalásra késztetett. A 60–70-es években több 
kísérletet végeztek az elméletek ellenőrzésére, melyek első látásra hol az egyik, 
hol a másik felfogást látszottak alátámasztani. Azt a sajátos tényt, hogy megfele-
lően alkalmazva mindkét megközelítés helyes és ugyanazon mérhető eredmé-
nyekre vezet, fokozatosan ismerték fel és széles szakmai körben jóval később 
fogadták el. A vita egyik fő hajtóereje az volt, hogy bizonyos jelenségeket az Ab-
raham-féle, másokat a Minkowski-elmélettel lehetett szemléletesen és elegánsan 
magyarázni. Visszatekintve azonban látható, hogy az egyik elmélet szemléletes 
volta nem zárta ki a másik elmélet érvényességét.

Tömören összefoglalva azt mondhatjuk, hogy az elektromágneses tér im-
pulzusának a leírását az Abraham-megközelítés a közeg mechanikai mozgás-
mennyiségére, míg a Minkowski-féle a kanonikus impulzusára építette. Az 
Abraham-megközelítés ereje abban állt, hogy az anyag és tér impulzusát szem-
léletesen szétválasztotta, míg a Minkowski-megközelítés előnye az volt, hogy 
defi níció szerint relativisztikusan kovariáns mennyiséget adott.
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Noha az Abraham–Minkowski-vitát a korban eldöntendő kérdésként ke-
zelték, Györgyi Géza műveiből kitűnik, hogy az elsők között ismerte fel né-
hány fi zikai jelenség esetében a javasolt elméletek ekvivalenciáját. Ezt úgy 
demonstrálta, hogy a Minkowski-megközelítésből egyszerűen és szemlélete-
sen leszármaztatott eredményekről kimutatta, hogy azok megkaphatók az Abra-
ham-leírásból is. Álláspontját azzal erősitette, hogy megvilágította az Abraham 
leírásban fellépő mennyiségek fi zikai jelentését is. Bár a két elmélet ekviva-
lenciáját általánosságban csak évtizedekkel később tisztázták, Györgyi Géza 
eredményei ennek korai konkrét bizonyítékainak tekinthetők. Míg akkoriban 
sok kutató a látszólag ellentmondó elméletek vitájában az egyik vagy a másik 
oldalon kizárólagosan foglalt állást, Györgyi a két elméletről kiegyensúlyozot-
tabb értékelést adott. Az Abraham-féle megközelítést szemléletessége és termé-
szetesebb értelmezése miatt részesítette előnyben, azonban a mérhető mennyi-
ségeket illetően számos jelenségre kimutatta, hogy az Abraham-kép ekvivalens 
Minkowski elméletével.

Végül, Györgyi Géza javaslatot tett arra is, hogy a vita akkor még nyitottnak 
tekintett kérdéseit a kísérleti kollegákkal együttműködésben, mérési adatok se-
gítségével ellenőrizzék.

MAGYAR HOZZÁJÁRULÁS 
AZ ABRAHAM–MINKOWSKI-VITÁHOZ

Amikor az elektromágneses tér sugárzással terjed, tipikusan egy hullám formá-
jában, akkor ezzel a sugárzással energia és impulzus is terjed. Például a Napból 
felénk sugárzó elektromágneses energia melegíti a Földet és táplálja életünket, 
míg a Napból sugárzó impulzust, amely része a „napszélnek”, futurisztikus űr-
hajótervezők óriási napvitorlákkal próbálják űrhajók meghajtására hasznosítani.

Amikor az elektromágneses tér E behatol egy dielektrikumba, azaz polároz-
ható közegbe, akkor ott bizonyos mértékig megmozgatja az atomokat és azok 
elektronjait. Mindez indukál egy polarizációs P teret az anyagban. A külső elekt-
romos tér és a polarizációs tér együtt adja a közegi D teret, melynek elterjedt 
neve eltolási áram. Anizotrop közegekben e D közegi tér tipikusan nem az E 
elektromos tér irányába mutat. Hasonlóképpen, a B mágneses indukció M mág-
nesezettséget kelt az anyagban, mely az indukcióval együttesen eredményezi a 
H mágneses térerősséget. Mint előbb, anizotrop anyagokban a mágneses tér mu-
tathat az indukcióval eltérő irányba.

Az Abraham–Minkowski-vita szívében a következő fi zikai kérdés fekszik: 
a dielektrikum és az elektromágneses tér együttes impulzusa miképpen oszlik 
meg az anyag és a tér között. A probléma különösen kiviláglik anizotrop dielekt-
rikumban, ahol a közegi tér nem az elektromos tér irányába mutat, és ezért a két 
elmélet a térhez különböző irányú impulzussűrűségeket rendel.
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A D közegi térerősség lineárisan arányos az E elektromos térrel. Az ará-
nyosságot a dielektromos együttható fejezi ki. Homogén, izotrop anyagokban az 
ε dielektromos együttható egy skalár, tehát D=εE, azaz a D közegi tér az E elekt-
romos tér irányába mutat. Anizotrop közegekben az ε dielektromos együttható 
egy mátrix, vagy tenzormennyiség, azaz egy vektor-vektor transzformáció. Ezért 
a D=εE közegi tér iránya tipikusan különbözik az E elektromos tér irányától. E 
reláció mágneses megfelelője B=μH, ahol az együttható a mágneses permeabili-
tás, anizotrop anyagokban tenzormennyiség.

Az elméleti fi zikusok dolga, hogy a matematika nyelvén fogalmazzanak meg 
egy elméletet a dielektrikumokban fellépő közegi térerősség leírására. Az ő fel-
adatuk, hogy részletesen kimunkálják az elektromágneses tér és a dielektrikum 
közötti kölcsönhatást. Miként azt említettük az előző fejezetben, Györgyi Géza 
egyetemi hallgatóként kezdett a témakörrel foglalkozni, melyet az  alábbiakban 
részletesebben bemutatunk.

Formailag, a fi zikusok az energia és az impulzus terjedésének vektorait egy 
kombinált Tij energia-impulzus-tenzorral írják le, amely tenzort az energia, ener-
giaáram, impulzus és impulzusáram sűrűségeibol építjük fel.

„Az energia-impulzus-tenzor ismerete elsőrendű fontosságú az elektromág-
neses jelenségeket kísérő energia- és impulzus-változások, erőhatások elméleti 
értelmezése szempontjából. Azt lehet mondani, hogy az energia-impulzus-ten-
zorban összefoglalt mennyiségek közvetítik a tér hatásait a kísérletező felé, aki a 
térmennyiségek értékeit szinte kivétel nélkül erőhatások vagy energia mérésével 
állapítja meg.”– írta Györgyi Géza alapvető, nagyfontosságú tanulmánya27 tör-
téneti részében. Látni fogjuk, hogy ez az értekezés részét képezi egyetemi dok-
tori disszertácójának. A cikket még hallgató korában nyújtotta be, 1954 február 
17-én érkezett a szerkesztőségbe Ebből azt is megtudhatjuk, hogy a történeti és 
összefoglaló részt a szerző 1954 január 11-én előadta az Eötvös Loránd Fizikai 
Társulatban, ez az általunk ismert első, nem egyetemi kurzus keretében tartott 
előadása. Még megjegyzi, hogy a 2., 3. és 4. fejezet egy része német nyelven 
megjelent a magyar ’Acta Physicá’-ban,28 a dolgozat további fejezeteit ugyan-
csak az ’Acta’29 valamint az ’Annalen der Physik’30 közölte. A témakörből ké-
sőbb egy tanulmányt megjelentetett angol nyelven is.31

27  Györgyi G.: Az elektromágneses tér energia-impulzus-tenzora dielektrikumokban. = Magy. Fiz. 
Foly. 1954. (2. köt.) 4. füz. 255–278.

28  Marx, G. – Györgyi, G.: Der Energie-Impuls-Tensor des elektromagnetischen Feldes und die 
ponderomotorischen Kräfte in Dielektrika. = Acta Phys. Ac. Sci. Hung. 3, 3–4 (1954) 213–242.

29  Györgyi, G.: Die Bewegung des Energiemittelpunktes und der Energie-Impuls-Tensor des 
elektromagnetischen Feldes in Dielektrika. = Acta Phys. Ac. Sci. Hung. 4, 2 (1954) 121–131.

30  Marx, G. – Györgyi, G.: Über den Energie-Impuls-Tensor des elektromagnetischen Feldes in 
Dielektrika. = Annalen der Physik. 451, 5–8 (1955) 241–256.

31  Györgyi, G.: Elementary considerations on the dynamics of light waves. = American J. 
Physics, 28. 2 (1960) 85–88.
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Itt írjuk meg, hogy a 2. világháború után az első magyar fi zikai folyóirat 
a Magyar Tudományos Akadémia által kiadott ’Hungarica Physica Acta’ volt, 
amely 1947 és 1949 között jelent meg Novobátzky Károly főszerkesztőségével. 
Ennek utóda – ugyancsak az MTA kiadásában – az ’Acta Physica Academiae 
Scientiarum Hungaricae’ 1951 és 1982 között, melyet általában ’Acta Phys. 
Hung.’ alakban rövidítenek. A folyóirat címe 1983-tól az ’Acta Physica Hun-
garica’ alakra egyszerűsödött, majd 1994-ben a 75. kötettel, ebben a formában 
megszűnt.32

Általánosságban az energia-impulzus tenzor Tij a következő módon van de-
fi niálva:

A 4x4-es Tij tenzor négy blokkja, az energiasűrűség, az energiafl uxus vektor, 
az impulzussűrűség vektor és az elektromágneses feszültség tenzora, s a c fény-
sebesség a mértékegységek miatt fellépő természetes szorzó. A felső két blokk, 
azaz a Tij első sora mindkét elméletben megegyezik. A két megközelítés az im-
pulzussűrűségre minden esetben különböző formulákat ad, a feszültségtenzorok 
az izotrop, nyugvó közegben azonosak, míg az általános esetben eltérnek.

Az energiafl uxus vektora, más néven a Poynting-vektor az SI mértékrend-
szerben

S = E × H,

ahol E és H az elektromos térerő és a mágneses térerő vektorai.
Hermann Minkowski (1864–1909) a mai Litvániában született német fi zi-

kus, zürichi működése idején Einstein tanára, 1908-ban aszimmetrikus TM
ij ener-

gia-impulzus tenzort konstruált, amelyben az impulzussűrűség gM Minkowski- 

32  Történetéről részletesen itt olvashatunk: http://www.epj.org/images/stories/archives/acta_
physica_hungarica.pdf.
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vektora általában nem egyezett meg az energia fl uxusával (a természetes c 
faktorok bevezetése után):33

c gM = c (D × B) =/  S / c.

Minkowski egyik fontos motivációja volt, hogy tenzora relativisztikusan in-
variáns legyen, azaz az energia, energiaáram, impulzus és impulzusáram sűrű-
ségének a térmennyiségekkel kifejezett alakja minden inerciarendszerben érvé-
nyes legyen. A korai kutatók ezzel együtt úgy találták, hogy Minkowski tenzora 
számos területen kérdéses következtetésekre vezetett.

Ezek a kérdéses következtetések feloldhatókká váltak a Max Abraham 
(1875–1922) Danzigban (ma Gdańsk, Lengyelország) született német fi zikus ál-
tal javasolt szimmetrikus TA

ij tenzor bevezetésével, amelyben az elektromágne-
ses impulzussűrűség gA vektora megegyezett az energia fl uxusának vektorával, a 
természetes c szorzók erejéig: 34

c gA = (E × H) / c = S / c.

Abraham elmélete kapcsán azonban más kérdések merültek fel. Mivel sem a 
szimmetrikus, sem az aszimmetrikus energia-impulzus-tenzor elmélet nem veze-
tett általánosan elfogadott megoldáshoz, egy sok évtizeden keresztül tartó tudo-
mányos polémia bontakozott ki az energia-impulzus-tenzor kérdésében.

Az Abraham–Minkowski-vita magyarországi története a magyar elméleti fi -
zika nagy mestere, Novobátzky Károly egyik legjelentősebb tanulmányával in-
dult. „1949-ben jelent meg Novobátzky Károlynak régebbi eredményeit tartal-
mazó dolgozata, melyben az általános relativitáselmélet variációs módszerével 
a Maxwell–Minkowski-féle téregyenleteket szolgáltató Lagrange-függvényből 
levezeti izotrop dielektrikumok esetére Abraham tenzorát” – írta Györgyi Géza a 
’Magyar Fizikai Folyóiratban’ közölt, már említett első dolgozatában.35

1950-ben megjelent egy Max von Laue tanulmány, amely felborzolta a ke-
délyeket.36 Az ’Ember az erőterekben. Staar Gyula beszélgetése Nagy Károly 
akadémikussal’ c. esszében37 az akadémikus ezt mondja: „Laue, Nobel-díjas né-

33  Minkowski, H.: Die Grundgleichungen für die elektromagnetischen Vorgänge in bewegten 
Körper. = Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. A Mathema-
tisch-Physikalische Klasse, társulati ülésen előadva 1907. december 21-én, közölve 1908. évf., 
53–111. o.; újranyomat elterjedtebb folyóiratban: Mathematische Annalen 68 (1910) 472–530.

34  Abraham, M.: Zur Elektrodynamik bewegten Körper. Rendiconti Circolo Matematico di Pa-
lermo 28 (1909) 1– 28, és Abraham, M.: Zur elektromagnetischen Mechanik. = Physikalische 
Zeitschrift 10, 21 (1909) 737–741.

35  Novobátzky, K.: Bewegtes Dielektrikum. = Hung. Acta Phys. 1, 5 (1949) 25–34.
36  von Laue, M.: Zur Minkowskischen Elektrodynamik der bewegten Körper. = Z. Phys. 128 

(1950) 387–394.
37  http://www.forrasfolyoirat.hu/0410/staar.html.
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met fi zikus 1950-ben, a Zeitschrift für Physikben megjelent cikkében újra fel-
elevenítette a kérdést. Megmutatta, hogy az elektromágnese   s sugárzásnak, a 
haladó fényhullámnak az energiája és a frekvenciája miként változik meg, ha 
egyik vonatkoztatási rendszerről áttérünk egy másik, hozzá képest mozgó koor-
dinátarendszerre. Magyarán, miként transzformálódik ilyenkor az energia és a 
frekvencia. Ez visszavezethető az energia-impulzus-tenzorra. Laue a transzfor-
mációs formulából arra következtetett, hogy Minkowskinak van igaza. Tamm, a 
Nobel-díjas orosz fi zikus is a Minkowski-féle tenzort részesítette előnyben ki-
tűnő elektrodinamika tankönyvének első kiadásában.”

 Az új érvelés hatására Novobátzky Károly három fi atal, tehetséges tanítvá-
nyát, Nagy Károlyt, Marx Györgyöt és Györgyi Gézát, bízta meg a kérdéskör 
részletes vizsgálatával és az elmélet továbbfejlesztésével.

Első munkájában Györgyi az Abraham és Minkowski elméleteket általános 
fi zikai elvekkel összevetve megmutatta, hogy az Abraham-féle szimmetrikus 
tenzor alkalmazása esetén szemléletesen érvényesül „az energia tehetetlenségé-
nek” elve külön az elektromágneses energiára. Ez az eredményt lehetett úgy in-
terpretálni, hogy az Abraham-elméletet részesíti előnyben.38

Hogy a vitához kísérleti hozzájárulásokat inspiráljon, egy másik cikkében 
Györgyi, Marx Györggyel együttműködésben, különböző, kísérletileg mérhető 
mennyiségeket számolt ki, mint például a dielektrikum tömegközéppontjának 
mozgásegyenleteit és az elektromágneses tér által a dielektrikumra kifejtett pon-
deromotoros erősűrűséget. Ez utóbbi alapján a dielektromos kristályokra ható 
forgatónyomaték kísérletileg ellenőrizhető formuláját is leszármaztatta.39 Györ-
gyi kimutatta, hogy ezekre a mennyiségekre az Abraham-féle felfogás megint-
csak természetesebb magyarázatot és számítási eljárást ad.

Az Abraham–Minkowski-vita további, kvantumfi zikai dimenziója volt 
az, hogy a két megközelítést az elektromágneses sugárzás foton-elméletének 
a szemszögéből is megvizsgálták, különös tekintettel a fénytörés és a Cseren-
kov-sugárzás jelenségeire. Kutatók, köztük V. L. Ginzburg és I. J. Tamm ké-
sőbbi Nobel-díjasok kimutatták, hogy ezen jelenségek egyszerűen leírhatók a 
Minkowski-képben, s ezért ez utóbbi mellett foglaltak állást.

E vita miatt, egy további munkájában, Györgyi is megvizsgálta a fenti jelen-
ségeket. Arra az eredményre jutott, hogy mind a fénytörést, mind pedig a Cse-
renkov-sugárzást a fény foton elméletére támaszkodva megint csak le lehetett 
konzisztens módon írni az Abraham-féle felfogás alapján. Erről az első publiká-
ció 1955-ben jelent meg magyarul,40 részét képezve Géza egyetemi doktori dol-
gozatának. Munkáik összefoglalását Marx Györggyel társszerzőségben német 
nyelven is megjelentették.41

38  Ld. 27. sz. lábjegyzet.
39  Ld.. 27., 28. és 30. sz. lábjegyzetek.
40  Györgyi G.: Fénykvantumok dielektrikumban. = Magy. Fiz. Foly., 1955. (3. köt.) 4. füz. 369–375.
41  Ld. 30. sz. lábjegyzet.
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Györgyi Géza munkái több vetületből megmutatták, hogy a mások által a 
Minkowski-elmélet helyessége bizonyitékának tekintett eredmények az Abra-
ham-elméletből is levezethetők. Ugyanakkor nagy hangsúlyt fektetett eredmé-
nyeinek kiegyensúlyozott értelmezésére és más szerzőkéivel való összehason-
lításukra. 1955-ös cikkében az akkor fél évszázados Abraham–Minkowski-vitát 
objektíven és részletesen ismertette, különös fi gyelemmel a Minkowski-képet 
igazolni látszó jelenségekre. Ezekről azt mutatta ki, hogy beleillettek az Abra-
ham-elméletbe is, azaz nem volt megalapozott az utóbbit elutasítani az előbbi 
alapján. Viszont mindezen eredmények nem lendítették őt túlzásba a másik ol-
dalon, az Abraham-elmélet egyoldalú pártjára sem: „Amint látható, Laue kri-
tériuma a sugársebesség transzformációjára egyaránt teljesül az Abraham és 
Minkowski-féle tenzor használata esetén, a dielektrikumban mért sugárnyomás 
értékét helyesen adja mindkét felfogás.” – írta.42 Ez a kiegyensúlyozott, mérték-
tartó tudományos állásfoglalás teljes összhangban van a két elmélet napjainkra 
tisztázott ekvivalenciájával.

KÍSÉRLETEK

 A korábban hivatkozott Györgyi43 és Marx–Györgyi44 dolgozatok kiemelték, 
hogy az Abraham–Minkowski-vita rendezéséhez kísérletileg jól ellenőrizhető 
mennyiségeket kell kiszámolni és kimérni, és e két módon kapott eredménye-
ket kritikusan kell összehasonlítani. „Marx György és Györgyi Géza kitaláltak 
egy kísérletet is, amivel a két tenzor közötti különbség nagyon kicsiny hatása 
megmérhető. A kísérlet lelke egy érzékeny szigetelőanyaggal kitöltött henger-
kondenzátor, amit torziós szálra függesztenek. A feltöltött kondenzátort kisütik, 
így a szigetelőbeli energia-impulzus viszonyokról kaphatnak képet a forgatónyo-
matékban jelentkező erő mérésével. Az általuk javasolt kísérletet csak húsz év 
múlva, 1974-ben tudták elvégezni: a mérések az Abraham-tenzor mellett tanús-
kodtak.”–mondta Nagy Károly a már említett Staar-interjúban.45 Az erősűrűség 
formulája már W. Pauli 1921. évi, egyetemi hallgató korában írt, ’Relativitás-
elmélet’46 c. összefoglalójában szerepel. De Pauli akkor még azt írta, hogy „e 
kifejezés kicsiny volta miatt aligha sikerülhet a két megközelítés között döntő, 
a gyakorlatban kivitelezhető kísérlet elvégzése.” Bár a Györgyi–Marx javaslat 
jelentősen javította a különbség megfi gyelhetőségének a valószínűségét, a kísér-

42  Ld. 27. sz. lábjegyzet.
43  Ld. 27. és 29. sz. lábjegyzet.
44  Ld. 28. és 30. sz. lábjegyzet.
45  Ld. 37. sz. lábjegyzet.
46  Pauli, W.: Relativitätstheorie. In: Encyklopädie der Mathematischen Wissenschaften, 1921, V. 

kötet (Teubner, Leipzig). Angol nyelven Pauli, W.: Theory of Relativity (Dover, New York, 
1981), az első angol kiadás (Pergamon Press, London, 1958) újranyomása.
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let elvégzésére további húsz évet kellett várni. Nagy Károly professzorhoz ha-
sonlóan fogalmazott Patkós András és Sükösd Csaba is a Marx Györgyről szóló 
írásukban: „A klasszikus térelméleti módszereket Novobátzkytól tanulta. Tőle 
kapta első sikeres tudományos témáját is, a mozgó dielektrikumok energia-im-
pulzus-tenzorának származtatását. Györgyi Gézával közös munkája egészen 
az 1970-es évek közepéig megőrizte aktualitását, amikor a Max Abraham és a 
Hermann Minkowski által adott alternatívák közötti döntésre javasolt Györgyi– 
Marx kísérletet egy kanadai csoport elvégezte, és a vitában Abraham javára erős 
érvet szolgáltatott”.47 Patkós András akadémikus javaslatára részletesen tanul-
mányozni kezdtem a Minkowski–Abraham-vitát.

A kísérletet az tette lehetővé, hogy a 70-es évekre nagyot fejlődött a mérés-
technika. Walker és társai,48 a fent említett kanadai kísérlet elvégzői, 1975-ös 
cikkükben hivatkoznak a röviddel azelőtt R. P. James által elvégzett mérésre,49 
melyben ferromágneses anyagra kifejtett ponderomotoros erőt vizsgált, s eb-
ből az Abraham-tenzor érvényességét szűrte le. Közvetlen elméleti inspirációt 
a Marx–Györgyi dolgozatból50 merítettek, melyre a következőképpen hivat-
koznak: „Gyakorlati szempontból az a lényeges különbség, miként azt Marx és 
Györgyi 1954-ben cikkükben tárgyalják, hogy az Abraham-tenzor izotrop anya-
gi közegben az

f 
= 

(ε rμ r – 1)  ∂
 c2  ∂t  ( E × H )

erősűrűséget jósolja, amelyet a Minkowskiéhoz `hozzá kell adni´ [...]”. Itt az f 
erősűrűség a korábban kiírt S Poynting-vektor időderiváltjával arányos, s az ará-
nyossági tényezőben εr a relatív dielektromos együttható,  μr a relatív mágneses 
permeabilitás. Az erősűrűség könnyen megérthető a feljebb közölt, a Minkowski 
illetve Abraham által javasolt impulzussűrűség formulák alapján, éspedig a kettő 
különbségének időderiváltja.

Walker és munkatársai mérőberendezésének vázlatát a cikkükből átvett aláb-
bi ábra mutatja.

Egy igen nagy dielektromos állandójú báriumtitanát kerámia-korongot 
a tengelyébe fúrt lyukon keresztül vékony wolframszálra erősítettek, s az ily 
módon készített torziós inga kitérésével az anyagra ható forgatónyomatékot 

47  Patkós András, Sükösd Csaba: Marx György (1927– 2002). = Nukleon V. évf. (2012) 127. 1–10.
48  Walker, G. B. – Lahoz, D. G. – Walker, G.: Measurement of the Abraham Force in a Barium 

Titanate Specimen. = Canadian Journal of Physics 53/23 (1975) 2577–2586.
49  James, R. P.: Force on Permeable Matter in Time-varying Fields, Ph.D. disszertáció, Dept. of 

Electrical Engineering Stanford University (1968); R. P. James: A “simplest case” experiment 
resolving the Abraham–Minkowski controversy on electromagnetic momentum in matter. = 
Proc. Nat. Acad. Sci. 61(1968) 1149–1150.

50  Ld. 28. sz. lábjegyzet.
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mérték. Ha megnézzük a javasolt 
erősűrűség-képletet, akkor érthető, 
hogy miért kell nagy dielektromos 
állandójú próbatest. A báriumtita-
nát dielektromos állandója mintegy 
százharmincszorosa a porcelánénak. 
A korong hengeres belső és külső fe-
lületét alumíniumréteggel vonták be, 
ezek a hengerkondenzátor fegyver-
zetei, melyek közül a külsőt igen vé-
kony aranyszállal földelték. A koron-
got erős sztatikus, közel függőleges 
mágneses térbe helyezték az ábra sze-
rint, s a kondenzátorra a torziós inga 
kb. 0,3 Hz-es rezonanciafrekvenci-
ájára hangolt feszültséget kapcsolva 
sugárirányú elektromos teret hoztak 
létre. A korong szögelfordulását a rá-
ragasztott kis tükörről visszaverődött 
lézerfénnyel mérték, s ennek egy fo-
toellenállásra eső jelével azonos frek-
venciájú feszültséget csatoltak vissza. Az általuk mért 10-10 Nm nagyságrendű 
forgatónyomaték 10%-os hibahatáron belül megfelelt a fenti erősűrűség képlet-
nek, melyet James eredményével összhangban az Abraham-kép igazolásaként 
értelmeztek.

A polémia meglepetéseinek sorozata azonban ezzel a kísérlettel még min-
dig nem zárult le, a szakma ámulatára. Ugyanis 1977-ben W. Israel, és később, 
2003-ban Obukhov és Hehl kimutatták, hogy az elektromágneses és az anya-
gi energia-impulzus-tenzorok megfelelő kombinálásával Walkerék eredménye 
kompatibilis volt a Minkowski-féle leírással is.51 A vita ezen szálát úgy össze-
gezhetjük, hogy a Györgyi–Marx-kísérlet Walker és csoportja által megfi gyelt 
eredménye az Abraham-kép alapján egyszerűen és szemléletesen volt meg-
magyarázható. Azonban ugyanezen eredmény a Minkowski-elmélet alapján is 
leszármaztatható volt és ezért mindez nem mondott ellent a Minkowski-elmé-
letnek sem.

A vita másik oldalán a Minkowski-elmélet támogatói hasonlóan hullámzó 
időszakokat éltek át. A Györgyi–Marx kísérleti javaslat Minkowski-oldali meg-
felelőjét is elvégezték, amely a Minkowski-tenzor érvényességét volt hivatva 

51  Israel, W.: Relativistic Effects in Dielectrics: An Experimental Decision between Abraham 
and Minkowski? = Phys. Lett. 67B (1977) 125; Y. N. Obukhov, F. W. Hehl: Electromagnetic 
energy-momentum and forces in matter, = Phys. Lett. 311A (2003) 277.

Walker és társai kísérleti berendezésének 
vázlata (© Canadian Science Publishing 

or its licensors)
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bizonyítani. E kísérlet a Minkowski-elmélet számára pozitív eredménnyel zárult. 
Azonban erről az eredményről utólag azt mutatták meg, hogy azt ugyanúgy le 
lehet vezetni az Abraham-elmélet megfelelő alkalmazásával. Burt és Peierls52 
1973-ban publikált elméleti írásában azt állította, hogy ha a lézerfény levegőből 
nagyobb törésmutatójú dielektromos folyadékba hatol be, akkor a folyadéknak 
átadott impulzus következtében a felület felpúposodik, ha a Minkowski-tenzor 
az igazi, és behorpad, ha az Abraham-tenzor írja le helyesen a valóságot. Erre 
alapozva Ashkin és Dziedzic53 a következő kísérletet végezték el: egy üveg-
edényt félig feltöltöttek vízzel, melyre a levegőből lézersugarat bocsájtottak. Az 
elvárás az volt, hogy a folyadék felszínének felpúposodása illetve behorpadása 
lencsehatást fog okozni, és ez megváltoztatja a lézernyaláb sugárirányú profi l-
ját. Az edényből kilépő fénynyaláb vizsgálatával ilyenformán megállapíthatták, 
hogy a felület behorpadt, avagy kipúposodott. Ashkin és Dziedzic kísérlete ki-
púposodást mutatott ki, ezért a kísérlet a Minkowski-elmélet helyességét látszott 
megerősíteni. Viszont, ugyanúgy ahogy Israel, Obukhov és Hehl kibékítette Wal-
kerék látszólag „Abrahamot igazoló” kísérletét a Minkowski-elmélettel, Gor-
don54 még ugyanabban az 1973-as évben megmutatta, hogy Ashkin és Dziedzic 
víz-kipúposodáshoz vezető megfi gyelése sem érvényteleníti az Abraham-elmé-
letet, ugyanis az Abraham-tenzor anyagi összetevőjének helyes fi gyelembe véte-
le ugyanúgy kipúposodó vízfelületet jósol.

A témakör összegzése előtt még megemlítjük egy további magyar vonat-
kozását, nevezetesen, Balázs Nándor (1926–2003), aki 1949-ben emigrált Ma-
gyarországról, és pályája nagy részében az Egyesült Államokban élt, szintén 
eredményesen dolgozott ezen a problémán. Munkája, mely Einstein gondolat-
kísérletének továbbfejlesztése, mára a témakör egyik klasszikus hivatkozásává 
vált.55 Balázs a politikai légkör enyhülésével rendszeresen hazalátogatott, szak-
mai és baráti kapcsolatokat épített ki hazájában, ezek különösen szorosak voltak 
Zimányi Józseff el és családjával. 1987-ben az Eötvös Társulat tiszteleti tagja, 
1995-ben az MTA külső tagja lett.

52  Burt, M. G. – Sir Rudolf Peierls, F.R.S.:The momentum of a light wave in a refracting medium. 
= Proc. R. Soc. Lond, 333(1973) 149–156.

53  Ashkin, A. – Dziedzic, J. M.: Radiation Pressure on a Free Liquid Surface. = Phys. Rev. Lett. 
30 (1973) 139.

54  Gordon, J. P.: Radiation Forces and Momenta in Dielectric Media. = Phys. Rev. A 8, 14 (1973).
55  Balazs, N. L.: The Energy-Momentum Tensor of the Electromagnetic Field inside Matter. = 

Phys. Rev. 91(1953) 408–411.
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A VITA LEZÁRÁSA – EKVIVALENCIA ÉS KOMPLEMENTARITÁS

Az Abraham-Minkowski vita történeti összefoglalásához, a különböző megköze-
lítések összehasonlításához és a polémia lezárásához egy ausztrál kutatócsoport 
áttekintő munkájára utalunk, mely az elvégzett különféle kísérleteket részletesen 
analizálta.56 Az ausztrál kutatók összegező munkájukban két, Magyarországról 
származó munkára hivatkoztak, Marx és Györgyi57 1955-ben valamint Györgyi58 
1960-ban megjelent cikkeire. Idézünk fordításban az ausztrál szerzők cikkének 
absztraktjából és bevezetőjéből:

„Csaknem száz évvel ezelőtt két különböző kifejezést javasoltak az elekt-
romágneses hullám energia-impulzus-tenzorára dielektrikumban. A hullám di-
elektrikumba történő belépésekor Minkowski tenzora a hullám impulzusának 
növekedését jósolta, míg Abraham tenzora a csökkenését. Mindkét oldal mellett 
elméleti érveket sorakoztattak fel és a kísérletek nem tudtak különbséget tenni 
a kettő között. Még további formákat javasoltak, melyek mindegyikét propo-
nenseik az egyedül helyes tenzornak tekintették. Ez a tanulmány áttekinti a vitát 
és annak a végkövetkeztetését: az elektromágneses hullám egy energia-impul-
zus-tenzora sem tekinthető önmagában teljesnek.”

Az évszázados Abraham–Minkowski-vitában számos neves tudós, köztük 
több akkori és későbbi Nobel-díjas is foglalt állást, s volt olyan, aki álláspontját 
meg is változtatta. A későbbi Nobel-díjas Ginzburg még 1970-ben is „örök prob-
lémaként” jellemezte a vitát. A polémia kiterjedt voltát jól jellemzi, hogy egy 
amerikai szerző által áttekintő igénnyel 2015-ben összeállított irodalomjegyzék 
225 tételben sorolja fel a legfontosabbnak tartott tanulmányokat.59 Érdekesség-
ként megemlítjük, hogy az első hivatkozott k  özlemény 1792-ből származik, a 
harmadik szerzője Maxwell, és a legutolsó 2015-ben jelent meg. Kiemeljük, 
hogy a 225 cikk szerzői között mindössze egyetlen olyan fi zikus található, aki 
Magyarországon folytatta tevékenységét: Györgyi Géza, a már idézett, az ’Ame-
rican Journal of Physics’-ben 1960-ban közölt tanulmányával.60

Amint azt a korábbi eredmények ismertetésekor már előre vetítettük, a vita 
végső feloldása konvergenciával valósult meg. A résztvevők hozzájárultak ah-
hoz, hogy megértsük: az Abraham-tenzor és a Minkowski-tenzor, amikor kiegé-
szítjük őket a hozzájuk tartozó anyagi komponensekkel, akkor ugyanazokhoz 
az elméleti eredményekhez és kísérleti jóslatokhoz vezetnek. Emiatt az Abra-

56  Pfeifer, Robert N. C. – Nieminen, Timo A. – Heckenberg, Norman R. – Rubinsztein, Halina: 
Momentum of an electromagnetic wave in dielectric media. = Rev. Mod. Phys. 79/4(2007) 
1197–1216.

57  Ld. 30. sz. lábjegyzet.
58  Ld. 31. sz. lábjegyzet.
59  McDonald, Kirk T.: Bibliography on the Abraham–Minkowski Debate. Princeton University, 

2015. http://www.hep.princeton.edu/~mcdonald/examples/ambib.pdf.
60  Ld. 31. sz. lábjegyzet.
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ham-elmélet és a Minkowski-elmélet az elektromágneses sugárzás terjedésének 
komplementer, ekvivalens leírásainak tekintendők. Az ausztrál szerzők ezt így 
foglalták össze:

„Mindezért azt reméljük, e cikkel segítünk tudatosítani azt, hogy a vita meg-
oldottnak tekinthető, továbbá mérhető jelenségekre vonatkozó jóslatok minden 
esetben függetlenek lesznek a választott elektromágneses energia-impulzus-ten-
zortól, feltéve, hogy a kísérő anyagi tenzor is fi gyelembe van véve.”

Azt, hogy a két megközelítés nem áll kibékíthetetlen ellentmondásban, né-
hányan már korán felismerték, s egyre többen fogadták el azt követően, hogy 
mindkét oldalon az elméleteket igazolni hivatott kísérleteket a másik elmélet 
alapján is meg lehetett magyarázni. Az ausztrál összefoglaló61 részletes elemzés-
sel kimutatta azt, hogy a két elmélet ugyanazt a teljes energia-impulzus-tenzort 
választotta különböző módokon anyagi és térjellegű részekre. Az Abraham-el-
mélet a közeg anyagi impulzusát mechanikai mozgásmennyiségként, míg a Min-
kowski-elmélet kanonikus módon vette fi gyelembe. Emiatt a tenzorok térjellegű 
részei önmagukban különböző eredményekre vezetnek, de amikor a hozzájuk 
tartozó anyagi komponenssel együtt számoljuk ki az elméleti eredményeket és 
kísérleti jóslásokat, akkor a kétfajta módon leszármaztatott eredmények meg-
egyeznek. Továbbá megvilágították, hogy a vita azért is folyt olyan sok évti-
zeden keresztül, mert egyes jelenségek az Abraham-féle, míg mások pedig a 
Minkowski-féle megközelítéssel voltak egyszerűbben és természetesebben ér-
telmezhetők, és ez a kettősség hozzájárult a polémia fennmaradásához.

Noha az elvi kérdést lezártnak tekinthetjük, mindmáig publikálnak olyan 
szerzők, akik ebbe nem akarván beletörődni, elméleti vagy kísérleti eredményei-
ket valamelyik nézet felülkerekedéseként állítják be. Ezen szerzők még nem tet-
ték magukévá, hogy egy magyarázat egyszerűsége nem feltétlenül a kizárólagos 
igazságának bizonyítéka.

A fi zikai probléma mai lezárása után Györgyi munkájának értékeléséhez ér-
demes fél évszázadra visszanyúlnunk. Azt, hogy a korban vitaként számon tartott 
fi zikai problémáról Györgyiék kimutatták, miszerint a két álláspont összeegyez-
tethető, Igor E. Tamm Nobel-előadásának rájuk történt hivatkozása különösen 
jól megvilágítja.62 Az előadás magyar fordítása is hamarosan megjelent,63 mely-
ben a következő hivatkozás olvasható: „Az elektromágneses sugárzásra először 
a kvantumelmélet alapján is (V. I. Ginzburg, 1940), a klasszikus elektrodinamika 

61  Ld. 56. sz. lábjegyzet.
62  Tamm, I. E.: General characteristics of radiations emitted by systems moving with super-light 

velocities with some applications to plasma physics, Nobel előadás. In: Yong Zhou: Physics 
1942–1962: Including Presentation Speeches and Laureates’ Biographies (Elsevier, 2013 – 
Science) 470–482. A Nobel-díj hivatalos honlapján: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/
physics/laureates/1958/tamm-lecture.html.

63  Tamm, I. E.: A fénysebességnél nagyobb sebességgel mozgó rendszerek sugárzásának általános 
tulajdonságai és plazmafizikai vonatkozásai. = Fizikai Szemle, 1960. (10. évf.) 11. sz. 323–328.
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alapján is (Gy. Marx, G. Györgyi, 1955) kimutatták, hogy az ε/c’ mennyiség 
(ahol c’ a fázissebesség [és ε az energia; a szerző]) valóban a teljes kisugárzott 
impulzus, amely a sugárzás sajátimpulzusát, és a közeg által átvett impulzust is 
magában foglalja.” A korábban leírtak értelmében ezt úgy fogalmazhatjuk, hogy 
Minkowski impulzusa előáll mint az Abraham-impulzus és a közeg mechanikai 
impulzusának összege. Izotrop közegek esetén az előzőekben megadott képletek 
is ezt mutatták, azaz a kétfajta impulzus különbségének időderiváltja éppen a kí-
sérletileg is kimért, a közegre ható Abraham-erő. Mindezek alapján arról is képet 
alkothatunk magunknak, miként látszhatott egyszer az egyik, másszor a másik 
megközelítés helyesnek. Egyfelől a közegben mozgó részecske impulzusának 
megváltozását a teljes, a térnek és a közegnek együttesen leadott impulzus méri, 
s ezt a Minkowski-impulzus állítja elő. Másfelől, ha a közegre ható erőt kérdez-
zük, akkor természetesebb elkülöníteni az Abraham-impulzust, amely mellett a 
közegnek átadott impulzus szembetűnően jelenik meg. A fenti idézetben Tamm 
látnoki érzékkel vetítette előre a vita évtizedekkel később elfogadott feloldását, 
mely a klasszikus elektrodinamikai számításban és a fi zikai értelmezés tisztázá-
sában egyaránt Marx és Györgyi munkájára támaszkodott. Tamm állásfoglalá-
sának jelentőségét növeli, hogy korábban „Minkowski-párti” volt, s most a két 
vitatott megközelítést a magyar kutatók által is javasolt módon békítette össze.

Miként összegezhetjük Györgyi Géza szerepét és jelentőségét a sok-évtize-
des vitában?

Egyrészről Marx Györggyel együttműködve és egyszerzős munkáiban, szá-
mos jelenséget, amelyet a Minkowski-tenzor bizonyítékának tekintettek, neve-
zetesen a sugárnyomást, fénytörést, és a Cserenkov-sugárzást, az Abraham-féle 
megközelítésből kiindulva is meg tudott részletesen és koherensen magyarázni. 
Bár Györgyi az Abraham-képet annak szemléletes jelentése miatt előnyben ré-
szesítette, azt is hangsúlyozta, hogy az általa elemzett, az előzőekben felsorolt 
jelenségek mindkét elméletben helyesen leírhatók. A két elmélet összeegyezteté-
séhez való magyar hozzájárulás horderejét mutatja Tamm fent említett hivatko-
zása Nobel-előadásában.64

Másrészt Györgyi Géza az egyik fontos szorgalmazója volt annak, hogy a 
kérdést kísérleti alapon kell eldönteni. Kvantitatív kísérleti jóslatokat tett, ame-
lyek ellenőrzésével a vitában lényegi előrelépést lehetett remélni. Mint láttuk, e 
kísérletek eredményei, majd azok mindkét oldalról való megmagyarázása döntő 
lépések voltak a vitás álláspontok konvergenciájában, azaz abban a feloldásban, 
hogy Abraham és Minkowski elméletei a végső tudományos igazság ekvivalens 
és egyben komplementer kifejezései.

64  Ld. 62. és 63. sz. lábjegyzetek.
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AZ ELEMI RÉSZEK SZERKEZETÉNEK KUTATÁSA

Az ötvenes években számos új részecskét fedeztek fel gyorsítókban, köztük a 
nukleonoknál nehezebb hiperonokat, melyek páronként viszonylag könnyen ke-
letkeztek és különösen lassan bomlottak el. A kísérleti eredmények magyarázatára 
M. Goldhaber – a brookhaveni laboratórium későbbi igazgatója – 1956-ban,65 és 
egy évvel később tőle függetlenül Györgyi Géza,66 a hiperonokat nukleon-mezon 
kötött állapotként gondolta el, amely hipotézist Goldhaber–Györgyi-modellnek 
is nevezték. Röviddel ezután Györgyi a modell egyszerűsítésével a hiperonok tö-
megei között összefüggést vezetett le, melyet a ’Nuclear Physics’ c. folyóiratban 
1959-ben jelentetett meg.67 Ugyancsak 1959-ben Károlyházy Frigyes és Marx 
György közöltek egy tanulmányt, amelyben elemezték eredményeiknek a Gold-
haber–Györgyi-modellhez való kapcsolódását.68

 A későbbi kísérletek a Goldhaber–Györgyi-modellt nem igazolták. A meg-
fi gyelt elemi részecskék építőköveiként a kvarkokat 1964-ben elméletileg 
Gell-Mann – az elnevezést ő javasolta – és Zweig egymástól függetlenül felté-
telezték. Majd a kvarkhipotézis alapján jósolt részecskék kísérleti megfi gyelését 
követően az 1969-es fi zikai Nobel-díjat Gell-Mann egyedül kapta. A kvarkok 
létezésének közvetlen bizonyítékát a hatvanas évek végén és a hetvenesek ele-
jén stanfordi kísérletek szolgáltatták (MIT–SLAC együttműködés keretében), 
melyért 1990-ben Nobel-díjat Friedman, Kendall és Taylor nyertek. A három 
kvarkból álló hiperonokat Goldhaber és Györgyi korábban kétfajta részecské-
ből, egy nukleonból és egy vagy két anti-K-mezonból összetettnek tekintették, 
s a hiperonok ritkaság kvantumszámának a kötött mezonok száma felelt volna 
meg. Kiemeljük ugyanakkor, hogy Györgyi a később túlhaladott modellből jó 
tömegformulát nyert a négy barion típusra, mely szerint a nukleon és a Ξ hiperon 
tömegének összege ugyanakkora, mint három Λ és egy Σ hiperon össztömegé-
nek a fele. A megfelelő, ismert tömegértékeket behelyettesítve a két mennyiségre 
564,3 MeV/c², illetve 567,6 MeV/c² értékeket kapunk, melyek különbsége szá-
zalék alatti hibát jelent. Figyelemre méltó, hogy Györgyi tömegképlete a hat-
vanas évek elején felállított Gell-Mann–Okubo-formula barionokra vonatkozó 
speciális eseteként kiadódik. Ez nem formális véletlen, mai ismereteink szerint a 

65  Goldhaber, M.: Compound Hypothesis for the Heavy Unstable Particles. II. = Phys. Rev. 
101/1(1956) 433–438.

66  Györgyi, G.: Fizicseszkaja model giperona. = Zsurn. Exp. Teor. Fiz. 32 (1957) 152–154, angol 
nyelvű fordításban A physical model of the hyperon. = Soviet Phys JETP, 5 (1957) 152–154.

67  Györgyi, G.: Bound states in meson pair theory (A possible physical model of hyperons). = 
Nucl. Phys. 10 (February–May 1959) 197–202.

68   Károlyházy, F. – Marx, Gy.: Strong interactions in the four-dimensional isotopic space. = Acta 
Phys. Hung, 10/4 (1959) 421–428.
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Goldhaber–Györgyi-modellben szereplő hipotetikus nukleon-mezon társulások 
kvark-összetevői összhangban vannak a fent említett hiperonok alkotórészeivel.

E rövid fejezetet Györgyi Géza 1957-es, ’Fizikai Szemlé’-ben közölt cikké-
nek befejező részével zárjuk,69 mely az elméleti részecskefi zika művelőjének út-
keresését mutatja. Az első bekezdésnek a spinek összegződéséről és a hiperonok 
bomlástermékeiről szóló részei ma is érvényesek, és az általa javasolt irányban, 
a hiperonok gerjesztett állapotaira vonatkozóan, a kísérleti kutatás mindmáig fo-
lyik. A második szakasz konklúziója a fi zika történetének egyik újból és újból 
megerősített igazságát idézi fel.

„Jelenleg még nem áll elég kísérleti adat rendelkezésünkre, hogy a felvá-
zolt modell további következményeit összehasonlíthassuk a tapasztalattal. Egyik 
ilyen következmény, hogy a hyperonok spinjének az őket alkotó anti-K-mezon 
és nukleon eredő spinjével kell egyenlőnek lennie, hacsak a rendszer pályamo-
mentuma zérus. A nukleon-K-mezon kölcsönhatás feltételezett tulajdonságait 
K-mezonoknak nukleonokon való szórásával lehet ellenőrizni. A modell alapján 
várhatjuk, hogy a hyperonok viszonylag hosszú élettartamú (~ 10-10 sec) alap-
állapota mellett rövid élettartamú (~ 10-23 sec) gerjesztett állapotok is kialakul-
hatnak. Ezekről szóráskísérletekből szerezhetünk ismereteket. – A hyperonok 
bomlásáról legegyszerűbben a következő képet alkothatjuk: a hyperonban kötött 
K-mezon π-mezonra bomlik, a bomlási energia egy részét a visszalökött nukleon 
veszi fel.

Az elmondottakból látjuk, hogy az ismert »elemi« részek számának jelentős 
növekedése az elmúlt évtized folyamán komoly problémákat állított az elméle-
ti fi zikus elé. E problémák kutatásra ösztönző erejükkel oda vezettek, hogy az 
»elemi« részek rendszerének körvonalai ma már kezdenek szemünk előtt kibon-
takozni. Már nem vagyunk messze attól, hogy e részecskék szerkezetére vonat-
kozó spekulációkat a tapasztalat ítélőszéke elé bocsássuk. Talán az új részecskék 
esetében is az atomokéhoz hasonló »periodusos rendszer« adja kezünkbe a belső 
szerkezet megismerésének kulcsát. Még sok addig a munka, míg megtudjuk. 
melyek az anyag »igazán« »legelemibb« oszthatatlan építőkövei? A természet 
eddig is szolgált meglepetésekkel, ezután is számítanunk kell rájuk. A jelenségek 
e csodálatos gazdagsága indította Powell-t, a π-mezont felfedező angol fi zikust 
e szavakra az új elemi részekről szóló írásában: »Az anyag, úgy látszik, kime-
ríthetetlen.«”

69  Györgyi G.: Az elemi részek családfájának megismerése felé. (A hyperonok és nehéz mezonok 
elméletéről). = Fizikai Szemle, 1957. (7. évf.) 4. sz. 110–119.
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AZ ’ELMÉLETI MAGFIZIKA’ KÖNYV

„Gyakran hallani olyan kijelentést, hogy a magenergia felhasználása új korsza-
kot nyit meg az emberi civilizáció történetében. Ezek alapján bizonyos fokig 
érthetetlennek tűnik, hogy egy olyan jelentős témáról, mint az elméleti magfi zika 
csak most jelenik meg magyar szerző összefoglaló műve. Éppen ezért a mag-
fi zika iránt érdeklődők fokozott fi gyelemmel várták és nagy megelégedéssel fo-
gadták Györgyi Géza »Elméleti magfi ziká«-ját.” – ezt olvashatjuk Lovas István 
a Fizikai Szemle 1962. évi márciusi számában (12. évf. 92. o.) közzétett könyv-
ismertetésében. Györgyi a könyv70 előszavában írja: „A kísérleti magkutatás ál-
tal összegyűjtött mérési eredmények nagy része az atommagok átalakulásaira, a 
magreakciókra vonatkozik. Ezen adatok sokaságában rendszert, összefüggéseket 
felismerni s belőlük a mag szerkezetére következtetni: fontos és vonzó feladata 
az elméleti magfi zikusnak.” Nagyon sok „feladatmegoldás” született. A szerző 
jó tanár módjára rendszerezte és világos módon tárgyalta ezeket a megoldásokat, 
melyek közül nem egyet ő dolgozott ki. Ismét Lovas Istvánt idézzük. „A legtöbb 
elméleti magfi zika könyv az atommagok alapállapoti jellemzőit vagy egyszerű-
en felsorolja, vagy csak azzal foglalkozik, hogy elméletileg hogyan lehet kiszá-
mítani az egyes magok mérhető adatait. Györgyi Géza könyvének értékét erősen 
emeli az, hogy szakít ezzel a szokással, és a puszta felsorolás helyett részletesen 
elemzi azokat az elméleti megfontolásokat, amelyek segítségével kiolvashatók 
a különböző megfi gyelések eredményeiből az alapállapot jellemző adatai. Ilyen 
tekintetben megkapóan érdekes és szép a magsugár és a magnyomatékok meg-
határozásra szolgáló módszerek leírása.”

A könyv megírására a „kék sorozat”-ba a Műszaki Kiadó kérte fel 1958 vé-
gén. Az előző évben ebben a sorozatban jelent meg Marx György ’Kvantum-
mechanika’71 c. műve, és ő ajánlotta Györgyit a kiadónak, aki fi atal kora ellenére 
ismert volt szakmai felkészültsége mellett kitűnő áttekintő és rendszerező ké-
pességéről.

A magfi zika elmélete az 1960-as évek elején még időlegesen sem volt lezárt-
nak tekinthető. Ezért a könyv bevezetésében a szerző hangsúlyozza: „Az olvasónak 
nem ígérhetjük tehát azt a lelki örömöt, esztétikai élményt, amit a newtoni mecha-
nika, Maxwell elektrodinamikája vagy az Einstein-féle relativitáselmélet kristály-
tiszta alapelveinek kifejtése és az egyes jelenségekre alkalmazott alapegyenletek 
hatalmas teljesítőképessége ébreszt a szemlélőben. De úgy véljük, a tudomány ha-
ladásáért lelkesedő olvasó örömöt jelentő belső izgalommal fogja követni azokat a 
– ma még talán nem a legegyenesebb úton vivő – gondolatmeneteket, amelyekből 
egyszer majd ki fog bontakozni az atommag végleges elmélete, ugyanúgy, ahogy 

70  Györgyi Géza: Elméleti magfizika. Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1961. 447.
71  Marx György: Kvantummechanika. Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1957. 296.
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pl. a Maxwell-egyenletek rendszere kiemelkedett az áramok kölcsönhatásairól a 
19. sz. első felében összegyűlt ismeretek kusza hátteréből.” A tárgyalás átfogó ké-
pet nyújt az elméleti magfi zika legfontosabb kérdéseiről és bemutatja a magfi zikai 
kutatás elméleti módszereit. Teszi ezt négy nagy fejezetben: az alapállapot saját-
ságai – erre utal elismerően a fenti idézetben Lovas –, magmodellek, a nukleonok 
között ható erők, valamint magsugárzások és magreakciók.

A magmodellekkel foglalkozó fejezet a Fermi-gáz-, a héj- és az egyesített 
magmodell leírását tartalmazza. Tekintettel arra, hogy az egyes magmodellek 
csak a magfi zikai jelenségek egy-egy szűkebb körét magyarázzák, az egyes mo-
dellek alapfeltevései nemcsak egyszerűen különböznek egymástól, hanem egye-
nesen ellentmondásban is lehetnek. Györgyi tárgyalásából jól látható, hogy a fe-
nomenológiai alapfeltevések és modellek nem állnak össze egy átfogó, koherens 
keretelméletté.

Lovas István írja: „A magfi zika alapvető problémájáról, a magerőkről írott 
fejezet a könyv legértékesebb része; olvasása valóságos esztétikai élmény. Biz-
tonsággal állíthatjuk, hogy jelenleg az egész világon elterjedt és közkedvelt 
magfi zika könyvek között egy sincs, amely ennek a fejezetnek a színvonalát fe-
lülmúlná.” Műalkotásokra, tájra, emberre szoktuk azt mondani, hogy szép. Most 
azonban elméleti fi zikai eszmefuttatás jellemzésénél szerepel újra és újra ez a 
szó. Györgyi Géza nemcsak szerette a szépet, hanem munkáiban olyannyira ér-
vényre jut az esztétikum is, hogy elméleti fi zikai írásainak olvasása művészeti 
élményt is nyújt.

A magsugárzások és magreakciók fejezetnek az a legértékesebb része, amely 
a gyenge kölcsönhatásokkal foglalkozik. Ez a legmodernebb eredményeket is 
tartalmazza, köztük néhány magyar kutató eredményét is.

A szerzőnek sikerült megvalósítania az ’Elméleti magfi zika’ könyv beveze-
tőjében megfogalmazott célkitűzését: a számítások és levezetések nem bonyo-
lultak, nem fedik el a jelenségek fi zikai tartalmát. (A ’Györgyi Géza írásaiból’ fe-
jezet a könyv teljes Bevezetését tartalmazza.) A könyv stílusa világos, szabatos, 
fogalomalkotásai tiszták. Lovas István külön kiemeli a nyelvi tisztaságot: „Az 
irodalmi érdeklődésű olvasónak minden bizonnyal külön gyönyörűséget okoz az 
a sok szépen csiszolt, veretes magyar mondat, amellyel a könyvben lépten-nyo-
mon találkozhat.”

Korábban készült jegyzetei anyagát az egyetemen és a KFKI-ban tartott kur-
zusok előadásai során volt alkalma és ideje kiérlelni. A könyv megírását az ne-
hezítette, miként arról feleségének gyakran beszélt, hogy magfi zikát előzőleg 
nem adott elő az egyetemen, s ezért nem tudta a tematikát és a tárgyalásmódot az 
oktatás során csiszolni. Ennek következtében különösen nagy fi gyelmet és erő-
feszítést igényelt tőle a saját magával szemben támasztott magas követelmények 
teljesítése. Simonyi Károly így fogalmazott erről a Staar Gyulának adott interjú-
ban 1987-ben: „A könyv születése szempontjából óriási jelentősége van annak, 
ha az ember előzetesen előadhatja annak törzsanyagát. Tisztázódnak a kérdések, 
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látom, hallgatóim mit értenek, mit nem, visszakérdezhetnek, s egyszeriben kö-
zös munka lesz az egyén erőfeszítéseiből.”72

A könyv kéziratának befejezése előtt, 1959. augusztus végén Györgyit 
gyermekparalízis támadta meg, melyről részletesebben a következő fejezetben 
szólunk. Súlyos állapotában felesége, valamint barátai, kollégái Németh Judit, 
Menyhárd Nóra és Marx György segítségével sikerült a kéziratot lezárni, melyet 
1960 januárjában leadott a Műszaki Kiadónak. A kötet 1961 márciusában látott 
napvilágot.

A könyv befejezésének heteiben merült fel a lengyel fordítás gondolata. 
Zbigniew Weiss lengyel fi zikus, a varsói fi zikai kutatóintézet munkatársa vállal-
kozott a fordításra. Magyarul azért tudott jól, mert a 2. világháború alatt mene-
kültként a balatonboglári lengyel gimnáziumban tanult. A lengyel középiskolát 
Magyarországon 1939-ben a háborús menekültek részére hozták létre, s a német 
megszállásig működött, mint Európa, ha nem a világ egyetlen lengyel tannyelvű 
gimnáziuma. Marx György lengyelre fordított lektori véleménye kellő támoga-
tást jelentett a kiadó számára, végül a lengyel kiadás meglepően korán, a hazai 
első kiadás évében, 1961-ben jelent meg.

A könyv 2., kissé bővített hazai kiadását 1965-ben tették közzé. Évtizede-
ken keresztül tankönyvként forgatták a fi zikus hallgatók, tartalmazta a magfi zika 
kurzusok anyagának nagy részét, s mint tananyag nem évült el.

FÉNYKVANTUMOK STATISZTIKÁJA

Hanbury Brown és Twiss 1956-ban közölték tanulmányukat a Szíriuszról érke-
ző fény tulajdonságaira vonatkozó mérési eredményeikről. Azt találták, hogy 
két koincidenciába kapcsolt fotoelektron-sokszorozó véletlen koincidenciáinak 
száma fokozatosan növekszik, ha a két fényhullám haladási iránya által bezárt 
szög zérushoz tart. Ez a Hanbury Brown–Twiss-eff ektusnak nevezett jelenség 
az elektromágneses hullámok klasszikus leírása alapján viszonylag egyszerűen 
magyarázható. Györgyi Géza azt a kérdést vetette fel, vajon a fotonokat detek-
táló berendezésen mért eff ektus megérthető-e tisztán a fény részecskeképe alap-
ján. A választ kombinatorikai úton, a fotonok megkülönböztethetetlensége és 
Bose-részecskeként való viselkedése alapján adta meg a ’Fizikai Szemlé’-ben 
közölt cikkében.73 Érdekes módon e munkát nemzetközi folyóiratban nem pub-
likálta, és a témakörben további közleményei sem születtek. Ennek hátteréhez, a 
72  Staar Gyula: Megszállottak: öt magyar fizikus. Bp., Typotex, 1991. http://mek.oszk.hu/03200 

/03286/html/tudos1/simonyi.html.
73  Györgyi G.: Sugárnyalábok ingadozásai és korrelációja a részecske-kép alapján. = Fizikai Szemle, 

1962. (12. évf.) 5. sz. 146–152. Újra közölve: Fizikai Szemle, 2015. (65. évf.) 7–8. sz. 252–258.
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problémakör utóéletéről és jelentőségről szolgáltathatnak adalékokat a kortársak 
és kollégák alábbi visszaemlékezései.

Lovas István74 idéz Györgyi említett cikkének bevezetőjéből, mely szerint 
„tévedés volna azt gondolni, mintha a fény részecskeképe alapján nem volna 
megérthető a megfi gyelt korreláció”. Majd így folytatja Lovas „A 60-as évek 
elején kimondani ezt a mondatot Magyarországon nagy bátorságot követelt. 
Meggyőződésem szerint olyanfajtát, mint ami kellett az »Eppur si muove« ki-
mondásához, csak Györgyi Géza nem dobbanthatott hozzá a lábával, mert meg 
volt bénulva. A következő évben 1963-ban jelent meg Glauber híres cikksoroza-
ta a Physical Review Letters-ben75 és a Physical Review-ban76, amelyben az az-
óta is ünnepelt szerző ugyanarra az eredményre jutott, mint Györgyi Géza. Erről 
azonban csak a Fizikai Szemle olvasói tudtak.77”

Györgyi Géza elméleti magyarázatának hátterében az áll, hogy a fotonok 
egész spinű részecskék, ezért kvantummechanikai állapotfüggvényeiknek a ré-
szecskék felcserélésével szemben szimmetrikusnak kell lenniük. A Hanbury 
Brown–Twiss-eff ektus tehát a hullámfüggvény szimmetriájának alapján értel-
mezhető. Nemcsak a hivatalos felfogással való szembenállás miatt kellett bátor-
ság ennek a dolgozatnak a megjelentetéséhez. Hraskó Péter, akinek a témakör-
ben megjelent cikkére a fenti idézet hivatkozik, nekem e-mailben a következőket 
írta: „1962-ben, amikor a rémes betegsége után Géza lassan kezdett újra mun-
kaképes lenni, írt egy szép cikket a Fizikai Szemlébe Hanbury Brown és Twiss 
1956-ban publikált fotonkorrelációs kísérletéről, amely akkoriban nagy feltű-
nést keltett. Géza elemi magyarázatot adott a kísérlet paradoxális eredményére. 
A pletykák szerint Jánossy ezt zokon vette tőle, mert ugyanezt a kísérletet ő 
két munkatársával már az ötvenes évek első felében elvégezte, de nem észlelte 
azt az érdekes jelenséget (az ún. bunchingot, vagy foton csomósodást) ami H. 
Brown és Twiss nevét méltán híressé tette, és amire Géza magyarázata is vonat-
kozott.” Mivelhogy Jánossy Lajos a KFKI igazgatójaként Györgyi főnöke volt, a 
fent érzékeltetett konfl iktus állhatott annak hátterében, hogy Györgyi a munkáját 
nemzetközi folyóiratba nem nyújtotta be, és a témakör kutatását nem folytatta. 
Mindezt a téma jelentősége miatt igen sajnálatosnak tekinthetjük.

74  Lovas I.: Kvantált-e az elektromágneses tér? = Fizikai Szemle, 2000. (50. évf.) 10. sz. 345–347. 
(Az idézet hivatkozásait itt lábjegyzetként tüntettük fel.)

75  Glauber, R. J.: Phys. Rev. Letters 10 (1963) 84–86..
76  Glauber, R. J.: Phys. Rev. 131 (1963) 2766–2788.
77  Hraskó P.: Fizikai Szemle, 1982. (32. évf.) 3. sz. 81–90.
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MUNKÁSSÁGÁNAK BETETŐZÉSE: 
A KEPLER-PROBLÉMA „REJTETT” SZIMMETRIÁI

A SZIMMETRIÁK SZEREPÉRŐL A FIZIKÁBAN 

Györgyi Gézát kortársai a csoportelméletnek és a szimmetriák elméletének leg-
avatottabb magyar ismerőjeként, nemzetközileg kiemelkedő alkotó szakembe-
reként, „apostolaként” tisztelték. Ahhoz hogy képet alkothassunk magunknak 
Györgyi munkájának jelentőségéről először ezen elméletek alapjait mutatjuk be.

A fi zikusok a szimmetria szót kicsit más értelemben használják, mint aho-
gyan azt a hétköznapi életben megszoktuk. Ha egy lepke vagy egy épület két, 
szimmetrikusan elhelyezkedő szárnyára nézünk, akkor láthatjuk, hogy a jobb 
és a baloldalon a mintázat, az egyes részek elhelyezkedése azonos. Ha a jobb 
oldalról áttérünk a bal oldalra, akkor megmarad (invariáns) a szerkezet, és meg-
maradnak az egyes részek méretei is.

Régóta tudják a fi zikusok, hogy a kísérletek eredménye nem függ attól, hogy 
hol végezzük el azokat, eltekintve a földrajzi különbségektől. A fi zikai koordi-
nátatérnek, más elnevezéssel konfi gurációs térnek nincsenek különleges tulaj-
donságú, kitüntetett pontjai: minden pont egyenértékű. A tér ezen tulajdonságát 
tömören úgy fogalmazzuk meg, hogy a tér szimmetrikus.

A tér különböző pontjait transzformációkkal átvihetjük egymásba. Pél-
dául a fent említett szimmetrikus épület egyik szárnyán levő díszelemet átvi-
hetjük a másik oldalon levő szimmetrikus párjába egy, a szimmetria-tengelyen 
keresztül elvégzett tükrözési transzformációval. Vagy egy egyenes út melletti 
kilométerkövet átvihetünk a következő kilométerkőbe egy ezerméteres eltolási 
transzformációval. A szimmetria-transzformációval egymásba vihető pontokat 
a szimmetria szempontjából ekvivalensnek nevezzük. Ha egy fi zikai mennyisé-
get ekvivalens pontokban mérünk meg, akkor ugyanazt az értéket kapjuk. Ezt a 
fi zikusok úgy fejezik ki, hogy a kérdéses fi zikai mennyiség invariáns a transz-
formációval szemben. Például megmérhetjük a gravitációs gyorsulást vagy a 
fénysebességet az egyenes út minden kilométerkövénél: ugyanazt az eredményt 
fogjuk kapni. Ezért azt mondjuk, hogy a gravitáció és a fénytan invariáns a tér-
beli eltolási transzformációval szemben, avagy a térbeli eltolás egy szimmetriája 
ezen elméleteknek. Egy másik példaként, ha egy kísérletet pontosan megismét-
lünk egy perccel vagy egy évvel később, a két kísérletben ugyanazt az eredményt 
fogjuk kapni. Ezt úgy mondjuk, hogy a fi zikai törvények invariánsak az időel-
tolási transzformációval szemben, avagy az időbeli eltolás a fi zika egy általános 
szimmetriája.

Több, egymás utáni transzformáció egy újabb transzformációval egyenérté-
kű: két, egy kilométeres eltolás egyenlő egy, két kilométeres eltolással. Két 90 
fokos forgatás (ugyanazon tengely körül), egyenlő egy 180 fokos forgatással. 
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A csoportelmélet nyelvén ezt úgy fejezik ki hogy a szimmetria transzformációk 
„csoportot” alkotnak. A Nobel-dijas magyar fi zikus, Wigner Jenő az atomokat le-
író Schrödinger-egyenletre ezt így fogalmazta meg: „azok az R transzformációk, 
amelyek az ekvivalens pontokat egymásba transzformálják, csoportot képeznek: 
a Schrödinger-egyenlet csoportját, minthogy az ilyen transzformációk recipro-
kai és szorzatai szintén egymásba transzformálják az ekvivalens elhelyezke-
déseket (azaz hozzá tartoznak ehhez a csoporthoz). A csoport egységeleme az 
azonos transzformáció, amely minden elhelyezkedést önmagába transzformál. 
A csoportnak magának a neve a konfi gurációs tér szimmetriacsoportja.” (Wigner 
J.: ’Csoportelméleti módszer a kvantummechanikában’, 1979. Természetesen 
Györgyi Géza pompás fordításának szövegét olvashattuk!). Negatív fogalma-
zással még közelebb visz a megértéshez Wigner: „... nehéz lett volna bármiféle 
természettörvényt felfedezni, ha azok nem volnának invariánsak térbeli és idő-
beli eltolásokkal szemben” (Wigner J.: ’Szimmetriák és refl exiók’, 1972.). Talán 
mondani sem kell, hogy ez a veretes szöveg is Györgyi-fordítás.)

A 20. század elején kezdték a kutatók átlátni a természet egyik legmélyebb 
törvényét: a tér és idő alapvető szimmetriái és a megmaradási törvények közöt-
ti kapcsolatot. Például felismerték, hogy az imént említett időeltolási szimmet-
riából elkerülhetetlenül következik az energia-megmaradás ünnepelt törvénye. 
Gondoljunk bele ennek az összefüggésnek a szépségébe és mélységébe.

E kapcsolat első matematikai megfogalmazója G. Hamel volt 1904-ben. 
Emmy Noether 1918-ban, ma már mérföldkőnek számító munkájában variáci-
ós problémák folytonos szimmetriáiból következő megmaradási tételeket állí-
tott fel. Ezen korai eredmények jelentőségét a kortársak azonban lassan kezdték 
megérteni. A szimmetriaelveknek a fi zikai törvényekben játszott meghatározó 
szerepét Wigner Jenő magyar fi zikus ismerte fel az elsők között és fektette le a 
csoportelmélet kvantummechanikai alkalmazásának alapjait. Wigner ezen mun-
kájáért kapta meg a Nobel-díjat 1963-ban, az indoklás szerint „az atommagok 
és az elemi részecskék elméletének továbbfejlesztéséért, különös tekintettel az 
alapvető szimmetriaelvek felfedezéséért és alkalmazásáért”. A szimmetriákon 
alapuló szemlélet hamarosan igen termékenynek bizonyult. Kutatók ezreinek ke-
zében elméleti eredmények sokaságához vezetett, melyek kísérletileg fényesen 
igazolódtak. Napjaink részecskefi zikájának a csoportelmélet az egyik fő tartó-
pillére.

GYÖRGYI GÉZA ÉS A CSOPORTELMÉLET

A szimmetriákról és a csoportelméletről H. Weyl, E. P Wigner és B. L. van der 
Waerden könyveiből tanult, amint ezt kandidátusi értekezése irodalomjegyzéké-
nek első három tétele is mutatja. Legnagyobb hatással Wigner lehetett rá, hisz 
az ő műveiből rengeteget fordított, és emiatt Wignerrel közvetlenül levelezett. 
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Hamarosan mélyen átlátta és értette a területet. Szegő Károly, a KFKI RMKI év-
tizedeken keresztül működött igazgatója szavaival „Géza apostolává és – Marx 
Gyurka fogalmazásában – hazai főpapjává vált a csoportelméleti tudományok-
nak. Hozzá fordult mindenki, aki ezt Magyarországon tanulni akarta, az egyete-
misták és a nem egyetemisták egyaránt. A csoportelmélet, sokan ismerjük, iga-
zából kielégíti az ember esztétikai igényét is. Nemcsak hasznos a fi zikában, de 
a csoportelmélet szép is, és nem csoda, hogy Györgyi Géza ebbe a tudományba 
szeretett bele, hogy ez állt annyira közel a lelkéhez.”78

Először a KFKI-ban, később az egyetemen is csoportelméletről és annak 
fi zikai jelentőségéről, alkalmazásairól tartott szemináriumsorozatokat éveken 
keresztül. Erről e-mail-váltásunk során Hraskó Péter személyes visszaemléke-
zésében így szól: „Gy örgyi Gézát én is szerettem és tiszteltem. Sajnos azonban 
nagyon kevés emlékem van róla. Mindössze egy cikket írtunk közösen. Ekkor 
én még annyira kezdő voltam hozzá képest, hogy inkább csak olyan kisinas sze-
repet játszottam mellette. Géza ugyan csak három évvel volt idősebb nálam, de 
én nem fi zikus szakot végeztem, hanem műegyetemre jártam. Tulajdonképpen 
az egyetem elvégzése után kezdtem csak fi zikával foglalkozni, ezért is – meg 
persze az ő markáns tehetsége miatt – nagyon kezdő voltam hozzá képest. A kö-
zös cikkünk után a kapcsolatunk lényegében arra korlátozódott, hogy lehetőleg 
minden előadásán és szemináriumán igyekeztem ott lenni. Elsősorban a csoport-
elméletről tartott szeminárium-sorozatának és az ahhoz írt jegyzetének köszön-
hetek nagyon sokat. […] 1959 nyarán Visegrádon túráztam, amikor vidáman 
integetve száguldott el mellettem a biciklijén. Néhány hét múlva már mozgás-
képtelen volt.”

Évfolyamtársam, Jéki László nagyszerű KFKI-monográfi ájában79 a ’Jelentő-
sebb tudományos eredmények – Magfi zikai kutatások’ fejezetben így ír: „Györ-
gyi Géza úttörő szerepet játszott abban, hogy a hatvanas évek elejétől a szim-
metriákat (csoportelmélet) használták fel jelenségek analízisére, új jelenségek 
felismerésére.”

Györgyi Géza tudományos munkásságának második csúcsa a Kepler-prob-
léma, melyben legjelentősebb sikereit érte el, s e téren elért eredményei mind-
máig tartó nemzetközi visszhangot keltettek. A témát Géza nagyon szerette, fon-
tosnak tartotta, nagy örömmel, szenvedéllyel művelte, miképpen azt a tárgykört 
bemutató didaktikai írásaiból is kiolvashatjuk. Erről szólt MTA doktori disszer-
tációja.80 

78  Szegő K.: Györgyi Gézára emlékezünk. = Fizikai Szemle, 2000. (50. évf.) 10. sz. 337–338. 
A cikket közöljük az ’Írások Györgyi Gézáról’ fejezetben.

79  Jéki László: KFKI, Artéria Stúdió, Bp., 2001. 193.
80  Györgyi Géza: Dinamikai szimmetriák. A –1/r potenciál. = Magy. Fiz. Foly., 1972. (20. köt.) 2. 

füz. 163–199.
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A KEPLER-PROBLÉMA ÉS DINAMIKAI SZIMMETRIÁJA

A bolygómozgás az emberi szellemet régóta foglalkoztató fi zikai probléma, 
melynek például a naptárkészítés és a navigáció területein nagy gyakorlati jelen-
tősége is volt. A bolygók keringésének Johannes Kepler nevéhez fűződő leírása 
mindmáig nem veszítette érvényét a gr a vitációs kéttestprobléma newtoni me-
chanikájának keretén belül. Utat talált a középiskolai tananyagba, s természet-
tudományi hallgatók tanulmányaik elején találkoznak vele. A nemrelativisztikus 
kéttestrendszer jelenségkörét a fi zikusok gyakran Kepler-problémának hívják. 
A 20. század elején a kvantumfi zika felfedezése forradalmat hozott. Mivel a 
gravitációval alakilag azonos Coulomb-törvény vezérli az atommagok és elekt-
ronok kölcsönhatását, ezért a hidrogén-atommal való szoros kapcsolat révén a 
Kepler-problémában konvergál a mikro- és makro-világ. A kvantummechaniká-
nak és a fi zikai szimmetriák elméletének megalapozására kulcsfontosságú hatást 
gyakorolt, s ez a Rutherford-szóráson és a H-atom színképvonalain át az atom-
magokig és a kvarkokig vezetett.

A gravitációs potenciál különlegessége – miként azt az évszázadok folya-
mán különböző módszerekkel többen, köztük Laplace, Hamilton, Gibbs, őket 
követve Runge és Lenz kimutatták –, hogy az abban mozgó test hely- és impul-
zuskoordinátáinak egy, az impulzusmomentumtól független, vektor alakú kom-
binációja is megmarad. E kombináció arányos az excentricitás-vektorral, mely a 
pályának a centrumhoz legközelebbi, azaz a perihélium pontja felé mutat, s hosz-
sza az excentricitás. Az excentricitás-vektor megmaradása véges mozgás esetén, 
szemléletesen a pálya zártságával függ össze, nevezetesen az ellipszis orientá-
ciójának állandóságát fejezi ki. Ezt a kapcsolatot abból is láthatjuk, hogy véges, 
de nem záródó pálya esetén a perihélium pont a centrum körül körbe fordulna, s 
emiatt a pálya orientációját kitüntetett irány nem jellemezhetné.

Mint korábban szóltunk róla, a 20. század elején tisztázták, hogy egy szim-
metria megmaradó mennyiség létezését vonja maga után, melynek alakját No-
ether tétele adta meg. Ennek a kérdésnek a megfordítottja vetődik fel a Kep-
ler-problémában, éspedig az, hogy felismerhető-e olyan szimmetria, melynek 
az excentricitás-vektor megmaradása a következménye. A több száz éve tudott 
megmaradó mennyiséghez tartozó szimmetriát azonban sokáig nem ismerték fel, 
ennek is tulajdonítható közkeletű „rejtett” jelzője.

A tér elforgatásokkal szembeni invarianciáját általános centrális – azaz a cent-
rumtól mért r távolság tetszőleges függvényeként előálló – potenciálban végzett 
mozgás esetén geometriainak tekinthetjük. E szimmetria nyilvánvaló következ-
ménye, hogy valamely pályából azt elforgatva olyan másik pályát kapunk, amely-
nek energiája azonos az elforgatás előttiével. A Kepler-probléma azonban egy 
speciális, a centrumtól mért távolság reciprokával arányos, azaz 1/r-es potenciál 
által defi niált dinamikai törvény révén meghatározott mozgás. Ha ennek a „rejtett” 
szimmetriáját keressük, akkor konkrétan azt a kérdést szeretnénk megválaszolni, 
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vajon léteznek-e a térbeli elforgatásnál általánosabb, sajátságosan a Kepler-moz-
gásra jellemző olyan transzformációk, amelyek az energiát változatlanul hagyják.

A választ ma már ismerjük, az energiát megőrző, a forgatásnál általánosabb 
transzformációk léteznek, s az összes ilyet előállították. Először elvont szinten 
foglaljuk őket össze, s később szemléltetjük.

Mint ismeretes, három dimenzióban az impulzusmomentum vektormennyi-
ség. Ugyanakkor a komponensei egy 3x3-as antiszimmetrikus tenzorba is ren-
dezhetők, melynek három független elemét adják meg. Az impulzusmomentum 
e két, azaz vektor- és tenzorreprezentációja ekvivalens annyiban, hogy a tér el-
forgatásakor az elfordult impulzusmomentum vektorból nyert 3x3-as új tenzor 
azonos lesz azzal, amelyet a régiből közvetlenül a tenzorokra érvényes elforgatá-
si szabállyal kapunk. Centrális mozgások esetén egy bármelyik reprezentációban 
alkalmazott, háromdimenziós elforgatás az impulzusmomentumot transzformál-
ja, míg az energiát invariánsan hagyja. A Kepler-problémában azonban ennél 
magasabb szimmetria érvényesül. Ha itt az impulzusmomentum antiszimmetri-
kus tenzorát az excentricitás-vektor elemeivel négydimenzióssá megfelelőkép-
pen egészítjük ki, akkor egy hat független elemből álló 4x4-es antiszimmetrikus 
tenzorhoz jutunk. Szemben a háromdimenziós esettel, a 4x4-es antiszimmetrikus 
tenzorhoz már nem találunk ekvivalens vektort, ezért a Kepler-probléma „rej-
tett” szimmetriáját a 4x4-es tenzorok terében fogalmazhatjuk meg.

Kimutatható, hogy az előzőekben bevezetett négydimenziós téren értelmez-
hetők azok a legáltalánosabb transzformációk, melyek az energiát invariánsan 
hagyják. Konkrétabban, ezek a negatív energiák, azaz zárt pályák esetében a 
négydimenziós tér ortogonális transzformációi, míg a pozitív energiájú, azaz 
hiperbolapályákon történő mozgás mellett a négy dimenzióba ágyazott forgás-
hiperboloid felületeket önmagukba vivő transzformációk. Ez utóbbiak a relativi-
táselméletből ismert Lorentz-transzformációk, amelyekkel fennálló kapcsolat az 
itt tárgyalt, nemrelativisztikus Kepler-probléma tudományterületeket összekötő 
szerepét újabb látószögből világítja meg.

A fenti absztrakt térbeli transzformációk közvetlenebb fi zikai jelentéssel is 
bírnak, melyet röviden alább szemléltetünk. Ehhez segítségül hívjuk a hodog-
ráf fogalmát is, mely a mozgás során a sebességvektor végpontjának mértani 
helyét jelenti, a sebességtér origójából felmérve. Hamilton ismerte fel, hogy a 
Kepler-mozgás során pozitív energiák mellett a hodográf körív, zérus és negatív 
energiáknál pedig teljes körré záródik. Nomármost, a fent jelzett invariancia-
transzformációk során az impulzusmomentum, az excentricitás és velük együtt 
a kúpszelet-pálya alakja, a hodográf sugara és centrumának helye változik. Vi-
szont a nagytengely, a sebesség az ellipszispályák kistengelyének végpontjaiban 
és a hiperbolapályák végtelen távoli pontjaiban, valamint ellipszis-pálya eseté-
ben a keringési idő változatlan marad. Noha itt nincs módunk a négydimenziós 
szimmetria mélyebb megvilágítására, az invariáns fi zikai mennyiségekre hozott 
példákkal konkrét fi zikai következményeit érzékeltettük.
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Az előzőeket oly módon foglalhatjuk össze, hogy a Kepler-mozgás, és az an-
nak energiáját megadó Hamilton-függvény a térirányok ekvivalenciáját kifejező 
geometriai, azaz a háromdimenziós tér elforgatásával szembeni szimmetriánál 
magasabb fokú szimmetriával rendelkezik. Ez a magasabb szimmetria már nem 
tisztán geometriai természetű, nem következik a tér tulajdonságaiból, ez algeb-
rai szimmetria, melyet az energia kifejezése, illetve a dinamikai törvény speci-
ális alakja (azaz az 1/r-es potenciál) von maga után. Ezért az ilyen magasabb 
szimmetriákat rejtett vagy dinamikai szimmetriának is nevezik. A Kepler-prob-
lémával azonos a vonzó Coulomb-térbeli mozgás, melynek rejtett szimmetriájá-
nak kvantummechanikai következményeként számította ki W. Pauli a Schrödin-
ger-egyenlet ismerete nélkül, tisztán algebrai úton a hidrogénatom spektrumát.81 
A négydimenziós forgásszimmetriát V. A. Fock fedezte fel 1935-ben a hidrogé-
natom sajátállapotainak impulzustérbeli leírásakor, melynek Pauli módszerével 
való kapcsolatát egy évvel később V. Bargmann tárta fel. 82

A H-atom dinamikai szimmetriáinak további meglepő következményei 
is vannak. A kvantummechanika megszületésével a körpályákra vonatkozó 
Bohr-posztulátumok meghaladottakká váltak. Finomított változatuk, a Bohr–
Sommerfeld kvantálási feltétel, viszont továbbra is igen jó közelítés maradt, a 
Coulombénál általánosabb potenciálban is. A H-atom itt is különleges szerepet 
tölt be, azaz e feltétel a teljes energiaspektrumát egzaktul kiadja – e sajátosság 
szintén a magas fokú dinamikai, rejtett szimmetria jelenlétére vezethető vissza. 
Hasonlóképpen a rejtett szimmetriának tulajdonítható a sok kvantummechanikai 
tankönyvben megállapított, de mélyebben sokszor meg nem világított tény hogy 
a klasszikusan számított, Coulomb-térbeli szórási hatáskeresztmetszet azonos a 
kvantummechanikából kapott mennyiséggel.

GYÖRGYI GÉZA LEGMARADANDÓBB EREDMÉNYEI 

Első nemzetközi publikációja a témakörben Révai János társszerzőségével ké-
szült.83 Ebben háromnál magasabb dimenziójú terekben vizsgálták az 1/r-es 
potenciálbeli kvantummechanikai Schrödinger-problémát, melyet a tetszőleges 
dimenziójú hidrogénatomnak tekinthetünk. A háromdimenziós rendszer rejtett 
szimmetriájának megértéséhez lényeges annak ismerete, vajon az mennyiben 

81  Pauli, W.: Über das Wasserstoffspektrum vom Standpunkt der neuen Quantenmechanik. = Z. 
Phys. 36(1926) 336–363.

82  Fock, V. A.: Zur Theorie des Wasserstoffatoms. = Z. Phys. 98/3(1935) 145–154. V. Bargmann: 
Zur Theorie des Wasserstoffatoms, Bemerkungen zur gleichnamigen Arbeit von V. Fock. = Z. 
Phys. 99/7(1936) 576–582.

83  Györgyi, G. – Révai, J.: K teorii szkritoj szimmetrii zadacsi Keplera. = Zsurn. Exp. Teor. Fiz. 48 
(1965) 1445–1447. Angol fordítása: Hidden Symmetry of the Kepler Problem. = Soviet Phys. 
JETP 21 (1965) 967.
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múlik a potenciál speciális alakja mellett a térbeli dimenziószám értékén. Györ-
gyi Géza szerzőtársával kimutatta, hogy a háromdimenziós H-atomban meg-
jelenő dinamikai szimmetria analógja magasabb dimenzióban is érvényesül, 
ennek szerkezetét feltárták, és segítségével tisztán algebrai úton meg tudták ha-
tározni a kötött állapotok spektrumát. Györgyi első hozzájárulását a dinamikai 
szimmetriák elméletéhez tehát úgy lehet összegezni, hogy Pauli és Bargmann 
munkáját magasabb dimenziókra általánosította. Mára ez az általánosítás a for-
rás számontartása nélkül széles körben ismertté és elfogadottá, nem egy helyen 
tanagyaggá vált.

1967-ben trieszti tanulmányútja során visszatért a háromdimenziós esethez, 
mely témában két legfontosabb cikkét84,85 alkotta meg. Ezekre alapozódott az 
MTA doktori disszertációja is.86 Eredményeinek jelentőségét már pályatársai is 
elismerték, és nemzetközi visszhangjuk és idézettségük mindmáig tart. Az első 
fent hivatkozott trieszti cikkének vezérmondatául idézetet választott Keplernek 
az 1619-ben megjelent ’Harmonice Mundi’ művéből, jelen szerző fordításában: 
„napvilágra hoztam, és minden reményemet fölülmúlva igazán megértettem, 
hogy a harmónia teljes természetét, egészében és minden részletével […] fel-
fedezhetjük az égi mozgások között; amely valójában nem oly módon mutat-
kozik meg, ahogyan azt korábban elgondoltam (ez nem kevés örömöt szerzett 
számomra), hanem attól teljesen különböző, ugyanakkor a legkiválóbb és a leg-
tökéletesebb módon” – ’A világ harmóniája’ (1619).

A Triesztben készült dolgozataiban olyan tárgyalási módot vezetett be, 
amely felszínre hozza a probléma rejtett szimmetriáját, az ő szavaival élve: 
„szembeszökően invariáns” tárgyalást fejlesztett ki. A rejtett szimmetriát szem-
léletes, négydimenziós, geometriai kép, illetve kinematikai modell segítségével 
jelenítette meg előttünk. Míg korábban Fock a kvantummechanikai probléma 
impulzusterében a négydimenziós forgásinvarianciát kimutatta, Györgyi Géza a 
klasszikus mechanikai fázistérbeli, hamiltoni mozgást állította elő és szemléltet-
te ily magas fokú szimmetriával rendelkező alakban.

A probléma négydimenziós forgásszimmetriájának a harmincas években tör-
tént felismerését követően jelentős lépést tett ennek szerkezetének megismerése 
terén Henri Bacry 1967-ben. Nevezetesen, e forgásszimmetriát élesebben vilá-
gította meg azáltal, hogy a hely- és impulzuskoordináták olyan négydimenziós 
kombinációit vezette be, amelyek a valós időben egyenletes körmozgást végez-
tek. Azonban Bacry változói viszonylag bonyolult alakúak voltak, az intuitív 
értelmezésük is hiányzott, s ezért egyenletes körmozgásuk fi zikai jelentése tisz-
tázatlan maradt.

84  Györgyi, G.: Kepler’s Equation, Fock Variables, Bacry’s Generators and Dirac Brackets. = 
Nuovo Cimento, A Series 10, 53, 3 (1 Febbraio 1968) 717–736;

85  Györgyi, G.: Kepler’s Equation, Fock Variables, Bacry’s Generators II. Classical and quantum 
group dynamics of the Kepler problem. = Nuovo Cimento A 62, 2 (21 Luglio 1969) 449–474.

86  Ld. 80. sz. lábjegyzet.
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Bacry törekvésére igen rövid időn belül Györgyi tette fel a koronát azáltal, 
hogy egy formailag elegánsabb és fi zikailag érthetőbb megközelítést fejlesztett ki. 
Kimutatta, hogy jól megválasztott, alakilag egyszerű, négydimenziós kiterjesz-
téssel maguk a hely és az impulzus vektorai is egyenletes körmozgást végeznek 
egy-egy négydimenziós gömbfelület főkörén. A kiterjesztés megfelelő megválasz-
tása mellett ezt azzal érte el, hogy a valós időt a pálya mentén egy helyfüggő mó-
don átparaméterezte. Az így nyert új időparaméter önmagában is fi gyelemre méltó, 
amennyiben egy tényező erejéig megegyezett a már Kepler által leírt, a fi zika és a 
csillagászat történetében kulcsszerepet játszó ún. excentrikus anomáliával.

A fázistér változóinak négydimenziós kiterjesztésével és az idő átparaméte-
rezésével Györgyi Géza a negatív energiájú, azaz zárt pályán végbemenő, Kep-
ler-mozgást négydimenziós gömbfelületen végbemenő, gravitációs erő nélküli, 
azaz tehetetlenségi, geodetikus mozgássá transzformálta. Ennek megfelelőjét po-
zitív energiák mellett is megtalálta, az ilyen mozgást négydimenziós forgáshiper-
boloidok felületén történő geodetikus pályákként, azaz itt is tehetetlenségi moz-
gásként állította elő. Eredményeinek két igen szemléletes üzenetét emeljük ki.

Az első túlmutat a newtoni mechanikán, amennyiben Györgyi a Kepler-moz-
gást eggyel magasabb dimenzióban egy gravitáció nélküli, tehetetlenségi moz-
gássá egyszerűsítette, s ennek révén bele tudta szőni az erőtörvényt magukba 
a téridő változóiba. Az általános relativitáselmélethez ez közeli hasonlatossá-
got mutat, mindeközben ő a newtoni kereteken belül volt képes geodetikusok 
alakjában megfogalmazni a Kepler-mozgást, melyre ennek sajátos dinamikai 
szimmetriája adott lehetőséget. A Kepler-problémának a fi zikában játszott kitün-
tetett szerepét ez élesebben világítja meg. Nevezetesen, túlmenően a korábban 
említett, a hiperbolákon végzett mozgás Lorentz-invarianciája révén a speciális 
relativitáselmélettel fennálló összefüggésen, a Kepler-mozgásnak az általános 
relativitáselmélet elveihez hasonló, geodetikus jellegét tárta fel.

Másodikként említjük, hogy elmélete új fényt vet egy régi vitára, éspedig 
egyszerre teljesült Kepler bírálóinak kívánsága, másfelől magának Keplernek 
is a dédelgetett vágya: a három dimenzióban elliptikus, azaz alacsonyabb szim-
metriájú égi pályák négy dimenzióban valóban magasabb szimmetriájú, azaz tö-
kéletes körök alakjában állnak előttünk. Az elmélete révén a Kepler-probléma 
három dimenzióban rejtett szimmetriája kitárulkozik előttünk, nevezetesen Kep-
ler háromdimenziós ellipszisei négydimenziós „tökéletesen szimmetrikus” kör-
pályák vetületei a háromdimenziós fi zikai térre. A négydimenzióssá kiterjesztett 
impulzustérben is körpályák valósulnak meg, melyekből a Fock által alkalma-
zott sztereografi kus projekció adja a hodográf Hamilton óta ismert köreit.

Micsoda ihletett meglátás a Kepler mozgás három dimenzióban rejtett szim-
metriáját egy négy dimenziós „szembeszökően” szimmetrikus, tökéletes kör-
mozgás háromdimenziós alacsonyabb szimmetriájú, elliptikus vetületeként ér-
telmezni! A Kepler-mozgásban elért eredmények kétségkívül Györgyi alkotói 
pályájának a legfontosabb csúcsa.

Gyorgyi_Geza3.indd   95Gyorgyi_Geza3.indd   95 2016. 03. 16.   11:11:252016. 03. 16.   11:11:25



96

Györgyi a tehetetlenségi egyenleteken túlmenően, több más klasszikus mecha-
nikai változót bevezetett s ezek mozgásegyenletein keresztül sokoldalúan bemu-
tatta, miként manifesztálódik a magasfokú dinamikai szimmetria a Kepler-prob-
lémában. A tudományos szempontok mellett esztétikailag is van értéke annak, 
ahogy a kibővített kanonikus transzformáció módszerével a Hamilton-egyenletek 
Dirac-zárójeles általánosításának alakjában fogalmazta meg a mozgásegyenlete-
ket. Ezeket Györgyi munkájáról láthatóan nem tudva Ligon és Schaaf 1976-ban 
újra felfedezték. A matematikai és fi zikai szakirodalomban e visszatérő téma tár-
gyalásakor e diff erenciálegyenleteket hol a magyar szerzőről, hol az utóbbiakról 
nevezik, s van, ahol Györgyi–Ligon–Schaaf néven szerepelnek.

A klasszikus Kepler-problémára vonatkozó eredményeit a kvantummechani-
kában a H-atom rejtett szimmetriáinak leírására is alkalmazta. Kimutatta, hogy a 
négydimenziós térben befutott körpálya sugara éppen azokat az értékeket veszi 
fel, amelyeket a Balmer-formula értelmezésére bevezetett Bohr-féle kvantum-
feltétel ad. Erről részletesebben a ’Fizikai Szemlé’-ben megjelent cikkben ol-
vashatunk.87

A hatvanas években a dinamikai szimmetriák iránti érdeklődést az is erő-
sítette, hogy segítségükkel, a Györgyi-féle változók egyenleteihez hasonlóan, 
az erőtér alkalmazása helyett az atommag kötési és energia-viszonyai esetleg 
tárgyalhatók, illetve útmutatást nyújthatnak más hadronfi zikai problémák meg-
oldásához. A kérdés napjainkban is fölmerül, ám a remény egyelőre nem igazo-
lódott be.

Györgyi Géza eredményei közül az egyik legjelentősebb a probléma teljes di-
namikai csoportjának a felismerése. Az idáig tárgyalt négydimenziós forgatások, 
egyezményesen SO(4) jelű invarianciacsoportját az azonos energiájú zárt pályákat 
egymásba vivő, korábban diszkutált transzformációk alkotják. Viszont egy prob-
léma dinamikájának teljes leírása nyilvánvalóan magában kell, hogy foglalja az 
összes, különböző energiájú pályát. A csoportelmélet nyelvén, a teljes dinamika le-
írásához szükség van azokra a transzformációkra is, amelyek nem hagyják az ener-
giát invariánsan, hanem egy adott energiájú pályát áttranszformálnak az összes, 
más energiájú pályába. Ezen transzformációk alkotják egy probléma teljes dinami-
kai csoportját, melyet nem-invariancia csoportnak is neveznek a transzformációk-
nak az energiát megváltoztató hatása miatt. A teljes dinamikai csoporton belül még 
külön fi zikai jelentőséggel bír az összes zárt pályát egymásba vivő transzformáci-
ók csoportja, amelyet a kvantummechanika nyelvén spektrumgeneráló csoportnak 
neveznek, mivel a kvantum-probléma összes kötött állapotát egymásba viszi s en-
nélfogva a diszkrét energiaspektrumot előállítja.

A Kepler-probléma teljes dinamikai csoportját Györgyi Géza ismerte fel, s 
alkotta meg a transzformációit fi zikai jelentést hordozó változók segítségével. 

87  Györgyi G.: A Kepler-probléma „rejtett” szimmetriáiról. = Fizikai Szemle, 1968. (18. évf.) 5. sz. 
142–145. A cikk fakszimiléjét közöljük a ’Györgyi Géza írásaiból’ fejezetben.
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A csoportelméletben az egyezményesen SO(4,2) jellel azonosított csoportként 
tartották számon, melyet elképzelhetünk a hatdimenziós térbe ágyazott, három 
negatív és két pozitív görbülettel jellemezhető forgáshiperboloid felületek in-
varianciacsoportjaként.

A felismerés „benne volt a levegőben”. Az előzőleg említett, a Kepler-prob-
lémában a negatív energiájú állapotokat összekötő, spektrumgeneráló csoport 
szerepére az SO(3,2)-t javasolták 1965-ben, helyette az SO(4,1)-et Bacry vetette 
fel 1967-ben. Ugyanebben az évben a ’Physical Review’-beli cikksorozatban 
Barut és Kleinert közölték felismerésüket arról, hogy a teljes dinamikai csoport 
az SO(4,2). Györgyi első, a Kepler-probléma magasabb szimmetriájára és a tel-
jes dinamikai csoportra vonatkozó közleményei preprintként szintén 1967-ben 
láttak napvilágot.88 A csoportok jelölési konvencióiban nem járatos olvasó fi -
gyelmét arra hívjuk fel, hogy az SO(4,2)-nek az előzőekben említett csoportok 
természetszerűleg a részcsoportjai.

Ezt követően Györgyi az eredményeit kibontotta és továbbfejlesztette. Meg-
konstruálta a klasszikus problémában a teljes dinamikai csoport transzformáci-
óit, amelyekhez a kulcsot az ún. infi nitezimális generátoroknak a Kepler-mozgás 
eredeti hely- és impulzusváltozóinak segítségével történő előállítása jelentette, 
melyeket a kvantummechanikai problémában is megadott. Általában véve egy 
invarianciacsoport infi nitezimális generátorainak szerepe hasonló ahhoz, amit az 
impulzusmomentum komponensei a háromdimenziós forgatások esetén betölte-
nek. Nevezetesen, egyrészt a segítségükkel kis transzformációk expliciten elő-
állíthatók, másrészt Noether tétele szerint a csoporttranszformációkkal szemben 
fennálló invariancia esetén ők a megmaradó mennyiségek. Nem-invariancia cso-
port generátorai nem maradnak meg általában, de mint Györgyi a nagydoktori 
munkája végén bemutatja,89 a Hamilton-operátor kifejezhető ilyen generátorok-
kal is, s a diszkrét energiaspektrum algebrai úton velük előállítható. Noha köz-
tudott a végeredmény, éppen széleskörű ismertsége miatt új levezetése is értékes 
szellemi teljesítmény.

Györgyi eredményeinek bemutatását saját szavaival, a nagydoktori disszer-
tációjának tételes összefoglalójával zárjuk (a folyóiratközlésben nem szerepelt; 
a jelölést egyszerűsítettük, s elhagytunk egy hivatkozást).

„Az értekezés új tudományos eredményei

1. Megmutattam, hogy a Fock-változók és azok kanonikus konjugáltjainak se-
gítségével a Kepler-probléma teljesen »geometrizálható«, azaz olyan alak-

88  Györgyi, G.: On the symmetries of the Kepler problem. International Atomic Energy Agency 
International Centre for Theoretical Physics, Trieste, 1967 Internal Report 3/1967, és Kepler’s 
equation Fock variables, Bacry’s generators and Dirac brackets. Report. IC/67/46. International 
Atomic Energy Agency International Centre for Theoretical Physics, Trieste, 1967. 28.

89  Ld. 80. sz. lábjegyzet.
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ban fogalmazható meg, amely az SO(4), ill. SO (3, l) dinamikai csoportokkal 
szemben mutatott invariancia-szimmetriáját kezdettől fogva szembetűnővé 
teszi. Azt találtam, hogy a dt idődiff erenciál a Fock-változók és kanonikus 
konjugáltjaik SO(4), ill. SO(3,1) transzformációival szemben sem invariáns. 
Ezért új, invariáns τ időparamétert vezettem be; megmutattam, hogy ez az 
energia negatív értékeire arányos az excentrikus anomáliával. A t → τ transz-
formációval kapcsolatban megadtam a valószínűség Fock transzformációja-
kor fellépő megváltozásának értelmezését.

2. Bevezetve a »Bacry-változók«-at, a problémának olyan alternatív geomet-
riai megfogalmazást adtam, mely megőrzi a dt fi zikai idődiff erenciál inva-
rianciáját.

3. Kimutattam, hogy a H atom Schrödinger-egyenletének megoldása céljából 
rendszerint bevezetett

új változók kibővített kanonikus transzformációval nyerhetők; az időváltozó 
megváltozása eközben: t→ τ. Felhasználva a Dirac-féle zárójeles kifejezés 
fogalmát, megadtam a Fock- és a Bacry-változók, valamint az x, y, ill. a q, 
p változók segítségével megadott leírások kapcsolatának pontos megfogal-
mazását.

4. Mind a Fock-, mind a Bacry-változókból kiindulva megszerkesztettem a 
probléma dinamikai szimmetriacsoportjainak klasszikus generátorait. A geo-
metriai megközelítés nagyfokú egyszerűsödést eredményezett Bacry mód-
szeréhez képest; a Bacrytól E < 0 mellett nyert SO(4, l) generátorokon kívül 
mind E < 0, mind E > 0 esetére megkaptam az SO(4,2) teljes dinamikai 
csoport generátorait. A használt megközelítés előnye még: világossá teszi a 
Bacrynál bonyolult alakban megjelenő generátorok egyszerű geometriai je-
1entését, ill. kapcsolatukat a Fock-változókkal. Meghatároztam továbbá az 
SO(4,2) teljes dinamikai csoport véges transzformációit.

5. Megszerkesztettem a kvantummechanikai SO(4,2) generátorokat, elkerülve 
a hivatkozást a Schrödinger-féle sajátfüggvények explicit kifejezésére.”

A Kepler-probléma mindmáig nem veszítette el vonzerejét, dinamikai szim-
metriáját rengeteg cikk s nagyszámú tankönyv tárgyalja. Györgyi úttörő ered-
ményére is támaszkodik a többdimenziós általánosítása, s emellett további kiter-
jesztései is ismeretesek. Az eredeti Kepler-mozgás négydimenziós szimmetriáját 
különösen szembetűnővé tevő, a fázistérbeli tehetetlenségi mozgást meghatáro-
zó egyenleteit az összefoglaló cikkek, monográfi ák rendszeresen alaphivatko-
zásaik között említik. A probléma teljes dinamikai csoportjának felfedezéséért 
elismeréssel idézik mindmáig.

x = √ ±2mE q ,  y = p / √ ±2mE

Gyorgyi_Geza3.indd   98Gyorgyi_Geza3.indd   98 2016. 03. 16.   11:11:252016. 03. 16.   11:11:25



99

Illusztrációképpen konkrétan említünk három rá hivatkozó tematikus kötetet. 
Egy – a fi zika csoportelméleti módszereiről szóló, 1985-ben megjelent – cikk-
gyűjteményben a fent említett csoportok fi zikai szerepének felderítőit nevezik 
meg, éspedig az SO(4,1)-nél Bacry, Böhm, Barut, Kleinert és Györgyi, majd az 
SO(4,2) esetén Györgyi, Nambu, Fronsdal, Barut, Kleinert szerzőket.90 Nambu a 
természet szimmetriáit egyik legmélyebben értő elméleti fi zikus volt, a 2008-as 
Nobel-díj egyik kitüntetettje, melyet a spontán sérült szimmetriának a szubatomi 
fi zikában való felfedezéséért kapott. További két összefoglaló könyvet idézünk, 
melyek az eredetileg Bacry által bevezetett és Györgyi által nagyban egyszerű-
sített változókat már kettejük nevével jelölik. Cushman és Bates munkájában ez 
az állandósult elnevezés „Bacry–Györgyi variables and the conformal group” 
formában szerepel.91 Cordani a klasszikus és kvantum Kepler-probléma csoport-
elméleti vonatkozásairól írt 2003. évi monográfi ájában92 számos helyen tér ki a 
Bacry–Györgyi-paraméterekre, s a ’Regularization and Symmetry’ c. fejezetben 
szerepel egy ’Bacry–Györgyi parameters’ c. rövid alfejezet. E könyv iránti ér-
deklődést jelzi, hogy a közelmúltban megjelent a második kiadása.

Összefoglalásul, Kepler törvényeit a bolygómozgásról a fi zikusok három-
száz éven keresztül megértett jelenségkörnek tekintették. A huszadik század 
első felében lezajlott kvantumfi zikai forradalom az atomi világ gyökeresen új 
leírását eredményezte. Az elektronok atommag-körüli mozgását a bolygómoz-
gással egy kategóriába tartozó Coulomb-törvények írják le, ezért a kvantum-
fi zika megalapozó részeként a Kepler-féle problémák újra a fi gyelem fókuszába 
kerültek. A csoportelmélet módszereinek bevezetése megnyitotta az utat az ad-
dig ismeretlen, rejtett szimmetriák feltárására e problémákban. Györgyi hozta 
felszínre a Kepler-probléma rejtett szimmetriáinak mély tulajdonságait, dolgozta 
ki a szimmetriáin túlmenően a teljes dinamikai leírását, és osztotta meg mind-
ezeket velünk bevilágító erővel. Olyan összefüggéseket fedezett fel, amelyek 
évszázadokon át a legnagyobb elmék előtt maradtak rejtve. Szent-Györgyi Albert 
megfogalmazásában a legmagasabb szintű, legértékesebb tudományos áttörések 
ismérve: „Nézni, amit mindenki nézett, és meglátni, amit senki se látott.” Ezzel 
a mércével Györgyi Géza kiemelkedően magas színvonalú és maradandó értéket 
alkotott a tudományos világ számára.

90  Serebrennikov, V. B. – Shabad, A. E.: Dynamic Groups in Problems with Central Dynamics, 
megjelent a Group Theoretical Methods in Physics, 1. kötetében, szerk. Markov, M. A. et al. 
(Harwood Academic Publishers, 1985, Chur – London – Paris – New York) 691–704.

91  Cushman, Richard H. – Bates, Larry M.: Global Aspects of Classical Integrable Systems, 
Springer Science & Business Media, 1997.

92  Cordani, Bruno: The Kepler Problem – Group Theoretical Aspects, Regularization and 
Quantization, with Application to the Study of Perturbations, Birkhäuser Verlag, Basel – Boston 
– Berlin, 2003 (második, utánnyomásos kiadás 2013).
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KÜLFÖLDI TANULMÁNYUTAK, KONFERENCIÁK

Három évvel fi zikus diplomájának megszerzése után, 1957 június 29 és szep-
tember 17. között a Magyar Tudományos Akadémia kiküldetésében a grenoble-i 
egyetemtől nyert ösztöndíj segítségével egyetlen magyarként részt vett Francia-
országban egy nyolchetes elméleti fi zikus iskolán.

Géza odafelé repülővel, visszafelé vonattal utazott. A Les Houches-i nyári 
iskola után még egy kis időt Párizsban is eltöltött. Ekkor találkozott a Keresz-
tury-tanítvány Maller Sándor irodalomtörténésszel, aki a Magyar UNESCO Bi-
zottság párizsi képviselője volt, és egy Párizst bemutató körút után feleségével 
szíves vendéglátásban részesítették. A Les Houches melletti 1100 méter maga-
san fekvő Côte des Chavants menedékházban tartott iskola napirendjéről, a ne-
ves tudósok előadásairól részletesen beszámolt a ’Fizikai Szemle’ 1958. évi első 
számában: ’Elméleti fi zikus iskola a Mont Blanc tövében’ címmel.

Hazafelé jövet megszakította vonatútját Frankfurtban, ahol meglátogatta 
Tünde vegyészmérnök bátyját, aki 56 novemberében hagyta el Magyarországot. 
Együtt tettek kirándulást a Rajnához, a mellékelt kép a kölni dóm tornyában ké-
szült.

1957-ben a Szovjetunióban is volt tanulmányúton, november 16 és decem-
ber 1. között részt vett Dubnában a „kis és közepes energiájú magreakciókról tar-
tott szovjet össz-szövetségi konferencián” A konferenciához kapcsolódóan még 
Leningrádba is eljutott.

1958-ban ismét a Szovjetunióba 
mehetett: március 10-től április 11-ig, 
tehát egy hónapig a dubnai Egyesített 
Atommag Kutató Intézetben dolgo-
zott. Betegsége 1959. nyarának végén 
sújtott le rá, melyről később részlete-
sen szólunk.

A következő szovjetunióbeli útra 
1964 augusztusában került sor: 8-án 
ült repülőre, hogy részt vegyen Grú-
ziában, Telaviban egy magszerkezeti 
nyári iskolán 11. és 28. között. Erről 
az iskoláról Berényi Dénessel közösen 
beszámolót is írtak a ’Fizikai Szem-
lé’-ben 1965-ben.

„1962-ben Csehszlovákiában, 
1964-ben az NDK-ban és a Szovjet-
unióban [ez az imént említett grúziai 
út, a szerző megjegyzése], 1966-ban 

Györgyi Géza a kölni dóm tornyában 
1957-ben
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Franciaországban tettem tudományos célú, hivatalos utat. ... Turistaút céljából 
még soha nem voltam külföldön” – írta önéletrajzában 1966-ban.

Géza noteszbejegyzése alapján kicsit pontosítjuk és ki is egészítjük a fenti 
felsorolást.

1962. augusztus 20-tól szeptember 8-ig nyári iskolán vett részt az Alacsony 
Tátrában (’International Summer School on Nuclear Theory’)

1966. június 3-tól július 1-jéig egyhónapos CNRS (Centre National de la 
Recherche Scientifi que) ösztöndíjjal volt Párizsban, az Institut Henri Poinca-
réban.

1967-ben február 27-től három hónapot Triesztben töltött az International 
Centre for Theoretical Physics vendégkutatójaként, Abdus Salam, az intézet 
igazgatója meghívására. Az ottani kutatói életforma, a munkára koncentrálás le-
hetősége, a könyvtár késő estig való szabad használata, a szakmai beszélgetések, 
a kellemes éghajlat, mind hozzájárultak eredményességéhez: két preprint és két 
Nuovo Cimento cikk őrzi ennek emlékét, amelyek később részét képezték aka-
démiai doktori értekezésének is. Az ebben az időben szintén vendégkutatóként 
Debrecenből ott dolgozó Koltayné Gyarmati Borbála barátsága, segítsége sokat 
jelentett Géza számára.

Géza trieszti tartózkodásának végére Tünde kiutazott hozzá kisfi ával és 
együtt szép olaszországi körutat tettek, lementek egészen az ógörög emlékeiről 
nevezetes Paestumig.

 1967. augusztus 2-tól rövid konferencián volt Dubnában.
1968-ban Franciaországban, az Orsay-i Magfi zikai Intézet Elméleti Fizikai 

Osztályán dolgozott egy évig, Theodore Kahan meghívására. Kahan professzor 
és Hajdú János társszerzőségével egy, az előbbi által szerkesztett könyv egyik 
fejezetét itt írta.93 Párizs közelében élte meg a májusi diáklázadásokat.

Géza Orsayban közelebbi ismeretségbe került Roger Nataf professzorral és 
családjával, akik meghívták négy gyermekük mellé az akkor 11 éves Géza fi át 
nyári vakációra. A sztrájkok miatt a párizsi repülőtér nem fogadott gépeket, és 
minthogy Gézának meghívása volt Oxfordba Charles A. Coulson professzortól, 
a Royal Society tagjától, előadás tartására, kocsival elindult Londonba. A köz-
ben megváltozott útitervnek megfelelően fi a Londonba repült, az ottani repülő-
téren találkoztak, ezután Oxfordban május 28-án, az előre megbeszélt időben 
megtartotta előadását. Majd fi ával együtt meglátogatták Nottingham közelében 
lakó rokonukat, Lehel Viktort, aki a Ganz-gyárban Géza nagyapja, Zámor Ferenc 
munkatársa, az Árpád sínautóbusz egyik tervezője volt, majd 1948-ban család-
jával Angliába távozott.

93  Hajdu, J. -- Györgyi, G. -- Kahan,Th.: Symétries et groupes en Mécanique classique prérelativiste. 
In.: Kahan, Th.: Théorie des groupes physique classique et quantique. 2. kötet, Applications en 
physique classique. Dunod, Paris, 1971. 3–45.
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Párizsban Géza egy Fiat 125-ös 
autót vett, amit korábbi autóinak min-
tájára szintén át kellett alakíttatni úgy, 
hogy ő kézzel vezethesse azt. Mint 
említettük, a borfogyasztás nem volt 
jellemző Gézára, s ezt az autóvezetés 
is korlátozta, mindazonáltal Géza sze-
rint is egy franciaországi ebéd nehe-
zen volt elképzelhető egy pohár vörös 
bor nélkül.

Géza ezen hosszú külföldi útja 
előtt kérte Tündét, hogy csináltasson 
magáról képet, amit ő elvihet. Ekkor 
készült a mellékelt műtermi fotó.

Györgyi Géza aktívan részt vett a 
Bécs-Budapest-Pozsony között létre-
jött, ún. ’Háromszög-együttműködés’ 
keretében rendezett szemináriumo-
kon, konferenciákon. Ezeknek egyik 
kezdeményezője Walter Thirring volt, 
a bécsi egyetem professzora, aki pénz-
ügyi támogatást is szerzett az együtt-

működéshez, a magyar fél bekapcsolódása elsősorban Marx György szorgalma-
zására jött létre. Az együttműködés több évi előkészítő munka után 1968-ban 
kezdődhetett meg. A ’Háromszög-együttműködés’, azaz ’Triangle collaboration’ 
elnevezést Herbert Pietschmann javasolta, aki Walter Thirring utóda volt a bécsi 
egyetemen. Az együttműködés célja az volt, hogy az akkoriban erősen korláto-
zott utazási lehetőségek között jobb lehetőséget teremtsen a magyar és szlovák 
részecskefi zikusok számára a nemzetközi szakmai kapcsolatok kialakítására. Az 
együttműködés 2003-ig működött sikeresen, ez idő alatt további városok, így 
többek között Prága, Varsó, Graz és Milánó is csatlakoztak hozzá.

Más konferenciákra is utazott, 1969. június 11–20. között Triesztben tartóz-
kodott, július 4-én pedig Bécsbe utazott.

1972 szeptember 17–26 megint Triesztben találta, azon a szimpóziumon, 
amelyet a világhírű fi zikus, Paul Dirac 70. születésnapja tiszteletére rendeztek.

A konferencia szervezője, társelnöke Wigner Jenő hívta meg Gézát, rész-
vételének s ott tartózkodásának költségeit a szervezők fedezték. A konferencia 
megnyitóját a Trieszti Egyetemen szerették volna megtartani, azonban az egye-
temi hallgatók tüntetése – amely elsősorban az amerikai atomtudós Wigner Jenő 
ellen irányult – ezt megakadályozta. A konferencia ideje alatt Kardos István a 
Magyar Televízió megbízásából riportfi lmet forgatott Wigner Jenővel. Ezt a fi l-
met nemcsak annak idején vetítették, hanem megismételték az MTV2 televízió-

Tünde arcképe 1967- ből
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adó Tudóra elnevezésű tudományos 
műsorában 1998-ban. Egy fényképen 
a konferencia-teremben a bal oldali 
harmadik sor szélén látható Wigner 
Jenő, két sorral hátrébb, a szakállas 
Györgyi Géza és felesége, Tünde.

A konferencián ott volt Dirac fele-
sége Wigner Margit (Manci), Wigner 
Jenő húga is. A baráti körhöz tartoz-
tak még Polányi Mihály és felesége, 
Magda. Szívesen keresték a magyar-
országi magyarok társaságát, invitál-
ták őket külön összejövetelre, beszél-
getésekre.

A szimpózium keretében kirán-
dulásokat szerveztek Aquileiába és 
Velencébe. Utazás közben kedvező 
alkalom nyílt beszélgetésekre, így 
kezdődött a barátság Lánczos Kornél 
és a Györgyi házaspár között. Igen 
életszerűen számolt be erről a szim- P. A. M. Dirac arcképe

A Dirac tiszteletére rendezett konferencia ülésterme. Wigner Jenő alulról a 3. sorban,
a bal szélen, Györgyi Géza és felesége alulról az 5. sorban látható.
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póziumról Györgyi Géza a ’Fizikai Szemlé’-ben megjelent cikkében,94 melyet 
később a ’Györgyi Géza írásaiból’ c. fejezetben közlünk.

Az aquileiai kiránduláson Györgyi Gézáról és Lánczos Kornélról közös 
fényképet készített Tünde, melyet e könyv színes képei között mutatunk. A hát-
térben Werner Heisenberg látható.

Külföldi tanulmányútjain Györgyi Géza nagyon aktívan dolgozott. Publi-
kációs jegyzékéből kiolvashatjuk, hogy új kutatási eredményeiről beszámolt az 
adott intézet közleményeiben, valamint nemzetközi és magyar folyóiratokban 
is. Párizsi eredményeiből, mint említettük, könyvrészlet is született. A megláto-
gatott külföldi konferenciákon és a tanulmányutak ideje alatt csaknem minden 
esetben előadásokat is tartott. Ezekről későbbi fejezetekben írunk.

Külföldi útjai során kulturális érdeklődését is kielégítette: felkereste a mű-
vészet-történetileg jelentős templomokat, múzeumokat. 1969-ben családjával 
turistaútra ment Ausztriába. Bécsben minden fontos múzeumot (Kunsthistoris-
ches Museum, Schatzkammer stb.) megnéztek, majd végigjárták a Wachaut és a 
Salzkammergut nevezetes helyeit.

TUDOMÁNYOS FOKOZATOK MEGSZERZÉSE

A tudományos fokozatszerzés rendszere szerint nem elég, ha valaki nemzetközi-
leg elismert tanulmányokat publikál, nívós előadásokat tart. Ezeken túl dolgoza-
tot, vagy disszertációt, is kell benyújtani, valamint az egyetemi doktori esetében 
különböző tárgyakból vizsgázni is kell. A dolgozatban ismertetni kell az előzmé-
nyeket, a szerző saját munkáját, az elért új eredményeket. Az értekezés tipikusan 
sok saját publikáció és előadás összegezése.

1956 után visszaállították az egyetemi doktori fokozat megszerzésének rend-
szerét. Ezt sokan az 1956-os forradalom egyik vívmányának tekintették. Györ-
gyi Géza 1958. április 28-án adta be az ELTE Tanulmányi Osztályára doktori 
dolgozatát és a vizsgatárgyakra vonatkozó kérelmét. Főtárgyként az elméleti fi -
zikát választotta, melléktárgyai: kísérleti fi zika, és analízis voltak. Ez utóbbit 
később csillagászatra módosította. „A főtárgy professzorához kiküldve: VI. 17, 
Dr. Novobátzky Károly, elfogadva”– így áll a doktori cselekményeket rögzítő 
kis füzetben, amelyből nem tudjuk meg sem a dolgozat címét, sem pedig a mel-
léktárgyak vizsgáztatóit. (Láthattuk, a többi közt a ’Fizikai Szemlében’, hogy 
milyen szép, nagyméretű könyvben szerepelnek ugyanazon oldalon Bay Zoltán 

94  Györgyi G.: Szimpozium Triesztben Paul Dirac tiszteletére. = Fizikai Szemle, 1973. (23. évf.) 
10. sz. 315–317. A cikket teljes terjedelmében közöljük a ’Györgyi Géza írásaiból’ fejezetben.
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és margittai Neumann János doktorátusára vonatkozó részletes adatok.) Kide-
rül azért a kis füzetből, hogy „bírálatra Jánossy profhoz kiküldve” és „bírálati 
fokozat közlése céljából Novobátzkynak küldve.” A szigorlat 1959. július 8-án 
volt, melynek eredménye „summa cum laude”. „Avatva 1959. július 18.” Ennél 
többet tudhatunk meg az ELTE Levéltárában őrzött, a Györgyi Géza egyetemi 
doktorátusával kapcsolatos iratokat tartalmazó dosszié egyes lapjairól Varga Jú-
lia, a Levéltár igazgatónője jóvoltából. A doktori dolgozat beadására vonatkozó 
kérelmében Géza leírja, hogy „Disszertációként A dielektrikumok fenomeno-
logikus elektrodinamikájáról címmel a Magyar Fizikai Folyóiratban megjelent 
három dolgozatomat kívánom benyújtani: »Az elektromágneses tér energia-im-
pulzus-tenzora dielektrikumokban« (2/1954/255) »Fénykvantumok dielektriku-
mokban« (3/1955/369), »A polározható közegekre elektrosztatikus térben ható 
ponderomotoros erőkről« (5/1957/187).”

A beadott közleményeket Novobátzky Károly professzor, Géza egykori ta-
nára, a Puskin-utcai elméleti fi zikai kutatások vezető személyisége bírálta el. 
Ennek eredményeként rendkívül pozitív, szép fogalmazású értékelést adott, me-
lyet ekképpen zár: „Okfejtése mindenütt világos és szabatos. Tételei több  helyütt 
megjavítják és kiegészítik eddigi ismereteinket. Az értekezést doktori disszertá-
cióként örömmel elfogadom.”

Noha Géza a külön dolgozat megírástól megszabadult, vizsgáznia természe-
tesen kellett. A doktori szigorlat jegyzőkönyvi lapjában az áll, hogy az érteke-
zést „Bírálták és elfogadták: Dr. Novobátzky Károly, »summa cum laude« , 

Györgyi Géza egyetemi doktori oklevele „Doktorrá fogadom”
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Dr. Marx György, »summa cum laude«”. Megvan az iratok közt Marx György 
bírálata is.

Györgyi Géza egyetemi doktori szigorlati vizsgatételei, minősítései és 
vizsgáztatói, rendre: „Elméleti fi zika: Elektron impulzus tenzorok. [Helyesen: 
Energiaimpulzus tenzorok. A szerző.] Kanonikus tenzor. Térkvantálás fejlődés 
szakaszai. Summa cum laude, Novobátzky Károly. Kísérleti fi zika: Mélyhő-
mérsékletek előállítása és jelentősége a fi zikai kutatásban. Az anyag szerkeze-
tének vizsg. módszerei. Gauss- és Giorgi rendszer felépítésének elvi alapjai. 
Summa cum laude, Pócza Jenő. Csillagászat: A csillagok sugárzásának mecha-
nizmusa. Forgó folyadéktömegek egyensúlyi alakzatai. Summa cum laude, Föl-
des István.”

A tudományok kandidátusa fokozat megszerzése érdekében a Tudományos 
Minősítő Bizottsághoz (TMB) kellett beadni a dolgozatot és a kérelmet. Azt már 
láttuk az előző fejezetben, hogy Györgyi Géza hiába pályázott aspirantúrára, je-
lentkezését nem fogadták el. Így számára csak az a lehetőség maradt, hogy egy 
idő eltelte után megfelelő színvonalú tudományos tevékenységére hivatkozva 
kandidátusi dolgozat benyújtására adjon be kérelmet. Ennek azonban előfeltétele 
az volt, hogy a jelölt munkahelye támogassa a fokozat megszerzésére irányuló 
szándékot. Így valójában a munkahelyi vezetők eldönthették azt, hogy valakiből 
lehet-e, illetve hogy mikor lehet kandidátus. Györgyi Géza munkahelyi főnöke, 

Az avatáson – Györgyi szemben, a díszbot mögött áll
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Jánossy Lajos, a pártszervezet és a személyzeti osztály is állást foglalt. Az állás-
foglalásban nyilván szerepet játszott Géza forradalmi bizottsági tevékenysége, 
ezért évekig nem járultak hozzá Géza kandidátusi kérelmének beadásához. Ezen 
felül, a beadás után a TMB hátráltathatta a védés kitűzését Géza politikai beállí-
tottsága és az ideológiai nézetei miatt.

A kandidátusi értekezést végül 1964-ben adhatta be. 1966-ban volt a dolgo-
zat megvédése, oklevelének kelte 1966. április 27. Ennek alapján 1966. október 
1-i hatállyal lett tudományos főmunkatárs. Dolgozatának szövege 1967-ben je-
lent meg a ’Magyar Fizikai Folyóirat’-ban: ’Elfajult kvantummechanikai sajátér-
tékfeladatok’. Opponensei Ladányi Károly, Surányi Péter és Szabó János voltak. 
A dolgozatban rajtuk kívül Géza köszönetet mond még Siklós Tivadarnak, hogy 
érdeklődést tanúsított a téma iránt, valamint Révai Jánosnak a diszkussziós le-
hetőségekért.

A kandidátusi dolgozat a kvantummechanikai sajátérték-feladatok csoport-
elméleti szerkezetét vizsgálja. A síkbeli és térbeli Kepler-probléma szimmet-
ria-transzformációit olyan részletesen tárgyalja, amely addig nem volt ismeretes 
a szakirodalomban, továbbá bemutatja a Lie-csoportoknak a kvantummechani-
kában betöltött fontos szerepét.

Néhány év elteltével Györgyi Géza a fi zikai tudományok doktora címért 
nyújtott be (ún. nagydoktori) értekezést. A Tudományos Minősítő Bizottság az 
MTA székházban tartandó nyilvános vitát 1971. szeptember 29-én délelőtt 9 órá-
ra tűzte ki. A dolgozat címe: ’Dinamikai szimmetriák’ alcíme ’A -1/r potenciál’. 
Az értekezés opponensei: Marx György levelező tag, Zawadowski Alfréd a fi zi-
kai tudományok doktora és Károlyházy Frigyes a fi zikai tudományok kandidá-
tusa voltak.

Meghívó Györgyi Géza nagydoktori védésére

Gyorgyi_Geza3.indd   107Gyorgyi_Geza3.indd   107 2016. 03. 16.   11:11:262016. 03. 16.   11:11:26



108

A nagydoktori értekezés témáját tárgyaltuk e fejezet ’Munkásságának be-
tetőzése: a Kepler-probléma „rejtett” szimmetriái’ c. alfejezetében. Ennek kiegé-
szítéseképpen személyes vonatkozásokat mutatunk be Györgyinek a dolgozat-
ban közreadott köszönetnyilvánításának közlésével. Innen megtudhatjuk, hogy 
egyik trieszti vendéglátója a későbbi Nobel-díjas Abdus Salam volt, továbbá azt, 
hogy a leginspiratívabb hatást rá a magyar fi zikusok közül Marx és Károlyházy 
gyakorolták. Végül informatív összefoglalót olvashatunk kiterjedt külföldi szak-
mai kapcsolatairól s előadásairól Európa-szerte.

TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉGE

Györgyi Géza önzetlenül dolgozott másokért. Segítette fi atalabb kollégáit, 
együtt dolgozott velük, csiszolta írásaikat. Ahogy Marx György mondta búcsú-
beszédében: „tudásával az egészséges magyar tudományos közvélemény kiala-
kításán munkálkodott”. Aktív tevékenységet fejtett ki az Eötvös Loránd Fizikai 
Társulatban, amelynek 1964-től kezdve választmányi tagja volt. A Társulatban 
tartott előadásairól később, a „briliáns előadásai”-ról szóló fejezetben írunk 

Köszönetnyilvánítás a doktori értekezéséből
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részletesebben. A ’Fizikai Szemle’ szerkesztő-bizottságában 16 éven át, halá-
láig dolgozott. Két évig, 1964–65-ben főszerkesztő-helyettes is volt. Hangsúlyt 
fektetett arra, hogy tudományos eredményeit magyarul is publikálja a ’Fizikai 
Szemlé’-ben. Emellett számos cikket fordított a folyóirat számára a külföldi 
szakirodalomból. Jó tanár módjára arra törekedett, hogy a legfrissebb eredmé-
nyeket, információkat azonnal megossza a kollégákkal, ezért a ’Fizikai Szemle’ 
’A fi zikai tudomány haladásából’ rovatában rendszeresen közzétette ezekről rö-
videbb, hosszabb beszámolóit. A publikációs listában külön alpontba gyűjtöttük 
ezeket a közléseket.

Ugyanúgy fontosnak tartotta a ’Magyar Fizikai Folyóirat’-ban való publi-
kálást is és a nemzetközi szakirodalom fordítását. Erről később részletesebben 
szólunk.

Részt vett a nemzetközi „peer review” közösségben, állandó referense volt 
számos fi zikai folyóirat mellett, szakmája határain átnyúlva, például a ’Zentral-
blatt für Mathematik’ c. folyóiratnak.

Az MTA Fizikai Bizottságának tagja, 1964–1970 között a Magfi zikai Albi-
zottságnak is tagja volt. A tudományok doktora cím 1971. évi megszerzése után, 
1972-ben lett az ELTE címzetes egyetemi tanára.

TANÁRI TALENTUM, PEDAGÓGIAI SZENVEDÉLY 

A FELSŐFOKÚ OKTATÁS MESTERE

Györgyi Géza már hallgató korában kibontakoztatta pedagógiai tehetségét. De-
monstrátorként alatta járó fi zikus és tanári évfolyamon gyakorlatokat tartott, és 
később előadásokon is helyettesített. Lovas István akadémikus írja az ötvenes 
évek elejéről:95 „Akkoriban az oktatói létszám igen alacsony volt, ezért a gyakor-
latokat felsőbb évesek tartották, olyanok, akiket a kollokviumon tanáraink alkal-
masnak találtak az adott feladatra. Györgyi Gézát minden előadónk alkalmasnak 
találta. Ezért évfolyamunknak abban a szerencsében volt része, hogy számunkra 
számos gyakorlatot Györgyi Géza vezetett.” Majd a munkahelyéről, a KFKI-ból 
is folytatta egyetemi előadói működését. Hallgatóira mély benyomást gyakorol-
tak világosan felépített, jól jegyzetelhető előadásai, és legendásak voltak tiszta 
táblaképei. Horváth Péter, a BME OMIKK96 korábbi főigazgatója, az e könyv-

95  Lovas I., Györgyi Géza (1930–1973). = Természet Világa, 2001. (132. évf.) 3. sz. 116–118. 
A cikket közöljük az ’Írások Györgyi Gézáról’ fejezetben.

96  Budapesti Műszaki Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár
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ben másutt ismertetett Wigner-CD97 főszerkesztője úgy emlékszik, hogy neki, 
mint fi zikus hallgatónak 1957/58-ban két féléven át Jánossy Lajos németes mon-
datszerkesztésű elméleti mechanika előadásait kellett hallgatnia. Felüdülés volt, 
amikor Jánossy helyett Györgyi Géza tartotta meg az előadásokat. Az évfolyam-
társ Válas György fi zikus erre úgy emlékezett, hogy Géza a negyedik szemeszte-
ren (1958 tavaszán), még a betegsége előtt adott le mechanikát, ugyanis Jánossy 
megelégelte az elvállalt kurzust, s ezért rábízta Gézára a második félévet.

Az érdeklődésének hamar homlokterébe került csoportelméletről, annak 
felhasználási lehetőségeiről egymás után tartotta a szemináriumokat és soro-
zatban írta a tanuláshoz nélkülözhetetlen jegyzeteket. Kollégái, „tanítványai” 
közül többen elmondták, hogy rongyosra olvasták, és ma is ereklyeként őrzik 
ezeket a házi eljárással készült kiadványokat. A csoportelmélet fontosságára ba-
rátai, Károlyházy Frigyes, az ELTE Elméleti Fizikai Tanszék aspiránsa és Marx 
György, a tanszék docense hívták fel fi gyelmét. Géza Wigner Jenő és B. I. van 
der Waerden könyveiből megtanulta ezt a nem egyszerű tudományt, és azonnal 
úgy dolgozta fel, hogy azt viszonylag könnyen tudja továbbadni, elmagyarázni 
kollégáinak.

Jegyzeteiben, előadásaiban lépésről lépésre haladt. Az alapismereteknél na-
gyon sok konkrét példát hozott, hogy megkönnyítse a megértést. Az említett 
könyvekből átvett tételeket pedig sok, a fi zikai alkalmazás szempontjából is ér-
dekes példával illusztrálta. Első jegyzete, a ’Csoportelmélet’ (1955, ne feled-
jük: 54-ben kapott diplomát!), a KFKI Kozmikus Sugárzási Osztályának Elmé-
leti Magfi zikai Csoportjában tartott szeminárium anyagát tartalmazza. Érdemes 
megjegyeznünk, hogy ez a kötet az ’Eötvös Loránd Fizikai Társulat kiadványai, 
3.’ Felirattal van jelölve a címoldal tetején, és ugyanúgy stencil-eljárással sok-
szorosították. Az előszóban Györgyi Géza meg is köszöni az ELFT-nek a jegyzet 
megjelentetéséhez nyújtott támogatását.

Meggyőződésem, hogy amiként van zenei, irodalmi, művészeti tehetség, 
ugyanúgy léteznek emberek, akiket a sors megáldott tanári tehetséggel, akikre 
kiemelkedő példa Györgyi Géza. Húga, Zimányi Magdolna még kifejezőbben 
fogalmazta meg ezt a tényt Gézával kapcsolatban. Ő azt írja: „érdemes hang-
súlyozni az ő pedagógiai szenvedélyét (ezt nem tudom másként nevezni), te-
hát amit tudott, azt mindig lelkesen adta tovább. Magam is sokat köszönhetek 
neki.” Ez a fogalmazás rámutat arra, hogy nemcsak az adottság, a képesség volt 
meg Gézában, hogy tudjon tanítani, hanem a rendkívül erős belső késztetés is, 
hogy átadja, terjessze ismereteit. Az eredményes tanításhoz mélységes humá-
num és igen széleskörű érdeklődés, nagy műveltség is kell. Akkor lesz hiteles az, 
amit mondunk, ha a tanítvány érzi az emberséget, érzi, hogy partnernek tekintik. 

97  Wigner Jenő élete és munkássága, 1902–1995, CD-ROM, szerzők Füstöss László, Szilágyiné 
Csécs Mária, Lévay Péter, főszerk. Horváth Péter. A magyar tudomány és technika nagyjai 
sorozat. Bp., BME OMIKK, 2004.
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A közölt ismeretek kulturális beágyazása pedig egyrészt megmutatja, hogy a ta-
nár nem szakbarbár, másrészt pedig könnyebben megjegyezhetőek azok a dol-
gok, amelyeket irodalmi, zenei vagy képzőművészeti alkotásokkal is kapcsolat-
ba hozunk.

Géza szép fogalmazásait nagyban segítette széles körű kulturális érdeklődé-
se és tájékozottsága. Cikkeit, írásait nemcsak igen pontosan, gondosan és logi-
kusan, de élvezetes irodalmi stílusban fogalmazta meg.

Jegyzeteiben csoportelméleti módszerekkel tárgyalta a relativitás- és kvan-
tum-elméleti problémákat, az impulzusmomentum kvantumelméletét, és a mag 
héjmodelljét. Jegyzeteinek értékét megérezhetjük például abból, hogy a KFKI Ré-
szecske és Magfi zikai Kutatóintézete Györgyi Géza születése 70. évfordulójának 
tiszteletére rendezett emlékülésén Bencze Gyula így emlékezett98: „A 60-as évek 
elején az atommag héjmodellje került az elméleti magfi zikusok fi gyelmének kö-
zéppontjába. [...] A szükséglet nyomán ebben az időben született meg Györgyi 
Géza Csoportelmélet és a mag héjmodellje című szemináriumi jegyzete,99 amely-
nek egy példányát ma is kincsként őrzöm házi könyvtáramban. [...] Érdekes meg-
említeni, hogy ugyanabban az évben jelent meg de-Shalit és Talmi több száz ol-
dalas monográfi ája a héjmodell-számítások technológiájáról.100 Györgyi Géza kis 
jegyzete azonban minden lényeges információt tartalmazott [...]”.

Bencze Gyula nekem e-mailben is írt arról, hogy Györgyi Gézának sokat 
köszönhet számos jó tanácsáért és a csoportelmélet rejtelmeibe való bevezeté-
sért. A tőle tanultak alapján állította össze előadássorozatát, melyet az amerikai 
Új-Mexikói Egyetemen, Albuquerque-ben 1982-ben tartott ’Four Lectures on 
Group Theory (An Extra-Strength Introduction without Pain Reliever’) [’Négy 
előadás csoportelméletről. (Erős bevezetés fájdalomcsillapító nélkül)’] címmel. 
A leveléhez még hozzáfűzte: „Azt hiszem, legfőbb ideje, hogy Györgyi Géza 
életműve széles körben is ismertté váljon!”

Hraskó Péter e-mail-váltásunk során még egy fontos szempontot említett: 
„Ma már nem könnyű megérteni, mit jelentett a hatvanas évek végén csoport-
elméleti alapon foglalkozni elméleti fi zikával. Ez akkor fi lozófi ai értelemben 
»idealizmusnak« számított, amit – persze tévesen – a kötelező materialista vi-
lágnézettel szembenállónak tekintettek. Emlékszem Géza egy szemináriumára 
a KFKI-ban, amelyen Jánossy Lajos, az Intézet igazgatója is részt vett. Géza 
előadásában elhangzott ez az ártatlan mondat: »A természeti törvények alap-
jában Lie-csoportok állnak«. Jánossy fel volt háborodva, hogy micsoda káros 
idealizmus ez.”

 A korszak hazai fi zikai életére valóban rányomta bélyegét Jánossy Lajosnak 
az az ideológiai fogantatású törekvése, hogy a modern fi zikát a marxizmus, a 
98  Bencze Gy.: Csoportelmélet és sokrészecske-szóráselmélet. = Fizikai Szemle, 2000. (50. évf.) 

10. sz. 343–345.
99  Györgyi G.: Csoportelmélet és a mag héjmodellje – szemináriumi jegyzet. Bp., KFKI, 1963.
100  de-Shalit, A., Talmi, I.: Nuclear Shell Theory – Academic Press, NewYork, 1963.
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dialektikus materializmus alapján értelmezze újra. Erre a kérdésre is kitért Palló 
Gábor fi zikatörténeti cikkében,101 melyet rövid idézettel illusztrálunk: „A leg-
párthűbb és egyszersmind legzseniálisabb fi zikus célja alighanem egybeesett: 
eredeti, újszerű fi zikai elméletet alkotni, és egyidejűleg harmóniát teremteni a 
marxizmus és a fi zika között. […] Jánossy nézeteit mindenesetre nem osztotta 
a fi zikustársadalom.”

Györgyi Géza és Jánossy Lajos viszonyának meghatározó pozitív oldalai 
is voltak. Géza pályájára nagy hatással volt Jánossy, akinek kozmikus sugárzás 
kutatását megújító tevékenységére, a mérési eredmények kiértékelésére szolgá-
ló, Jánossy által itthon is bevezetett módszereire tisztelettel tekintett. Ugyancsak 
nagyra értékelte Jánossy fi zika iránti elkötelezettségét. Géza szemináriumai, va-
lamint a ’Magyar Fizikai Folyóirat’ főszerkesztőjeként a cikkei alapján Jánossy 
korán felismerte Géza mély elméleti felkészültségét, éleslátását, és számos al-
kalommal kereste meg konkrét problémákkal. Végül kiemeljük Jánossy hatha-
tós segítségét Géza betegsége és a rehabilitációs kezeléssorozat idején, melyről 
később részletesebben szólunk.

Említettük, hogy Györgyi Géza közvetlenül nem tanította a leendő fi zikata-
nárokat, azonban élénken fi gyelte a közoktatást, látogatta az országos fi zikataná-
ri ankétokat, előadást tartott középiskolai tanári szemináriumon. Ezeken túlme-
nően írásaival tanított. Olyan cikkeket is megjelentetett a ’Fizikai Szemlé’-ben, 
amelyeknek az anyagát a középiskolai tanításban fel lehetett használni. Két ilyen 
írását az alábbiakban részletesebben is bemutatjuk. Mindkettő az életművével, 
azon belül kutatómunkájának csúcsával kapcsolatos, melyet e fejezet korábbi 
szakaszában ismertettünk. A legkreatívabb alkotó szellemek ismérve a munká-
jukon végigvonuló következetesség, a szinte mindenütt kitapintható gondolati 
egység. Györgyi kutatói és tanári tehetsége találkozik és erősíti egymást e mű-
vekben, melyek közül az első a Kepler-probléma elemeit, a második a Ruther-
ford-szórást tárgyalja hasonló, geometriai alapon. Az itt levezetett eredmények 
egy része egyetemi tananyagnak számít, Györgyi mély megértő és megértető 
képessége kellett ahhoz, hogy egyrészt ezen a fokon is a probléma új vonásaira 
világítson rá, másrészt ezeket a képzett középiskolás szintjén tudja bemutatni.

A KEPLER-MOZGÁS ÉS A GRAVITÁCIÓS TÖRVÉNY

A Kepler-mozgásról és a gravitációs törvényről írt cikkének102 bevezetőjében 
tanúságot tesz arról, hogy jól ismeri a gimnáziumi fi zikatankönyveket és a fi zika-
tanítás szakmódszertanával foglalkozóknak a mechanika tanításával kapcsolatos 
101  Palló G.: A 20. század második felének fizikája Magyarországon. = Fizikai Szemle, 1991. (41. 

évf.) 12. sz. 417.
102  Györgyi G.: A Kepler-mozgás és a gravitációs törvény. = Fizikai Szemle, 1971. (21. évf.) 7. 

sz. 205–209
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nézeteit. Holics László, Marx György, Vermes Miklós és Mikola Sándor gon-
dolatait idézi. Szakmai munkássága keretében ugyanezen Kepler-problémára a 
korábban ismertetett, elvont matematikát igénylő elméletet alkotta meg. Ebben 
a cikkében viszont olyan tárgyalásmódot fejlesztett ki, amelyik nem használta 
a közvetett, az inverz és az implicit függvények deriválási szabályait, és ezért 
jóval érthetőbb volt középiskolás szinten. E pedagógiai munkái létrejöttében 
fontos szerepet játszott, hogy azokat meg is beszélte „tizenéves (ált. iskolás, kis-
matematikus) beszélgetőtársaival”, azaz fi ával és unokaöccsével, akik Kis Mate-
matikus szakkörre jártak.

Cikkének fő célja az, hogy szemben a tankönyvekben szokásos módszer-
rel, melynek során Newton törvényeiből a bolygók mozgását leíró három Kep-
ler-törvényt mint következményeket vezetik le, bemutassa ennek a megfor-
dítottját. Nevezetesen, az eredeti felfedezések logikájához illeszkedő és azt 
megvilágító módon, a Kepler-törvényekből vezette le a mozgást általánosab-
ban leíró newtoni gravitációs erőtörvényt. Ezen Kepler maga is fáradozott, 
de eredménytelenül. „Körpálya esetére az egyetemi kísérleti fi zika tankönyv-
ben103 megtalálható a levezetés.” – írta Györgyi Géza. Az ő általánosító tár-
gyalásának az alapja az a megfi gyelés, hogy a Kepler-mozgás hodográfja kör: 
azaz a sebesség-vektor végpontja körmozgást végez. Innen kiindulva, közép-
iskolai matematikai eszközökkel Géza meg tudta oldani a bonyolultabb felada-
tot: ellipszis pályákra is levezette a távolság négyzetével fordítottan arányos 
erő törvényét.

A cikket az egyenletes, egységkörön történő körmozgás Descartes-koordi-
nátarendszerbeli szemléletes tárgyalásával indította, melyben a sebességvektort 
egy könnyen érthető határátmenet alkalmazásával állította elő. A következő lé-
pésben a térbeli körmozgásból síkra való merőleges vetítéssel származtatta az 
elliptikus Kepler-mozgást. Megállapította, hogy a vetítéssel elveszett a pálya-
menti sebesség állandó volta, viszont megmarad a területi sebesség állandósága 
a centrumból húzott rádiuszra. Érdekes fordulattal azt is kimutatja, hogy ha az 
eredeti körmozgás nem egyenletes volt, hanem a vetítéssel kapott ellipszis egyik 
fókuszából húzott rádiusz területi sebessége volt állandó, akkor ez a vetítéssel 
kapott, elliptikus mozgás során is állandó marad, mely tulajdonságban Kepler 
második törvényét ismerhetjük fel.

Ezután részletesen levezetéssel meghatározta a Kepler mozgás hodográfját 
és megkapta annak kör alakját.

Végül felkerült a korona a tárgyalásra: részletes átalakításokkal Györgyi 
Géza megmutatta, hogy a Kepler-mozgást végző tömegpont gyorsulása fordítva 
arányos a rádiuszvektor négyzetével, ezzel levezetve Newton gravitációs törvé-
nyét. Ezt az írását – kissé átdolgozott formában – az érdeklődő középiskolások 

103  Budó Ágoston – Pócza Jenő: Kísérleti Fizika. I. kötet. Tankönyvkiadó. Bp., 1962. 89. o.

Gyorgyi_Geza3.indd   113Gyorgyi_Geza3.indd   113 2016. 03. 16.   11:11:262016. 03. 16.   11:11:26



114

számára közvetlenül is elérhetővé tette a ’Középiskolai Matematikai Lapok Fi-
zika Rovatá’-ban.104

Géza életművét keretezi nagyon szépen ez a párhuzamosság: ugyanaz a 
Kepler-probléma, amely szakmai munkásságának a csúcsa, egyúttal pedagógiai 
szenvedélyének is kimagasló példájává vált.

RUTHERFORD-SZÓRÁS A MAG TASZÍTÓ COULOMB-TERÉBEN

A Rutherford-szórást a mag taszító Coulomb-terében leíró cikkének105 a beveze-
tőjében elmondta, hogy éppen hatvan évvel cikkének megírása előtt fedezte fel 
Rutherford azt, hogy az atomok tömegének döntő többsége egy atommagba van 
koncentrálva. Ezt Rutherford az alfa-részecskéknek az atommag taszító Cou-
lomb-terében történő szórásának analíziséből következtette ki. Géza ezután em-
lékeztetett arra, hogy a Rutherford-szórás több tekintetben rokon a Kepler-moz-
gással: mindkét esetben kúpszelet a pálya és az er ő a távolság négyzetével 
fordítottan arányos. Szól arról is, hogy éppen abban az időben váltak ismertté a 
Stanfordi Lineáris Gyorsítóban az ultranagy-energiájú, 21 GeV-os elektronokkal 
végzett kísérletek eredményei. Ezeknek az elektronoknak a nukleonokon törté-
nő szóródását azzal a feltételezéssel tudták értelmezni, hogy a nukleonok pont-
szerű részekből, akkori elnevezéssel „partonokból” állnak. (Ugyanerről a témá-
ról ámulattal hallgattuk annak idején, Budapesten a Marx-tanítvány, Kuti Gyula 
’Napjaink Rutherford-kísérlete’ c. előadását. Kuti ismertette „zsák-modelljét”, 
mely elképzeléssel azt a sajátos tapasztalatot magyarázta, hogy miért csak ész-
lelni tudjuk a partonokat, melyeket ma a kvarkokkal azonosítunk, s miért nem 
tudjuk kiszabadítani azokat a protonból vagy a neutronból.)

Györgyi Géza arról is említést tesz a bevezetőben, hogy a Bohr 70. születés-
napjára kiadott kötetben106 C. G. Darwin hangsúlyozta, Rutherford a híres szórá-
si képletének levezetésekor a hiperbolákra vonatkozóan nem használt fel többet, 
mint amit az iskolás gyermekek is tudnak. Ez előrevetítette azt, hogy eljön egy 
olyan didaktikai érzékkel megáldott elméleti fi zikus, aki megteszi az ellenkező 
irányú utat is, éspedig az iskolások számára bontja ki és teszi hozzáférhetővé az 
atomfi zikát megalapozó szóráskísérlet magyarázatát.

Rutherford forradalmi gondolata az volt, hogy a kísérleti eredményektől ve-
zettetve merészen feltételezte, az atomok tömegének döntő többs ége az atom mé-
retéhez képest parányi központi magba tömörült. Végül is nem kapott ezért fi zikai 

104  Györgyi G.: Kepler-mozgás – Gravitációs törvény. = KöMaL, 1972. (45. köt.) 3–4. sz. 167–171. 
A folyóirat egy részét digitalizálták (http://db.komal.hu), de mindmáig Györgyi Géza cikke itt 
nem elérhető.

105  Györgyi G.: Rutherford-szórás a mag taszító Coulomb-terében. = Fizikai Szemle, 1971. 
(21. évf.) 12. sz. 355–360.

106  Pauli, W. (Editor): Niels Bohr and the development of physics. Pergamon Press, London, 1955. 195.
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Nobel-díjat, bár megérdemelte volna. Maradt neki a kémiai Nobel-díj, amelyet a 
radioaktív sugárzás exponenciális gyengülési törvényéért és a sugárzást kísérő 
elemátalakulások feltételezéséért kapott. Hiába volt Rutherford Nobel-díjas, kol-
légái nem fogadták el azonnal, maradéktalanul elképzelését. A hosszú ideig tartó, 
nagyon fárasztó szóráskísérleteket végző kollégák, Geiger és Marsden, a kísérle-
ti eredmények részletes közlésekor saját elképzeléseiket érvényesítették: az igen 
nagyszögű szórásokat ők sok egyedi kis eltérülés összegeként értelmezték107

Ernest Rutherford az α-részecskék szóródására vonatkozó képletét 1911. 
március 7-én mutatta be a Manchesteri Irodalmi és Filozófi ai Társulat ülésén, 
majd közzé is tette azt a Társulat lapjában108 Ugyanezen az ülésen szólt a mérési 
eredményekről Hans Geiger. Rutherford ekkor még csak az atom központi töl-
téséről beszélt („the central charge of the atom”). A mag (atommag) szót először 
egy 1912-ben publikált írásában109 használta („I have given reasons for belie-
ving that the atom consists of a positively charged nucleus of very small dimen-
sions…”. Szabad fordításban: „Indokokat szolgáltattam ahhoz az elképzeléshez, 
hogy az atom egy nagyon kisméretű pozitív töltésű magot tartalmaz…”110).

A magyar olvasók az atommag felfedezéséről 1956-ban a ’Magyar Fizikai 
Folyóirat’ 4. évfolyamának 283. oldalától kezdve olvashatták el Rutherfordnak 
egy alapvető írását: ’Az alfa- és béta-részecskék szóródása anyagban, és az atom 
szerkezete’ – természetesen Györgyi Géza fordításában.

A fent idézett, Rutherford-szórást tárgyaló cikkének111 bevezetője után Györ-
gyi Géza levezette Rutherford szórási képletét. Ebben eltért a legtöbbször kö-
vetett, analitikus úttól: nem a Newton-féle mozgásegyenleteket integrálta, nem 
tételezett fel „diff erenciálási rutint” olvasóitól. „A szerző ismét bevallja: kivált-
képp iskolás beszélgetőtársak kérdéseinek megválaszolására kereste a módot; 
talán remélheti, hogy cikkét mások – így középiskolai szakkört vezető kartársak 
– is fi gyelemre érdemesítik.” – írta.

A cikket az „egység-hiperbolán” történő mozgás vizsgálatával kezdte, ha-
sonlóan a Kepler-mozgás egység-körön történt tárgyalásához. Ezután bevezette 
a hiperbolikus szinusz és koszinusz függvényeket, majd elemi úton bemutatja, 
hogy nyújtási és zsugorítási transzformációkkal összeköthető minden, különbö-
ző excentricitású hiperbolikus pálya. Ezen egységes tárgyalás keretében, Kepler-

107  Geiger, H. – Marsden, E.: Die Zerstreungsgesetze der -Strahlen bei groen Ablenkungswinkeln, 
Sitzungsberichten der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Wien, II a, 121, 2361–2390, 
1912. Ezen írás ismertebb változata: The Laws of Deflexion of  Particles Through Large 
Angles. = Philosophical Magazine, 1913 (Ser. 6. 25.köt.), 604–623.

108  Rutherford, E.: The Scattering of the α and β Rays and the Structure of the Atom. = Proceedings 
of the Manchester Literary and Philosophical Society, 1911 (55. köt.) 18–20.

109  Rutherford, E.: The Origin of  and  Rays from Radioactive Substances. = Philosophical 
Magazine, 1912. (Ser. 6. 24. köt.) 453–462.

110  Kovács, L.: Great Experiments and Old Apparatus in Education. = Science and Education, 5. 
évf., 1996. 3. sz. 305–308.

111  Ld. 105. sz. lábjegyzet.
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nek az ellipszispályákra vonatkozó felületi tételével analóg követelményből, elő-
állítja a hiperbolapályákra vonatkozó időegyenletet, amely az ellipszispályákon 
történő mozgás időbeli lefutását megadó Kepler-egyenlettel analóg. Mindezek 
alapján Györgyi megvilágítja, hogy Kepler második törvénye a zárt kúpszelete-
ket jellemző felületi sebességről, és harmadik törvénye a teljes befutási idő és a 
nagyféltengely kapcsolatáról természetesen általánosítható az összes nyílt kúp-
szeletre, azaz a hiperbolikus pályákon való mozgásra.

Meghatározta a sebesség-ábrát, azaz a hodográfot, mely e mozgás során 
megint csak egy – ezúttal nem zárt – körív volt. A felhasznált Kepler-törvények-
kel, és a körív alakú hodográff al aztán megmutatta, hogy a hiperbolapályán szó-
ródó részecske gyorsulása ismét a távolság négyzetével volt fordítva arányos, 
amint az a Coulomb-féle erőtörvény alapján várható volt. Mindezekből végül 
levezette a Rutherford-féle szórási képletet.

A fentiekben részletesebben ismertetett két írás tisztán mutatja Géza tanári, 
pedagógiai tehetségét. Tessék belegondolni, hogy milyen nagy élmény lehetett 
az érdeklődő középiskolásoknak, de akár az egyetemi hallgatóknak is, hogy nem 
készen kapták, vagy a Newton-törvényekből származtatták nekik a diff erenciális 
szórási hatáskeresztmetszet Rutherford-féle képletét, hanem mindössze a Kep-
ler-törvények hiperbolapályákra való kiterjesztése alapján, nagyon szemléletes 
és elemi, elsősorban geometriai eszközöket használva, Györgyi képessé tette 
őket arra, hogy szinte maguk vezessék le e képleteket saját maguk számára.

Összefoglalásképpen kiemeljük, hogy Györgyi Géza a legnagyobb visszhan-
got kiváltott, elvont matematikát igényelt kutatási eredményeinek témakörében 
tudott ugyanakkor egyszerű és szemléletes módszerekkel alapvető jelenségeket 
bemutatni. Az alkotó elméleti fi zikus és az eszményi oktató kettős tehetsége ben-
ne kivételesen egyesült.

Gyorgyi_Geza3.indd   116Gyorgyi_Geza3.indd   116 2016. 03. 16.   11:11:262016. 03. 16.   11:11:26



117

AMIKOR A TEST MEGTÖRT

de a lélek nem, folytathatnánk. Jelen fejezet Györgyi Géza betegségéről, az ezzel 
való küzdelméről, szellemi és lelki erejéről, tudományos küldetésének folyta-
tásáról, sokrétű kiteljesedéséről, majd életének tragikus félbeszakadásáról szól. 
Gézát 1959 nyarán az utolsó magyarországi gyermekparalízis járvány verte le 
a lábáról és egész életére megbénította. Betegsége megszakította kutatómunká-
ját, de alkotó szellemét nem törte meg. Fiatal korában megvalósította az antik 
eszményt, mely szerint „ép testben, ép lélek.” Lelke nemességét és szilárdságát 
mutatja, hogy amikor a teste megtört, szelleme hamar felülkerekedett és ép em-
bernek is becsületére váló teljesítményt nyújtott hátralevő életében. Ez folyama-
tosan emésztette lelki és testi energiáit, amelyek végére másfél évtized elteltével 
jutott, és érezte úgy, hogy fel kell adnia a küzdelmet.

Géza betegségének történetét a családtagoktól kapott információk alapján ál-
lítottuk össze. Saját naptárai tartalmaznak megrendítő részleteket, felesége Tün-
de a kritikus időszakban naplót vezetett, és támaszkodtunk édesanyja naplójára.

Az 1959. év nyarának nagy részében Györgyi Géza az ’Elméleti magfi zika’ 
c. könyvén dolgozott lakásukban. A szoros határidők miatt igen kemény napi-
rendet diktált magának, kikapcsolódásként csupán uszodába járt. A velük egy 
lakásban lakó Zimányi család az előző év májusában új taggal, Gergely fi úk-
kal gyarapodott, azóta hatan éltek a háromszobás lakásban. Júliusban Györgyi 
Gézát az Eötvös Egyetemen a természettudományok doktorává avatták. Ebben 
az időszakban munkahelyén, a KFKI-ban jelentős átszervezés zajlott, Jó barát-
ját, Németh Juditot, akinek férje az 56-os forradalomban vállalt szerepe miatt 
börtönbe került, elbocsájtották az intézetből. Ez Gézára lelkileg nyomasztóan 
hatott.

Augusztus elején Tünde a kétéves Géza fi át, aki néhány hetet a szolnoki 
nagyszülőknél töltött, kivitte a nagycsalád visegrádi üdülőjébe, ahol gyakran 
egyszerre négy generáció nyaralt. Pestre 13-án ment vissza könyvírásba merült 
férjéhez. Majd 14-én Tünde munkahelye, az orvosegyetem csónakházában egy 
kielboatot béreltek, ezt hajón feladták Visegrádra, maguk is odautaztak, s Géza 
egy hetet pihenhetett.
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Az augusztus 20-i ünnepre a nagy család jó része összegyűlt, másnap Géza 
és Tünde csónakkal „lecsurgott” Budapestre. Géza otthon maradt dolgozni, Tün-
de 23-án visszament Visegrádra, ahol a család nagy részét betegen találta infl u-
enzára emlékeztető tünetekkel. Géza nagymamája és Tünde maradt egészséges, 
ápolta a többieket.

A Pesten maradt Géza közérzete is romlott, augusztus 31-én a feleségét hívta 
azzal, hogy egyre rosszabbul érzi magát. Kis Gézát Visegrádon hagyva Tünde 
azonnal indult, s férjét nagyon legyengült állapotban találta. Éjjel betegsége sú-
lyosbodott, felszökött a láza, s reggelre nem tudott lábra állni. Mentők a János 
kórházba szállították, ahol csak harmadnapra diagnosztizálták a betegségét: a 
gerincfolyadékból kimutatták a polio vírust, amely a Heine–Medin-kór (polio-
myelitis, a köznyelven gyermekparalízis) kórokozója. Ekkor tombolt Magyar-
országon az utolsó gyermekbénulás járvány. Gézát ez különösen súlyosan érin-
tette, valószínűleg a könyvírással járó kimerültség miatt. A diagnózist követően 
rögtön átvitték a járványos betegségek kezelésére specializált Szent László Kór-
házba. Itt lázrohamok és nagy fájdalmak mellett a bénulás fokozatosan terjedt az 
egyes izomcsoportokra, a lábától kezdve felfelé haladva. Amikor a bénultság a 
nyakához ért, s már a fejét sem tudta felemelni, szeptember 7-én a láza hirtelen, 
végleg lement, a bénulás terjedése megállt. Nem kellett lélegeztető készülékre 
tenni, noha erre az eshetőségre számítva már a berendezéssel felszerelt kórte-
rembe helyezték át. Géza betegsége során nagy segítségére volt orvos édesapja 

Györgyi Géza feleségével és kisfi ával, az egyik utolsó egészséges kép
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aki, amikor csak tudott, az ágya mellett tartózkodott, az ő jelenléte Gézát érthető 
módon biztonságérzettel töltötte el.

Ezekben napokban derült ki, hogy felesége állapotos. Ugyanekkor enyhe 
fertőzésen ő is átesett, és noha eddig naponta látogatta Gézát, apósa tanácsá-
ra pár napra távol maradt. Orvosok véleménye nyugtatta meg, mely szerint a 
polio vírus viszonylag nagy mérete miatt nem valószínű, hogy a magzathoz 
eljutva azt megfertőzze. Reménye teljesült, a következő év májusában min-
denki nagy örömére egészséges leánygyermeknek, a kis Tündének adott életet. 
Azt, hogy milyen mértékben volt kétséges a helyzet, jól illusztrálja a család-
dal baráti kapcsolatban lévő Németh László Tündéről szóló későbbi interjú-
részlete:112 „Egyik ismerősünk második gyerekét várta, amikor férjét súlyos 
szerencsétlenség érte, amely egész életére bénává tette. Mindenki arra biztatta, 
legalább ezt az új, érlelődő terhet ne vállalja. De az asszony önmaga előtt is 
szégyellte volna, ha megfutamodik. Úgy viselkedett, mint regényhőseim visel-
kedtek volna az ő helyében.”

Géza állapota stabilizálódott, noha időnként nagy fájdalmai voltak, melyeket 
morfi umszármazékokkal próbáltak enyhíteni. Beszélni változatlanul tudott, s ha-
marosan újból a munkája izgatta. A magfi zika könyv befejezésével kapcsolatban 
már szeptember 8-án diktált édesapjának, majd beszélt 11-én Marx Györggyel 
telefonon úgy, hogy a kagylót Tünde tartotta, Gézát mégis különösen kimerítette. 
Könyvének bevezetőjében erről így ír:

„Közvetlenül azelőtt, hogy könyvemet befejezhettem volna, Heine–Me-
din kór bénított meg, és tette a munka folytatását számomra lehetetlenné. Marx 
György doktor, valamint Németh Judit és Menyhárd Nóra munkatársaim siettek 
hű barátként segítségemre. A 20. szakasz d) pontját és a 21. szakaszt Németh 
Judit írta meg Marx György doktor tanácsadása mellett, az V-X. fejezetek ábra-
anyagának összeállításában Menyhárd Nóra nyújtott értékes segítséget.”

Október 7-én Gézát utókezelésre átszállíthatták az Ortopédiai Klinikára. Eb-
ben az időben itt édesapja volt a röntgen osztály vezetője. A klinikán gyógytorná-
val és egyéb kezelésekkel igyekeztek mozgási képességét javítani. Géza állapotát 
jellemzi, hogy október közepén tudott először felülni, még segítséggel, s csak egy 
negyedórára, mert az ülés nagy erőfeszítést kívánt, és nagyon fárasztotta.

A könyv befejezésével járó munkák közvetítésében, a telefonálásban, a mun-
katársakkal való tárgyalásokban, a kiadóval, rajzolóval való kapcsolattartásban 
Géza mindennapos segítsége felesége, Tünde volt, kinek Géza a könyvét aján-
lotta. A betegség legsúlyosabb időszakában néhány napig a fejét sem tudta fel-
emelni, mégis a könyv szerkesztési műveletein tudott gondolkozni, instrukciókat 
adni. Ily módon felesége és barátai segítségével a könyv kéziratával jelentősen 
előrehaladtak, amely október végére készült el. A Műszaki Kiadó 1961-ben je-
lentette meg az ’Elméleti magfi zika’ c. könyvet.

112  Megjelent a Nők Lapja 1970. évi 36. számában.
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A könyvnek Zbigniew Weiss által készített lengyel fordításáról az előző feje-
zetben szóltunk, a magyar kiadás évében jelent meg. A szerző és fordító továbbra 
is jó kapcsolatokat ápoltak, Weiss többször járt Magyarországon és vendégség-
ben Gézáéknál.

Alig végzett Géza a magfi zika könyvvel, máris más munkához fogott, bár 
írni még nem tudott. A. Ahijezer és V. Beresztyeckij ’Kvantumelektrodinamika’ 
könyvét fordította oroszról magyarra. A fordítás gondolata már 1959 szeptem-
berében felmerült, valószínűleg Marx György javasolta. Géza hosszabb ideig 
még mindig nem tudott ülni, fekve diktálta a szöveget a klinika egyik gépíró-
nőjének.

1959 karácsonyát otthon tölthette, a mentő 24-én vitte haza, majd négy nap 
múlva vissza az Ortopédiai Klinikára. Állapota még mindig súlyos volt, nem tu-
dott írni, és nem tudott a lábára állni.

1960. május 11-én született a kis Tünde. Egy hónapra rá meghalt a nagyapa, 
Zámor Ferenc. Az egyedül maradt nagymamához a Szilágyi Erzsébet fasor 17. 
sz. ház földszinti lakásába a „családi tanács” döntése alapján Tünde költözött a 
két gyerekkel, s ide tért haza Géza a kórházból. A hegyoldali Diós árokban lévő 
lakáshoz képest ennek az előnye az volt, hogy a sík területen fekvő házat köny-
nyebb volt megközelíteni, s miután javult Géza állapota, a környékén sétákat is 
tehetett.

A testi-lelki iskoláskori jóbarát, az 56-os emigráns Tomasz Sándor akkoriban 
a New York-i Columbia egyetemen volt biológus doktorandusz. Már a beteg-
ség elején értesült Géza állapotáról, erről később nekem e-mailben angolul írt, 
melynek fordítása: „Nagyon szépen köszönöm, hogy tájékoztatott arról, hogy 
könyvet fog írni Gézáról. Valóban mi nagyon közeli barátok – valóban testi-lel-
ki jó barátok – voltunk nyolc éven át a Szent Imre Gimnáziumban és azután is 
az 1956-os forradalom végéig, amikor én elhagytam Magyarországot. Néhány 
hónappal később, 1957 elején az USA-ból sikerült családommal és legjobb ba-
rátommal, Gézával kapcsolatba lépnem. Később értesültem barátom tragikus 
megbetegedéséről. Néhány közös barátunk elintézte, hogy tudtam vele telefonon 
beszélni. Úgy tudom, hogy csaknem az egész teste meg volt bénulva akkor már, 
de mi beszélgettünk egymással.” Azután rövidesen levélben jelezte Gézának, 
hogy a Columbia egyéves ösztöndíjat ajánl fel neki, és amerikai tartózkodása 
alatt gyógykezelésre is lenne lehetősége. Géza erről – Tündének diktált – levél-
ben értesítette Jánossy Lajost, a KFKI igazgatóját, akit néhány nap múlva fel is 
keresett Tünde. Jánossy a korra jellemző indokkal, éspedig Géza beszervezésé-
nek veszélyére hivatkozva – feltehetően felsőbb szervekkel egyeztetve – a kérést 
elutasította. Mindazonáltal átérezte fi atal munkatársa szerencsétlen helyzetét és 
intézkedett az érdekében, melynek eredményeképpen egy csehszlovákiai szana-
tórium jött szóba a rehabilitáció színhelyeként. Megszervezték az ottani kezelé-
sét, és elérték, hogy a magyar egészségbiztosítás (SZTK) támogatása mellett az 
Országos Atomenergia Bizottság is hozzájáruljon a költségekhez.
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Az utazásra 1960. július 23-án került sor, Prágáig vonattal, és onnan mentő-
repülőgépen vitték Janské Lázněba, a csehországi rehabilitációs centrumba or-
vos édesapja kíséretében. Janské Lázně az Óriás-hegység gyógyforrásáról ismert 
nagy múltú üdülőhelye, monarchiabeli nevén Johannesbad. Ez a beutalás kivé-
teles esetnek számított, Géza volt az első magyar beteg ebben a szanatóriumban. 
Itt a helyi gyógyvízzel és az amerikai Warm Springs fürdőhelyen – a szintén 
Heine–Medin-kórban szenvedett F. D. Roosevelt kezelésének Georgia állambeli 
színhelyén – kifejlesztett módszerekkel végezték az idegrendszeri bénulásokban 
szenvedők utókezelését.

Elutazásakor a hazai kezelés és eszközök segítségével már, ha nehezen is, 
de valamennyire képes volt járni gyógycipő, hozzá mereven rögzített járógép és 
két mankó segítségével. Újra meg kellett tanulnia írni is, eleinte nagybetűkkel, 
majd egyre rendezettebb folyóírással, s egy év múlva visszatértek gyöngybetűi.

Mozgásképességének nagyon lassú javulását drámai módon érzékeltetik 
naptárbejegyzései, melyekből néhányat bemutatunk, zárójelben saját kiegészí-
téseinkkel. 1960. jan. 1. „   ”, jan. 14. „   -

” (húzókötéllel), jan. 29. „  ”, febr. 22. „  
”, márc. 6. „ ”, ápr. 10. „   ”, ápr. 12. „  
 ”, máj. 9. „ ”, máj. 16. „ ” (segítséggel), 

máj. 30. „ ” (megkapja a lábait sínben tartó, térdben csuklós járógépeket), júl. 
2. (már folyóírással) „Felállás ágyról egy mozdulattal” (felcsatolt járógéppel). 

A Janské Láznĕ-i szanatórium épülete
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A következő két jegyzet már Janské Lázněban készült, aug. 15. „   
[anadai bottal, kanadkival], meg nem támasztott térdek”, aug. 29. „  

 ,   ”. A cseh nyelven kanadki-
nak nevezett „kanadai bot”-ra lejjebb, a két levelet követően visszatérünk.

Munkahelyi főnökének, Jánossy Lajosnak szóló, saját kezűleg írt, alább kö-
zölt levelében leírt derűlátó reményei a gyógyulásra csak részben teljesültek, 
szakmai lendülete azonban szinte hihetetlen mértékben tért vissza.

„Janské Lázně, 60. 8. 12.

Kedves Professzor Úr!
Őszintén köszönöm jóindulatú támogatását, mellyel hatékonyan hozzájárult ah-
hoz, hogy ide Janské Lázně-ba kerüljek további kezelés céljával. Szenzációs új 
eredményekről ez idő szerint még nem számolhatok be, de mindeddig derűlá-
tónak mondhatom magam, és erősen remélem, hogy – amint itt mondják – a 
hatékony kezelés eredményeképpen kb. félév múlva saját lábamon, járókészülék 
nélkül térhetek majd haza.

Ami itt hiányzik, az elsősorban a fi zikusokkal való közvetlen kapcsolat lehe-
tősége, valamint a tudományos könyvtár. Természetesen a lehetőségekhez képest 
itt is igyekszem kihasználni az időt. Magammal hoztam tanulmányozás céljából 
Bogoljubovnak a kölcsönható Fermi-gáz, különösképpen pedig a szupraveze-
tés elméletével foglalkozó nevezetes dolgozatát. Ezenkívül azt tervezem, hogy 
kibővítve újraírom az impulzusmomentum kvantumelméletéről szóló szeminá-
riumi jegyzetemet, melynek a KFKI Közlemények önálló mellékleteként való 
megjelentetését tavaly Professzor Úr volt szíves kezdeményezni. Ezt az anyagot 
oly módon szeretném feldolgozni, hogy egy egyetemi speciálkollégium alapjául 
szolgálhasson.113

Itt szeretném megemlíteni, hogy még Budapesten, Menyhárd Nóra kollé-
gámmal együtt cikket írtunk a multipól-sugárzás forrásainak szemléletes leírá-
sáról, melyet a Magyar Fizikai Folyóiratban szeretnénk megjelentetni. A cikk 
megírására részben az adta az ösztönzést, hogy ilyen jellegű kérdéseket több 
oldalról vetettek fel fi zikus kollégáink. Cikkünk egyébként bizonyos értelemben 
kiegészítője Rubinowicz Planck-emlékkötetbeli dolgozatának. Rubinowicz egy 
klasszikus sugárzó kvadrupól szemléletes leírását adja, a mi cikkünkben viszont 
kvantummechanikai rendszerek tetszőleges multipólrendű sugárzásának forrá-
sait írjuk le szemléletesen, és behatóan megvilágítjuk a multipólrend és a kibo-
csátott foton impulzusmomentuma közötti kapcsolatot.[114]

113  A levélben említett jegyzet Az impulzusmomentum kvantumelmélete és a forgáscsoport, 
amelynek első kiadása 1959-ben, második, bővített kiadása 1963-ban jelent meg.

114  Györgyi G. – Menyhárd N.: A multipól-sugárzás forrásainak szemléletes leírása. = Magy. Fiz. 
Foly., 1961. (9. köt.) 1. füz. 1–20.
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Felhasználom ezt az alkalmat, hogy tisztelettel elküldjem a mellékelt külön-
lenyomatot. E cikk magyar fordítását egyébként közlés céljából a Fizikai Szemle 
kérte, minthogy a tárgyalt probléma szorosan kapcsolódik a Cserenkov-sugár-
zással foglalkozó, és a folyóiratban sorozatosan közölt Nobel előadások (1958) 
témájához. [115]

Professzor Úrnak és kedves családjának kellemes nyaralást kívánok, és tisz-
teletteljes üdvözletemet küldöm.

Györgyi Géza”

Lassú javulásának fokozatait érzékelteti az a levelezőlap, amelyet első Jans-
ké Lázně-i kezelésének vége felé, 1960. december 13-án írt Jánossy Lajosnak.

„Kedves Professzor Úr!

Kúrám eddigi szakaszát – a körülményekhez képest – eredményesnek lehet mon-
dani: Megtanultam két mankó helyett két un. kanadai bottal járni, bár néhány 10 
m-es járás már nagyon kimerít. Székről ugyan még nem tudok segítség nélkül 
felállni, de falhoz támasztott, magas karszékből vagy magas támlás padról való 
önálló felállást már megtanultam. Megkezdtük a lépcsőn járás tanulását is. Most 
orvosaim a szervezet kimerültségére való tekintettel 8 heti szünetet javasolnak, 
s utána további kezelést febr.-tól júl.-ig – Az otthon töltendő 8 hét alatt örömmel 
mennék fel az Intézetbe, hogy az aktuális problémákkal megismerkedhessem. 
Professzor Úrnak és kedves családjának kellemes ünnepeket és boldog új évet 
kívánok, tisztelettel:

Györgyi Géza”

A Csehországban kapott „kanadai bot”, vagyis könyökmankó a hagyomá-
nyos, hónaljban támasztó mankónál könnyebb volt, s könyöktámasza biztosította 
az oldalirányú stabilitást. Később, további javulás után egy könyökmankóval és 
egy bottal tudott közlekedni. Ami a járógépét illeti, a hazai gyártmány a lábfejét 
90˚-os szögben rögzítette, nem engedte lejtős terepen járni, még a szanatórium 
épületéből sem tudott kilépni. Janské Lázněban olyan új járógépet készítettek 
neki, amelyet a cipőhöz elforgathatóan rögzítettek, s így közlekedhetett szelíd 
lejtőkön, lépcsőkön.

115  Feltehetőleg a Györgyi, G.: Elementary considerations on the dynamics of light waves. = 
American J. Physics. 28, 2 (1960) 85–88. cikk különlenyomatáról van szó, melynek magyar 
fordítása később valóban megjelent a Fizikai Szemlében: Györgyi G.: Fényhullámok 
dinamikájáról. = Fizikai Szemle, 1960. (10. évf.) 11. sz. 337–340. Tamm Nobel-előadásáról 
ld. a 63. sz. lábjegyzetet.
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Géza december 20-án repülővel érkezett Budapestre és mentőautó vitte haza. 
A Jánossy Lajosnak szóló levelezőlapon említett, 8 hétre tervezett itthoni tartóz-
kodásból három hónap lett.

1961. március 21-én utazott vissza a Janské Lázně-i szanatóriumba, ahova 
a későbbi években is többször visszatért, eleinte hónapokra, később rövidebb 
időtartamokra. Itt édesanyja egyszer, felesége többször meglátogatta, s egyszer 
Tündével útban hazafelé megnézték Prágát. A hatvanas évek közepétől Géza 
utókezelését az ORFI-ban (Országos Reuma- és Fürdőügyi Intézet) folytatták 
Dr. Tarnóczy Mária reumatológus főorvos, a rehabilitáció specialistájának veze-
tése alatt. A doktornő számos szakmai közlemény szerzője és az 1966-ban ala-
kult Magyar Rehabilitációs Társaság alapító és szervező tagja volt.

Gézát megbetegedése után a hétköznapi élet szervezése, vezetése is nagy fel-
adat elé állította. Tömegközlekedést nem tudott igénybe venni, ezért a személyes 
jármű számára nélkülözhetetlenné vált. Első gépjárműve az 1962-ben beszerzett, 
csehszlovák gyártmányú Velorex lett. A háromkerekű, motorbicikli-motorral 
hajtott, műbőrborítású járművet rokkantak számára készítették, az akkor gyártott 
legerősebb motorja 16 lóerős, maximális utazósebessége 60 km/óra volt. Külön-
legessége, hogy normál, pedálos üzemmód mellett a gázt, a féket és a tengely-
kapcsolót karok segítségével, kézzel is lehetett működtetni, s ez lehetővé tette a 
lábak használata nélküli vezetést. Géza 1962-ben jogosítványt szerzett, amely 
csak Velorexre volt érvényes. Ép fi zikumú emberek motorkerékpár jogosítvány-

Géza kézírásos levelezőlapja Tündével a szanatórium előtt
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nyal vezethették, ezért, a következő évben Tünde letette a motorkerékpár és autó 
vezetéséhez szükséges vizsgákat. Mindazonáltal a Velorex nem volt megfelelő 
megoldás Géza számára, ezt naptárfeljegyzése alapján érzékeltetjük, melyben a 
következő autó hatósági engedélyeztetésére készülve foglalta össze a Velorex 
hátrányait. Például a sebességváltáshoz mindkét kezére szükség volt, ezért el 
kellett engednie a kormányt, a kocsi kanyarban borulásra, fékezéskor megpör-
dülésre volt hajlamos. Mindez megdöbbentően hangzik, különös tekintettel arra, 
hogy rokkantaknak szánt járműről van szó. Erősen korlátozott volt a kilátás is, 
és Géza magas termetéhez képest igen szűkös volt az utastér.

Tünde bátyja, Horváth Csaba segített. Az 56-os forradalom után Német-
országba emigrált vegyészmérnök a Farbwerke Hoechst cégnél kapott állást 
Frankfurtban, s az ottani egyetemen ezzel párhuzamosan a doktori munkáján 
dolgozott. A háború utáni Németországban kifejlesztettek olyan, a kézi vezetést 
lehetővé tevő szerkezetet, melyet már szériaautókba lehetett beépíteni, megőriz-
ve a pedálos vezetést is. Horváth Csaba 1963-ban vásárolt egy használt Opel 
Rekord típusú autót, melybe ilyen berendezést szereltetett, s leszállíttatta egy 
dunai uszályon Géza számára a vasfüggöny mögé Budapestre. Tünde jogosítvá-
nya erre érvényes volt, Gézáét az ily módon felszerelt személyautókra ki kellett 
terjeszteni. Akkor még Magyarországon ismeretlenek voltak az ilyen járművek, 
a hatóságokat meg kellett győzni a szokatlan vezetői engedély kiadásáról. Ez 
1964-ben történt meg, a jogosítványba beírták, hogy csak kézi vezérlésre át-
alakított gépjárművet vezethet. Az Opellel hosszabb utakat lehetett tenni, így el-
juthatott pozsonyi és bécsi konferenciákra. Azonban gyakoriak voltak a műszaki 
problémák, az autó sokszor szorult javításra.

Györgyi Géza családjával 1964-ben
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Jobb megoldás kínálkozott 1966-ban, amikor egy Nyugat-Európából az 
USA-ba visszautazó magyar-amerikai fi zikus kolléga felajánlotta megvételre 
használt, gyárilag automata sebességváltóval ellátott Renault 8-asát. A vételárat 
részletekben Pesten élő idősebb rokonának kérte forintban törleszteni, ez akkor 
a „forintkiajánlás” néven ismert devizakihágásnak számított, mely történet jól 
jellemzi a korabeli szövevényes viszonyokat. Az Opelből eladása előtt átsze-
reltették a kézi berendezést a Renault-ba. Ezzel a megbízhatóbb autóval Géza 
nagyobb utakra is vállalkozhatott, a politikai helyzet enyhülésének is köszönhe-
tően hosszabb külföldi meghívásoknak tehetett eleget, gyakrabban járhatott kon-
ferenciákra. 1967 tavaszán levezetett Triesztbe, az ottani Nemzetközi Elméleti 
Fizikai Központban szakmailag igen eredményes három hónapot töltött. Ösztön-
díja végén felesége és tízéves fi a kijöttek hozzá, majd családját itáliai körútra 
vitte. Szeretett autót vezetni, lelkileg is sokat jelentett neki, hogy az autót ve-
zetve kevésbé érezte fi zikai korlátait, ugyanolyan gyorsan haladhatott, mint más 
autósok, s hasonlóan is manőverezhetett.

Leghosszabb külföldi ösztöndíja 1967 végétől közel egy évre szólt Francia-
országba, a Párizs melletti Orsay egyetemére. Itt félretett keresetéből egy 90 lóerős 
Fiat 125-öst tudott venni, melynek többletteljesítménye jelentős biztonságot adott 
neki a forgalomban. Előbb fi a, majd felesége 1968 nyarán kijött hozzá Francia-
országba. Terveikkel ellentétben kislányukat édesanyja nem hozta magával, mert 
fi uk közben vakbélgyulladást kapott, s egy ideig kétséges volt, hogy Géza bizto-
sítása fedezi-e az operáció költségeit. A kézi berendezést a Renault-ból kivették, 
s amíg a Fiatba átszerelték, Tünde vezette a Renault-t. Ezzel tettek körutat idő-
közben felépült fi úkkal a Loire völgyében és Normandiában, majd Tünde haza-
vezetett, fi ával az iskolakezdésre. Géza 1968 végén a Fiattal ment haza egy kölni 
kitérő után, s élete végéig ezt az autót használta. Életerejét, energiáit jól jellemzi 
egy egészséges embernek is becsületére váló, eseménydús életvitele, melyhez a 
sok munka mellett is talált alkalmat. Mindehhez elengedhetetlen partnere és állan-
dó támasza volt felesége. Tünde ellátta családját, szervezte gyermekeik életét, köz-
ben végezte egyetemi munkáját, és megszerezte természettudományi doktorátusát.

Noha az autó nagyban megkönnyítette Györgyi Géza életvitelét, betegsé-
ge továbbra is súlyosan korlátozta. Már az, hogy képes volt mankóval és bottal 
járni, csak különös elszántságának és akaraterejének volt köszönhető. A hozzá 
hasonló, súlyos állapotú szanatóriumi betegtársai közül nagyon sokan életük vé-
géig kerekesszékben maradtak. Ő csak kórházban ült tolószékben, azon kívül 
ragaszkodott ahhoz, hogy járógéppel és bottal lábra álljon, közlekedjen. Ez ha-
talmas emberi teljesítmény volt.

Apaként nyomasztotta, hogy betegsége miatt gyermekeinek nem tudja azt 
nyújtani, amit más apák, nem vihette őket kirándulni, sportolni. Szellemi terüle-
ten különösen igyekezett őket fejleszteni, általános műveltségüket gyarapította, 
nyelvekre, versekre tanította őket. Füzeteket nyitott fi a számára, ‚Janikámnak’ 
címmel, utalva fi a januári születésére, amelyekbe alapvető matematikai és fi zi-
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kai ismereteket írt gyöngybetűivel, helyenként több nyelven is. Ezekből egy lap 
hasonmását közli Szegő Károly megemlékező cikkében.116 Lányának zenei ér-
zékét felismerve kezdeményezte fuvola tanulását, a hangszert is megvette neki.

Gyermekei későbbi pályafutásában apjuk szellemi hatása jelentős ösztön-
ző szerepet játszott. Fia az érettségi évében az országos tanulmányi versenyen 
(OKTV) fi zikából második lett, a fi zikus szakra felvételi vizsga nélkül került be. 
Elméleti statisztikus fi zikus, az ELTE docense. Lánya az orvosi pályát választotta, 
belgyógyász szakvizsgáját az USA-ban szerezte meg, egy budapesti rendelőintézet 
orvos igazgatója. Két gyermeke van, Jókay Eszter és Miklós egyetemi hallgatók.

Nehezen viselte Géza, hogy függött a környezetétől és segítségre szorult. Igye-
kezett önállóan működni olyankor is, ha más szívesen nyújtott volna segítő kezet. 
Az egyetemen dolgozó fi zikus kollégája levelezésünk során a következőket írta: 
„A Puskin utcai szemináriumokra gyakran volt szerencsém felkísérni őt. Ez úgy 
zajlott mindig, hogy nem vehettem át tőle semmi csomagot vagy táskát, csak kísér-
gettem a lassú ütemben az emeletre igyekvő Gézát, és beszélgettem vele.”

Elszántan törekedett arra, hogy beilleszkedjen az egészséges emberek vilá-
gába. Frenkel Andor a Bevezetőben már idézett búcsúbeszédében117 így jellem-
zi állapotát: „Mindazok a mozdulatok, melyek a mi számunkra oly könnyűek 
és természetesek – leülni egy székre, kinyitni egy ajtót, levenni egy könyvet a 
polcról, felemelni egy elgurult ceruzát a földről – tőle komoly erőfeszítést kö-
veteltek. […] 14 év szakadatlan fi zikai túlterheltsége, melyet neki a legelemibb 
életmegnyilvánulások okoztak, és amelyet nem lehetett pihenéssel kompenzál-
ni, lassan felemésztették Györgyi Géza energiáját, mint ahogy háromszor vagy 
négyszer ennyi idő felemészti egy egészséges ember energiáit.” Az élet minden 
területén állandó tökéletességre való törekvés és betegségével való folyamatos 
küzdelem felőrölték, végül súlyos lelki krízishez vezettek.

Élete Szegeden ért véget 1973. au gusztus 24-én, az Eötvös Loránd Fizikai Tár-
sulat háromévenkénti vándorgyűlésének második napján. Míg felesége, Tünde elő-
ző nap vonattal érkezett Szegedre, Géza csak 24-én délelőtt vezetett le Pestről. Ma-
gával hozta a konferencián előadó Lánczos Kornél húgát, Halászné Lánczos Gizit, 
valamint egykori gimnáziumi tanárát, Kunfalvi Rezsőt. Emlékszem arra, hogy már 
ebédeltünk a hatalmas étteremben, amikor megjelent Györgyi Géza utasai társasá-
gában. Ebéd után intézetlátogatások következtek, én is részt vettem egyen. Tünde 
a nemrég nyílt Szegedi Biológiai Központba ment, míg Géza a kívánsága szerint 
visszamaradt pihenni a szobájukban. Amikor felesége visszaért, nagy rémületére 
élettelenül találta Gézát. Kétségbeesve hívott segítséget, kollégák azonnal odasiet-
tek, de már nem lehetett mit tenni, s egyértelmű volt, hogy önkezével vetett véget 
életének. Hamarosan a vándorgyűlés résztvevői körében elterjedt a megdöbbentő 
116  Szegő K.: Györgyi Gézára emlékezünk. = Fizikai Szemle, 2000. (50. évf.) 10. sz. 337–338. 

A cikket közöljük az ’Írások Györgyi Gézáról’ fejezetben.
117  Frenkel A. – Marx Gy.: Búcsú Györgyi Gézától. = Fizikai Szemle, 1973. (23. évf.) 12. sz. 

353–356. A cikket teljes terjedelmében közöljük az ’Írások Györgyi Gézáról’ fejezetben.
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hír, én is akkor értesültem róla megrendüléssel. Tündéért sógora, Zimányi József 
utazott Szegedre s hozta haza Budapestre.

A hamvasztás előtti búcsúztatás Budapesten, a Farkasréti temetőben volt au-
gusztus 31-én. Nagyon sokan gyűltek össze, kollégák, barátok, tanítványok, hogy 
búcsút vegyenek Györgyi Gézától, ettől a nagyszerű embertől. Búcsúbeszédet tar-
tott Erő János (korábbi főnöke, a Magfi zikai Főosztály vezetője) a KFKI nevében, 
Frenkel Andor (az Elméleti Osztály vezetője) a barátok és a kollégák nevében, és 
Marx György az ELTE, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat és az Akadémia kép-
viseletében. Hamvait szeptember 17-én, családi és szűkebb baráti körben, egyházi 
szertartás szerint helyezték nagyapja, Györgyi Kálmán sírjába örök nyugalomra.

Álljanak itt méltó befejezésként Frenkel Andor búcsúbeszédének utolsó monda-
tai.118 „Élete küzdelmes élet volt, amely az emberi helytállás, az alkotás, az egyete-
mes szellemi és kulturális értékek megbecsülésének, megőrzésének és gazdagításá-
nak jegyében telt el. Emléke erősíteni fog bennünket ezen értékek védelmezésében.”

118  Uo.

Györgyi Géza hivatalos gyászjelentése
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Györgyi Géza végső nyughelye Kálmán nagyapjával közös sírban. 
Az alsó tábla legfelső sorában áll a neve, alatta szüleié és más rokonaié
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FORDÍTÓI, TUDOMÁNYTÖRTÉNÉSZI 
MUNKÁSSÁGA ÉS A WIGNER-LEVELEZÉS

Pályája során Györgyi Géza mindvégig elsősorban kutató, alkotó fi zikus volt. 
Mindemellett fontos feladatának tekintette a múlt értékeinek feltárását, és rend-
kívül színvonalasan fordított, elsősorban a fi zika klasszikusait.

Munkásságában, mint már eddig is láttuk, mindvégig vezérlő gondolatot je-
lentett a fi zika eredményeinek, az új gondolatoknak a megisme rtetése, tovább-
adása. Erre őt kitűnően alkalmassá tette világos gondolkodása, irodalmi stílusa 
és pedagógiai érzéke.

FORDÍTÓI TEVÉKENYSÉGE

Györgyi Géza a 20. századi elméleti fi zika kiemelkedő műveit válogatta és fordí-
totta magyarra. Kiváló nyelvtudása lehetővé tette, hogy négy nyelvből, angolból, 
németből, franciából és oroszból fordítson. Fordításait mindig különös gondos-
sággal készítette, pontosságra és világosságra törekedve.

A ’Magyar Fizikai Folyóirat’ 1953. évi megindításakor Jánossy Lajos, a fo-
lyóirat szerkesztője magyar szerzők új eredményeket tartalmazó cikkein kívül 
célul tűzte ki külföldi tanulmányok magyar fordításának közlését is. Két rova-
tot indítottak: ’A folyó irodalomból’ rovat újabb érdekes külföldi cikkeket kö-
zölt, ’A klasszikus irodalomból’ rovatban pedig a modern fi zika fejlődése szem-
pontjából alapvető fontosságú klasszikus cikkeket jelentettek meg. Turchányi 
György, a Semmelweis Egyetem Orvosi Fizikai Intézetének akkori docense, a 
’Magyar Fizikai Folyóirat’ technikai szerkesztője gondozta kezdettől fogva a két 
sorozatot. Érthető és indokolt volt ez a törekvés: új fi zikus generációkat kellett 
a fi zika klasszikus és mai irodalmával megismertetni, a modern fi zika magyar 
szaknyelvét is meg kellett teremteni. Ezeknek a céloknak az elérésében jelentős 
szerepet vállalt Györgyi Géza.
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Már 1954-től aktívan bekapcsolódott a fordítói munkába. Az első években 
főként a folyó irodalom rovat számára fordított cikkeket. Fontos feladatnak 
tartotta azonban, hogy a 20. századi modern fi zika eszméit, gondolatait ki-
alakulásukban, létrejöttükben kell megismertetni az egyetemi hallgatókkal, a 
tanárokkal, a tudományos kutatókkal. Ezért fordítói munkásságában egyre na-
gyobb részt kaptak a modern fi zika klasszikus mestereinek cikkei, és 1963-tól 
meghatározó szerepet vitt a klasszikus rovat tematikus összeállításában, szer-
kesztésében is.

A klasszikus rovatban megjelent, nagy gonddal összeválogatott és lefordí-
tott cikkeket kezdettől fogva ’Klasszikus sorozat’ címmel tematikus füzetekbe 
gyűjtve önálló cikkgyűjteményként is kiadták. Mivel ezek a cikkgyűjtemények 
ma már könyvtárakban is kevéssé hozzáférhetőek, érdemes összefoglalnunk cí-
müket és megjelenési évüket.

I. A kvantumelmélet fejlődése, 1955

II. Relativitáselmélet 1956

III. A magfi zika fejlődése 1957

IV. A magfi zika fejlődése II. 1958

V. A kozmikus sugárzás 1960

VI. Klasszikus optikai kísérletek 1961

VII. Az atomok mágneses momentumának mérési módszerei 1962

VIII. A szupravezetés 1963

IX. Tér-idő-szimmetriák, spin és statisztika 1965

X. Kvantummechanika 1967

XI. Impulzusmomentum és csoportok 1972

XII. A Lorentz-csoport 1975

XIII. A twisztor-elmélet 1980

XIV. A kvantumelektrodinamika kezdete 1982

A’Klasszikus sorozat’ 1957-es, III. füzetében jelent meg Györgyi Géza több 
fordítása, majd 1963 és 1975 között a VIII–XII. füzetek mindegyikében szere-
peltek fordításai. A X. ’Kvantummechanika’ c. füzet valamennyi cikkét ő fordí-
totta.
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A „Klasszikus sorozat” cikkgyűjtemény 
XI. füzetének címlapja

Minden bizonnyal Györgyi erőfeszítéseinek is köszönhető, hogy ennek a je-
lentős terjedelmű füzetnek az anyagát az Akadémiai Kiadó 1971-ben könyvalak-
ban is kiadta119 az ő előszavával. Füstöss László erről így fogalmaz:120

„…a kvantumfi zika bámulatos hatékonysága az ő generációját is megigéz-
te, először kiválogatott fontos eredeti cikkeket, a ’Magyar Fizikai Folyóirat’ 
’A klasszikus irodalomból’ c. rovata számára, megküzdött az ideológiai ellen-
zőkkel, majd a lehetséges cikkeket lefordította. 1971-ben ezekből a fordítások-
ból állt össze az Akadémiai Kiadó ’Kvantummechanika’ c. kötete, amelynek elő-
szavában írta le: »A fordítót a fordítás nem könnyű, azonban felemelő munkája 
során mindvégig áthatotta az elmélet megalkotói iránt érzett mély tisztelet.« Ez a 
munka valóban nem volt könnyű, hiszen a nyelvtudás távolról sem elég; ismerni 
kellett azt a fi zikát, amiről szóltak, az illető nyelv akkori szakkifejezéseit, ami 
egy tudományos forradalom alapműveinél a tudománytörténeti korszak ismere-
tét is megkívánta.”

A ’Magyar Fizikai Folyóirat’-ban 
1954 és 1974 között összesen 43, 
Györgyi Géza által jegyzett fordítás 
jelent meg. Ezek közül 9 cikk 1954–
1962 között ’A folyó irodalomból’ 
rovatban, 31 cikk 1956–1974 között 
’A klasszikus irodalomból’ rovatban, 
3 cikk pedig rovaton kívül.

Rendszeresen fordított szakcik-
keket a ’Fizikai Szemle’ számára is. 
Mindkét folyóiratban számos fordítá-
sa jelent meg Wigner Jenő cikkeiből, 
akit mesterének tekintett. Ezeknek a 
fordításoknak az ügyében kezdődött 
levelezése Wigner Jenővel, amelyről e 
fejezet záró szakaszában még részlete-
sebben szólunk.

Mind a ’Fizikai Szemlé’-ben, 
mind pedig a ’Magyar Fizikai Folyó-
irat’-ban nagyon sok magyarra lefor-
dított cikknél nem tüntették fel a fordí-
tó nevét. Az érintett témák, a jellemző, 

119  Kvantummechanika. Cikkgyűjtemény. Szerk. Jánossy L., vál. és ford.: Györgyi G. Bp., 1971. 
Akadémiai K., 320.

120  Füstöss László: 23 levél Amerikából – Wigner Jenő és Györgyi Géza kapcsolata, In: Wigner 
Jenő élete és munkássága, 1902–1995, CD-ROM, szerzők Füstöss László, Szilágyiné Csécs 
Mária, Lévay Péter, főszerk. Horváth Péter. A magyar tudomány és technika nagyjai sorozat. 
Bp., BME OMIKK, 2004
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félre nem ismerhető stílus és a lábjegyzetek alapján számos „jelöletlen” tanul-
mányról nyilvánvaló, hogy azokat Györgyi Géza fordította. A fejezet végén, il-
letve a Függelékben közölt, Wigner Jenővel váltott levelek alapján látható, hogy 
azokban több olyan cikk fordításáról is szó esett, amelyeknek megjelenésekor 
nem tüntették fel a fordítót. Ezeket az írásokat nem vettük fel a könyv végén kö-
zölt bibliográfi ába.

Két példát említünk ilyen fordításokra, még további példákat is felhozhat-
nánk.

Bohr, N: ’Neutronok befogódása és az atommag szerkezete’, Magy. Fiz. 
Foly., 1957. (5. köt.) 4. füz. 271-280. (Györgyi Géza bevezetőjével, de a fordító 
feltüntetése nélkül.)

Wigner Jenő: ’A Schrödinger-féle elméletből a termszerkezetekre vonat-
kozóan adódó néhány következtetés.’ Magy. Fiz. Foly. 1964. (12. köt.) 1. füz. 
85–108., mely cikk később megjelent a ’Klasszikus sorozat’ IX. számú, ’Tér-idő 
szimmetriák, spin és statisztika’ című füzetében. Hogy a tanulmányt Györgyi 
fordította, ez egyrészt a fordításhoz fűzött, név nélküli fordítói lábjegyzetből is 
nyilvánvaló, másrészt Wigner Jenőnek Györgyi Gézához írt, 1964. január 8-án 
kelt, a fejezet későbbi részében közölt levelében is szó esik a cikk fordításának 
problémáiról. Wigner Jenő Györgyi által fordított cikkei bekerültek később ki-
adott cikkválogatásokat tartalmazó kötetekbe is.121

Györgyi Géza lefordította Wigner Jenőnek Leonard Eisenbuddal együtt írt 
könyvét az atommag szerkezetéről, amelynek G. T. Garvey, mint szerzőtárs be-
vonásával átdolgozott kiadása a McGraw-Hill által kiadott ’Handbook of Phy-
sics’ részeként jelent meg.122

Fordításainak gondosságáról, szakmai színvonaláról a fordítások ismertetői 
gyakran szólnak elismerő szavakkal. Így például idézhetjük N. T. (feltehetőleg 
Nagy Tibor) az Eisenbud–Garvey–Wigner-könyvről írt ismertetését, amely így 
minősíti a fordító munkáját: „A fordító, Györgyi Géza szakértelme és precizitása 
biztosíték volt arra, hogy a magyar kiadás a legcsekélyebb homályosság vagy 
félreértés nélkül adja vissza az eredeti művet.”123

1972-ben jelent meg Wigner Jenő ’Szimmetriák és refl exiók’ c. tanulmány-
kötetének Györgyi által készített fordítása.124 Ugyanezen szerző ’Csoportelmé-
leti módszer a kvantummechanikában’ könyvének csupán az első felét tudta le-

121  Fizika és megismerés: tanulmányok. Vál. és az utószót írta Ágoston H. Ford. Györgyi G. et al. 
Kriterion. Bukarest, 1979. (Korunk könyvek); Wigner Jenő válogatott írásai. Vál. és előszót 
írta Ropolyi L., ford. Györgyi G., Szegedi P. Typotex. Bp., 2005.

122  Eisenbud, L. – Garvey, G. T. – Wigner, E. P.: Az atommag szerkezete. Akadémiai K. Bp., 1969. 
Az eredeti mű: E. U. Condon and H. Odishaw (eds.): Handbook of Physics, second edition, Part 
9. McGraw-Hill Book Co., New York, 1967.

123  N. T.: Eisenbud, L. – Garvey, G. T. – Wigner, E. P.: Az atommag szerkezete, = Fizikai Szemle 
1969. (19. évf.) 11. sz. 349. Könyvszemle.

124  Wigner J.: Szimmetriák és reflexiók. Wigner Jenő tudományos esszéi. Gondolat. Bp., 1972.
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fordítani, halála után a kiadó a kitűnő szakembert, Sebestény Ákost bízta meg a 
folytatással.125

A fordításokról szóló fejezetet Wigner Jenőnek az Akadémia Kiadóhoz írt, 
Györgyi könyvét is említő elismerő soraival zárjuk: „Úgy társszerzőim, mint én, 
nagyon örültünk, amikor megtudtuk, hogy az Akadémiai Kiadó könyvünk for-
dítását a magyar olvasó közönség rendelkezésére fogja bocsátani. Még nagyobb 
volt az örömöm, amikor hallottam, hogy Györgyi Géza vállalta el magyarra való 
lefordítását, hiszen az ő Elméleti Magfi zikája még korántsem avult el és emlé-
kezem, milyen jó benyomást tett rám, amikor olvastam. Remélem, hogy a mi 
könyvünk is hasznára fog válni az olvasóknak…”.126

TUDOMÁNYTÖRTÉNÉSZI MUNKÁSSÁGA

Meghatározó jelentőségű – a Magyarországon fi zikatörténettel foglalkozók szá-
mára programadónak tekinthető – írása 1972-ben a ’Fizikai Szemlé’-ben jelent 
meg.127 Ezt a cikket a ’Györgyi Géza írásaiból’ fejezetben teljes terjedelmében 
közöljük, és fő gondolatait itt röviden áttekintjük.

Eötvös Józsefnek fi ához , a Heidelbergben tanuló Lorándhoz 1869-ben írt 
egyik levelével indítja írását. Az irodalmár Eötvös azon kesereg, hogy Magyar-
országon nem becsülték meg a „genie-hadnagy”-ot, míg élt, és halála után sem 
foglalkoznak a nagy matematikus, Bolyai János életművével. Így folytatja:

„Ma nekünk kell elgondolkodni: becsüljük-e eléggé, becsülhetnénk-e jobban 
a tudományos értékeket, emlékeket? Az alábbiakban a tudományos múlt néhány 
alakjáról szeretnénk szólni. Közös bennük, hogy valamennyien nemzetközi elisme-
réstől övezettek, hozzánk közelálló kiválóságok vagy ellentmondásos személyisé-
gek – értéket teremtő életet törekedtek élni; életművükből értékek maradtak ránk.

Méltó, hogy ügyükben tollat fogjunk, megtegyük, amit megtehetünk, amit 
csak mi tehetünk meg, s amit megtenni kötelességünk. Nem egy esetben azért, 
hogy megelőzzük, elkerüljük a jóvátehetetlent.”

Ezután Györgyi Géza Jedlik Ányos szülőházának lebontásáról és Hatva-
ni István sírkövének eltűnéséről szól, majd Christian Doppler magyarországi 
működésének felkutatására buzdít. Részletesen ír Regiomontanusról (Johannes 

125  Wigner J.: Csoportelméleti módszer a kvantummechanikában. Ford. Györgyi G., Sebestyén Á. 
Szerk. Sebestyén Á. Akadémiai K. Bp., 1979.

126  A Nobel-díjas Wigner professzor kiadónknak írt leveléből. = Tudományos Magazin, 1968 
4. sz. 25.

127  Györgyi Géza: Jegyzetek a tudományos múlt értékeinek megbecsüléséről. = Fizikai 
Szemle, 1972. (22. évf.) 11. sz. 350–353. A cikket teljes terjedelmében közöljük a ’Györgyi 
Géza írásaiból’ fejezetben.
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Müllerről), aki az 1460-as évek végén Mátyás király matematikusa, csillagásza 
volt. Barlai Katalin csillagász így értékeli ezt: „A reneszánsz kutatása szemmel 
láthatóan divatba jött a XXI. században. Magyarországi kezdemények és ered-
mények már a múlt század második felében is voltak, főképp az 1980-as évek-
től kezdve. Most intenzív nemzetközi kutatás és együttműködés folyik. Györgyi 
Géza már 1972-ben írt a Fizikai Szemlében Regiomontanusról megemlékezést. 
Jó szeme volt az értékekhez és biztos ítélete, amelyet a divat nem befolyásolt. 
Ez az írás meghatározó jellegű, nagy hatással volt a magyar tudománytörténeti 
kutatásokra”

Regiomontanus emlékének megőrzésével kapcsolatban érdemes megemlí-
tenünk, hogy 2005-ben az UNESCO felvette a ’Memory of the World’ (A világ 
emlékezete) nevű listájára Mátyás király Corvina könyvtárát. Egy nemzetközi 
együttműködés eredményeként létrejön Mátyás király könyvtára összes ma fel-
lelhető kötetének digitalizált gyűjteménye, a ’Bibliotheca Corviniana Digitalis’. 
Az eredetileg több, mint 2000 kötetből jelenleg 14 ország 52 könyvtárában 216 
darab található meg.

2014-ben jelent meg nyomtatásban egy nagy tanulmánykötet a Széchényi 
Könyvtár kiadásában, a ’Corvina Augusta’, amely a németországi (alsó-szász-
országi) Wolfenbüttelben levő Herzog August Bibliothek kilenc korvinájáról 
szól. Ezek között található a Mátyás király által lemásoltatott három Regio-
montanus mű közül a Vitéz Jánosnak ajánlott ’Tabulae directionum’. Ez a mű 
nagyon pontos csillagászati táblázatokat tartalmaz. „Ezen táblák között van a 
tabula foecunda is, azaz a tangenstábla, amellyel itt találkozunk először Euró-
pában” – írja Ernst Zinner ’Regiomontanus Magyarországon’ c. tanulmányá-
ban.128 Ezt a tényt sajnos nem említik a hatalmas, díszes kötet magyar, illetve 
német szerzői.

Györgyi Géza idézett cikkében a Regiomontanusról szóló rész így zárul: 
„Regiomontanus értékét szülőhelyén s a dunamenti Walhallában szobor hir-
deti. Szobor illetné meg Esztergomban (vagy a budai Várban) is – uralkodók, 
főpapok, hadvezérek közt a humanista természettudóst –, amely egyszersmind 
hirdetője lenne a Mátyás kori magyar reneszánsz vonzásának, tudománypárto-
lásának.” Szobrot eddig nem kapott, azonban a Budavári Palota E épületének, 
a Budapesti Történeti Múzeumnak a kertjében 1978-ban nagyméretű, kőáll-
ványon álló méretes, bronz domborműves emléktáblát helyeztek el. Rátonyi 
József alkotásának posztamensén ez áll: ’Regiomontanus a reneszánsz kiemel-
kedő természettudósa emlékére’. Az emlékmű képe díszíti a ’Fizikai Szemle’ 
1992. évi decemberi számának, a ’Fizikus Útikönyv’-nek a címlapját. Most is 
megmutatjuk ezt a képet.

128  Zinner E.: Regiomontanus Magyarországon. = Matematikai és Természettudományi Értesítő, 
1937. (55. évf. ) 1. sz. 280–287.
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Regiomontanus emlékmű a budai Várban

Esztergomban 1986 óta tábla őrzi emlékét a vár bejáratánál a várfalon. Ez 
is szerepel a ’Fizikus Útikönyv’-ben. Az ’Útikönyv’ 1992. évi, valamint 1996. 
és 2000. évi bővített változata szerkesztett formában, kiemelten, külön is bent 
van a ’Fizikai Szemle’ archívumában.129 Azért, hogy ne maradjunk Regiomonta-
nus-szobor nélkül, közöljük a már említett, a szülővárosában fellelhető alkotás 
képét. Johannes Müller a bajor Königsberg piacterén felállított díszkút (Markt-
brunnen) tetejéről nézi a vásári forgatagot, és hallgatja naponta kétszer a Város-
háza harangjátékát.

Tanulmányának további részében Györgyi Géza feladatokat fogalmaz meg 
Johannes Kepler magyarországi működésével és az egyetemalapító Pázmány 
Péter életművével kapcsolatosan. Cikkének illusztrációi között szerepel a Jo-
hannes Keplernek tulajdonított rajz, az általa összeállított csillag-katalógus, az 
ún. ’Rudolf-táblázatok’ első címlapterve Kopernikusz, Regiomontanus, Pto-
lemaiosz, Tycho de Brahe és Albategnius alakjával. A kötet címlapja, melyet 
129  Szerk.: Kovács László, Burján Gyöngyi. = Fizikai Szemle 1992. (42. évf.), 12. sz., 445–472. 

Szerk.: Kovács László, Burján Gyöngyi. = Fizikai Szemle 1996. (46. évf.) 12. sz., 403–436. 
Szerk.: Kovács László – Kovács László, ifj. = Fizikai Szemle 2000. (50. évf.), 12. sz., 413–445. 
http://www.fizikaiszemle.hu/utikonyv/utikonyv.html.
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Georg Celer készített Kepler tervei 
alapján, az első vázlathoz képest jóval 
részletesebben van kidolgozva, a sze-
replő személyek is részben változtak. 
Tycho, Kopernikusz és Ptolemaiosz 
mellett Hipparkhosz és egy kaldeus 
csillagász is láthatók az ünnepélyes 
Uránia-templom épületében. Maga 
Kepler alakja is megjelenik a temp-
lom talapzatának egyik oldalsó táblá-
ján. A metszet reprodukciója e könyv 
hátlapján látható.

Cikkében arra is buzdít, hogy be-
hatóbban kell foglalkozni Eötvös Lo-
ránd alkotásaival, a tevékenységéhez 
kapcsolódó emlékekkel, Kudar János 
és Bay Zoltán munkásságával.

Az írás befejező részében felhív-
ja a fi gyelmet arra, hogy Ortvay Ru-
dolf a 20-as és 30-as években jelentős 
erőfeszítéseket tett azért, hogy Ma-
gyarországon a modern fi zikai elmé-
leteket megismertesse, az általa szer-
vezett kollokviumokra többek közt 
Arnold Sommerfeldet, Paul Diracot, 

Neumann Jánost, Wigner Jenőt hívta meg előadónak. Ezzel kapcsolatban tu-
dománytörténetileg is fontos levelezést folytatott az európai fi zika vezető tudó-
saival. Örvendetes, hogy az Ortvay Rudolf rokonainak tulajdonában megmaradt 
levelezést sikerült az elkallódástól megmenteni és a MTA Kézirattára számára 
megszerezni. Ezzel kapcsolatban Györgyi Géza elsősorban Csapodi Csabának, 
az MTA Kézirattára vezetőjének érdemeit hangsúlyozza. Cikkében szerényen 
nem említi saját jelentős szerepét és nagy erőfeszítéseit a levelezés felkutatásá-
ban. Ő találta meg a levelezés egy elveszettnek hitt részét Ortvay unokatestvére 
özvegyénél, s sikerült elérnie, hogy azok a MTA Kézirattárába kerüljenek. Ezt 
részben Györgyi Gézának Wigner Jenőhöz írt leveléből tudhatjuk meg, melyet a 
fejezet végén közlünk.

Ezzel a cikkével Györgyi Géza felhívja a fi gyelmet az Ortvay-levelezés köz-
lésére is.

Regiomontanus szobra szülővárosában, 
a bajorországi Königsbergben
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ORTVAY RUDOLF LEVELEZÉSE

Tudta, hogy a gyökerek megismerése nélkül nem ismerhetjük meg igazán magát 
a fát. Ő azonban még tovább ment, a fa ültetőjét, a tudományos kutatót is szerette 
volna bemutatni, megismertetni környezetével. Ezért is tartotta nagyon fontos-
nak, hogy Ortvay Rudolfnak a magyar fi zika történetében jelentős szerepet ját-
szó levélváltásait felkutassa és közreadja. A levelekből nemcsak a kutató ember 
élete tárul elénk, hanem nagyon sok szakmai kérdés is előkerül.

Ortvay Rudolf (1885–1945), fi zikus, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja, 
az európai szintű modern elméleti fi zikai oktatás és kutatás hazai megteremtő-
je volt. Budapesten, Göttingenben, Zürichben és Münchenben járt egyetemre. 
A kolozsvári egyetemen doktorált fi zika szakon. Több külföldi tanulmányútján 
Zürichben és Münchenben dolgozott. Egyetemi tanulmányai elvégzése után 
1915-től magántanár, majd tanszékvezető professzor a kolozsvári egyetemen. 
1921-ben nála védte Lánczos Kornél doktori disszertációját. 1921–28 között 
Szegeden, majd 1928-tól Budapesten az Elméleti Fizikai Tanszék vezetője. Az 
anyag szerkezete, relativitáselmélet, kvantumelmélet területén folytatott kutatá-
sokat. Nem volt termékenyen alkotó tudós, de felismerte a világszerte a fi ziká-
ban ekkor bontakozó fejlődés jelentőségét. Nagy fontosságot tulajdonított annak, 
hogy Magyarországra is elhozza a modern fi zika megteremtésében vezető sze-
repet játszó tudósokat, így többek között Max Planckot, Werner Heisenberget. 
Ápolta a kapcsolatot azokkal a Magyarországról külföldre elszármazott tudósok-
kal, Wigner Jenővel, Neumann Jánossal, akik Németországban, majd Ameriká-
ban vettek részt a modern fi zika megteremtésében.

1972-ben Györgyi Géza már a ’Fizikai Szemlé’-ben közzétette Wigner Jenő130 
és Max Planck131 Ortvay Rudolfhoz írt leveleit. Max Planck magyarországi lá-
togatásának emlékeiről a ’Magyar Tudomány’ számára is írt egy cikket.132 Az itt 
publikált leveleket Planck az 1936–43. években magyarországi látogatásaival és 
a MTA külső tagjává való megválasztásával kapcsolatban írta Ortvay Rudolfnak.

További tudománytörténeti cikkei már csak halála után jelentek meg a ’Fizi-
kai Szemlé’-ben. Az Ortvay-levelezés sorozatszerű közlésének részeként 1973-
ban jelentek meg Neumann János Ortvay Rudolfhoz írott levelei133 Ezért a cik-
kért kapta meg Györgyi Géza posztumusz a ’Fizikai Szemle’ 1973. évi nívódíját, 
melyről az elismeréseivel foglalkozó fejezetben még szólunk. A cikk fejlécé-
ben, a ’Szemlé’-ben szokásos jobb oldalon nem tüntettek fel szerzőt. Lábjegyzet 
közli: „Az eredeti levelekből összeválogatta, sajtó alá rendezte, bevezetéssel és 

130  Györgyi G.: Wigner Jenő levelei Ortvay Rudolfhoz. = Fizikai Szemle, 1972. (22. évf.) 2. sz. 
45–58.

131 Györgyi G.: Max Planck Magyarországon. = Fizikai Szemle, 1972. (22. évf.) 10. sz. 307–312.
132  Györgyi G.: Planck-emlékek. = Magyar Tudomány, 1972. (79. köt.) 12. sz. 785–794.
133  Györgyi G.: Neumann János levelei Ortvay Rudolfhoz. = Fizikai Szemle, 1973. (23. évf.) 12. 

sz. 357–370.
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jegyzetekkel ellátta, a Fizikai Szemlében való közlés céljából beküldötte Györ-
gyi Géza”. A cikk végén Györgyi Géza aláírással köszönetnyilvánítást olvasha-
tunk Csapodi Csabának és Fráter Jánosnénak, az MTA Könyvtára Kézirattár 
osztályvezetőjének és munkatársának.

Werner Heisenberg Ortvay Rudolfhoz írt levelei134 Györgyi közlésében már 
csak 1974-ben jelentek meg a ’Fizikai Szemlé’-ben.

Az Ortvay-levelezést közlő sorozata mindegyik cikkéhez bevezető és záró 
gondolatokat fűzött, ezeket az alábbiakban idézzük.

Wigner Jenő levelei Ortvay Rudolfhoz135 

A cikk bevezető és záró sorai:

A Fizikai Szemle több ízben közölt visszaemlékezést Ortvay Rudolfra. Ezeknek 
szerzői egyöntetűen mint a hazai elméleti fi zikai nagystílű reformátorára, szer-
vezőjére emlékeznek rá, aki az elméleti fi zikát Magyarországon magas szín-
vonalra emelte. „Az elméleti fi zika száz esztendeje a pesti egyetemen” című 

134  Györgyi G.: Werner Heisenberg levelei az Akadémiai Könyvtár Kézirattárában. = Fizikai 
Szemle, 1974. (24. évf.) 1. sz. 13–17.

135  Györgyi G.: Wigner Jenő levelei Ortvay Rudolfhoz. = Fizikai Szemle, 1972. (22. évf.) 2. sz. 45–58.

Ortvay Rudolf Wigner Jenő
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tanulmányból idézzük: „Ha ma az oktatók, kutatók, diplomamunkások és hall-
gatók benne élhetnek a lüktető, sodró természettudomány atmoszférájában, 
azt azoknak köszönhetjük, akik ezt megteremtették: elsősorban Ortvay Rudolf-
nak és Novobátzky Károlynak.” Ortvay a Matematikai és Fizikai Lapok fi zika 
részének – melyet a Fizikai Szemle elődjének vall – szerkesztője, az Eötvös 
Társulatnak titkára volt. Ortvay Rudolf halálának huszadik évfordulóján meg-
jelent megemlékezésében Balázs Júlia írja: „Ortvay vehemensen, szenvedélye-
sen levelezett a fi zika és az azzal kapcsolatos tudományok majdnem valameny-
nyi problémájáról. Milyen nagy kár, hogy óriási levelezéséből, melyet a világ 
legnagyobb tudósaival folytatott, olyan sok elpusztult! Mennyi értékes levél, 
amelyeket ő olyan gondosan sok éven át elrakott, valóságos kincsesbánya le-
hetett, és megsemmisült!” Szerencsére kiderült: több világhírű tudós (Werner 
Heisenberg, Hevesy György, Max Planck, Wigner Jenő Nobel-díjasok) Ortvay-
hoz írott levelei megvannak; a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára őrzi 
őket kéziratgyűjteményében. Ezek véleményünk szerint fi gyelemre méltó ma-
gyar és egyetemes tudománytörténeti, valamint emberi dokumentumok. Feltét-
lenül kívánatos, hogy Ortvay levelezésének még fellelhető része ugyancsak ke-
rüljön közgyűjteménybe. Az alábbiakban Wigner Jenőnek az 1929-39. években 
Ortvay Rudolfhoz írt leveleiből közlünk, a levélíró szíves engedélyével.

Wigner Jenő, a 20. század legkiemelkedőbb magyar születésű fi zikusa 
úttörő volt a csoportelméleti módszerek kvantummechanikai és magfi zikai 
alkalmazásában. A paritás, az időtükrözés, a fermionterek antikommutáto-
rai, a szuperkiválasztás felismerése az időközben eltelt évtizedek tanúsága 
szerint a kvantumelmélet legmélyebb és leglényegesebb vonásaira mutattak 
rá. Nem kevésbé jelentősek és időtállóak az atomenergia és magreakciók 
kutatása terén elért eredményei. Mindezek elismerését jelenti nem csak a 
Nobel-díj, hanem az az osztatlan tisztelet, amellyel a világ fi zikusai Wigner 
Jenőt mesterüknek vallják.

Wigner Jenő egyetemi tanulmányokat már külföldön folytatott, de az 
Ortvay Rudolff al való levelezés éveiben fi gyelemmel kíséri a hazai modern 
elméleti fi zikai kutatások kibontakozását. Többször részt vesz és előad az 
Ortvay-kollokviumokon. Tagja az Eötvös Loránd Matematikai és Fizikai 
Társulatnak, egyes dolgozatai itthon jelentek meg. Ma is több magyar fi zi-
kussal vált leveleket. Lapunk is több írását közölte.

Wigner Jenő 1902. november 17-én született Budapesten. Az egész tudo-
mányos világ gratulációihoz csatlakozva 70. születésnapján a Fizikai Szemle 
is tisztelettel köszönti a nagy tudóst, a lap mindnyájunk által becsült íróját 
és olvasóját.

Köszönet illeti az Akadémiai Könyvtár Kézirattárát s annak munkatár-
sait, különösképpen dr. Csapodi Csaba osztályvezetőt, szívességükért, amely-
lyel elősegítették, hogy ez az anyag itt megjelenhessen.
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Max Planck Magyarországon 

Max Planck magyarországi látogatásáról két cikkben is megemlékezett Györgyi 
Géza. A ’Fizikai Szemlé’-ben közölte Max Plancknak Ortvay Rudolfhoz írt le-
veleit136. Planck emlékének ezen felül a ’Magyar Tudomány’-ban is szentelt egy 
cikket.137 Ebben az Ortvayhoz írt leveleken kívül Planck magyarországi látogatá-
sát, fogadtatását és hatását, orosz fi zikusokkal való kapcsolatait, valamint utolsó 
éveinek néhány jelentős eseményét foglalja össze.

A ’Fizikai Szemle’-cikk bevezető és záró szövege:
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára huszonöt évvel ezelőtt elhunyt 
Max Planck több, mindeddig nem közölt levelét, ill. levelezőlapját őrzi Kéz-
irattárában. Ezeket Planck az 1936–43. években magyarországi látogatásai-
val és a MTA külső tagjává való megválasztásával kapcsolatban írta Ortvay 
Rudolfnak, a budapesti Tudományegyetem elméleti fi zika professzorának.

Azoknak a világhírű fi zikusoknak a névsorában, akiket Ortvay meghívott, 
akik ellátogattak hozzánk és előadást tartottak hazánkban, ott van tehát Max 
Planck neve is. Egyszersmind arról is tanúskodik ez a néhány dokumentum, 
mint próbálta Ortvay a legkétségbeejtőbb időkben is fenntartani a nemzetközi 
tudományos kapcsolatokat, melyek őt a világ számos nagy fi zikusához fűzték, 

és amelyeket a húszas-harmincas évek-
ben oly szenvedélyesen ápolt, a hazai 
elméleti fi zika javára.

Őszinte köszönetet mondok az 
MTA Könyvtár Kézirattára munkatár-
sainak, s különösképpen, dr. Csapodi 
Csaba osztályvezetőnek, szívességü-
kért, amellyel elősegítették s lehetővé 
tették, hogy ezek a dokumentumok itt 
megjelenhessenek.

Györgyi Géza

136 Györgyi G.:  Max Planck Magyarországon. = Fizikai Szemle, 1972. (22. évf.) 10. sz. 307–312.
137  Györgyi G.: Planck-emlékek. = Magyar Tudomány, 1972. (79. köt.) 12. sz. 785–794.

Max Planck
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Neumann János

Neumann János levelei Ortvay Rudolfhoz138 

A 24 darab, Ortvay Rudolfhoz intézett Neumann János-levelet közzétevő ’Fizi-
kai Szemle’-cikk bevezető és záró szövege:

„Az első világháború befejezését 
követő, súlyos társadalmi és gaz-
dasági ellentmondásokkal ter-
hes időszak egyik sajátos vonása, 
amelynek részletes elemzésével 
a magyar tudománytörténet még 
adósunk, az, hogy olyan tudomá-
nyos generáció (főként matema-
tikusok és fi zikusok) fejlődött ki, 
akiknek neve a legjobb értelem-
ben a tudomány világszínvona-
lát jelzi. A legtehetségesebbek a 
Horthy-korszak »kultúrpolitikája« 
következtében külföldön kerestek 
és többnyire találtak is alkotási 
lehetőséget. Ezek közül is talán a 
legnagyobb, hihetetlenül sokolda-
lú tehetség volt Neumann János” 
– írja „A számológép és az agy” 
c. postumus Neumann-kötet magyar kiadásának utószavában Tarján Rezső. 
Érezve a magyar tudománytörténet-írás ezen adósságának súlyát, a követ-
kezőkben fi gyelemre méltó, mindeddig publikálatlan dokumentumokat sze-
retnénk bemutatni: Neumann János leveleit, melyeket 1928 és 1939 között 
Ortvay Rudolfnak írt. Ez a levélanyag Ortvay halálát követően jó negyed-
századon át hozzáférhetetlen maradt; olykor még a megsemmisülés veszé-
lyének is ki volt téve. A Magyar Tudományos Akadémia áldozatkészségének s 
az illetékesek – minden szinten megnyilvánult – ügyszeretetének köszönhető, 
hogy magánkézből most végre méltó és biztos helyére, az Akadémiai Könyv-
tár Kézirattárába került139.

A Fizikai Szemle több ízben közölt megemlékezést Neumann Jánosról.140 
A jelen publikáció is emlékét kívánja idézni abból az alkalomból, hogy 1973. 
december 28-án lenne hetven éves. A tudományos hírek és munka, a minden-

138  Györgyi G.: Neumann János levelei Ortvay Rudolfhoz. = Fizikai Szemle, 1973. (23. évf.) 12. 
sz. 357–370.

139  Jelzete 785.
140  Fizikai Szemle 1957; (7. évf.) 2–3. sz. 85., 1967. (17. évf.), 8. sz. 227. Lásd ezen kívül: 

Neumann János: A matematikus. = Fizikai Szemle 1962. (12. évf.) 11. sz. 325.
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napi élet eseményei, az egyre fenyegetőbb háborús veszély a témái e leve-
leknek, melyek több, mint egy évtizeden keresztül képeztek összekötő kapcsot 
Neumann János és Magyarország között.

Köszönetet mondok a MTA Könyvtára Kézirattárának, különösen dr. 
Csapodi Csaba osztályvezetőnek azért, hogy lehetővé tették ennek az anyag-
nak a közlését. Külön szeretném kifejezni köszönetemet Fráter Jánosnénak, a 
Kézirattár munkatársának Neumann János akadémiai ajánlására vonatkozó 
szíves közléseiért.

Werner Heisenberg levelei az Akadémiai Könyvtár Kézirattárában141

Ezen cikk bevezetőjét közöljük:

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Heisenbergnek öt, Ortvay Ru-
dolfhoz írt levelét őrzi Kézirattárában. Heisenberg professzor szívesen hoz-
zájárult ahhoz, hogy ezeket közöljük lapunkban.

Jól ismert, milyen szenvedélyességgel ápolta Ortvay a nemzetközi tu-
dományos kapcsolatokat: működésének idején a kvantumelmélet kimagas-
ló alkotóinak egész sora (Debye, Dirac, Heisenberg, Hund, Lánczos, Neu-

mann, Planck, Sommerfeld, Wigner) 
fordult meg Budapesten és tartott itt 
előadást. Werner Heisenberg „Die 
Goethesche und die Newtonsche 
Farbenlehre im Lichte der modernen 
Physik” című előadása 1941. április 
28-án a Tudományegyetem D épüle-
tének nagy előadótermében hangzott 
el. Ezzel az előadással és a Budapes-
ten eltöltött napokkal kapcsolatban 
íródott az első két Heisenberg-levél. 
A másik három Ortvaynak a követ-
kező évben tett viszontlátogatásáról 
szól; mint vendégelőadó „Über ei-
nige prinzipielle mathematische Ge-
sichtspunkte in der heutigen Physik” 
címmel tartott előadást Heisenberg 
lipcsei intézetében.

141  Györgyi G.: Werner Heisenberg levelei az Akadémiai Könyvtár Kézirattárában. = Fizikai 
Szemle, 1974. (24. évf.) 1. sz. 13–17.

Werner Heisenberg
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Bay Zoltán

Ortvay Rudolf levelei Neumann Jánoshoz.142

Az Ortvay-levelezés közzétételének mintegy záróakkordja, hogy a ’Fizikai 
Szemlé’-ben 1975-ben megjelennek Ortvay Rudolf levelei Neumann Jánoshoz. 
Nem tüntették fel a lapban, hogy ki rendezte a leveleket sajtó alá, ki publikálta. 
Lábjegyzetben utalás történik az előzményre, az 1973. évi nívódíjas műre, Neu-
mann Ortvayhoz intézett leveleinek közlésére, de Györgyi Géza nevének említé-
se nélkül. Majd ezt olvashatjuk: „Most Bay Zoltán az Eötvös Loránd Fizikai Tár-
sulat közvetítésével az Akadémiai Könyvtárnak adományozta azokat a leveleket, 
amelyeket Neumann Jánoshoz írt Ortvay Rudolf az 1939–1941 időszakban.”

Bay Zoltán feleségétől, Herczegh 
Júliától tudom, hogy a leveleket Neu-
mann János özvegye, Dán Klára adta 
át Bay Zoltánnak, s azokat ő szemé-
lyesen hozta el, valószínűleg 1973 
őszén. Ekkor látogatott ugyanis első 
ízben haza feleségével 1948-ban tör-
tént külföldre távozásuk óta, és talál-
kozott régi barátaival, Simonyi Káro-
lyékkal, Németh Lászlóékkal. Ekkor 
ismerkedett meg Géza özvegye, Tün-
de, és a jelen könyv szerzője is Bay 
Zoltánékkal. A szóban forgó leveleket 
már bizonyosan nem Györgyi Géza 
adta közre. Nem tudjuk, miért nem 
tüntették fel a lapban, ki rendezte saj-
tó alá a leveleket. A levelek ’Fizikai 
Szemlé’-ben való megjelentetése mél-
tó folytatása volt a Györgyi Géza által 
életre hívott sorozatnak.

TOVÁBBI TUDOMÁNYTÖRTÉNETI CIKKEI 

Györgyi Gézának ’A kvantumfi zika történetének forrásai’ című cikke, melyben 
az Amerikai Fizikai Társaságnak és az Amerikai Filozófi ai Társaságnak az el-
méleti fi zika 20. századi történetének dokumentumait összegyűjtő hatalmas vál-
lalkozását összefoglaló könyvet ismerteti, 1973 júliusában jelent meg.143 Az írás 

142  Ortvay Rudolf levelei Neumann Jánoshoz. = Fizikai Szemle, 1975. (25. évf.) 5. sz.. 166.
143  Györgyi G.: A kvantumfizika történetének forrásai. = Fizikai Szemle, 1973. (23. évf.) 7. sz. 

222–224.
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jelentőségét mutatja, hogy halála után 1974 szeptemberében újra közölték, 144 s 
ez online is elérhető a folyóirat archívumában.

Tudománytörténeti cikkei közé sorolhatjuk Lánczos Kornél 80. születés-
napjáról való megemlékezését is.145 Lánczos Kornéllal Györgyi Géza Triesztben 
ismerkedett meg személyesen 1972-ben, a Paul Dirac 70. születésnapjának tisz-
teletére rendezett konferencián. Kettejük között baráti viszony alakult ki, miként 
az Lánczosnak Géza halála után Tündéhez írt soraiból kiviláglik: „Géza annyival 
fi atalabb volt nálam, és a »modern« fi zikában olyan sokkal többet tudott, és még-
is ez semmi különbséget nem jelentett és nekem úgy tűnt fel, mintha már mindig 
is ismertük volna egymást. Az ilyen találkozások nem sokszor fordulnak elő az 
életben.” Érdemes megjegyeznünk, hogy Lánczos Kornél Ortvay Rudolfnak írott 
leveleit később Palló Gábor publikálta a ’Fizikai Szemlé’-ben .146

Végül Györgyi Géza tudománytörténészi munkásságához tartozik ’A kvan-
tummechanika történetéről és annak néhány magyar vonatkozásáról’ tartott 
előadása,147 melyről a következő fejezetben, az előadások ismertetésénél még 
ugyancsak szólunk.

GYÖRGYI GÉZA LEVELEZÉSE WIGNER JENŐVEL

A levelezések megjelentetésének legméltóbb folytatása, ha közreadjuk azt a 
37 levelet, amelyeket Wigner Jenő Györgyi Gézának küldött. E leveleket az 
MTA Könyvtára Kézirattára őrzi.148 Györgyinek egyetlen, Wignerhez írt levele 
maradt fent Magyarországon, ezt szintén a MTA Kézirattárában őrzik.149 Ezt az 
egy, angolul írt, de német és francia szakirodalmi idézeteket is tartalmazó levelet 
is lefordítottuk és itt közöljük. Az említett teljes levelezés rajta van ’A magyar 
tudomány és technika nagyjai’ sorozatban a BME OMIKK által kiadott ’Wig-
ner-CD’-n.150 Györgyi Géza többi Wignerhez írt levele feltehetőleg Amerikában 

144  Györgyi G.: A kvantumfizika történetének forrásai. = Fizikai Szemle, 1974 (24. évf.) 9. sz. 
285–286. (ismételt közlés)

145  Györgyi G.: Lánczos Kornél. = Fizikai Szemle, 1974. (24. évf.) 6. sz. 166–167.
146  Palló G.: Lánczos Kornél levelei Ortvay Rudolfnak. = Fizikai Szemle, 1993 (43. évf.) 3. sz. 

88–91.
147  Györgyi G.: A kvantummechanika történetéről és annak néhány magyar vonatkozásáról. 

In: A magyarországi tudomány- és technikatörténet c. konferencia előadásainak anyagából. 
Budapest, 1972. november 23–25. Szerk. Rajnai Rudolfné. MTESZ. Bp., 1973. 519–527.

148  Jelzetük: MS 4160/1–35, Ms 5562/92–93.
149  Jelzete: Ms 5562/37.
150  Wigner Jenő élete és munkássága, 1902–1995, CD-ROM, szerzők: Füstöss László, Szilágyiné 

Csécs Mária, Lévay Péter, főszerk.: Horváth Péter. A magyar tudomány és technika nagyjai 
sorozat. Bp., BME OMIKK, 2004.
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van, megszerzésükre kísérletet tettünk, eddig nem jártunk sikerrel. A birtokunk-
ban levő Wigner-levelek egy részét a ’Fizikai Szemlé’-ben is közöltük.151

A levelezésről a ’Wigner-CD’-n Füstöss László így ír:
„A levelezésben csaknem végig kéziratokról, korrektúrákról, szerzői enge-

délyek megkéréséről van szó, ám mindebből fokozatosan kibontakozik Wigner 
munkásságának magyarországi bemutatása, és egyúttal a két háború közötti kor-
szak fi zikatörténetének dokumentumai. Először Wigner társszerzőkkel írt ’Az 
atommag szerkezete’ c. könyvének lefordítására kerül sor. A könyv előszavában 
örömét fejezi ki a tény felett, hogy a fordítást Györgyi Géza vállalta el. Ezután 
következik a ’Szimmetriák és refl exiók’ c. tanulmánykötet, végül az Ortvayval 
folytatott levelezés anyagának megjelentetése. Wigner természetesen udvarias, 
ám erre alig van szükség, hiszen a fordítások a nyelvi leleményesség szempont-
jából is telitalálatok, és ez Wignernek, aki mind nagyobb gyönyörűséggel fe-
ledkezik bele a magyar nyelv kifejezési lehetőségeinek gazdagságába, valóban 
örömöt okoz.”

Levelezésük 1963-ban kezdődött, ekkor Györgyi Géza cikkek fordításá-
nak engedélyezését kérte Wigner Jenőtől. A további levelezésnek is a fordítások 
problémái alkotják a vezérfonalát, a levelezés kitér a magyar szaknyelv kérdé-
seire is, hiszen Wigner ekkor már évtizedek óta távol él hazájától. Györgyi Géza 
sok esetben Wigner tanácsát, véleményét kéri lefordítandó cikkekről. Jó néhány 
levélben mélyebb szakmai kérdésfeltevésekre és diszkussziókra is kerül sor a 
fi zika alapvető problémáiról.

Wigner őszintén dicséri a fordítások minőségét, „A fordítást egészen kivá-
lónak találom, és nagyon meg vagyok azzal elégedve” – írja 1964. január 8-án, 
később pedig egy másik, 1964. február 21-i levélben: „Mindkét fordítást élvez-
tem és néhány helyen azokat nagyon meglepőnek találtam és jobbnak, mint az 
eredetit”.

A legtöbb levél angol nyelvű, gépírásos, mert Wigner magyarul nem tudó 
titkárnőjének diktálta azokat.152

A titkárnő távollétében Wigner maga gépelte a leveleket magyarul, illetve 
nyaralásakor, karácsonyi üdvözletként kézzel írta a magyar szöveget. Igyekez-
tünk visszaadni a levelek eredeti formátumát, melyben a fejléces papírt, a cím-
zést is – és nem csak a tartalmi részt – rekonstruáltuk.

Az alábbi válogatásban nem szereplő leveleket a Függelékben közöljük.

151  Kovács L.: Wigner Jenő levelei Györgyi Gézához. = Fizikai Szemle, 2015. (65. évf.) 5. sz. 
156–162.

152  Az angol nyelvű leveleket e könyv szerzője fordította magyar nyelvre.
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WIGNER JENŐ LEVELEI GYÖRGYI GÉZÁHOZ

NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
2101 CONSTITUTION AVENUE

WASHINGTON 25. D. C.
Address Reply to

P.O. BOX 131
WOODS HOLE. MASS.

1963. augusztus 9.
Dr. Györgyi Géza
A Magyar Tudományos Akadémia
Központi Fizikai Kutató Intézete
Pf.: 49.Budapest, 114, Magyarország

Kedves Dr. Györgyi!

Nagyon szépen köszönöm július 22-i levelét, amelyben engedélyt kér három cik-
kem újraközlésére, amelyekben én szerző, vagy szerzőtárs voltam. Nagyon meg-
tisztelőnek éreztem, hogy ezt tette.

Ön természetesen tudja, hogy ebben az országban nem csak a szerző, hanem 
a kiadó engedélyét is kérni kell, azonban nem gondolom, hogy ebben nehézségei 
lennének.

Levelét egy csehszlovákiai kórházból írta, de remélem, ez nem azt jelenti, 
hogy beteg.

A legjobbakat kívánva,
 igaz tisztelettel
 [aláírás]
 Eugene P. Wigner

EPW:mi
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PALMER PHYSICAL LABORATORY
PRINCETON UNIVERSITY
PRINCETON, NEW JERSEY

1964. január 8.
Dr. Györgyi Géza
A Magyar Tudományos Akadémia
Központi Fizikai Kutató Intézete
Pf.: 49.
Budapest, 114, Magyarország

Kedves Dr. Györgyi,

nagyon szépen köszönöm november 8-i levelét, amely néhány nappal ezelőtt ér-
kezett meg. Ez két cikkem fordítását tartalmazza: egy nagyon régit a Z. f. Physik 
folyóiratból és egy újat, amely, remélem, most fog megjelenni a közeli jövő-
ben az 1962. évi Solvay Report-ban. Természetesen nagyon büszke vagyok arra, 
hogy ezek a cikkek megjelennek magyarul. A fordítást egészen kiválónak talá-
lom, és nagyon meg vagyok azzal elégedve. Csak néhány olyan hely van ahol az 
az érzésem, hogy a szöveget nem reprodukálták pontosan, és természetesen van 
néhány gépelési hiba. Számos javítást tettem ceruzával, és itt küldöm a kérdéses 
oldalakat. A kézirat többi részét normál levélként küldöm. Feltételezem, hogy 
a kézirat másolatát megtartotta, nagyon csodálom azt a pontosságot, amellyel a 
képletek tintával be vannak írva.

Csupán néhány általános észrevételt szeretnék tenni. A legfontosabb ezek 
közül a „angular momentum” fogalmának fordítása „impulzusmomentum”-ként. 
Amikor én rendszeresen olvastam magyar fi zikai műveket, akkor az „angular 
momentum”-ra a „forgatási momentum” volt a helyes kifejezés. Természetesen 
a nyelv változik, de erről nem vagyok tájékozott.

Azt is szeretném javasolni, hogy a
Z. f. Phys. 45, 601 (1927)

helyreigazítást (Berichtigung), amely nem sokkal az eredeti cikk után jelent 
meg, fordítsák le és közöljék a cikkel együtt.

Ez a hiba, természetesen, meglehetősen komoly, ezen kívül a cikkben, csak 
egy másik tévedést találtam. Ez az ön fordításában a 26. oldalon van és arról 
szól, hogy a He és a H csak normál energianívókon létezik. Ez igaz a H-ra, de 
nem a He-ra. Ez utóbbi esetben csak a L=0 energianívó (term) jelenik meg ki-
zárólag normál termként – a magasabb L mind normál, mind pedig abnormál 
esetben létezik. Nem tudom, hogy követhettem el ezt a hibát, mivel azt hiszem, 
hogy már akkor világos volt ez előttem. Mindazonáltal itt is felvetem, hogy egy 
fordítói jegyzet javításként hozzátehető.
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Végül engedje meg, hogy megköszönjem az ön kedves gratulációját. Nagyra 
értékelem elismerését.

 Igaz tisztelettel,
 Eugene P. Wigner (kézírás)
 Eugene P. Wigner

EPW/JA

1967 január 5

Kedves Kolléga:

Most jött meg remek kézírásos levele; tegnap beszéltem az Indiana Press embe-
rével. Hasonló írása, mint Önnek, csak a sógoromnak, Dirac Pálnak van. De ez 
nem tartozik a dologhoz.

Mellékelten küldöm az Indiana Press tartalomjegyzékét, tegnap kaptam meg 
két példányban. Az Indiana Press embere azt tanácsolja, hogy az ő korrektúrá-
jukat fordíttassák le magyarra, mert azokból több előző nyomdahiba ki van kü-
szöbölve. Nem tudom, hogy ez nagyon lényeges-e, mivel a nyomdahibákat úgy 
sem fordítanák le magyarra. Az Indiana Press embere, aki meglátogatott Michael 
Aronson, c/o University of Indiana Press, Bloomington, Indiana, 47401.

Ha túl hosszú az Indiana Press tartalomjegyzéke, több dolgozatot könnyen ki 
lehetne küszöbölni. Arra nagyon kérném a Gondolatot, hogy ne felejtse el meg-
kérni Fred Seitz* engedelmét a 9. közleménnyel kapcsolatban és Alvin Wein-
berg**engedelmét a 11. számú cikkel kapcsolatban. Ezek közös dolgozatok. Egy 
pár sort írtam is az angol kiadással kapcsolatban, megköszönve nekik közre-

Palmer Physical Laboratory
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működésüket. Ahogy azt visszakapom (a titkárnőm beteg), elküldöm és hálás 
lennék, ha azt a Gondolat is közölné magyar fordításban. Aronson úr is írni akar 
Maguknak de félek, elfelejtettem megadni a címüket.

Csak még egy megjegyzés: dr. Ákos Károlyt régen megkértem, segítsen az 
utolsó dolgozatot átírni. Ez eddig nem jelent meg nyomtatásban, noha sokan ol-
vasták. Iowa-ban mondottam el mint a „Carlson Lecture”-t. Hálás lennék ha ez-
zel kapcsolatban Ákos doktorral kapcsolatba lépne a Gondolat és mindent meg-
tenne annak az érdekében, hogy az ő kívánságai teljesüljenek.

Remélem, a dubnai és triesti útjai kellemesek és érdekesek lesznek.

Igaz tisztelettel
 Wigner Jenő (kézírás)

 * President, National Academy of Sciences, 2101 Constitution Ave NW, Washington D.C. 20418
** Director, Oak Ridge National Laboratory, P. O. Box X. Oak Ridge, Tenn 37831

(Wigner által írt gépelt szöveg.)

LOUISIANA STATE UNIVERSITY
AND AGRICULTURAL AND MECHANICAL COLLEGE

BATON ROUGE • LOUISIANA • 70803

DEPARTMENT OF PHYSICS AND ASTRONOMY  1972. február 25.

Kedves Györgyi Kolléga!

Ez bizony nagyon késői válasz január 11-iki levelére. A hét elején írtam az Ort-
vay levelekről, azóta valami buta betegségem volt, ezek a kifogásaim.

Mindenekelőtt nagyon köszönöm a Kvantummechanika könyvet. Még alig 
olvastam belőle, de amit olvastam, sok mindenre emlékeztetett, és sok örömet 
okozott. Ami legjobban meglepett, az az, hogy Neumann Jancsi dolgozataira 
emlékeztem legkevésbé.

Kissé nehezemre esik a „klasszikus irodalom” számára választott dolgoza-
tokról véleményt mondani. Az én dolgozataim nagyon előtérben vannak, de per-
sze ezeket ismerem legjobban. Megengedné, hogy Bargmannak és Wighmannak 
írjak tanácsért; ők objektívebben tudják megítélni a helyzetet?

Ami a fi zika történetének jelentőségét illeti, mellékelem egy levél másolatát, 
amit az American Institute of Physics felhívására írtam. Talán tudja valami hasz-
nát venni a vitáiban.

Ami a kvantummechanikának a h→0 határesetét illeti, ebben attól tartok, a 
nézetem különbözik sok más nézettől. Én úgy látom, hogy ebben a határesetben 
csak a mozgási egyenletek veszik fel a klasszikus alakot, az állapotok sokasága 
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ebben a határesetben is sokkal kiterjedtebb, mint a klasszikus fi zikában. Ami-
kor a h→0 határesetet azonosítjuk a klasszikus mechanikával, olyan állapotok 
szemléltetésére szorítkozunk, amelynek van klasszikus leírása. Csak ebben az 
értelemben igaz az, hogy a klasszikus mechanika helyettesítheti a kvantumme-
chanikát. Ha van két elektronsugár, egyikben a spin felfelé, a másikban lefelé 
mutat, de ha interferenciát alkotunk közöttük, a spin jobbra mutat – ez olyan álla-
pot, aminek nincsen klasszikus leírása, és lehet ilyen állapotokat, ha a kvantum-
mechanika helyes, makroszkopikus testekre is létrehozni. De tudom, ez Önnek 
nem újság.

Remélem jól vannak mindnyájan. Mi is jól vagyunk, csak nekem túl sok a 
dolgom.

Sokszor üdvözli és melegen
 Wigner Jenő (kézírás)

(Wigner által írt gépelt szöveg.)

GYÖRGYI GÉZA LEVELE WIGNER JENŐHÖZ

Ez angol nyelvű levélfogalmazvány, kézírással, dátum nélkül. Egyes idézetek 
német, illetve francia nyelvűek. Feltehetőleg annak a levélnek a piszkozata, 
amelyet Wigner Jenő 1972. január 11-én kapott kézhez, és amelyre Wigner az 
előzőleg közölt, február 25-én kelt levélben válaszolt.

Kedves Wigner Professzor,

A Szimmetriák és refl exiók (Symmetries and Refl ections) magyar kiadásának 
hasáblevonatait az imént kaptam meg. Úgy gondoltam meg kell, hogy írjam ön-
nek ezt a jó hírt.

A Magyar Fizikai Folyóirat szerkesztője, Turchányi professzor arról az el-
határozásáról értesített, hogy »A klasszikus irodalomból« sorozatot folytatja. Az 
ön forgásokról és az impulzusmomentumról szóló korábbi sorozatai után telje-
sen természetes, hogy a Lorentz- és a Galilei-csoportokról szóló új sorozattal 
folytassuk. Csatolok egy tervet erről a javasolt sorozatról, amelyet szeretnék az 
ön jóváhagyására előterjeszteni. Ezekből a cikkekből ön hármat saját maga írt. 
Ezeknek a publikálásához azonban a jogi hátteret az Akadémiai Kiadó adja meg. 
Az én feladatom az, hogy ennek a válogatásnak a tudományos oldaláról kérdez-
zem véleményét. Szükségtelen mondanom, nagyon hálásak lennénk az ön szíves 
engedélyéért, hogy publikálhassuk a Lorentz- és a Galilei-csoportokról szóló so-
rozatot a mi Magyar Fizikai Folyóiratunkban.
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Épp most érkezett az ön december 27-i levele. Szeretnék köszönetet monda-
ni az ön kedves szavaiért ugyan úgy, mint a gépelési hibákra és az egyéb hibák-
ra tett megjegyzéseiért. Elnézést kérek, hogy nem válaszoltam az ön augusztus 
21-i és szeptember 17-i levelére, de úgy gondoltam, jobb, ha nem keresztezem 
az ön és Marx professzor levelezését a levelek publikálásának tárgyában. Pos-
táztam egy kötetet, melyet az Akadémiai Kiadó most publikált, amely a kvan-
tummechanikára vonatkozó klasszikus írásokat tartalmazza (kettőt azok közül 
J. v. Neumann írt).

Az akadémiai levéltárának vezetője, Dr. Csapodi nagyon örül annak, hogy 
Ortvaynak az önhöz írt levelei valószínűleg megvannak az ön irattárában. Ez az 
anyag valószínűleg iránymutatást ad sokunknak; mindenesetre teljessé tenné azt 
az anyagot, amelyet jelenleg a Levéltárban őriznek.

Dr. Csapodi a J. v. Neumann által Ortvaynak írt leveleket is komolyan szeret-
né betenni az Akadémiai gyűjteményébe. Ortvay unokatestvérének az özvegyé-
nél vannak ezek a levelek. Dr. Csapodi, aki történész, meggyőzte az Akadémia 
számos nem természettudós tagját ezen dokumentumok fontosságáról.

Amikor beszéltem neki az ön kedves érdeklődéséről és önnek a Clark által 
az Einsteinről írott könyvre vonatkozó hivatkozásáról, ő azt gondolta, hogy na-
gyon hasznos lenne, hogy ha neki megengednék, hogy az ön véleményét erről a 
kötetről és az ilyen dokumentumok fontosságáról – különösen a Neumann leve-
lek vonatkozásában – idézhesse. (Esetleg a Wigner és a von Neumann leveleket 
együttesen publikálhatjuk.)

Talán mi túl sokat kérünk öntől. Remélem, megbocsájtja lelkesedésemet. Dr. 
Ortvay több mint 25 évvel ezelőtt halt meg, és annak a hosszan tartó kapcsolat-
nak – amelyet ő korunk egyik legnagyobb matematikusával fenntartott – a doku-
mentumai még hozzáférhetetlenek a tudományos közösség számára. Ahogy én 
tudom, ezek a levelek nagyon érdekesek, és utalásokat tartalmaznak a kvantum-
mechanikára, az oksági, teleologikus leírásra, az agy szerkezetére stb. stb.

Egy kis részleges eredményt már elértünk: Dr. Ortvay unokatestvérének az 
özvegye már letétbe helyezett legalább néhány más levelet a levéltárban. Ezek 
közül egyet ön írt 1936-ban Madisonból, csatolom annak egy fénymásolatát. 
Néhány más levél MAX PLANCK-tól származik! Ön megérti azt a mély meg-
hatottságot, amelyet akkor éreztem, amikor ezeket a kézírásokat kezembe ve-
hettem. Talán megengedi, hogy néhány sort idézzek, melyet a 86 éves Planck írt 
Ortvaynak.

«Ebből az alkalomból még megengedném magamnak, hogy egy tudományos 
kérdésben a véleményét kérjem. Ön az előadásaiban gyakran beszél a hullámok 
és a részecskék közötti dualizmusról. A dualitás ezen elve szerint az ember vá-
laszthat, hogy egy elektront vagy hullámnak, vagy részecskének tekintsen és 
mindkét szemléletmód egyenjogú és olyan jelenségekre vezet, amelyek egyez-
nek a helyes eredményekkel. Csak azt kérdezem: A dualitásnak ez a törvénye, 
hogyan egyezik azzal a körülménnyel, hogy a részecske elmélet a hullámelmélet 
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Györgyi Géza Wigner Jenőhöz írt levelének itthon maradt fogalmazványa
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egy speciális esete (h=0). Egy speciális eset azonban nem lehet egyenjogú az 
általános esettel. Inkább azt kellene gondolnunk, hogy a hullámelmélet előnyt 
élvez a részecske elmélettel szemben és akkor már nincs többé szó valódi duali-
tásról. Nos, én nagyon hálás lennék önnek, ha ön akár röviden is erről a pontról 
megírná a véleményét, amelynél bizonyos nehézségeket érzek. » [az eredeti le-
vélben az idézett rész németül szerepel]

Még ma is nagyon ritkán találunk teljes tárgyalást erről a kérdésről. Számomra 
«A mérés problémája» (The Problem of Measurement) (Symmetries and Refl ecti-
ons, Bloomington, p. 162.) című tanulmányhoz írt 10-es lábjegyzet igen bevilágító 
volt. A közelebbi múltban több szerző is kifejezi azt a vágyát, hogy a h→0 klasszi-
kus határátmenetet, amelyet a fenti idézetben, a h felfedezője említett, vizsgálják 
részletesebben és fogalmazzák meg pontosabban. Például Van Hove:

«A klasszikus elméletnek úgy kell előállnia, mint a kvantumelmélet aszimp-
totikus határesetének, midőn a h tart a nullához. Jól ismert megfontolások is 
azt mutatják, hogy formálisan így is történik. Ugyanakkor észre kell vennünk, 
hogy ezen határátmenet precíz matematikai természete kevésbé ismert és ezzel 
kapcsolatban olyan kérdések merülnek fel, amelyek talán közelebbi vizsgálatot 
érdemelnének. Ezeket azonban itt most nem érintjük.» (Mémoires, Ac. Roy. de 
Belgique, Cl. des Sci., 26 (6) 1951. p. 67.) [az eredeti levélben az idézett rész 
franciául szerepel]

G. W. Mackey könyvének «The Mathematical Foundations of Quantum Me-
chanics» (Benjamin, New York, 1963) 2-6 fejezetében az utolsó paragrafust is 
idézhetjük. «Emlékeztetünk arra,» írja ő «hogy míg a kvantummechanika a HM 
(=Hilbert tér) automorfi zmusainak egyparaméteres csoportjaival foglalkozik, 
addig a klasszikus mechanika egy másik objektum, éspedig az M-en (= a lehet-
séges konfi gurációk absztrakt halmaza) belsőleg defi niált MV* kotangens nyaláb 
automorfi zmusainak egyparaméteres csoportjaira vonatkozik.» A klasszikus és a 
kvantum leírás összehasonlítása után erre a következtetésre jut: «Érdekes lenne 
egy, ezen gondolatok mentén precízen megfogalmazott tétel rigorózus bizonyí-
tása.»

Remélem, megbocsájt nekem; a Planck levelében 30 éve felvetett kérdéshez 
hasonlók újbóli felbukkanását igen meglepőnek találom. Planck levelei is meg 
fognak jelenni a FIZIKAI SZEMLÉ-ben.

Az ön kérdése, vagy inkább javaslata – amelyet augusztus 21-i levele tartalma-
zott – nagyon zavarba hozott. Soha nem voltam Amerikában, bár tudom, hogy mi-
lyen érdekes volt néhány barátom ottani tartózkodása – pl. Dr. Marx, Nagy és Né-
meth Judit (akik egy-egy évet töltöttek rendre a Stanford-i, Princeton-i és Cornell-i 
egyetemen). De én nehezen vállalkozom ilyen utazásra saját kezdeményezésként.

A feleségem meglátogatta Szemere kisasszonyt karácsony körül és nagyon 
örült, hogy őt jobb egészségi állapotban találta. – Sok köszönettel, őszinte tisz-
telettel,

 Györgyi Géza
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„BRILIÁNS ELŐADÁSAI”

Lovas István, a nemrég, 2014-ben elhunyt kiváló fi zikus jellemezte Györgyi 
Géza előadásait a „briliáns” jelzővel. Lovas „Bátyó”, ahogy kollégái, ismerősei 
nevezték, abban a szerencsés helyzetben volt, hogy egyetemi hallgató korában 
az egy évfolyammal fölötte járó Györgyi több esetben is vezetett szemináriumot 
az ő csoportjának.

Németh László írónak az édesapja tanár volt. Egy alkalommal az író ösz-
szevetette kettejük működésének eredményességét. Megállapította, hogy az ő 
műveit közelítőleg annyian olvashatták, mint ahány diákot édesapja tanított. 
Megjegyezte még, hogy a személyiség közvetlen kisugárzásának a hatása nyil-
vánvalóan nagyobb, mint egy olvasmányé. Györgyi Géza abban a helyzetben 
volt, hogy ’Elméleti magfi zika’ könyvét és számos egyetemi jegyzetét rengete-
gen használták, használják még ma is, ugyanakkor szemináriumokat is vezetett 
és egyetemi előadásokat tartott. Az előadások nagyban segítették abban, hogy jól 
tanulható jegyzeteket és érthető cikkeket írjon.

Korábbi fejezetekben már említettük Györgyi Géza egyetemi speciálkollé-
giumi előadásait és a KFKI-ban munkatársainak tartott szemináriumsorozatokat. 
Ezen kívül nagyon sok tudományos és ismeretterjesztő előadást tartott az Eötvös 
Loránd Fizikai Társulat szervezésében, a Kossuth Klubban, hazai és nemzetközi 
szemináriumokon, szimpóziumokon, konferenciákon. A szakmai összejövetelek 
előadásait két csoportra oszthatjuk: legtöbbször az ember maga jelentkezik elő-
adási szándékával, azonban – épp a konferencia vonzóvá tétele miatt, a magas 
színvonal biztosítása érdekében – meghívják az adott terület elismert kutatóit, 
akik általában jó előadók is. Így történt ez 1971-ben is Grácban.

Grác szinte dédelgeti Johannes Kepler emlékét. A tudománytörténet számon 
tartja, hogy Kepler 1594-ben érkezett Grácba, és ott evangélikus középiskolá-
ban tanított 1600-ig. (1598-ban lutheránus vallása miatt ideiglenesen távoznia 
kellett a városból. Egy hónapig Petáncon, a Nádasdyak birtokán tartózkodott. 
A gyógyvízéről ismert kis falu akkor Magyarországhoz, Vas megyéhez tarto-
zott. Ma Petanjci, Szlovéniában.) A gráci letelepülés 400 éves évfordulóján kü-
lön Kepler-termet, Kepler Múzeumot létesítettek a Keplerről elnevezett állami 
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reálgimnáziumban, amely természetesen a Kepler utcában található. A múzeumi 
szoba élménytér a fi atalok számára, nagyon színesen mutatja be a tudós empi-
rikus-természettudományi és mágikus-spekulatív oldalát is. Az iskola énekkarát 
„Kepler-verebek”-nek (Keplerspatzen) nevezik, fő feladata a zenei képzés és a 
közösségi élet kiteljesítése. Az énekkar a földi harmóniák megszólaltatásával, 
széleskörű zenei képzéssel adózik Kepler égi harmóniák iránti vonzalmának.

Kepler születésének 400. évfordulóján, 1971-ben Grácban nagyszabású ki-
állítást rendeztek, s ehhez kapcsolódóan a magyar, csehszlovák és osztrák fi zi-
kusok a már említett Bécs-Budapest-Pozsony együttműködés keretében szim-
póziumot, „háromszög-szemináriumot” is tartottak. Az egyetlen magyar felkért 
előadó Györgyi Géza volt. Patkós András akadémikus, a kiváló elméleti fi zikus 
mesélte el nekünk Géza feleségének lakásán ennek a gráci útnak a körülményeit. 
Györgyi rendszeresen részt vett ezeken a szemináriumokon, ahogy Patkós aka-
démikus mondta: „komolyan vette a háromszöget”. Ő maga így fogalmazott er-
ről: „A tudomány számára hasznos, szívünknek kedves, internacionális szellemű 
kezdeményezés: a Bécs-Bratislava-Budapest háromszög-együttműködés”.

A gráci szemináriumok színhelye általában nem az egyetem volt, azonban a 
nagy évforduló és a kiállítás miatt 1971-ben a Grazi Egyetem adott otthont a há-
romszög-szeminárium résztvevőinek. A kiállítás fő szervezője a gráci elméleti fi -
zika vezető személyisége, Paul Urban professzor (1905–1995) volt, aki később, 
1995-ben vagyonából egymillió schillinges alapítványt hozott létre az elméleti 
fi zikai kutatások támogatásra. Urban munkatársával 1975-ben külön kötetet is 
megjelentetett a négyszázadik Kepler-évforduló tiszteletére.153

A négyszázadik évfordulóra a felkért előadót és az Elméleti Fizika Tanszék fi a-
tal tanársegédét, Patkós Andrást Marx György professzor szállította Grácba bogár-
hátú Volkswagenjén. A Mozart szállóban laktak. Az esemény után Marx György 
még kirándulásra vitte a magyar küldöttséget a közeli hegyekbe. Vezetés közben 
a ’Jézus Krisztus szupersztár’ rockopera részleteit beszélte meg Gézával. Erről a 
kirándulásról Patkós András akadémikus könyvünk előszavában is megemlékezik.

Jellemző Györgyi Géza szerénységére, hogy úgy írt erről az 1971. évi őszi 
szemináriumról az előző fejezetben már említett tudománytörténeti cikkében,154 
hogy még név nélkül sem említette meg a saját előadását.

„Graz, ahol egykor Kepler működött, az évfordulón kiállítással hódolt emlé-
kének. A látogatók (köztük a ’háromszög-együttműködés’ őszi Kepler-ülésének 
résztvevői) az egykorú környezetet idéző dokumentumokat, eredeti Kepler-kiadá-
sokat, a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának tulajdonában levő kéziratos Kep-
ler-hagyatékról készült fénymásolatokat tekinthettek meg.” Mindössze ennyit írt!

153  Berthold Sutter, Paul Urban, Karl-Franzens-Universität (Graz): Johannes Kepler, 1571–1971: 
Gedenkschrift der Universität Graz. Graz, Leykam Verlag, 1975.

154  Györgyi G.: Jegyzetek a tudományos múlt értékeinek megbecsüléséről. = Fizikai Szemle, 1972. 
(22. évf.) 11. sz. 350–353. A cikket teljes terjedelmében közöljük a ’Györgyi Géza írásaiból’ 
fejezetben.
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A továbbiakban csupán néhány előadását emelem ki, a többinél csak felso-
rolom a címeket, előadási helyszíneket, végül pedig, ahol a címeket sem sikerült 
megtalálnom, ott csak a helyszíneket.

A Csehszlovák Akadémia közreműködésével 1971. szeptember 22–25. 
között a Kis Kárpátokban, a sípályáiról nevezetes, Pozsonytól 30 km-re fek-
vő Pezinská Baba (a régebbi nevén Bazin, mai nevén Pezinok közelében lévő) 
üdülőhelyen rendeztek részecskefi zikai szemináriumot. Györgyi Géza itt is a 
Kepler-problémáról beszélt. Előadásának szövege meg is jelent a konferencia 
kiadványában és a szlovák akadémia közleményeiben.155

Marx György apostola volt a modern fi zika középiskolai tanításának. 1972-
től kezdődően nyári szemináriumokat szervezett, először csak fi zikatanároknak, 
majd az integrált természettudományos oktatás bevezetésének reményében bi-
ológia és kémia tanárokat is bevont. Nagy ívű, csodás elképzelés volt: magas 
óraszámban, sok-sok demonstrációs és tanulói kísérlettel, egységesen tanítani a 
természettudományokat, hisz a természet maga is egységes. 1972 nyara a boldog 
szárnyalás kezdete volt. A kőszegi várban hallhattuk Kovács István (BME Atom-
fi zika Tanszék), Mátrai Tibor (Tanárképző Főiskola Eger), Nagy Kázmér, Ká-
rolyházy Frigyes (ELTE Elméleti Fizika Tanszék), Kedves Ferenc (KLTE Deb-
recen) és mások mellett Marx György (ELTE Atomfi zika Tanszék) és Györgyi 
Géza (KFKI) előadásait. Őszintén bevallom, hogy részletekre nem emlékszem 
Györgyi Géza előadásából, azonban a szemináriumról a ’Fizikai Szemlé’-ben 
beszámolót írt a nemrég, 2013-ban elhunyt kiváló tanárnő, Csákány Antalné. 
Így fogalmazott: „Györgyi Géza lebilincselő előadásában arról akarta a hallga-
tóságot meggyőzni, hogy a kvantummechanika középiskolai bevezetésének leg-
szebb, legpontosabb útja a mátrixmechanika segítségével lehetséges”.156

Felsoroljuk néhány további, az Eötvös Loránd Fizikai Társulatban (ELFT), 
illetve kollokviumokon, nyári iskolákon tartott előadásának adatait. A lista ko-
rántsem tekinthető teljesnek:
• ’Dielektrikumok relativisztikus elektrodinamikája’, ELFT előadás Budapest, 

1954. január 11. (Ez volt az első, az ELFT-ben tartott előadása, a szakdolgo-
zatának tárgyát képező, az Abraham-tenzorral kapcsolatos eredményeiről.)

• ’A magerők töltésfüggetlensége és a könnyű atommagok energianívói’, 
ELFT előadás Budapest, 1955. október 24.

• ’Atommagok héjszerkezete’, Magfi zikai Kollokvium Budapest, 1955. no-
vember 2. (A háromnapos kollokvium 2. napjának bevezető előadása.)

155  Groups and dynamics. Finite dynamical symmetry transformations for the Kepler motion. In: 
Proceedings of the Colloquium on the Theory of Elementary Particles (Pezinska Baba, Sept. 
22–25, 1971) Groups and dynamics. Finite dynamical symmetry transformations for the Kepler 
motion. = Acta Phys. Slov. 23, 2 (1973) 126–128.

156  Csákány Antalné: Konferencia az atomfizika gimnáziumi tanításáról. Kőszeg, 1972. augusztus 
17–23. = Fizikai Szemle, 1973. (23. évf.) 1. sz. 30–31.

Gyorgyi_Geza3.indd   159Gyorgyi_Geza3.indd   159 2016. 03. 16.   11:11:312016. 03. 16.   11:11:31



160

• ’Újabb eredmények a nehéz mezonok elméletében’, ELFT előadás Buda-
pest, 1956. október 22.

• Eötvös Loránd Fizikai Társulat, Budapest, 1957. november 4. (Az előadás 
címe nem ismert.)

• Györgyi Géza – Jánossy Lajos: Részecskék energiájának meghatározása 
emulzióban a „zaj” fi gyelembevételével’, ELFT Kollokvium az elemi részek 
fi zikájából, Balatonvilágos, 1957. június 6.

• ’Elgondolások a ritka elemi részek szerkezetéről’, ELFT Kollokvium az ele-
mi részek fi zikájából, Balatonvilágos, 1957. június 7.

• Elemirész-fi zikai Kollokvium, Balatonvilágos, 1958. szeptember 20. (Az 
előadás címe nem ismert.)

• Előadások a II. Elméleti Fizikai Nyári Iskolán, Mátrafüreden 1963-ban:
– Május 28. ’Az izospin az atommagban’
–  Június 1. ’Sajátfüggvények részleges meghatározása transzformációs tu-

lajdonságaik alapján’
– Június 4. ’Szimmetrikus csoportok I.’
– Június 5. ’Szimmetrikus csoportok II.’

• Györgyi Géza – Hraskó Péter: ’Végállapot-kölcsönhatás a 3H 3-részecske 
fotobomlásban’, Alacsonyenergiájú magfi zikai kollokvium, Tihany, 1963. 
szept. 16-21.

• Györgyi Géza – Révai János: ’Szimplektikus invariáns sokfermion rendsze-
rek’, A sok szabadságfokú rendszerek kvantumelmélete konferencia, Keszt-
hely, 1964. szept. 5-10.

• ’Csoportelméleti módszerek a kollektív magállapotok leírásában’, Debrecen 
1966. április, két előadás.

• ’Spektrumalgebrák’, V. Magyar Elméleti Fizikai Iskola, Balatonkenese, 
1966. január 8.

• ’Párkölcsönhatás az atommagban’, Debrecen, 1966. április.
• ’Útjelzők a mikrofi zikában: szimmetriák’, Kossuth Klub, Budapest, 1966.

december 13.
• ’Bolygópályák, hidrogénszínkép, hadronszisztematika’, ELFT Budapest, 

1969. március 17., hétfő
• ’Dinamika és szimplektikus geometria’. ELTE Elméleti Fizika Tanszék, 

1970. márc. 25.
• ’Kvantumkinematika’, ELTE elméleti fi zikai szeminárium, 1971
• ’A Kepler-mozgásról (Magasabb szimmetriák)’, Kepler születésének 400. 

évfordulója alkalmából, ATOMKI Debrecen, az ELFT debreceni csoport 
meghívására, 1971. december 14.

• ’Kepler műve mai szemmel’, A Johannes Kepler születésének 400. évfordu-
lójának alkalmából rendezett emlékülésen, Budapest, az MTA III. osztály és 
az ELFT rendezésében (A másik előadó Detre László akadémiai levelező tag 
volt, előadásának címe: ’A Kepler-féle szupernova’) 1972. február. 2.
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Meghívó Györgyi Géza előadására az Eötvös 
Társulatba

Az 1969. évi ELFT-elő-
adásnál kiírtuk a hétfői na-
pot, ez ugyanis a Társulat 
nevezetes, népszerű „hét-
fői előadás”-ainak egyike 
volt. A meghívó akkori-
ban postán jött, vidékről 
is többen feljártunk ezekre 
az előadásokra, amelyeket 
a Társulat előadótermé-
ben tartottak, a Szabadság 
tér 17-ben, a TV-székház 
jobb szárnyában, az akko-
ri MTESZ-székházban. Ide 
másoljuk az előadásra szóló 
meghívót.

A ’Dinamikai szimmet-
riák’ c. akadémiai doktori 
(régi nevén: „a tudományok 
doktora”) értekezésének 
– korábban itt bemutatott 
– Köszönetnyilvánításában 
így írt Györgyi Géza: „Az 
értekezés tárgyát képező 
kérdésekről alkalmam volt 
több előadást tartani, így a 
budapesti, az oxfordi, a pá-
rizsi, a kölni, a bécsi, a gráci 
és a pozsonyi egyetemen, valamint a marseillei és a trieszti elméleti fi zikai köz-
pontban. Az oxfordi meghívásért C. A. Coulson, F.R.S., a kölniért B. Mühlschle-
gel, a bécsiért H. Pietschmann, a marseilleiért H. Bacry professzoroknak, a po-
zsonyiért pedig Dr. Mikuláš Blažeknek tartozom köszönettel.” (’Magyar Fizikai 
Folyóirat’ 1972. 2. füzet, p 167.)

Györgyi Géza feleségének szíves közlései alapján kis kiegészítést fűzünk a 
külföldi előadások fenti felsorolásához.

Az oxfordi előadásról már szóltunk az 1968-as egyéves franciaországi tanul-
mányúttal kapcsolatban. Ekkor lehetett a párizsi előadás is, és valószínűleg sze-
repelt a párizsi egyetemen már 1966-ban is. A marseille-i utazás szintén Párizs-
ból történt, itt a fent említett meghívó professzor az a Henri Bacry (1928–2010) 
volt, akinek a neve Györgyi Géza több dolgozatának címében is olvasható, nevük 
együtt szerepel a „Bacry–Györgyi-paraméterek”, illetve „Bacry–Györgyi-válto-
zók” elnevezésében.
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A kölni egyetemre 1968-ban Párizsból hazafelé jövet látogatott el. Itt dol-
gozott Hajdú János, aki szintén írt egy fejezetet Théodore Kahan könyvének 2. 
kötetébe, Géza meghívója azonban, amint azt fentebb is írta, Bernhard Mühl-
schlegel professzor (1925–2007) volt.

Az utolsó előadásainak egyike az, amit a Műszaki és Természettudományos 
Egyesületek Szövetsége (MTESZ) Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága 
rendszeres évenkénti konferenciáján tartott Budapesten. Közvetlenül Györgyi 
Géza írása157 előtt szerepel a konferencia anyagát tartalmazó kiadványban nagy-
hatású gimnáziumi tanárának, Kunfalvi Rezsőnek az Ortvay-kollokviumokról 
szóló tanulmánya. Kiemeljük még a kötetből a magyar tudománytörténet-írás 
talán legnagyobb alakjának, Vekerdi Lászlónak a cikkét: ’A honi tudománytör-
ténet-írás gondjairól’. Ebben más levelezések közzétételével együtt említi Wig-
ner Jenőnek és Max Plancknak Ortvay Rudolfhoz írott, a ’Fizikai Szemlé’-ben 
Györgyi által publikált leveleit is. Minthogy Vekerdi a csillagászat történetének 
is jelentős tudósa volt, Géza szívesen beszélgetett vele, amikor az Akadémiai 
Könyvtárba járt dolgozni. A Kézirattár igazgatójával, Csapodi Csabával együtt 
Vekerdi meg is látogatta otthonában Gézát, hogy az Ortvay-levelezésnek az 
MTA számára való megszerzéséről tárgyaljanak.

157  Györgyi G.: A kvantummechanika történetéről és annak néhány magyar vonatkozásáról. 
In: A magyarországi tudomány- és technikatörténet c. konferencia előadásainak anyagából, 
Budapest, 1972. november 23–25. Szerk. Rajnai Rudolfné. MTESZ. Bp., 1973. 519–527.
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GYÖRGYI GÉZA ÍRÁSAIBÓL

Amint azt már megírtuk, Györgyi Géza rendkívüli módon érdeklődött a tudomá-
nyos múlt értékei iránt. A tudománytörténészek azt tanítják, hogy az eredeti mű-
veket kell tanulmányozni, nemcsak az adott tudósról, annak valamelyik művéről 
írt, nagyon sokszor hibás, ismertetéseket. Ennek megfelelően szeretnénk minél 
több eredeti Györgyi-művet Önök elé tárni, hogy élvezhessék azokat a megfogal-
mazásokat, a gyönyörű magyarázatokat, amiket Ő írt, ahogy Ő tanított. Szüksé-
gesnek tartotta, hogy kollégái, tanítványai megismerjék a fi zika klasszikusainak 
eredeti, az adott tudományág születésekor megírt műveit. Ő maga írta 1971-ben, 
a ’Kvantummechanika’ c. fordítás-gyűjtemény előszavában: „Az élő tudományos 
kultúra munkásainak és őrzőinek nemes és fontos feladata a tudomány alkalmazá-
sa, terjesztése és fejlesztése mellett a források – a klasszikusok – ismerete és meg-
becsülése. Ez a felismerés hívta életre tizenöt évvel ezelőtt az akkor megszületett 
Magyar Fizikai Folyóirat »A klasszikus irodalomból« rovatát.”

Mi ugyanígy szükségesnek tartjuk, „nemes és fontos feladatunknak” tekintjük, 
hogy néhány, immár klasszikus Györgyi Géza-művel megismertessük Önöket.

’ELMÉLETI MAGFIZIKA’ – BEVEZETÉS

Műszaki Kiadó. Bp., 1961. 447.

Bevezetés

E kis munka címe az elméleti atommagfi zika bemutatását ígéri. Óvnunk kell 
azonban az olvasót: ne azzal a várakozással vegye kezébe e könyvet, hogy itt az 
elméleti fi zika klasszikus diszciplínáihoz – a mechanikához, hőtanhoz, elektro-
mosságtanhoz, vagy a modern fi zika lezárt elméleteihez: a relativitáselmélethez 
és kvantummechanikához – hasonlóan kész, befejezett tudományos elmélettel 
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fog megismerkedni, amely néhány sziklaszilárd alapon nyugvó, axiómaszerű 
alapegyenletben foglalja össze az atommaggal kapcsolatos jelenségek egész vi-
lágát. A mag elmélete ebben az értelemben – ma még nem létezik. Az elméleti 
magfi zika kifejezés ma azon módszerek összességét foglalja magában, amelyek-
kel az elméleti fi zikus – az elméleti fi zika lezárt diszciplínáira: a relativisztikus 
és kvantummechanikára, az elektro- és termodinamikára támaszkodva – a magra 
vonatkozó kísérleti adatok rendszerezésére, a köztük levő összefüggések felis-
merésére és a magszerkezet törvényszerűségeinek felderítésére törekszik.

A magelmélet szilárd alapelvei hiányában könyvünkben gyakran fogunk ún. 
egyszerű és természetes ad hoc feltevéseket tenni, hogy közelebb kerüljünk va-
lamely magfi zikai jelenség megértéséhez, gyakran fogunk leegyszerűsített, néha 
első pillanatára ellentmondónak is látszó modellekre hivatkozni, analógiákat alkal-
mazni. Az olvasónak nem ígérhetjük tehát azt a lelki örömöt, esztétikai élményt, 
amit a newtoni mechanika, M  elektrodinamikája vagy az Einstein-féle re-
lativitáselmélet kristálytiszta alapelveinek kifejtése és az egyes jelenségekre alkal-
mazott alapegyenletek hatalmas teljesítőképessége ébreszt a szemlélőben. De úgy 
véljük, a tudomány haladásáért lelkesedő olvasó örömöt jelentő belső izgalommal 
fogja követni azokat a – ma még talán nem a legegyenesebb úton vivő – gondolat-
meneteket, amelyekből egyszer majd ki fog bontakozni az atommag végleges el-
mélete ugyanúgy, ahogy pl. a Maxwell-egyenletek rendszere kiemelkedett az ára-
mok kölcsönhatásairól a 19. sz. első felében összegyűlt ismeretek kusza hátteréből. 
Egy még le nem zárt, állandó fejlődésben levő tudományt kialakulása folyamatá-
ban tanulmányozni: szintén gondolatpezsdítő, kiváltságos élmény.

Az atommagfi zikai módszerek, ismeretek fontossága napjainkban rendkívüli 
gyorsasággal növekszik. A magfi zikai jelenségek egyre nagyobb szerephez jut-
nak: sugárzó izotópokkal gyógyítunk, konzerváljuk ételeinket, ellenőrizzük az 
ipari termékek minőségét; a magreaktorok elektromos energiát termelnek, ha-
jókat hajtanak, s talán egy-két évtizeden belül sikerül megvalósítani az emberi-
ség energiagondjait gyakorlatilag véglegesen megoldó, magegyesülésen alapuló 
energiatermelést, a fúziós magreaktort is.

A technikai fejlődés ragyogó távlatai azonban nem homályosítják el az em-
ber tiszta látását: jól tudjuk, hogy a szűk prakticizmus, amely csak az azonnal 
gyakorlati értékű eredményt ígérő tudományos kutatásra törekszik, a technikai 
haladásnak is halálát jelenti. Azok a tudósok, akik a magreaktorok működésének 
alapjául szolgáló maghasadás felfedezéséhez vezető kutatómunkát végezték, 
nem mindig reméltek nagy gyakorlati eredményeket. Gyakran szerény egyetemi 
laboratóriumokban végzett munkájukra az anyag parányi építőköve, az atommag 
szerkezetének megismerése utáni vágy sarkallta őket. R , az atommag 
felfedezője, a magenergia gyakorlati felhasználásának lehetőségéről így nyilat-
kozott: „Aki ilyen célokat hajszol, az a holdban él.” N  B  pedig az atom-
burok és a mag fi zikája terén egyaránt úttörő nagy dán tudós 1936-ban írta le e 
szavakat: „Úgy látszik, hogy mennél inkább szaporodnak a magreakciókra vo-
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natkozó ismereteink, annál távolabbinak látszik a magenergia gyakorlati célok-
ra való felhasználásának lehetősége.” 1939-ben ugyanez a N  B  dolgozta 
ki a maghasadás elméletét, s az új elmélet alapján mindjárt nagy gyakorlati fon-
tosságú kijelentést tudott tenni: rámutatott arra, hogy elmélete szerint a 235-ös 
uránizotóp – a legtöbb más maggal ellentétben – lassú neutronokkal is hasítható 
és így különösen alkalmas magreaktorok fűtőanyagának. A megismerés tiszta 
vágya tehát hatalmas technikai fontosságú tudományágat hozott létre, s ha a tu-
dásban gazdaggá vált ember a bölcsességnek sem lesz híjával, úgy a kezébe ju-
tott természeti erők a jólét növekedésének útját nyitják meg előtte.

*
Noha az atommagfi zika fejlődése sem zárult le még, az új ismeretek után törek-
vés ösztönözte kutatómunka már tovább hatolt előre az anyag szerkezetének fel-
derítése térén. A magerők megfi gyelt sajátságaiból 1935-ben Y  elméleti 
úton az elektronnál mintegy 300-szor nehezebb magerőtér-kvantumok, a mezo-
nok létezésére következtetett. E részecskéket 12 évvel később a kozmikus sugár-
zásban meg is találták. E felfedezést rövidesen újabb és újabb ún. szubnukleáris 
részecskék: a nehéz mezonok és hiperonok megismerése követte.

Az elemirész-fi zika fi atal tudománya esetében a gyakorlati felhasználásról 
természetesen nem lehet beszélni. Megemlítjük azonban, hogy felmerült egy 
gondolat, mely szerint negatív töltésű nehéz elemi részek katalizátorként szere-
pelhetnek energiatermelő magegyesülési folyamatokban.

Ma már igen távol vagyunk a magfi zikai kutatás első évtizedeiben kirajzo-
lódott egyszerű képtől, amely szerint az egész univerzum kétfajta elemi részecs-
kéből: protonokból és elektronokból épül fel. Máig mintegy negyedszáz „elemi” 
részecskét ismertük meg, s e nagy szám, valamint e részecskék nagyfokú kész-
sége az egymásba való átalakulásra ismét olyan gondolatokat ébreszt, mint a ké-
miai elemek nagy száma P ban: bizonyára még ezek sem a természet végső 
építőkövei, hanem talán, mint H  feltételezi, egyetlen fajta „ősanyag” 
különböző megjelenési formái.

Az atommagfi zika tehát még nem foglalja magában az anyagra vonatkozó 
végső ismereteket. De az új és új tudományos megismeréseket rendszerező el-
méletek egymásra épülnek, fontos tehát, hogy a magszerkezet, a magerők kuta-
tása a teljes tisztázásig folyjék, és így ismereteink épületének ez az emelete is 
szilárd alap legyen a jövő fi zikája számára.

*
Könyvünk a magkutatás elméleti módszereinek megismerésében szeretne az ol-
vasó segítőtársa lenni. Nem kézikönyvet szándékoztunk adni, amely minél na-
gyobb számban ismerteti az atommag elméleti kutatói által elért eredményeket. 
Inkább arra törekedtünk, hogy – lehetőleg megszakítások, ugrások nélkül – vé-
gigkövessük a kiválasztott fontos magfi zikai jelenségekből az elmélet módsze-
rével levonható következtetéseket, a jelenségek értelmezésére törekvő elméleti 
meggondolásokat és így képet adjunk az elméleti atommagfi zika kutatási mód-
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szereiről. Reméljük, hogy összeállításunk – melynek megírása során mindig arra 
törekedtünk, hogy a kiválasztott számítások, levezetések ne legyenek túlságo-
san bonyolultak, szövevényük ne fedje el a jelenségek fi zikai tartalmát – meg-
ismerteti az olvasóval a magelmélet művelőinek észjárást, sajátos kifejezéseit, 
megkönnyíti számára az átfogóbb kézikönyvek, monográfi ák tanulmányozását, 
és így elősegíti, hogy hazánkban minél több kutató és szakember járulhasson 
hozzá az atommag tudományának gyarapításához és eredményeinek gyakorlati 
alkalmazásához.

*
Fejtegetéseinkben nélkülözhetetlen segédeszköz az elemi részecskék mecha-
nikája, a kvantummechanika. Könyvünk tanulmányozásának megkönnyítése 
céljából a kvantummechanikából nem tételeztünk fel több előismeretet, mint 
amennyit dr. M  G  e „kék fi zika” sorozatban megjelent Kvantumme-
chaniká-ja tartalmaz (Műszaki Könyvkiadó, 1957). [...]

*
E helyen szeretnék mindenekelőtt őszinte köszönetet mondani J  L  aka-
démikusnak, a M. T. A. Központi Fizikai Kutató Intézete igazgatójának, kinek ösz-
tönzése és állandó érdeklődése, mellyel munkámat végigkísérte, értékes erőforrást 
jelentett. Köszönet illeti továbbá mindazokat a kollégákat, akik megjegyzéseikkel, 
tanácsaikkal támogattak a munkámban. Legelsősorban M  G  doktornak 
szeretném hálás köszönetemet kifejezni, akitől e könyv megírásának gondolata 
származik, s akinek számos értékes észrevételéért és bíráló megjegyzéséért tarto-
zom hálával. M  N  munkatársamat az ellenőrző számítások fáradsá-
gos munkájáért és több hasznos megjegyzéséért illeti köszönet.

Közvetlenül azelőtt, hogy könyvemet befejezhettem volna, Heine–Medin kór 
bénított meg és tette a munka folytatását számomra lehetetlenné. M  G  
doktor, valamint N  J  és M  N  munkatársaim siettek hű 
barátként segítségemre. A 20. szakasz d) pontját és a 21. szakaszt N  J  
írta meg M  G  doktor tanácsadása mellett, az V–X. Fejezetek ábra-
anyagának összeállításában M  N  nyújtott értékes segítséget. Fo-
gadják segítőkészségükért és értékes munkájukért őszinte hálámat.

Végezetül köszönetet mondok a Műszaki Kiadó vezetőségének, szerkesztő-
ségi és nyomdai munkatársainak a mindvégig tapasztalt megértésért, előzékeny-
ségért és a könyv érdekében végzett jó munkájukért.

’KVANTUMMECHANIKA’ – ELŐSZÓ

Cikkgyűjtemény. Akadémiai Kiadó. Bp., 1971. Szerkesztette: Jánossy Lajos 
akadémikus. Válogatta, fordította, a bevezető tanulmányt írta: Györgyi Géza
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Előszó

Az élő tudományos kultúra munkásainak és őrzőinek nemes és fontos feladata a 
tudomány alkalmazása, terjesztése és fejlesztése mellett a források – a klassziku-
sok – ismerete és megbecsülése. Ez a felismerés hívta életre tizenöt évvel ezelőtt 
az akkor megszületett Magyar Fizikai Folyóirat „A klasszikus irodalomból” ro-
vatát. A klasszikus munkák első sorozataképpen a lap Planck, Einstein, Bohr, de 
Broglie, Schrödinger alapvető kvantumelméleti dolgozatainak magyar fordítását 
közölte. A sorozat bevezetőjében Jánossy Lajos akadémikus, a Fizikai Folyóirat 
alapító főszerkesztője s a klasszikus rovat életre hívója ezeket írta:

„Napjainkban a régi Bohr-elmélet, de Broglie hullámfelfogása általában 
csak tankönyvekből ismeretes. A tankönyveknek az az előnye, hogy az elméletet 
könnyen érthetően és rendszerezett formában, bár sokszor meglehetősen leegy-
szerűsítve tárgyalják. Az elméletnek a tankönyvekben található tárgyalása igen 
érdekes, hiszen rendkívüli feladat lenne, ha mindenkinek saját magának kellene 
leszűrnie, hogy a sok munkának mi a maradandó eredménye. Viszont megvan az 
a tendencia is, hogy túlságosan nagy mértékben támaszkodunk a tankönyvekre 
és így nem is ismerjük az eredeti elgondolásokat, nem tudjuk, hogyan látták tu-
dományunk alkotói a problémákat, amikor alapvető cikkeiket megírták.

Ilyen meggondolások alapján célszerűnek látta a szerkesztőség, hogy a 
kvantumelmélet kialakulásához vezető cikkek közül néhányat magyar nyelven 
közöljön. Így az egyetemi hallgatóknak, kutatóknak lehetőséget adunk a tudo-
mány műhelyébe való betekintésre és annak megismerésére, hogy hogyan fejlő-
dött ez az elmélet.

A sorozat igyekezett képet adni a kvantumelmélet fejlődéséről; ez a kép 
azonban távolról sem teljes. Mégis reméljük, hogy a közölt cikkek tanulmányo-
zása egyes kutatóknak új szempontokat fog adni és reméljük, hogy sikerült az 
érdeklődést felkelteni az eredeti irodalom iránt.”

A rovatot nyitó kvantumelméleti dolgozatokat relativitáselméleti, majd két 
magfi zikai sorozat követte; a továbbiakban a következő témák köré csoportosu-
ló cikksorozatok láttak napvilágot: kozmikus sugárzás, optikai kísérletek, atomi 
momentumok, szupravezetés, téridő-szimmetriák.

A tizedik klasszikus sorozat tárgyának, cikkeinek kiválasztásához segítséget 
adtak a kartársainktól nyilvánított kívánságok, vélemények; szempont volt az is, 
hogy a választott tárgykör fontosságával méltó hangsúlyt adjon a Magyar Fizikai 
Folyóirat tizenöt éves fordulójának s „A klasszikus irodalomból” rovat e jelentős 
állomásának.

Így került előtérbe egy újabb kvantumelméleti, pontosabban kvantumme-
chanikai sorozat gondolata. A kvantummechanika rendkívüli tudományos és 
gyakorlati fontosságát, gyümölcsöző voltát, természetfi lozófi ai jelentőségét itt 
aligha szükséges hangsúlyozni.

Gyorgyi_Geza3.indd   167Gyorgyi_Geza3.indd   167 2016. 03. 16.   11:11:312016. 03. 16.   11:11:31



168

„A klasszikus irodalomból” rovatban korábban megjelent hullámmechanikai 
vonatkozású cikkek (de Broglie, Schrödinger) kiegészítésére törekedve most a 
kvantummechanika mátrix- és operátor-megfogalmazására, a hullám- és mátrix-
mechanika kapcsolatára, az elmélet valószínűségi értelmezésére, téridőbeli fel-
építésére, valamint a matematikai alapokra fordítottuk a fő fi gyelmet.

Már folyt ezen alapvető kvantummechanika munkák közlése a Magyar Fizi-
kai Folyóiratban, amikor több oldalról is elhangzott a javaslat: a sorozat közlésé-
nek befejezését követően az Akadémiai Kiadó önálló kötetben tegye az olvasók 
kiterjedtebb köre számára hozzáférhetővé e becses dolgozatokat. A javaslat az 
illetékes fórumokon meghallgatásra talált, s a kötet íme itt van az olvasó előtt.

A sorozatot Heisenberg dolgozata nyitja meg, melyben a szerző, rámutatva a 
„régi” kvantumelmélet formális szabályainak elégtelenségére, lefekteti a kvan-
tummechanika (mátrix-megfogalmazásának) alapjait; vezérlő elve, hogy az el-
méletben csakis a kísérletileg nyert eredmények értelmezésében szerepet játszó, 
kísérletekkel meghatározható („megfi gyelhető”) mennyiségek között érvényes 
összefüggések fordulnak elő. A második cikkben Born és Jordan a Heisenberg-
től kimondott nagyhorderejű fi zikai gondolatok formális matematikai tartalmá-
nak tisztázását tűzi ki célul; a formalizmus kidolgozása azon az észrevételen 
alapszik, hogy a kvantumelméleti mennyiségekre érvényes, Heisenbergtől fel-
fedezett szorzási törvény nem más, mint a mátrix-szorzásnak a matematikából 
jól ismert törvénye. A harmadik dolgozatban Born, Heisenberg és Jordan az 
elméletet általánosítja tetszőleges számú szabadsági fok esetére, kifejti a per-
turbáció elméletet, tárgyalja az impulzus momentum operátorok tulajdonságait, 
a kiválasztási szabályokat és az elmélet más alkalmazásait. A következő cikk 
Dirac műve, ki Heisenberg gondolataihoz kapcsolódva az előbbi két dolgozat-
ban foglaltakhoz hasonló eredményekre jut; Dirac nevezetes felismerése a kvan-
tummechanikai kommutátorok és a klasszikus Poisson-zárójelek között fennálló 
kapcsolat. Ez után Pauli mesteri dolgozata következik, ki a Heisenbergtől meg-
alapozott, Born, Jordan, Heisenberg és Dirac fenti munkáiban kiépített kvan-
tummechanikát a szabad és a külső terekkel perturbált H atomra alkalmazza; 
csak újabban vált általánossá a felismerés, hogy Pauli e munkája adja az első 
példát a magszerkezet és a hadronok elméletében ugyancsak jellemző „rejtett” 
vagy „magasabb” szimmetriákra, így tehát napjaink kutatásai számára is útmu-
tatást nyújt. A gyűjtemény következő cikke Schrödinger munkája, ki az általa 
kidolgozott hullámmechanikának s a kvantummechanika Heisenberg–Born–Jor-
dan-féle mátrix-megfogalmazásnak matematikai ekvivalenciáját bizonyítja be. 
Ez után Born dolgozata következik, ki a kvantummechanika Schrödinger-féle 
alakját alapul véve, az ütközési folyamatok kvantummechanikájának kidolgo-
zásával kapcsolatban megadja Ψ valószínűségi értelmezését. Jó 20 évvel a Hei-
senberg–Born–Jordan- és a Schrödinger-féle megfogalmazást követően született 
meg a harmadik változat: a kvantummechanika Feynman-féle téridőbeli felépí-
tése. Némileg habozva iktattuk be az ízig-vérig modern Feynman dolgozatát a 
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klasszikusok munkájának sorába; még klasszikus cikkgyűjtemény összeállítása 
közben sem fordíthatjuk azonban tekintetünket kizárólag a távoli múlt felé, s 
éppen ezen téridőbeli szemléletnek a kvantumelektrodinamikában való alkalma-
zásával ért el ott Feynman jelentős sikereket (1965-ben ezért Nobel-díjat kapott). 
– A sorozat ez után következő két cikke az elmélet szemléletes fi zikai interpretá-
ciójának, mélyebb megértésének kimunkálását célozza. Heisenberg munkájának 
híres eredménye a kanonikusan konjugált mennyiségek egyidejű meghatározá-
sához tapadó határozatlanság felismerése. A soronkövetkező dolgozatban Bohr 
ehhez kapcsolódva a kvantummechanikai leírás sajátos jelegét, komplementer 
vonásait emeli ki. A cikkgyűjtemény Neumann Jánosnak a világhírű magyar 
származású matematikusnak két nevezetes munkájával zárul. Az első ezek közül 
– Schrödinger ekvivalencia-bizonyításához kapcsolódva – a kvantummechani-
ka mátrix- és diff erenciálegyenlet-változatának közös megalapozását végzi el az 
absztrakt Hilbert-tér elméletét felhasználva (a gondolatmenet döntő mozzanata a 
Riesz–Fischer-tételre való hivatkozás). Neumann másik dolgozata az előbbiek-
ben megadott matematikai apparátusra támaszkodva a kvantumelmélet valószí-
nűségelméleti felépítését viszi keresztül nagyfokú következetességgel.

A fordítót a fordítás nem könnyű, azonban felemelő munkája során mind-
végig áthatotta az elmélet megalkotói iránt érzett mély tisztelet. A felesleges 
tudálékosságtól mindenképpen tartózkodni igyekeztünk. Egyes nyilvánvaló és 
értelemzavaró elírások, sajtóhibák korrigálására vettük a szabadságot; a szer-
ző által használt egykorú terminusz mellett szükség esetén lábjegyzetben vagy 
zárójelben feltüntettük a mai elnevezést is. Ami az „elvileg megfi gyelhető” és 
„megfi gyelhetetlen mennyiségek”, a „kvantumposztulátumban bennfoglalt irra-
cionalitás” és más hasonló megfogalmazásokat, a kauzalitás vagy a „pontatlan-
ság” fogalmát és a többi hasonló kérdést illeti, ezekről tudvalevőleg mind a mai 
napig viták folytak, melyekről a magyar olvasó kellően tájékozott; az olvasó 
oktalan és méltatlan lebecsülése lett volna, ha ezzel kapcsolatban lépten-nyomon 
kommentárokat iktatunk be.

Őszinte köszönetet kell végül mondanunk mindazoknak, akik elősegítették 
e kötet megjelenését.

Budapest, 1967. január
 Györgyi Géza

A válogatás, a fordítás és az Előszó készen volt már 1967 januárjában, ez év-
ben jelent meg a ’Magyar Fizikai Folyóirat’ ’Klasszikus sorozat’-ának X., ’Kvan-
tummechanika’ c. füzeteként, majd 4 év múlva keményborítású könyv-alakban is.
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JEGYZETEK A TUDOMÁNYOS MÚLT ÉRTÉKEINEK 
MEGBECSÜLÉSÉRŐL 

Fizikai Szemle, 1972. (22. évf.) 11. sz. 350–353.

Eötvös József 1869. július 9-én ezeket írta Königsbergben tanuló fi ának, Eötvös 
Lorándnak [1]:

„A napokban levelet kaptam a római akadémia matematikus elnökétől, mely-
nek örültem és elszomorodtam egyszerre, s melynek tartalmáról most sem tudom, 
büszkék legyünk-e reá vagy piruljunk. Az elnök tudósít, hogy ugyanezen postával 
Bolyai Jánosnak és Farkasnak Rómában kijött olasz biográfi áját küldi, hozzá 
egy Párizsban s egy Bordeaux-ban kijött biografi kus ismertetést… Buoncompag-
ni csak azért fordult hozzám, mert biztos tudomást szerezvén, hogy a két Bolyai 
irományai Marosvásárhelyen vannak, három év óta mind ő, mind a bordeaux-i 
és párizsi akadémiák tízszer írtak a marosvásárhelyi kollégiumhoz, de még vá-
laszt sem kaphattak, s most – meg lévén győződve, hogy ily lángész irományai 
közt sok becses jegyzet lesz – azért fordulnak hozzám, hogy az irományokra keze-
met tegyem s érdemes részét vagy az akadémiánál adjam ki, vagy nekik engedjem 
át kiadás végett. És azon ember soha nem volt akadémikus, Erdélyben félbolond-
nak tartatott, s míg Gauss vele éveken át levelezett, Ausztriában mint genie-had-
nagy penzionáltatott; s ha örülünk, hogy nagy matematikust adtunk a világnak: 
lehet-e nagyobb bizonysága barbarizmusunknak? De elfogyott papírom.

Ég áldjon meg.
 Eötvös”
E levél több mint száz évvel ezelőtt kelt. A világ s hazánk sora igen nagyot 

változott azóta; nagyobbat, mint bármely másik száz esztendő alatt.
Ma nekünk kell elgondolkodni: becsüljük-e eléggé, becsülhetnénk-e jobban 

a tudományos értékeket, emlékeket? Az alábbiakban a tudományos múlt néhány 
alakjáról szeretnénk szólni. Közös bennük, hogy valamennyien nemzetközi elisme-
réstől övezettek, hozzánk közelálló kiválóságok vagy ellentmondásos személyisé-
gek – értéket teremtő életet törekedtek élni; életművükből értékek maradtak ránk.

Méltó, hogy ügyükben tollat fogjunk, megtegyük, amit megtehetünk, amit 
csak mi tehetünk meg, s amit megtenni kötelességünk. Nem egy esetben azért, 
hogy megelőzzük, elkerüljük a jóvátehetetlent.

*
Jegyzeteink számára az első témát a Természet Világa decemberi számával tette 
le az asztalra a posta. Szőke Béla, a „Műszaki nagyjaink” c. nagyszabású mun-
ka [2] szerkesztője, Eötvös Loránd tudományos életének-munkájának kutatója 
[3], – a tudományos emlékek külföldi és hazai megbecsüléséről írva – Jedlik és 
Hatvani esetét említi.
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A Fizikai Szemle nemrég írt Jedlik Ányos sírjának megkoszorúzásáról [4]; 
beszámolt arról is, hogy a XIII. tanári ankét alkalmából a debreceni Reformá-
tus Kollégiumban megkoszorúzták Hatvani síremlék-tábláját [5]. Helyénvaló itt 
Jedlik szülőházának nyomtalan eltűnését, Hatvani ellopott, kettétört sírkövének 
megmentését is feljegyezni.

Jedlik Ányos – tudjuk – a Mathematikai és Physikai Társulat első tagja, tan-
székén Eötvös Lorándnak elődje; elsőbbségét Siemensszel szemben Szőke újból 
leszögezi cikkében, s majd így folytatja [6]: „Éppen ezért honfi társainak kellene 
emlékét megóvni és továbbadni az utókornak.158 Nem ez történt. Ez irányú ku-
tatásaim során megdöbbenve értesültem arról, hogy Jedlik szimői szülőházát 
lebontották, és arról még fénykép sem maradt ránk.”

Hatvani István debreceni professzorról, a fi zikai kísérletezés úttörőjéről ezt írja 
Szőke: „..azt sem tudjuk, hol van eltemetve, mert sírkövét ellopták, kettétörték, és 
egy parasztgazda udvarának kapujánál fedezték fel mint kerékvető köveket. Csakis 
a Debreceni Kollégiumot illeti meg az utókor hálája, hogy megőrizte a kettétört 
sírkövet és Hatvani kísérleti eszközeit, melyekkel kortársait ámulatba ejtette.”

*
Christian Doppler nevét s a róla elnevezett fény-, ill. hangtani jelenséget min-
den fi zikus és sok nem-fi zikus ismeri. Valószínűleg kevésbé közismert, hogy Ma-
gyarországon is működött. Éppen 125 évvel ezelőtt nevezték ki a selmecbányai 
bányászati akadémia fi zika-, matematika- és mechanika-professzorának. (Innen 
1850-ben Bécsbe ment, ahol a műegyetemi fi zikai intézet igazgatója lett.) A jelen 
sorok írója Kovács István akadémikustól hallott erről, ki – a közben Sopronba 
áthelyezett főiskolából alakult műegyetemi karon – maga is betöltötte Doppler 
tanszékét. Kovács akadémikus ezt egy fi zikatörténeti vitán említette, felhívva rá 
a tudománytörténet kutatóinak fi gyelmét. Érdekes lenne tudni, mit sikerült fel-
kutatni Doppler magyarországi működésével kapcsolatban; a Fizikai Szemle ol-
vasóit ez kétségkívül érdekelné.

*
Johannes Müller von Königsberg (Latinosan: Ioannes de Regiomonte; röviden 
és leggyakrabban: Regiomontanus; végül ahogy magyarosan nevezték: Király-
hegyi János) a tudomány magyarországi történetében 1467 és 1471 között ha-
zánkban folytatott munkássága folytán foglal el fi gyelemre méltó helyet.

A tudomány számára hasznos, szívünknek kedves, internacionális szellemű 
kezdeményezés: a Bécs-Bratislava-Budapest „háromszög-együttműködés” egyik 

158  Iktassuk közbe itt Eötvös Loránd háromnegyed évszázada, Jedlik halálakor elmondott emlékező 
szavait [7]: „Az ő szerénysége akadályozta meg, hogy bár megérdemelte volna, világszerte 
híres ember legyen; a mi kötelességünk lesz az, hogy kivívjuk legalább emlékének a tudomány 
történetében azt az elismerést, amely őt méltán megilleti.” – Megjegyzés korrektúránál: Mint 
a Новые книги jelenti (1972. 6. szám), a Szovjetunióban az idén életrajzi mű jelenik meg G. 
K. Cverava tollából „Jedlik Ányosról, a neves magyar fizikusról, aki a világon az első működő 
forgó elektromotor-modellt és az első öngerjesztésen alapuló dinamót megalkotta”.
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utóbbi ülésszakán – munkánk végeztével – sétára indultunk, kollégák, Pozsony 
történelmi belvárosában. A Jiráskova ulica – a régi Ventur utca – hetes számú 
házának falán, emléktáblát láttunk (az épület műemléki helyreállítását épp ak-
kortájt kezdték meg). Útikönyvünkben ezt olvastuk [8]:

„A 7-es számú házban – a tizenötödik században – helyezték el az első po-
zsonyi egyetemet, az Academia Istropolitanát, melyet Mátyás király alapított és 
annak működését 1465. május 19-én II. Pál pápa is jóváhagyta... Az Academia 
Istropolitana első kancellárja a humanista Vitéz János esztergomi hercegprímás 
lett, alkancellárja pedig Schomberg György pozsonyi prépost, akit a dóm krip-
tájában temettek el. Az Academián nagy tudású professzorok tanítottak. Köztük 
különös tudásával tűnt ki Müller János matematikus, fi zikus és csillagász.”

Szerettünk volna többet tudni Müller Jánosról, az ötszáz év előtti Magyar-
ország egyetlen egyetemének kiemelkedő természettudós professzoráról.

M. Zemplén Jolán magyarországi fi zikatörténetében [9] ír Johannes Müller 
esztergomi és pozsonyi működéséről, Mátyásnak ajánlott munkáiról, „Tabulae 
directionum profectionumque” c., nagyobbrészt Magyarországon készült művé-
ről. A csillagászati kisenciklopédiában [10] Balázs Béla és Ponori Thewrewk 
Aurél azt írja, hogy az első magyarországi csillagászati megfi gyelőállomást min-
den bizonnyal Regiomontanus alapította Nagyváradon, és hogy annak nyomát a 
Tabulae Waradienses csillagászati táblázat őrzi.159

Részletesen tárgyalja Regiomontanus életét és működését – magyarországi 
éveit is – monográfi ájában Ernst Zinner [11]:

Regiomontanus 1436. jún. 6-án született a bajorországi Königsbergben. Lip-
csei, és bécsi tanulóévei után, több éven keresztül működött Olaszországban. Ott 
kitűnően megtanult görögül; a görög eredetiből elkészítette Ptolemaiosz csil-
lagászati kézikönyvének magyarázatokkal kiegészített kivonatos latin fordítását 
[12] (ezt Kopernikusz, Galilei tankönyvként használta); Velencében fontos Diop-
hantosz-kéziratot talált s mentett meg az elkallódástól; a sík- és gömbhárom-
szögtanról írott munkája [13] hatással volt a trigonometria egész további fej-
lődésére; Páduában előadásokat tartott az arab al-Farghani asztronómiájáról; 
ellenőrizte és megcáfolta a kör kerületének kiszámítására Cusanustól megadott 
módszert [14]; megfi gyelte a bolygókat és eltéréseket állapított meg az akkor 
uralkodó ptolemaioszi bolygóelmélettől.

159  E. Zinner erről a következőket mondja [11]: „Um diese Zeit (~ 1460) verfasste Peuerbach eine 
Schrift über ein geometrisches Quadrat »Gnomon geometricus« und widmete sie dem Bischof 
Johann Vitez von Grosswardein... Auch widmete er ihm sein grosses Tafelwerk zur Berechnung 
der Finsternisse »Tabulae eclipsium« mit den Erklärungen ... In der Widmung schrieb 
Peuerbach, dass er auf den Wunsch seines Auftraggebers Tafeln zur leichten Berechnung des 
Laufes von Sonne und Mond und der Finsternisse zusammengestellt habe, die teils auf älteren 
Tafeln beruhen, teils von ihm gerechnet seien. Ihre Ausgangswinkel seien für Grosswardein 
berechnet, und daher nenne er die Tafeln »Tabulae waradienses«. Aus der Widmung dieser 
beiden Schriften lässt sich nicht auf das Bestehen einer Sternwarte in Grosswardein schliessen.”
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Regiomontanus 1467. nyarán jött Magyarországra. Vitéz János – aki való-
színűleg még 1455-ben, amikor V. László kíséretében Bécsben járt, ismerkedett 
meg vele s Peuerbachhal – hívta meg őt a pozsonyi egyetemre professzornak. 
Még ugyanabban az évben elkészült a „Tabulae directionum”. A számításokat 
Regiomontanus az esztergomi várban végezte, talán éppen az állatkör, a boly-
gók s az erények freskóival díszített érseki dolgozószobában. Munkáját Vitéznek 
ajánlotta. Az ajánlásban elbeszéli: az érsek azért hívta meg őt, hogy a quadri-
vium tantárgyait160 tanítsa az egyetemen, majd megbízta ezen táblázatok szá-
mításával. Elmondja még, hogy Vitéz költséget nem kímélve állította helyre a 
várat és értékes kéziratokat szerzett meg. A táblázatok horoszkóp számítására 
szolgáltak. Köztük van a „Tabula fecunda”, az első modern tangenstábla Euró-
pában, s a még Páduában kiszámított „Tabula declinationis generalis”, mely a 
napdeklinációkat közli az ekliptikai hosszúság minden fokára. Ezek a táblázatok 
a XVII. századig tizenkét kiadást értek meg; behatóan foglalkozott velük a többi 
között Kopernikusz és Kepler. Budán, 1468-ban készítette el Regiomontanus az 
első modern szinusztáblát, amelyben a 90° szinuszát 10 milliónak vette. Ugyanitt 
fejezte be „Tabula primi mobilis” c. munkáját is, melyet Mátyás királynak aján-
lott, és amelyet szintén használt Kepler. Feljegyezték, hogy Mátyás – kivel az 
egyetem megnyitása óta ismerték egymást – különös előszeretettel viseltetett Re-
giomontanus iránt, aki mint az Olaszországban kapható kéziratok szakértője ta-
nácsot adhatott a királynak kéziratvásárlásainál. A pompás kéziratokat kedvelő 
Mátyás számos csillagászati munkát lemásoltatott; Regiomontanus iránt muta-
tott megbecsülését a „Tabulae directionum”, „Epitome Almagesti” és „Canones 
ad tabulam primi mobilis” c. műveiről készült korvinák tanúsítják (utóbbi kettő a 
fi renzei del Cherico díszes címlapjával) [15,16]. Egykorú adatok szerint Regio-
montanus észlelő műszereket is készített Magyarországon. 1469-ben írta Vitéz 
Jánosnak ajánlott munkáját a torquetumról, melyet a maga készítette műszerrel 
együtt nyújtott át az érseknek. Mátyás számára is készített műszereket. Ezek kö-
zött volt a triquetrum, melynek használatáról a királynak ajánlott magyarázó 
munkát írt. Több magyarországi észlelése közül egynek tudjuk a helyét: 1471. 
márc. 15-én Esztergomban megfi gyelte a Mars és a Jupiter helyzetét. Ezután, 
azzal az indokolással, hogy a bolygók mozgását pontos megfi gyelésekkel kelle-
ne tanulmányozni, azonban ehhez egy megfi gyelő ereje nem elég, Nürnbergbe 
költözött; a király beleegyezését adta. Szerepet játszhatott az is, hogy Mátyás és 
Vitéz közt megszűnt a jó viszony, amit rövidesen követett a Vitéz-féle összeeskü-
vés és az érsek halála.

Nürnbergi évei alatt Regiomontanus rendszeres bolygómegfi gyeléseket végzett, 
melyeket halála után tanítványa, Bernhard Walther 1504-ig folytatott; felismerte 
a matematikai és asztronómiai munkák kifogástalan kinyomtatásának fontosságát, 
nyomdát alapított és számos fontos munkát nyomtatott ki; napórákat, csillagászati 

160  Aritmetika, geometria, asztronómia, zene.
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észlelő műszereket és szemléltető eszközöket készített; nevezetesek naptárai, vala-
mint csillagászati évkönyvei, melyeket útjain Kolumbusz és Vespucci is használt. 
Éleselméjűségét mutatja levelezése is. Az ő tanítványának vallotta magát Dome-
nico Maria Novara, később Kopernikusznak professzora a bolognai egyetemen.

Regiomontanus negyvenévesen halt meg Rómában, hova hihetőleg IV. Sixtus 
pápa hívta meg naptárreform kidolgozása céljából .161

„Mátyás király dicső napjaiban egy Regiomontanus csak mint hulló csillag 
futott át tudományos légkörünkön anélkül, hogy azt maradandóan megvilágíta-
ni, ideje lett volna” – így emlékezett rá Eötvös Loránd [1], szavait józanul tudo-
másul kell vennünk.

Mindazonáltal magyarországi működésének német életrajzírója közel húsz-
oldalas önálló fejezetet s azonkívül is sok fi gyelmet szentel [11]; az 1936-os év-
forduló alkalmából a Matematikai és Természettudományi Értesítő „Regiomon-
tanus Magyarországon” címmel tanulmányt közölt tollából [17].

Regiomontanus Magyarországra 
jövetelének, esztergomi és budai mű-
ködésének 500. évfordulója a magyar 
fi zikus társadalom számára észre-
vétlen múlt el. Rövidesen félévezrede 
lesz, hogy meghalt.

Gondolni lehetne pl. a [11] alatt 
idézett, sok magyar vonatkozást tar-
talmazó monográfi a magyar nyelvű 
kiadására.

Regiomontanus értékét szülőhe-
lyén s a dunamenti Walhallában szo-
bor hirdeti. Szobor illetné meg Esz-
tergomban (vagy a budai Várban) is 
– uralkodók, főpapok, hadvezérek közt 
a humanista természettudóst –, amely 
egyszersmind hirdetője lenne a má-
tyáskori magyar reneszánsz vonzásá-
nak, tudománypártolásának.

*
Johannes Kepler, tudjuk ugyancsak 
járt Magyarországon. Ő nem pro-
fesszornak jött (akkor, hét évtizeddel 
Mohács után, nem volt egyetem a 

161  Megjegyezzük, hogy a  [13]  kötetben „talán Kepler műve” aláírással közölt Regiomon tanus- 
portré nem származhat Keplertől; az már Schedel 1493-ban megjelent „Weltchronik” c. mű-
vében megtalálható.

A Rudolf-táblázatok címlapterve 
Copernicus, Regiomontanus, Ptolemaeus, 

Tycho Brahe és Albategnius alakjával. 
Johannes Kepler rajza
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megosztott hazában); a stájerországi vallásüldözés elől menekült. A legutóbbi 
évfordulón Mann Lajos – népművelő tisztét méltó módon betöltve – emlékeztetett 
bennünket Kepler magyarországi tartózkodására (Petánc községben, az egykori 
Vas megyében) [18].

Regensburg és Weil, Graz és Prága kegyelettel veszi körül a Kepler-emléke-
ket; szívből kívánjuk a jugoszláviai kollégáknak: törekvésüket, hogy Keplernek 
emléket állítsanak Petáncon, siker koronázza! – Szintén Mann idézte fel, hogy 
hat évvel később, Prágában, Szenczi Molnár Albert csaknem három hónapon át 
volt vendég Kepler házában. Szép szokássá vált magyar írók életének külföldi 
állomásait emléktáblával megjelölni. Ilyen vendéglátó ház Szenczi Molnár életé-
ben – de még más magyar íróéban is – több nemigen akadt.162

Graz, ahol egykor Kepler működött, az évfordulón kiállítással hódolt emlé-
kének. A látogatók (köztük a „háromszög-együttműködés” őszi Kepler-ülésének 
résztvevői) az egykorú környezetet idéző dokumentumokat, eredeti Kepler-ki-
adásokat, a SzU Tudományos Akadémiájának tulajdonában levő kéziratos Kep-
ler-hagyatékról készült fénymásolatokat tekinthettek meg. – Örömmel jegyezzük 
fel itt: nálunk is volt az évforduló alkalmából Kepler-kiállítás; a MTA Nap-
fi zikai Obszervatóriuma, a Kossuth Lajos Tudományegyetem könyvtára és 
KISz– UNESCO-köre rendezte az év elején Debrecenben.

*
Pázmány Péter vetette meg a mai Eötvös Loránd Tudományegyetem alapjait 
Nagyszombatban, 1635-ben [19]. (Az Academia Istropolitana óta először mű-
ködött ismét egyetem Magyarországon.) Pázmányról ismert: a magyarországi 
ellenreformáció szellemi vezére s a Habsburgok híve volt; ugyanakkor magyar 
nyelvű munkáival a magyar irodalmi nyelv kialakulását segítette elő. Kevésbé 
közismert professzori működése, melynek folyamán 1598 és 1600 között fi zikát 
és asztronómiát is előadott Graz egyetemén. M. Zemplén Jolán fi zikatörténete 
„A legrégibb magyarországi fi zikakönyvek” c. fejezetben az első helyen ismerteti 
Pázmány fi zikai kurzusát [9]. Az évszám, a hely fi gyelmet kelt. 1598-ban kellett 
Keplernek, az evangélikus tartományi iskola tanárának, Grazból elmenekülnie, 
s jezsuita tisztelői járták ki, hogy egy hónap múltán, magyarországi menedék-
helyéről visszatérhetett. Ezekre az időkre esnek Pázmány, a későbbi egyetemala-
pító, fi zikai és asztronómiai előadásai; ekkoriban született meg az első, magyar 
szerzőtől fennmaradt egyetemi fi zikai kurzus. Az új csillagászat kortárs úttörői 
– Tycho, Galilei, Kepler – nem egyetemeken működtek. Pázmány természetesen 
Arisztotelészt kommentálta a jezsuita egyetemen.

A „Kalauz”-ban az arisztotelészi csillagszféráról így ír Pázmány [20] „A csil-
lagos égnek kerekségét a Föld és tenger kerekségénél huszonkétezerszer hatszáz-
tizenkétszer nagyobbnak írják a matematikusok... Ebből a Föld körül forgó egek 

162  Turóczi-Trostler József írta: „Kepler, a nagy csillagász, talán a legjelentékenyebb tudós emberi 
jelenség, akivel Szenczi Molnár találkozhatott”. (Filológiai Közlöny, 1955, 17. o.).
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nagy voltából azt hozza ki Arisztotelész, hogy meg nem gondolhatja az emberi 
elme, mely sebes gyorsasággal forog a fi rmamentom, megkerülvén huszonnégy 
óráig az egész Földet. Mert a matematikusok tanítása szerint a fi rmamentom-
nak akármely része egy órában oly messze mégyen, hogy ha valaki mindennap 
10 magyar mérföldet menne, 2904 esztendő kellene hozzá, hogy olyan messze 
mehetne.”

Az 1600. évre következő században Galilei, Kepler és Newton munkája nyomán 
végleg szertefoszlik a csillagszféra. Ez a század látja megszületni a nagyszombati 
egyetemet. Megteremtésével Pázmány a magyar művelődéstörténetben nagy sze-
repet játszó, az alapító szándékát messze túlnövő intézmény alapját vetette meg.163

A kezdet, az 1600 körüli évtizedek sokrétű elemzése feszültséggel teli, súlyos 
mondanivalójú, magyar és fi zikus szempontból izgalmas művelődéstörténeti ta-
nulmány tárgya lenne.

*
Eötvös Loránd, a Társulat s az Egyetem névadója iránt érzett tiszteletünk gyak-
ran nyer kifejezést megemlékezés, emlékülés, kiadvány alakjában. Éppen ezért 
keltenek meglepetést a Szőke Béla cikkében [6] Zsigmondi Mária tanárnőtől idé-
zett, az „elkeseredéstől kiáltásként hangzó” szavak:

„..Kérdések tódulnak fel – hiába. A szekrényeket, könyveket por fedi, szürke 
felhő lebben fel a sarokban álló íróasztal lámpájáról, néhány műszeréről; meg-
csodáljuk nagyszerű felvételeit, de ma sem tudunk keletkezésük körülményeiről, 
a helyszínről, az emberekről, amit s akiket ábrázolnak..

Egy nagy ember életművét fedheti-e a feledés, a közöny pora; olyan sok fi -
zikusunk volt-e, hogy megengedhetjük magunknak azt a luxust: feltáratlanul, is-
meretlenül, a közönségtől elzárva őrizni a rá emlékező és emlékeztető dokumen-
tumokat?

Milyen gazdag, értékes emlékszobát vagy múzeumot lehetne berendezni 
akárcsak ebből a kis szobácskába zsúfolt anyagból! Egyelőre azon folyik a vita: 
hol? Helye egyelőre sem itt, sem ott – nincs.”

Ehhez hozzá kell tennünk: Barta György professzort illeti köszönet azért, 
hogy az Eötvös-emlékanyagot a tihanyi Geofi zikai Obszervatóriumban össze-
gyűjtötte. Bízunk benne, hogy – az illetékesek támogatásával – a gyűjtemény 
méltó elhelyezését is sikerül megoldani.164

Bécsben például, a fi zikai intézetben járva, azonnal szemünkbe ötlik a 
”Schrödinger szoba”. Másutt is találkozunk a megbecsülés, az emlékezés e for-
májával. Szőke a Haeckel-archívumot említi; nálunk szép példa az Orvostörté-
neti Múzeum Semmelweis szülőházában.

163  A nagyszombati egyetem történetének fontos szakaszát: a skolasztikától való elfordulást, az új 
természettudománynak s a mechanikus világmagyarázatnak az oktatásban való megjelenését 
illetően lásd Csapodi Csaba munkáját (Századok, 1945–46. 85. o.).

164  Azóta a gyűjtemény – méltó helyére – Budapestre került, s megnyílt az Eötvös emlékmúzeum 
is. (– a szerk. megj.)
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Van-e, lesz-e valaha a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen Eötvös 
Loránd Emlékszoba?

Kudar János az Eötvös halálát követő korszak tanítójának, Ortvaynak ta-
nítványa volt. Nevét mind tanultuk, akik kvantummechanikát tanultunk. Egyike 
volt azoknak – a névsorban Schrödinger, Klein, Gordon, Fock szerepel még 
–, akik a Schrödinger-egyenlet relativisztikus általánosításának felállításához 
eljutottak [21,22]. A magelméletben, az alfa-radioaktivitás elméleti leírása te-
rén végzett munkájára legutóbb Wigner Jenő emlékeztetett egy megjegyzésben, 
melyet magszerkezet-könyvének magyar kiadásához függesztett [23]. Wigner 
és Ortvay levelezéséből tudtuk meg: Kudart Bohr és Schrödinger is pártfo-
golta [24].

A radioaktív állapotok elméletének fejlesztésén ma kiváló kartársaink dol-
goznak Budapesten, Debrecenben. Mégis, Kudar Jánosnak, a magyar úttörőnek 
világszerte számontartott munkássága hazájában alig ismert. A radioaktív álla-
potokról írott munkái 1929-ben a Zeitschrift für Physik-ben jelentek meg (53, 61, 
95, 134; 54, 297; 57, 710); a vezető magelméleti monográfi ák (pl. Blatt – Weiss-
kopf, Gamow-Critchfi eld) rendszeresen hivatkoznak rájuk. Szép feladat lenne a 
Fizikai Szemle számára, hogy Kudar János munkásságát a mai magyar fi ziku-
sokkal megismertesse.

Bay Zoltán nevével legutóbb az Успехи физических наук tavalyi évfolya-
mában, egy szerkesztőségi jegyzetben találkozhattunk [25]. A lap J. E. Faller 
és E. J. Wampler „The Lunar Laser Refl ector” c. (a Scientifi c Americanból át-
vett) cikkét közölte orosz fordításban. „Az 1957. évtől kezdődően a Hold tanul-
mányozására széles körben kezdték alkalmazni a rádiólokációs módszereket”, 
írták cikkükben a szerzők. Az УФН szerkesztősége ehhez a következő megjegy-
zést fűzte: „A Hold rádiólokációjának lehetőségére 1944-ben szovjet tudósok, 
L. I. Mandelstam és N. D. Papalekszi akadémikusok mutattak rá. A Hold rádiólo-
kációját először egy magyar és egy amerikai szakembercsoport valósította meg 
1946-ban.” Utána a hivatkozás: Z. Bay, Hungarica Acta Physica 1, 1 (1946).

A Fizikai Szemle a „25 év krónikája” c. összeállításban (név nélkül) emlí-
tette a kísérletet. [26] A felszabadulás után feléledő magyar kutatás világvissz-
hangot keltő teljesítménye nagyobb megbecsülést is megérdemelne. Javasoljuk, 
hogy a Fizikai Szemle foglalkozzék Bay kísérletének ismertetésével. Gondolni 
lehetne az eredeti dolgozatnak – a felszabadulás után meginduló magyar Acta 
első cikkének – magyar nyelvű közlésére is.

*
Ortvay Rudolf emlékét a hatvanas évek eleje óta többször idézte a Fizikai Szem-
le. Gazdag – nemrég még elveszettnek hitt – levelezését, melyet vezető tudósok-
kal folytatott, a lap olvasói most kezdik megismerni [24,27].

Tartozunk azzal Ortvay emlékének, hogy itt megemlítsük: a farkasréti temető 
26/1 parcellájának kiürítését – ahol hamvai nyugszanak – a Fővárosi Temetke-
zési Vállalat a következő évre vette tervbe.
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Kegyeletes kötelességünk feljegyezni Simon Máriának, az Akadémiai 
Könyvtár volt munkatársának nevét. Tragikus halála előtt kevéssel Ő hívta fel 
a fi gyelmünket a Könyvtár Kézirattárában őrzött, Ortvayhoz írt Wigner-leve-
lekre.

Dr. Csapodi Csabának, a Kézirattár vezetőjének Mátyás király kora kiváló 
kutatójának – az érdeme, hogy ezeket, s az Ortvay-hagyaték más, tudomány-
történeti értékű kéziratait összegyűjtötte. Nem sok híja volt, hogy Ortvay Rudolf 
hagyatékának levélanyaga bélyeggyűjtő gyerekek kezén kallódjon el. Dr. Csapo-
di azonfelül féltő aggódástól és rendkívüli ügyszeretettől áthatottan, fi gyelem-
mel kísérte az anyagnak azt a részét, amely nem kerülhetett mindjárt akadémiai 
gyűjteménybe.

Max Planck Ortvayhoz írt leveleit [27] a Kézirattár a múlt év elején vette 
állományába. Innen tudtuk meg jónéhányan, hogy Ortvay neves külföldi fi zikus 
vendégeinek sorában Planck is megfordult Magyarországon. (Igen kevés azon-
ban, amit magyarországi tartózkodásáról tudunk. Ezúton kérjük Kartársainkat, 

Részlet Hevesy Györgynek Ortvay Rudolfhoz írott, 1937. nov. 21-én 
Koppenhágában kelt leveléből
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akiknek erre vonatkozó adatuk, emlékük van, szíveskedjenek azt a Fizikai Szemle 
szerkesztőségével közölni.)

Neumann János volt Ortvay Rudolfnak egyi k legtöbbet író levelezőpartnere. 
A nagy értékű Neumann-Ortvay levelezés az elmúlt évig még magántulajdon-
ban volt. Ügye decemberben került a legmagasabb tudományos fórum elé. Az 
illetékes tudományos gyűjtemények élén állók a leggyorsabban, s a legteljesebb 
egyetértésben cselekedtek. Ortvay ügyének, munkájának mai folytatói egyhan-
gúan, és teljes határozottsággal ajánlották a kéziratok közgyűjteménybe vételét, 
akkor is, ha ennek érdekében társadalmi gyűjtést kellene indítani.

Igen nagy örömmel s megnyugvással írjuk itt le, hogy a felelősségteljes dön-
tés és a nem csekély áldozatvállalás eredményeképpen Neumann János és Ort-
vay Rudolf levelezése végre méltó és biztos helyén, az MTA Könyvtára kézirat-
gyűjteményében van.
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SZIMPOZIUM TRIESZTBEN 
PAUL DIRAC TISZTELETÉRE 

Fizikai Szemle, 1973. (23. évf.) 10. sz. 315–317.

A trieszti Nemzetközi Elméleti Fizikai Központ fi gyelmet érdemlő tudományos 
tanácskozás színhelye volt a múlt év szeptemberében. A szimpóziumot „A fi -
zikusok természetfelfogásának fejlődése” címmel Paul Adrien Maurice Dirac 
Nobel-díjas angol fi zikus tiszteletére hívták össze hetvenedik születésnapja al-
kalmából.

A kiemelkedő szerepnek, melyet Dirac a kvantumelmélet kibontakoztatásá-
ban játszott, a méltatására itt nem kell szót vesztegetnünk. Lapunk e számában 
közölt előadásában – jellemző szerénységgel, mélyre hatolóan – maga ad hitele-
sen számot több alapvető felfedezéséről.

Abdus Salam, az Elméleti Fizikai Központ igazgatója bevezető beszédében 
Diracot mint minden idők egyik legnagyobb fi zikusát, mint Newton mellett a 
legnagyobb angol fi zikust köszöntötte s megállapította: ez a szimpózium kima-
gaslik mindazok közül, melyeket a trieszti központban valaha is rendeztek.

Az előadók előkelő névsorából – az ünnepelt Dirac mellett – kiemeljük Hei-
senberg, Wigner, Yang, Schwinger, Lamb és Eigen, Nobel-díjasokat. A két társ-
elnök szerepét H. B. G. Casimir és Wigner Jenő töltötte be.
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A hallgatók soraiban is sok – jelentős felfedezéseiről vagy alapvető mono-
gráfi áiról – ismert tudós ült, így Auger, Hund, Kemmer, Lánczos, Messiah, Oc-
chialini, Perrin, Polányi, Román, Siegbahn, Townes, Valatin, Wentzel. A hazai 
fi zikusok közül a szimpoziumra meghívást kapott Marx György (ki egyidejű 
amerikai előadóútja miatt nem tudott annak eleget tenni), valamint Frenkel An-
dor és ezen beszámoló írója.

Az előadások első csoportja a csillagászat és az asztrofi zika, a tér-idő és a 
gravitáció témáját tárgyalta. Előadók, ill. hozzászólók voltak Chandrasekhar, 
Ehlers, Trautman, Moller, Thirring, Dennis Sciama oxfordi professzor az Uni-
verzum asztronómiai megfi gyelésekből kibontakozó képét körvonalazta lebi-
lincselő ékesszólással; ugyanúgy remekelt, mint nemrég megjelent könyvében 
[1], melyet a modern kozmológiában tájékozódni kívánóknak a legmelegebben 
ajánlhatunk. E klasszikus stílusú előadás megnyerően színes ellentétpárjaként 
hangzottak el Geoff rey Burbidge megjegyzései; mintegy „advocatus diabo-
li”-ként a nagy vöröseltolódások kozmológiai magyarázatával szemben kételyt 
támasztó csillagászati megfi gyeléseket ismertetett (vö. [2]). John Wheeler az 
általános relativitáselméletnek a csillagászati tapasztalatok leírásában betöltött 
szerepéről szólt (vö. [3]).

A kvantumelmélet fejlődéstörténetére visszatekintő előadások közt elsőnek 
Dirac emlékezéseit kell említenünk, amelyek az első estén hangzottak el. Sza-
vait szinte áhítatos fi gyelem fogadta. Vezérlő gondolata az volt, hogy a lényeges 
előrehaladás feltétele: előítéletek feladása. Einsteinnek az egyidejűség abszolút 
voltára vonatkozó előítélettel kellett szakítania. A kvantummechanika felépíté-
se csak annak tudomásul vételével volt lehetséges, hogy a fi zikai mennyiségek 
szorzása nem kommutatív. A pozitron elméletének felállításához, kísérleti ki-
mutatásához is előítéleteket kellett lerombolni s i. t. Számítanunk kell arra, hogy 
a további előrehaladás ára is ez lesz: lemondás az előítéletekről. L. Rosenfeld 
előadásában Niels Bohr és a koppenhágai iskola hozzájárulását idézte.

B. L. van der Waerden, a neves matematikus, egyszersmind a kvantummecha-
nika történetének szenvedélyes kutatója s kitűnő szakértője, különleges kvantum-
mechanika-történeti csemegével szolgált: Pauli 1926-ban kelt s eddig publiká-
latlan levelét ismertette, amely a Heisenberg-Born-Jordan- és a Schrödinger-féle 
kvantummechanika ekvivalenciájának független bizonyítását adta. Az előadó a 
levelet pontról pontra haladva ismertette, csak egy bekezdést ugrott át, amelyben 
Pauli barátságtalan, meg nem értő kritikát mond Lánczos korai kvantummecha-
nikai dolgozatáról. Sokan tudták: a közel 80 éves Lánczos Kornél – egy nagysze-
rű ember és kitűnő tudós – ott ül velünk az előadóteremben. (A levél másolatát 
a hallgatóság minden tagja előzőleg kézhez kapta.) Feszült csendben tért vissza 
végül van der Waerden a csattanónak félretett bekezdésre. Megállapította: itt Pa-
uli tévedett. Rövid levezetéssel megmutatta: Lánczos integrálegyenlete matema-
tikailag egyenértékű a – jó hónappal utána publikált – Schrödinger-egyenlettel; 
dolgozatában bevezeti és felhasználja a később Dirac-delta néven elterjedt szin-
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guláris .,függvényt”; megközelítése egyenesen elvezet a koordináta s az impulzus 
qx1x2

= x1δ(x1–x2), px1x2
= (ħ/i) δ’(x1–x2) előállításához. Az igazi csattanó ekkor kö-

vetkezett. Váratlanabbul, mint ahogy azt bárki megtervezhette volna. Rosen-
feld, aki az elnöki tisztet látta el, a szerényen visszahúzódó Lánczos Kornél felé 
fordult, kinek jelenlétét ekkor vette tudomásul van der Waerden. A meglepett 
felkiáltás: „Oh! You are Lanczos?!” a bemutatkozás és a meleg, hosszan tartó 
kézfogás közben villogni kezdtek a vakulámpák, kattogni a kamerák, s a hallga-
tóság örömteli felszabadultsággal, őszinte tisztelettel ünnepelte tapsával az ősz 
tudóst, hazánk távolba szakadt szülöttét. Ha az imént még meghökkenést kel-
tett, hogy az igaztalanul kritikus levelet sokszorosítva százával osztották szét, 
az igazságtétel ünnepies örömét végül különös melegséggel töltötte meg, rit-
ka fénnyel ragyogtatta a szerencsés véletlen találkozás, a meg-nem-rendezetten 
fellobbanó tiszteletadás. „Ez a van der Waerden azt hitte, hogy én már réges 
rég meghaltam”, jegyezte meg utóbb Lánczos professzor azzal az üde derűvel, 
aminek előfeltétele kétségkívül: a tudomány önzetlenül odaadó s – a kilencedik 
évtized küszöbén is – nem lankadó szolgálata.165

(Ha valaki tán ezen sorok írójáról elfogultságot feltételezne, az kész elismer-
ni: Nagy hatással volt rá a találkozás Lánczos professzorral, aki éppoly frissen 
fogadta be egy fárasztó velencei kirándulás gazdag benyomásait, mint ahogy 
annyi évtized után tanáraira, mestereire emlékezett: Eötvös Lorándra, Klupat-
hyra, Ortvayra, akinél doktorált, és Einsteinre, akinek esztendőkön át munka-
társa volt. Megannyi tudományos téma mellett Lánczos Kornél szívesen s nagy 
tudással beszél a történelemről, a művészetről, az irodalomról; Vörösmartyról, 
Aranyról, Madáchról s az ő Keresztury kezei közt újjászületett drámáiról, és a 
mai magyar irodalomban s művészetben jóformán épp oly tájékozott, mintha 
itthon élne. Bár velünk együtt hallgathatták volna szavait az itthoni kollégák, 
kiváltképp a fi atalok; bárcsak egyszer itthon vehetnénk körül a világhírű tudóst 
tisztelettel, szeretettel s a szavára fi gyelve.

A beszámoló írója – midőn elfogultságát, vagy inkább elfogódottságát el-
ismeri – mégis kéri az olvasót: az esemény leírását fogadja el objektívnek és hi-
telesnek. Napok múltán is újra meg újra emlegették a jelenlevők „a konferencia 
legdrámaibb pillanatá”-t (a Nobel-díjas Yang szavai) és Lánczos Kornélra mint a 
legnépszerűbb résztvevőre tekintettek.)

165  Megjegyezzük, hogy Ortvay Rudolf „Physics in Hungary – Past and Present” című cikkében 
(The Current Science 5, 452, 509, 1937) kiemeli: Miután a mátrixmechanika ismeretessé vált, 
Lánczos Kornél megjelölte az utat, amely a hullámmechanika felé vezet. – Megjegyzendő 
ezenkívül, hogy M. Jammer „The Conceptual Development of Quantum Mechanics” c. 
könyve (McGraw-Hill, New York, 1966) említi (Wentzelre hivatkozva) a Paulitól származó 
ekvivalenciabizonyítást. Lánczos munkáját Jammer a kvantummechanika legkorábbi 
kontinuumelméleti megfogalmazásának mondja; megemlíti, hogy azt Schrödinger gondosan 
tanulmányozta; végül Diracot idézi, „ki a rá jellemző szerénységgel kijelentette: az ő 
transzformáció-elmélete pusztán Lánczos munkája általánosításának tekintendő”.

Gyorgyi_Geza3.indd   182Gyorgyi_Geza3.indd   182 2016. 03. 16.   11:11:322016. 03. 16.   11:11:32



183

Az ünnepi szimpózium emlékezetes eseménye volt az a délelőtti ülés, mely-
nek három előadója a XX. századi fi zika három nagy mestere: Paul Dirac, Wer-
ner Heisenberg és Wigner Jenő volt.

Dirac az Univerzumot jellemző óriási dimenziótlan számok kapcsolatáról 
(vö. [4]), egyes természeti „állandók” esetleges időbeli változásáról szólt. (Hoz-
zászólásában H. Jehle elmondta: Virginia egyetemén – az Eötvös-kísérlet nyo-
mán – J. W. Beams mérést készít elő a gravitációs együttható az eddiginél pon-
tosabb meghatározására s esetleges időbeli változásának kimutatására. Vö. [5].)

Heisenberg a kvantummechanika fejlődéséről és elvi kérdéseiről szólott; el-
beszélt egy különösen érdekes beszélgetést, melyet közvetlenül a kvantummecha-
nika felállítását követően folytatott Einsteinnel. – Einstein a Heisenbergtől javasolt 
új kvantummechanika fi lozófi ai alapfeltevései után tudakozódott, mire Heisenberg 
elmondta: észszerűnek és természetesnek találja, hogy az elméletben csak meg-
fi gyelhető mennyiségek kapjanak helyet. „Csak nem gondolja komolyan,” vá-
laszolta Einstein, „hogy egy fi zikai elméletben csak a megfi gyelhető mennyisé-
gek kaphatnak szerepet”. „Azt gondoltam”, kérdezte Heisenberg elcsodálkozva, 
„hogy éppen Ön tette meg ezt az eszmét relativitáselmélete alapjának?! Hiszen 
Ön hangsúlyozta, hogy nem beszélhetünk abszolút időről, mivel ezt az abszolút 
időt nem lehet megfi gyelni”. „Lehet, hogy használtam ezt a fajta fi lozófi át”, felelte 
Einstein, „az azonban akkor is értelmetlenség. Vagy óvatosabban kifejezve, lehet 
heurisztikus értéke annak, ha emlékezetünkbe idézzük, hogy mi az, amit valójában 
megfi gyelünk. Elvi szempontból azonban teljesen hibás, ha egy elméletet csak a 
megfi gyelhető mennyiségekre akarunk alapozni. Valójában pontosan fordítva áll a 
dolog. Az elmélet dönti el, hogy mi az, amit megfi gyelhetünk.”

Wigner a kvantummechanika relativisztikus egyenleteiről beszélt. Az inho-
mogén Lorentz-csoport unitér ábrázolásairól 1939-ben megjelent alapvető mun-
kája (nemrég magyarul is megjelent [6]) óta számos más dolgozatban is fog-
lalkozott ezzel a témával. Az előadás ezen több évtizedes kutatómunka fontos 
eredményeit foglalta össze.

A kvantumelméleti tárgykörben a fentieken kívül Peierls a kvantumtérel-
mélet alapjairól, Schwinger a kvantumelektrodinamika fejlődéséről, Salam a 
renormálás elméletéről, Telegdi a szimmetriasértésekre vonatkozóan végzett kí-
sérletekről, Enz W. Pauli tudományos munkásságáról, Jauch a kvantummecha-
nika matematikai apparátusáról beszélt (az utóbbi előadás megemlékezett Szőke-
falvi-Nagy Bélának az elmélethez való hozzájárulásáról); Rohrlich a klasszikus 
elektron elméletének történetét és jelen helyzetét ismertette.

Az esti órákban elhangzott, átfogó körképet adó előadások sorában Yang a 
mértékcsoportokkal szemben megkövetelt szimmetriákról, Casimir a szuprave-
zetésről és a szuprafolyékonyságról, Lamb a sugárzás és az anyag kölcsönhatá-
sáról szólt.

A statisztikus fi zikának szentelt ülésen előadók voltak Uhlenbeck, Kac és 
Cohen. Prigogine és Eigen rendkívül érdekes előadásainak tárgya az életjelensé-
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gek termodinamikája, ill. a biológiai makromolekulák evolúciójának egy mate-
matikai modellje volt (vö. [7], [8]).

A szimpózium záróülésén Jordannak a táguló Földről tartott előadását köve-
tően Wigner Jenő vezetése mellett hosszú vita bontakozott ki a kvantummecha-
nikai méréselmélet ismeretelméleti kérdéseiről.

Feltétlenül szükséges, hogy megemlékezzünk a szimpózium különleges 
színfoltjáról: a Dirac tiszteletére rendezett ünnepi bankettről. A felkért szónok 
a neves angol író, Lord Snow volt, akinek „A klasszikus elme” című beszédét a 
köszöntők hosszú sora követte. A bankett folyamán nyújtották át az ünnepeltnek 
azt a tanulmánykötetet [9], amelyet 70. születésnapja tiszteletére adtak ki. Ebben 
Amaldi, Cabibbo, Dyson, Eden, Heisenberg, Jauch, Jost, Lánczos, Mehra, Pais, 
Peierls, Polkinghorne, Salam, Laurent Schwartz, Strathdee, Van Vleck, Wight-
man, Wigner tanulmányait gyűjtötték össze. A hozzászólók megannyi apró emlé-
ke, története igazolta a sokszor hallott mondást: Paul Dirac alakját már életében 
legendák veszik körül.

(Legendák, emlékek elevenedtek meg abban a rádióbeszélgetésben is, me-
lyet Chandrasekhar, Peierls és Salam professzorok, valamint J. Charap elméleti 
fi zikus és J. G. Crowther tudományos riporter folytattak [10], és amelyet a szim-
pózium résztvevői hangszalagról végig hallgathattak.)

Lehetetlen lenne itt maradéktalan hűséggel idézni a megszámlálhatatlan tör-
ténet, apró emlék légkörét. De tán szabad, a beszámoló befejezéséül, feljegyezni 
egy személyes élményt.

Wigner Jenő átnyújtja Paul Diracnak a 70. születésnapja alkalmából kiadott 
tanulmánykötetet (Dirac balján Lord Snow)
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Lánczos Kornél (a háttérben Léon Rosenfeld)

A kéklő Adriára tekintő szálló társalgójában vasárnap délután öten – Mrs. 
Dirac született Wigner Margit, Lánczos Kornél, Polányi Mihályné, valamint két 
hazai magyar – társalogtunk, magyarul, mikor váratlanul bejött Paul Dirac.

„Please, excuse us for speaking Hungarian”,166 fordult felé a hazai magyarok 
egyike kicsit zavarban.

A válasz, Diractól szokottan, rövid volt: „I never apologize when I speak 
English.”167
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A KEPLER-PROBLÉMA 
„REJTETT” SZIMMETRIÁRÓL

Fizikai Szemle, 1968. (18. évf.) 5. sz. 142–145.

Gyorgyi_Geza3.indd   187Gyorgyi_Geza3.indd   187 2016. 03. 16.   11:11:322016. 03. 16.   11:11:32



188

Gyorgyi_Geza3.indd   188Gyorgyi_Geza3.indd   188 2016. 03. 16.   11:11:322016. 03. 16.   11:11:32



189

Gyorgyi_Geza3.indd   189Gyorgyi_Geza3.indd   189 2016. 03. 16.   11:11:332016. 03. 16.   11:11:33



190

Gyorgyi_Geza3.indd   190Gyorgyi_Geza3.indd   190 2016. 03. 16.   11:11:332016. 03. 16.   11:11:33



191

ELISMERÉSEI

Györgyi Gézát nem halmozták el kitüntetésekkel. Mindösszesen három díjról tu-
dunk: Schmid Rezső-díj (1955), MTA KFKI Intézeti Díj (1972), Fizikai Szemle 
nívódíj (1973).

SCHMID REZSŐ DÍJ

Az Eötvös Loránd által 1891-ben alapított Mathematikai és Physikai Társulat 
1949-ben két részre vált. A matematikusok Bolyai János Matematikai Társulat 
néven folytatták működésüket. A fi zikusok és fi zikatanárok egyesülete pedig 
megtartotta az alapító nevét, amelyet már annak halála után felvett az eredeti tár-
sulat. Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat (ELFT vagy röviden Eötvös Társulat) 
kiemelkedő munkát végző tagjai számára díjakat alapított: elsőkként 1950-ben 
”az alkalmazott fi zikai kutatások elismeréséért” a Bródy Imre-díjat és „az anyag-
szerkezeti-kutatásban elért kimagasló eredmények elismeréséért” a Schmid Re-
zső-díjat. Györgyi Géza már fi zikus oklevelének megszerzése után egy évvel, 
1955-ben, tanárával, Nagy Károllyal megosztva kapta ezt a kitüntetést az Abra-
ham–Minkowski-probléma megoldására irányuló kutatási eredményeikért. Erről 
a témakörről a Györgyi elméleti fi zikai munkásságával foglalkozó fejezetben 
részletesen szóltunk.

A Társulat elnöksége 1955. november 22-én hozta meg döntését: „A Schmid 
Rezső-díjat, 3000.- Ft-ot megosztva Györgyi Gézának és Nagy Károlynak ítéli 
az elektromágneses tér energia- és impulzusviszonyaira vonatkozó elméleti vizs-
gálataikért.

Györgyi Géza a Központi Fizikai Kutató Intézet tudományos munkatársa 
több dolgozatban foglalkozott az elektromágneses tér által dielektromos anya-
gokra kifejtett erő kérdésével. Fizikai meggondolással eljutott az erőtörvény he-
lyes alakjához, melyet Abraham általános elvek alapján formálisan vezetett le. 
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Alkalmazta a tömegközéppont mozgásának tételét dielektrikumban haladó su-
gárzásra, ezzel kapcsolatban vitás kérdéseket tisztázott. Más dolgozatai me-
chanikai, elektrotechnikai és atommagfi zikai tárgyúak. 12 munkája jelent meg, 
4 van megjelenés alatt, ezek közül 8 dolgozat 1955-ből származik.”

Schmid-díjasok 1950-től rendre: Hoff mann Tibor (1950), Marx György 
(1951), Haiman Ottó (1952), Szamosi Géza (1953) és Mátrai Tibor (1954). Ki-
ragadunk néhány nevet a későbbi évek kitüntetettjei közül: Szépfalusy Péter 
(1957), Ketskeméty István (1959), Lovas István (1960), Lendvay Ödön (1962), 
Kisdi Dávid (1963), Pócsik György (1963), Tompa Kálmán (1964), Bozóky 
György (1965), Zawadowski Alfréd (1967), Nagy Tibor (1968), Frenkel Andor 
(1968), Kozma László (1971), Révai János (1981), Vesztergombi György (1982), 
Sörlei Zsuzsa (1986), Varró Sándor (1987), Szabó Gábor (1989), Párkányi Lász-
ló (1990), Kamarás Katalin (1991), Radnóczi György (1995), Gubicza Jenő 
(2008) és 2014-ben Pusztai László.

A ’Fizikai Szemle’ az 1974/4. számában, a 120. oldaltól kezdődően, név-
telenül megjelent írásban ír részletesen erről a díjról, az 1970–73 között díja-
zottakról. Közlik Schmid Rezső fényképét, rövid életrajzát is. Ebből az írás-
ból idézünk: „A Schmid Rezső Díjat 1950-ben alapította a Fizikai Társulat 
fi atal fi zikusok eredményes kutatómunkájának az elismerésére. Schmid Rezső 
(1904–1943) a Műegyetemen Pogány Béla fi zika professzor mellett volt adjunk-
tus. Tudományos munkássága itt bontakozott ki, 15 éves szakadatlan működése 
során a molekula-spektroszkópia területén alkotott maradandót. […] Sokat és 
szeretettel foglalkozott az ifjabb fi zikus generáció nevelésével.[…] igazán nagy 

kitüntetésnek tarthatjuk, ha egy fi atal 
fi zikus Schmid Rezsőről elnevezett 
díjat kap.” Egészen részletes, nagyon 
szép életrajzot olvashatunk ugyancsak 
a ’Fizikai Szemlé’-ben Deézsi Iréntől, a 
KFKI Spektroszkópiai Osztályának 
munkatársától.168

A Schmid-díjhoz és az ELFT ké-
sőbb alapított sok más díjához 1987-
ben érmek is készültek, Csíkszentmi-
hályi Róbert szobrászművész ihletett 
alkotásai.169 Így Györgyi Géza még 
nem kaphatott ilyet, azonban a teljes-
ség kedvéért közreadjuk az érem le-
írását, fényképét. A 104 mm átmérőjű 

168  Deézsi I.: Schmid Rezső tudományos munkássága. = Fizikai Szemle, 1955. (5. évf.) 6. sz. 
166–177. (fizikaiszemle.hu/archivum/fsz5506/schmidrezso5506.html).

169  Lovas I.: Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat tudományos díjaihoz elkészültek az érmék. = 
Fizikai Szemle, 1987. (37. évf.) 7. sz. 272–273.

A Schmid Rezső Díj plakettje 
(Csíkszentmihályi Róbert műve)

g j

A S h id R ő Díj l k ttj
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KFKI Intézeti Díj pályázati felhívás 1971

Schmid-érem előlapján a portré látható, oldalt a CSR monogram, azalatt pedig 
egy prizma, amelyből ékszerűen stilizált fénynyaláb tör elő. A hátlapon a felirat: 
„Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat díja Schmid Rezső emlékére.”

MTA KFKI INTÉZETI DÍJ

Györgyi Géza 1955. évi kitüntetése után 1972-ig hosszú csend következett. 
A Központi Fizikai Kutató Intézet, melynek 1953 óta volt kutatója, 1970-ben 
Intézeti Díjat alapított, amelyhez díszes oklevél is járt. A díjnak a kezdeti idő-
szakban I. és II. fokozata is volt. Az I. fokozatban részesülők Borsos Miklós által 
alkotott érmet is kaptak, melyen az emberiségnek a tüzet lehozó Prométheusz 
domborműve látható. Jánossy Lajos 1950-től haláláig, 1978-ig a KFKI megha-
tározó, vezető személyisége, 1956-tól 1970-ig igazgatója volt. Halála után róla 
nevezték el a KFKI Intézeti Díjat: 1979-1989: Jánossy Lajos Díj. 1983-tól a díjat 
egységessé tették, azaz megszüntették a fokozatokat és csak kétévenként adták 
ki. 1990-ben a KFKI újabb átszervezése miatt az elismerést ismét KFKI Inté-
zeti Díjnak hívták, a kutatóközpont egyes intézetei bírálták el a pályázatokat és 
ítélték oda a díjakat. Utoljára 1991-ben adták ki ezt a díjat. A KFKI önálló utód-
intézetekre vált szét, a kutatóközpont 
és ezzel az Intézeti Díj is megszűnt. 
Csupán megemlítjük, hogy létezett a 
fi atal kutatók számára KFKI Ifjúsági 
Intézeti Díj is.170

1970-ben, az alapítás évében öt I. 
fokozatú Intézeti Díjat és tizenkét II. 
fokozatú díjat osztottak ki, több dí-
jat megosztva. Ide másoljuk az 1972. 
évre szóló pályázati felhívást, amely a 
’KFKI Tájékoztató’-ban, a Központi 
Fizikai Kutató Intézet hivatalos lapjá-
ban 1971. október 13-án jelent meg.

A ’KFKI Híradó’ 1972/4. száma 
és a ’Tájékoztató’ 1972. március 29-
én megjelent száma azonos szöveggel 
tudósított: „Intézeti Díjasok. Az Igaz-
gató Tanács határozata alapján az in-
tézet igazgatója az Intézeti Díj I. foko-

170  Jéki László: KFKI. Arteria Studio, Bp., 2001. 193.
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zatával tüntette ki […] Györgyi Gézát, 
az elméleti fi zikában alkalmazott cso-
portelméleti kutatások terén elért tu-
dományos eredményeiért.” Ebben az 
évben négy I. fokozatú díjat és kilenc 
II. fokozatú díjat osztottak ki, ugyan-
csak több díjat is megosztva.

Nem tudjuk, hogy ő maga nyújtott 
be pályázatot a díjra, vagy pedig az il-
letékesek javasolták őt.

Felsoroljuk a díj első öt évének I. 
fokozattal kitüntetett kutatóit. Az inté-
zeti díjasok teljes jegyzékét Jéki Lász-
ló már idézett könyve tartalmazza171

1970
Jánossy Lajos (fi zika fundamentális kérdései)
Almási Lajos, Biri János, Egri Sándor (reaktor-mérőalközpont)
Bencze Gyula (direkt magreakciók elmélete)
Szatmáry Zoltán (elméleti reaktorfi zika)

171  Uo. 118–137.

KFKI Intézeti Díj oklevél

KFKI Intézeti Díj (Borsos Miklós műve)
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Tompa Kálmán, Tóth Ferenc (szilárdtest-fi zika)

1971
Keszthelyi Lajos (g-faktor, hiperfi nom kölcsönhatások)
Lőcs Gyula (írások programozási nyelvekről és a TPA alapprogram)
Vorsatz Brunó (aktivációs és gyors kémiai analitikai módszerek)
Zawadowski Alfréd (alagútdiódák általános elmélete)

1972
Andrási Andor, Fehér István (egésztest-számláló)
Bánki Ferenc, Karádi Pál, Szőnyi László (harmadik generációs kisszámítógép)
Csillag László (Rydberg-állandó meghatározása)
Györgyi Géza (csoportelméleti kutatások)

1973
Sólyom Jenő (mágnesség elmélet)
Bogdány János, Iványi Gyula, Kántor Judit, Reé Eörs, Szabó Zsolt (TPA-70)
Lovasné Fodor Ilona, Szentpétery Imre, Rényiné Szücs Judit (magszerkezet)
Erőné Gécs Mária (elektron-spin rezonancia)
Bakos József, Kiss Árpád, Rubin György (többfotonos ionizáció)

1974
Zawadowski Alfréd (szuperfolyékony hélium)
Tóth Ferenc, Horváth Péter, Bakos Ottó, Eördögh Imre, Paitz József, Balogh 

János, Hering Jenő, Farkas László, Egri Béla (mágneshuzal tárolók)
Ivanyos Lajosné, Nagy Mihály, Varga László (kisszámítógépek operációs 

rendszere)
Doleschall Pál (Faddeev-egyenletek).

FIZIKAI SZEMLE NÍVÓDÍJ

A ’Fizikai Szemle’ 1973. évi nívódíját már posztumusz ítélték Györgyi Gézának. 
2002-től kezdődően a díj új elnevezése: Marx György Fizikai Szemle Nívódíj.

Györgyi Géza nívódíjáról a ’Fizikai Szemle’ közleményében 172 olvashatunk. 
Ennek bevezetőjében ez áll: „A Fizikai Szemle felszabadulásunk 25. évfordulója 
tiszteletére összeállította és 1970. áprilisi számában megjelentette a magyar fi zika 
25 évének krónikáját. Most a 30. évforduló alkalmából ezt kiegészítettük az utóbbi 

172  Magyar fizika 1970–75. = Fizikai Szemle, 1975. (25. évf.) 4. sz. 147.

Gyorgyi_Geza3.indd   195Gyorgyi_Geza3.indd   195 2016. 03. 16.   11:11:342016. 03. 16.   11:11:34



196

öt esztendő történetével.” Ebben olvashatjuk az 1973. évi események felsorolása-
kor a 151. oldalon: „A Fizikai Szemle nívódíját Györgyi Géza kapja a Szemle szer-
kesztésében kifejtett munkásságáért.” Az esemény-sorban feltüntetik, hogy őelőtte 
1970-ben Holics László, 1971-ben Medveczky László – Nagy Mihály – Somogyi 
György, 1972-ben pedig Kovács László írásának ítélték a díjat.

Az 1973-as év eseményeinél szerepel a közleményben a szomorú hír is: „Az 
ELFT búcsúztatja Györgyi Gézát a Farkasréti Temetőben.”

Életemben már másodszor kellett szégyenkeznem kitüntetés miatt. Az ELFT 
Mikola Sándor díját egy évvel volt gimnáziumi fi zikatanárnőm és egyetemi gya-
korlóiskolai vezetőtanárom előtt kaptam meg. S hasonló eset történt a ’Fizikai 
Szemle’ nívódíjánál is, holott mindkét esetben – ha évekkel akarjuk mérni a 
különbséget – Kugler Sándorné173 tanárnőtől és Györgyi Gézától is évtizedek 
választanak el engem.

Ugyanebben a ’Fizikai Szemle’ számban találhatjuk Marx Györgynek az 
1974. december 19-i ELFT közgyűlésen elmondott főtitkári beszámolóját is. 174 
Itt a nívódíjról ez olvasható: „A Fizikai Szemle nívódíját (a lap 1973-as évfolya-
ma alapján) Györgyi Géza kapta az Ortvay-levelezés közreadásáért.”

A két közlés más-más indokot említ a díj odaítélésére. Mint már írtuk koráb-
ban, Györgyi Géza szerkesztőbizottsági tag volt 1957-től haláláig, sőt 1964–65-
ben a főszerkesztő helyettesi tisztet is betöltötte. Így elfogadható lehetne az is, 
hogy az általános szokástól eltérően nem egy nívós írásért, hanem munkássá-
gáért ítélték oda a nívódíjat. Az utóbbi indokolás, amely az Ortvay-levelezés 
közreadását említi a díj odaítélésének indokaként, jobban beleillik a nívódíjak 
odaítélésének rendszerébe, amely szerint a nívódíjat egy-egy cikk alapján ítélték 
oda a cikk szerzőjének.

A ’Fizikai Szemle’ általános gyakorlata szerint a lap decemberi számának 
megjelenése után a szerkesztőbizottság meghozza a nívódíjra vonatkozó határo-
zatát, majd a döntést kiemelt helyen közlik a következő év valamelyik számá-
ban. Így történt ez 1973-ban is, a folyóirat 90. oldalán nagy keretes írás olvas-
ható arról, hogy az 1972. évi nívódíjat a ’Szilárdtest-fi zika a középiskolában’ c. 
cikk szerzőjének ítélték. Az 1973. évi nívódíj Györgyi Gézának való posztumusz 
odaítéléséről azonban nem találhatunk külön tudósítást az 1974. évi számokban. 
A nívódíjról csak az idézett összefoglaló közleményből értesülhettünk.

A Györgyi Géza által közreadott, Ortvay levelezését tartalmazó cikkek is-
mertetésekor az Ortvay Rudolfhoz írt Neumann János-leveleket tartalmazó ter-
jedelmes írásról,175 amely az 1973. évi nívódíj odaítélésének alapjaként szerepel, 
már szóltunk tudománytörténészi munkásságának méltatásánál.

173  Kugler Sándorné (1908–2016), a nagykanizsai Landler Jenő, majd a budapesti Radnóti Miklós 
Gimnázium matematika-fizika-kémia tanára 1984-ben kapta meg a Mikola Sándor-díjat.

174  Marx György: Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat működése az elmúlt 25 évben. = Fizikai 
Szemle, 1975. (25. évf.) 4. sz. 154.

175  Neumann János levelei Ortvay Rudolfhoz. = Fizikai Szemle, 1973. (23. évf.) 12. sz. 357–370.
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EMLÉKÉNEK ÁPOLÁSA

Györgyi Géza emlékének tiszteletére 1995-ben a KFKI Részecske és Magfi zi-
kai Kutató Intézete fi atal kutatók számára róla elnevezett díjat alapított. Az aka-
démiai kutatóintézetek 2012-ben történt átszervezése óta az intézet jogutódja 
a MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske és Magfi zikai Intézete, mely 
továbbra is fenntartja és rendszeresen odaítéli a Györgyi Géza Díjat. Erről a kö-
vetkező fejezet szól. Most sorra vesszük, hogy a róla elnevezett díjon kívül mi-
ként őrzi emlékét az utókor.

GYÖRGYI GÉZA EMLÉKÜLÉSEK

SZÜLETÉSÉNEK 70. ÉVFORDULÓJÁN 

Idézzük az emlékülésről szóló beszámolót a ’Fizikai’ Szemle’ 2000. évi májusi 
számának Események rovatból:

„A KFKI Részecske és Magfi zikai Kutatóintézet emlékülést rendezett Györ-
gyi Géza, fi atalon elhunyt kiváló elméleti fi zikus kutatója, az ELTE c. professzo-
ra születésének 70. évfordulója alkalmából, amelynek az ELTE Természettudo-
mányi Kara adott helyet. A 2000. április 7-i ünnepi ülésen jelen voltak Györgyi 
Géza hozzátartozói, a hazai fi zikai intézmények képviselői, kutatói, egyetemi 
hallgatók, zsúfolásig megtöltve az előadótermet.

A KFKI RMKI igazgatója, Szegő Károly, az egykori hallgató emlékezett meg 
Györgyi Gézáról, ismertetve mintegy húszéves munkásságát, bemutatva a nemzet-
közi hírnévre szert tett, kiváló tudóst, oktatót, munkatársat, az embert, aki példa-
mutatóan tevékeny alkotó életet élt korai haláláig, kemény akaraterejével legyőz-
ve a bénító tehetetlenséget. Majd átadta az RMKI-ban a legeredményesebb fi atal 
kutatói számára alapított Györgyi Géza emlékét őrző, róla elnevezett díjat. Ezen 
alkalommal Siklér Ferenc, az RMKI kísérleti fi zikus kutatója nyerte el e díjat a 
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kvarkanyag kimutatása területén vég-
zett munkájával. Ezt követően szakmai 
előadásokra került sor olyan mai, itt-
hon művelt témákról, amelyek Györgyi 
Géza munkáihoz kapcsolódnak. Így 
Németh Judit (ELTE) a magerők rela-
tivisztikus mezonelméletét ismertette, 
Horváth Zalán (ELTE) »Szimmetriák 
a részecskefi zikában«, Bencze Gyula 
(RMKI) pedig »Csoportelmélet és ré-
szecskeszórás« címmel tartott előadást. 
Lovas István (KLTE) a »Kvantált-e az 
elektromágneses tér?« kérdésre adott 
választ Györgyi Géza precízen meg-
fogalmazott, a kvantáltság általános ér-
vényű kritériumát idézve. Végül Nagy 
Károly (ELTE) egykori tanítványának 
még egyetemi hallgatóként megjelen-
tetett, az energia-impulzus-tenzor pola-
rizálható közegbeni fi zikai jelentéséről 
szóló alapvető munkáját méltatta.

Az ünnepi ülés résztvevői, akiknek többsége, mint munkatársai, vagy hall-
gatói ismertük Györgyi Gézát, nagy tisztelettel és szeretettel emlékeztünk rá.
 Ő az előadások tanúsága szerint is nemcsak gondolatainkban, hanem mun-
káinak mintegy folytatásaként zajló kutatásainkban is tovább él; a fi atal ku-
tatók, hallgatók pedig egy nagyszerű, követendő példaképre találhattak ben-
ne.”

Az emlékülésen elhangzott előadások közül több megjelent a ’Fizikai Szem-
le’ 2000. évi októberi számában. Szegő Károlynak az ülésen elmondott beszé-
dét176 teljes terjedelmében közöljük e könyv ’Írások Györgyi Gézáról’ c. fejeze-
tében.

SZÜLETÉSÉNEK 80. ÉVFORDULÓJÁN

Györgyi Géza születésének 80. évfordulója alkalmából a ’Korrelációk termi-
kus neutronnyalábokban’ címmel tartott szemináriumi előadást Varró Sándor, 
a MTA Szilárdtestfi zikai és Optikai Kutató Intézet tudományos tanácsadója, az 
akadémia doktora, idézve Györgyinek 1962-ben a Hanbury Brown és Twiss 

176  Szegő K.: Györgyi Gézára emlékezünk. = Fizikai Szemle, 2000. (50. évf.) 10. sz. 337–338. 
A cikket közöljük az ’Írások Györgyi Gézáról’ fejezetben.

Németh Judit előad a Györgyi Géza 
emlékülésen 2000. ápr. 7-én
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Varró Sándor előadásának 
képeiből

eff ektusról írott nevezetes 
cikkét, melyről a kutató-
munkáját ismertető fejezet-
ben korábban szóltunk.177 
Itt bemutatjuk Varró Sán-
dor előadásának néhány ki-
vetített ábráját.

HALÁLÁNAK 40. ÉVFORDULÓJÁN

Györgyi Géza halálának 40. évfordulóján az MTVA Hírlevele részletesen ismer-
tette a fi zikus életét és tudományos eredményeit a ’Sajtó- és fotóarchívum 2013. 
34. hét érdekes emberei’ sorozatban.178

EMLÉKTÁBLA-AVATÁS

2014 őszén emléktáblát avattak egykori lakóházánál, mely esemény meghívója 
alább olvasható.

Meghívó

Györgyi Géza fi zikus (1930 – 1973)
emléktáblájának ünnepélyes leleplezésére egykori lakóháza falánál.

Helye: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79. sz. sarokház Gyergyó utcai 
oldalánál.

177  Györgyi G.: Sugárnyalábok ingadozásai és korrelációja a részecske-kép alapján. = Fizikai Szemle, 
1962. (12. évf.) 5. sz. 146–152. Újraközölve: Fizikai Szemle, 2015. (65. évf.) 7–8. sz. 252–258.

178  http://www.mtva.hu/hu/sajto-es-fotoarchivum/gyoergyi-geza-fizikus-40-eve-halt-meg
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Ideje: 2014. október 1-én, szerdán 15 óra.
Megemlékeznek:

Zawadowski Alfréd akadémikus, egyetemi tanár, Eötvös Loránd Fizikai 
Társulat

Lévai Péter akadémikus, főigazgató, MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
Dr. Láng Zsolt polgármester, II. kerületi Önkormányzat

Az emléktáblát az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, a MTA Wigner Fizikai 
Kutatóközpont, a II. Kerületi Önkormányzat, valamint a család állította. Az Eöt-
vös Társulat nevében Zawadowski Alfréd akadémikus és Kürti Jenő főtitkár, a 
Wigner Fizikai Kutatóközpont nevében Lévai Péter főigazgató és Frenkel Andor, 
az intézet korábbi osztályvezetője, a Bay Zoltán Alapítvány részéről Nagy Fe-
renc kuratóriumi elnök és Kádár György főtitkár, a II. Kerületi Önkormányzat 
nevében és Dr. Láng Zsolt polgármester képviseletében Ötvös Zoltán, a Műve-
lődésügyi Iroda vezetője, végül a család, Györgyi Géza felesége valamint két 
gyermeke, Géza és Tünde helyezett el koszorúkat.

Az eseményről a kerületi önkormányzat lapja, a ’Budai Polgár’ 2014. ok-
tóber 17-i számában részletesen tudósított. Idézünk belőle: „Dr. Györgyi Géza 
fi zikus egykori lakóházánál a Szilágyi Erzsébet fasor 79. sz. alatti épület hom-
lokzatán október elseje óta emléktábla jelzi az arra járóknak, hogy a II. kerület 
volt az otthona az 1973-ban 42 évesen elhunyt kiváló szakembernek.”

Zawadowski Alfréd pályatársként és barátként emlékezett vissza Györgyi 
Gézára. Fiatal fi zikusként sokszor járt ebben a házban, Géza szakmai megbe-
szélésekre is hívta. A csoportelmélet rejtelmeibe ő vezette be, s az iránta táplált 
tisztelete mellett gyakran kétséget is érzett, vajon érti-e teljesen Géza mély fi -
zikai gondolatait, tud-e segítő társ lenni. Biztosak lehetünk abban, hogy a tisz-
telet kölcsönös volt. Lévai Péter beszédében kiemelte azt, hogy Györgyi Géza, 
a nagyformátumú fi zikus, miként hatott az utána jövő fi zikus generációkra. Ő 
személyesen nem ismerhette, de találkozott cikkeivel és tanult ’Elméleti magfi -
zika’ könyvéből, szemináriumi jegyzeteiből. Érzékletesen kifejtette, hogy Györ-

gyi írásai sokak szellemi fejlődésének 
különböző állomásain játszottak dön-
tő szerepet. Saját példáját is felhozza 
arra, hogy Györgyi közérthetőbb cik-
kei a középiskolásokat a pályaválasz-
tásban befolyásolhatták, felsőfokú 
munkái egyetemi hallgatók képzésére 
és érdeklődési irányára hatottak, végül 
számos kutató kollégáját ihlették meg 
szakcikkei. Lévai beszéde megjelent a 
’Fizikai Szemlé’-ben a leleplezési ün-

Az emléktábla
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Zawadowski Alfréd beszél 
(Kármán Tamás felvétele)

Lévai Péter beszél 
(Györgyi Dániel felvétele)

Barátok, kollégák, iskolatársak, tisztelők (Kármán Tamás felvétele)

nepséget ismertető bevezetővel.179 A cikket az ’Írások Györgyi Gézáról’ fejezet-
ben teljes terjedelmében közöljük. Az itt látható fotókon kívül néhány képet az 
avatásról a színes lapokon mutatunk be.

179  Lévai P: Györgyi Géza emléktáblájának avatására. = Fizikai Szemle, 2015. (65. évf.) 7–8. sz. 
258–259. A cikket teljes terjedelmében közöljük az ’Írások Györgyi Gézáról’ fejezetben.
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A ház másik, Szilágyi Erzsébet fasori oldalán emléktábla hirdeti, hogy Németh 
László is ebben a házban lakott és alkotott. Miként korábban említettük, a Németh 
és Györgyi család igen jó kapcsolatban, szoros barátságban volt egymással.

Györgyi Géza gyermekei: Géza és Tünde, valamint testvérei: 
Györgyi Kálmán és Zimányi Magdolna (Kármán Tamás felvétele)

A Szilágyi Erzsébet-fasor 79. sz. ház, melyre az emléktábla került, 
építette (tervezte) Zádor László, 1942
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Németh László emléktáblája a ház másik 
oldalán

Az avatás után a népes tisztelő 
gyülekezet átment a Vasas Sportcent-
rum éttermébe. Itt folytatódtak a visz-
szaemlékezések: rokonok, gimnáziu-
mi osztálytársak, egykori egyetemista 
társak, baráti körének tagjai, kollégái, 
tudománytörténeti kutatók emelkedtek 
sorban szólásra. Az avató ünnepséget, 
a baráti beszélgetést ifj. Györgyi Géza 
fi zikus, az ELTE docense vezette le.

A ’Fizikai Szemle’, az Eötvös Lo-
ránd Fizikai Társulat lapja, 2015. évi 
7-8. számában méltóképpen emléke-
zett meg Györgyi Gézáról. A folyó-
irathoz ő különösen erősen kötődött, a szerkesztőbizottságának sokáig aktív tag-
ja volt, s e lap számai életművének jelentős alkotásait őrzik. Az avatásról hírt 
adtak az éppen megkoszorúzott emléktábla fényképével, közölték Lévai Péter 
beszédét,180 s ugyanezen számban újra megjelentették Györgyinek a Hanbury 
Brown–Twiss-eff ektussal foglalkozó, 1962-es cikkét.181

GYÖRGYI GÉZÁRÓL SZÓLÓ 
ÉLETRAJZI SZÓCIKKEK

Györgyi Géza életrajzi adatai és munkásságának ismertetése bekerültek számos 
általános, illetve természettudományi irányultságú lexikonba, és az interneten 
található adatbázisba. Néhányat felsorolunk ezek közül:

Lexikonok:
Nagy Ferenc [főszerk.]: Magyarok a természettudomány és a technika történe-

tében: életrajzi lexikon A-tól Z-ig. Bp., Országos Műszaki Információs Köz-
pont és Könyvtár, 1986.; jav. és bőv. kiadás 1992.

Kenyeres Ágnes [főszerk.]: Magyar életrajzi lexikon 1000–1990, Javított, át-
dolgozott kiadás, Bp., Akad. K., 1967–1994. Internetes változat: http://mek.
oszk.hu/00300/00355/html/

180  Uo.
181  Ld. 73. sz. lábjegyzet.
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Nagy Ferenc [főszerk.]: Magyar tudóslexikon A-tól Zs-ig. Bp., Műszaki és Ter-
mészettudományi Egyesületek Szövetsége, Országos Műszaki Információs 
Központ és Könyvtár. 1997., utánnyomás 1998.

Markó László [főszerk.]; Új magyar életrajzi lexikon. Bp., Magyar Könyvklub. 
2001-2007.

Néhány fontosabb az Interneten található adatbázisok közül:
A Petőfi  Irodalmi Múzeum honlapján (www.pim.hu) található adatbázisok 

közül a ’Névtér, irodalmi adattárak’ és a ’Díjazottak’ adatbázisokban szerepel 
Györgyi Géza neve.

Ugyancsak megtalálható a Kozák Péter által szerkesztett ’Névpont’ interne-
tes életrajzi adatbázisban is (http://nevpont.hu/view/9369).

Készült róla szócikk a ’Wikipédia’ internetes lexikonban is: https://hu.wiki-
pedia.org/wiki/Györgyi_Géza_(fi zikus).

Szép szócikket írt róla Radnai Gyula a MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont-
jában működtetett ’História – Tudósnaptár – Természettudósokhoz kapcsolódó 
évfordulók’ elnevezésű internetes adatbázisban. http://tudosnaptar.kfki.hu/histo-
ria/egyen.php?namenev=gyorgyi.
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A Wigner Fizikai Kutatóközpont logója

Györgyi Géza arcképe

A GYÖRGYI GÉZA DÍJ

„A fi atalon elhunyt kiváló elméleti fi zikus 1953-tól haláláig dolgozott körünk-
ben, a KFKI Részecske- és Magfi zikai Kutató Intézetében, valamint az elő-
deinek tekinthető szervezeti egységekben. A fi zikai tudomány doktora volt, 
az ELTE c. egyetemi tanára. Számos 
szakmai elismerésben részesült, így 
többek között a Schmid Rezső Díj-
ban, valamint a KFKI Intézeti Díjá-
ban. Tevékeny részese volt a szakmai 
közéletnek, tagja számos akadémiai 
bizottságnak, az Eötvös Loránd Fi-
zikai Társulat Tanácsának és a Fizi-
kai Szemle szerkesztőbizottságának” 
– így indul az életút ismertetése a 
Wigner Fizikai Kutatóközpont Ré-
szecske- és Magfi zikai Intézetének 
honlapján.182 Ezután Györgyi Géza 
tudományos munkásságának pontos 
ismertetése következik.

A Györgyi Géza Díjat a KFKI Ré-
szecske- és Magfi zikai Kutatóintézet, 
a Wigner Fizikai Kutatóközpont jog-
elődje alapította. 1996-ban osztot-
ták ki először. Szegő Károly, a KFKI 
RMKI egykori igazgatója, a díj meg-
alapításának kimunkálója, amikor az 
alapítás története felől érdeklődtem, 
szerényen csak ennyit írt: „… az az 
igazság, hogy ennek nincs különö-

182  http://wigner.mta.hu/hu/node/860.
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sebb előtörténete. Valakinek eszébe jutott, és rögtön mindenkinek megtetszett, 
elfogadtuk.”

Ide másoljuk a 2011. évi pályázati kiírást:

„Pályázati felhívás Györgyi Géza Díjra
A díjra pályázhat kiváló tudományos eredményei alapján az RMKI minden 

35. életévét be nem töltött kutatója. A díj oklevéllel, és egyéni pályázónál 8 illet-
ménypótléknyi, csoportos pályázatnál összesen legfeljebb 10 illetménypótlék-
nyi pénzjutalommal jár. A pályázatoknak tartalmazniuk kell az elismerésre szánt 
eredmények tömör összefoglalását és az azokat alátámasztó közlemények má-
solatait. A pályázatokat az RMKI igazgatójához kell benyújtani két példányban.

Beadási határidő: 2011. május 2.
Szőkefalvi-Nagy Zoltán
igazgató”

A Györgyi Géza Díj díszoklevele
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GYÖRGYI GÉZA DÍJJAL KITÜNTETETT KUTATÓK 
ÉS A DÍJAZOTT TÉMÁK 

2015 Pápai Mátyás Vaskomplexek elektronállapotainak elméle-
ti vizsgálata.

2014 Németh Zoltán Nanoméretű fázisszétválás kobalt perovsz-
kitokban

2013 Ürmössy Károly Hadron spektrumok elméleti leírása, külö-
nösen a kis transzverz impulzus tartomány-
ban.

2012 Tóth Gábor Zsolt Szórási folyamatok. Aszimptotikus álla-
potok tulajdonságai: néhány probléma a 
részecskefi zika és az általános relativitásel-
mélet területéről

2011 Merkel Dániel Géza Mágneses vékonyrétegek vizsgálata és mó-
dosítása, vékonyréteg kutatási berendezések 
fejlesztése.

Vértesi Róbert Az η mezon tömegcsökkenése és a hadron-
forrás szerkezete 200 GeV-es Au+Au ütkö-
zésekben

2010 Debreczeni Gergely és 
Hernáth Szabolcs

Az RMKI GRID-állomásának kiépítése, fej-
lesztése,annak elérhetővé tétele más tudo-
mányágak művelői számára

2009 Molnár Levente Az arany-arany ütközésben a hadronokat al-
kotó kvarkok és gluonok speciális állapotát 
fi gyelte meg és értelmezte

2008 László András A CERN SPS energián ólom-ólom atommag 
ütközésekben kimutatta a nagy energiás je-
tekből keletkező nagy impulzusú hadronok 
számának csökkenését

2007 Kiss Tamás A hippokampális ritmusok kialakulásának 
vizsgálatáért

2006 Barnaföldi Gergely Gábor Nukleáris eff ektusok vizsgálata a CERN és 
a RHIC részecskegyorsítók nagyenergiás 
nehézion ütközésekben

Major Márton Doménszerkezetek vékony rétegekben
Szalisznyó Krisztina Hiperpolarizáció aktiválta konduktanciák 

szerepe az agytörzs egy hallórendszer mag-
jában 

2005 (Nem adták ki)
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2004 Böhm Gabriella A gyenge Hopf algebrák és Hopf algebroi-
dok címen kapott díjat

2003 (Nem adták ki)
2002 Németh Zoltán A bolygóközi mágneses tér kis léptékű szer-

kezetének a töltött részecske transzportra 
gyakorolt hatását vizsgálta. Eredményeivel 
hozzájárult a részecskék átlagos szabad út-
hosszát befolyásoló jelenségek, és a mág-
neses térre merőleges részecske transzport 
jobb megértéséhez

2001 (Nem adták ki)
2000 Deák László Közös optikai formalizmust dolgozott ki 

a szinkrotron Mössbauer-refl ektometria 
(SMR) és a polarizációfüggő neutronref-
lektometria spektrumok kiértékelésére. Ki-
mutatta, hogy az elektronikus és a nukleáris 
szórás interferenciájának következtében egy 
nem várt csúcs jelenik meg az időintegrális 
SMR spektrumokon, az elektronikus teljes 
visszaverődés határszögénél.

1999 Siklér Ferenc A CERN-ben végzett nehézion-ütközé-
si kísérletekben a maganyag lehetséges 
kvark-gluon-plazma állapotának kialakulá-
sát vizsgálta az emittált részecskék korrelá-
ciójának mérésével és analízisével.

1998 Gergely Árpád A szoros relativisztikus kettős rendszerek 
gravitációs sugárzása által keltett energia- 
és impulzusmomentum veszteségeket szá-
mította ki. Eredményei az épülő LIGO és 
VIRGO gravitációs obszervatóriumok meg-
fi gyeléseinek feldolgozásához is nélkülöz-
hetetlenek.

Veres Gábor Az RMKI MT-1M tokamakjának hétsze-
resen ionizált wolfram energiaszintjeit ha-
tározta meg. A NIST-ben (USA) pedig a 
semleges szén, nitrogén és a semleges és 
egyszeresen ionizált oxigén relatív átmeneti 
valószínűségeit mérte meg

1997 Grőbler Tamás A szaginformáció feldolgozásában szerepet 
játszó kaotikus aktivitás-keletkezés struktu-
rális feltételeinek megállapítása numerikus 
bifurkáció analízissel.
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Juhász Antal Megvizsgálta a Mars két holdjáról a boly-
góközi meteoroidok folyamatos bombázá-
sa következtében kilökött porszemcsék di-
namikáját. Kiszámította a Mars körül lévő 
porgyűrű fi zikai tulajdonságait, köztük a sű-
rűségeloszlást és az optikai mélységet

1996 Csörgő Tamás Bevezette az LCMS koordináta rendszert, 
amely a Bose-Einstein korrelációs kísérle-
ti és elméleti kutatások standard eszközévé 
vált a nagyenergiás nehézion fi zikában

A Díjat a Wigner Fizikai Kutatóközpont által minden év októberében, a Simo-
nyi Károly professzor emlékére rendezett Simonyi-napon adják át a díjazottnak.
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ÍRÁSOK GYÖRGYI GÉZÁRÓL

FRENKEL ANDOR – MARX GYÖRGY: 
BÚCSÚ GYÖRGYI GÉZÁTÓL

Fizikai Szemle, 1973. (23. évf.) 12. sz. 353–356.

A Központi Fizikai Kutató Intézet dolgozóinak nevében, mindazok nevében, 
akik őt tisztelték és szerették, búcsúzom Györgyi Gézától, a fi zikai tudományok 
doktorától, az Intézet tudományos főmunkatársától. Kísérjük őt végig gondolat-
ban pályáján, próbáljuk megtalálni azokat a belső és külső erőket, melyek élet-
útját meghatározták. Igyekezzünk szeretetteljes pontossággal követni őt, hogy 
olyannak lássuk, amilyen valóban volt. Csak ez méltó hozzá, aki minden dolgá-
ban pontosságra, tisztaságra, világosságra törekedett.

Életének alapja a hivatás volt, mely oly természetesen illett hozzá, annyira 
összeforrott egész énjével, hogy azoknak, akik mint én is, már felnőtt korában 
ismerték meg őt, szinte eszükbe sem juthatott, hogy Györgyi Géza más is lehet-
ne, mint ami: elméleti fi zikus. Kiemelkedő tehetsége és szorgalma már egyetemi 
hallgató korában kutatóvá teszik, és nála csak néhány évvel idősebb tanárának, 
Marx Györgynek irányításával az elektromágneses tér fontos tulajdonságainak 
tisztázásán dolgozik. Ezt a szép munkáját az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 
Schmid-díjjal jutalmazza. 1953-ban, közvetlenül az egyetem elvégzése után ke-
rül a Központi Fizikai Kutató Intézetbe, és itt ő lesz az induló elméleti magfi -
zikai kutatások egyik megteremtője. Kutatói egyénisége korán kikristályosodik 
és fémjelezni fogja egész munkásságát. Azt vallja, hogy matematikailag sza-
batos kérdésfeltevések, világos, logikailag kifogástalan levezetések nélkül egy 
elméleti fi zikai munka nem tökéletes; mert az elmélet matematikai formájának 
tisztaságát és szépségét a megértés fokmérőjének tekinti, és számára a megér-
tés, a természet törvényeiben rejlő harmónia felfedezése és megfelelő formában 
való kifejezése az elméleti fi zikai kutatás célja. Ezeket az elveket, melyeket 
Kepler, Einstein, Dirac, Weyl emeltek magasra, alkotómunkája vezérfonalának 
és mércéjének teszi meg. Ez a látásmód vezet oda, hogy igen korán felismeri a 
csoportelmélet jelentőségét, és megírja első egyetemi jegyzetét a forgáscsoport-
ról, melyet később újabbakkal egészít ki, és amely évekig sokunknak kéziköny-
vül szolgált. Alkotói tevékenységének köre közben tovább bővül, és az ötvenes 
évek végén, a Goldhaber–Györgyi modell kidolgozása kapcsán levezeti négy 
elemi részecske tömege között azt a fontos összefüggést, amit néhány évvel 
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később mások más alapon újra felfedeznek. Ekkor dolgozik Elméleti Magfi zika 
c. könyvén is, amely eddig két magyar és egy lengyel nyelvű kiadást ért meg, 
és amelyről nemrég Wigner Jenő elismerő szavakkal emlékezett meg. A 60-as 
években alkotói tevékenysége a csoportelméletnek az elméleti fi zika különbö-
ző ágaiban való széles körű és módszeres alkalmazására irányul. Kutatásainak 
eredményét számos cikkben teszi közzé, és 1966-ban kandidátusi, 1971-ben 
doktori értekezésében foglalja őket össze. Neki magának a kvantummechanikai 
Kepler-probléma csoportelméleti tulajdonságainak tisztázásában elért eredmé-
nyei adták a legtöbb örömet, mert itt sikerült legszebben megvalósítania azt az 
ideált, amit maga elé tűzött: megtalálta azt a matematikai formát, melyben a 
Kepler törvényeknek megfelelő mozgás a legegyszerűbbnek, legszimmetriku-
sabbnak fogható fel. Dinamikai szimmetriák c. doktori értekezésének mottója-
ként idézi Hermann Weylnek, a nagy matematikusnak szavait: „Ma is osztjuk 
Keplernek a mindenség matematikai harmóniájába vetett hitét, amely kiállta az 
egyre újabb kísérletek próbáját. Ezt a harmóniát mi a dinamikai törvényekben 
keressük.” És Györgyi Géza joggal volt büszke arra, hogy a legmodernebb ma-
tematikai eszközök segítségével sikerült neki az eddigieknél is szebbnek, töké-
letesebbnek láttatnia a természet azon törvényeit, melyeket 300 évvel ezelőtt 
Kepler fedezett fel.

És itt elérkeztünk Györgyi Géza egyéniségének egy másik nemes vonásá-
hoz, a hagyománytisztelethez. Ez nem csak szavait hatotta át, nála az elvek, 
állásfoglalások tettekben realizálódtak. Az ő érdeme, hogy a huszadik századi 
fi zika aranykorának, a 20-as, 30-as éveknek történelmi jelentőségű, de nehezen 
hozzáférhető, régi folyóiratokban rejtőző cikkei magyar nyelven, Györgyi Géza 
fordításában és gondozásában életre keltek, részint a Magyar Fizikai Folyóirat 
klasszikus sorozatában, részint könyvalakban. Ő kutatta fel és rendezte sajtó 
alá Ortvay Rudolfnak, Neumann Jánosnak és Wigner Jenőnek az Akadémián és 
magánszemélyeknél porosodó levelezését, melynek közlése folyamatban van. 
Ő fordította magyarra Eisenbud, Garvey és Wigner Az atommag szerkezete c. 
könyvét és Wigner Refl exiók és Szimmetriák c. tanulmánygyűjteményét.

Mindezen túl talált időt arra, hogy az Eötvös Loránd tudományegyetemen 
rendszeresen speciálkollégiumokat tartson, és hogy fi gyelemmel kísérje és se-
gítse a fi atal tehetségek munkáját. Ezt nem szűkkeblűen tette, nemcsak akkor, 
ha ezek neki dolgoztak vagy az ő útját követték. És azok közé tartozott, akik 
nem sajnálják az időt mások munkájának fi gyelmes áttanulmányozására és arra, 
hogy segítsenek szebbé, zártabbá tenni egy lényegében jó eredményt, vagy meg-
keresni a hibát egy gyanús levezetésben. Nagy tudását, a fi zika határain mesz-
sze túlterjedő műveltségét, kulturált, emberi magatartását ismerték és becsülték 
határainkon túl is. Intenzív levelezést folytatott külföldi kollégáival, és nagy-
mértékben az ő érdeme, hogy olyan világhírű, magyar származású kutatók, mint 
Wigner Jenő és Lánczos Kornél eleven kapcsolatot találtak a hazai fi zikus tár-
sadalommal. Györgyi Géza mindig szívesen látott és visszavárt vendég volt ott 
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ahol egyszer megfordult, a Trieszti Nemzetközi Elméleti Fizikai Centrumban, a 
Párizsi Egyetem Elméleti Magfi zikai Intézetében és másutt.

Ez tehát nagy vonalakban és sok kihagyással Györgyi Géza pályája, ilyen a 
mű, melyet ránk hagyott. Vajon gondolná-e valaki, hogy az az ember, aki ezt az 
impozáns munkát elvégezte, 20 munkaévéből 14-et bénán, közel mozgásképtelen 
állapotban élt le?! A betegség, mely 1959-ben ágynak döntötte, kezdetben teljesen 
leverte lábáról. Mindent újra kellett tanuljon: előbb felülni aztán felállni, majd jár-
ni. De sajnos mindezt nem tudta többé úgy csinálni, mint az egészségesek. Mind-
azok a mozdulatok, melyek a mi számunkra oly könnyűek és természetesek – le-
ülni egy székre, kinyitni egy ajtót, levenni egy könyvet a polcról, felemelni egy 
elgurult ceruzát a földről tőle komoly erőfeszítést követeltek. És mindennek elle-
nére elvégezte a munkát, melyről szóltunk. Hogy ez sikerült, az szinte emberfe-
letti akaraterejének, élni és alkotni akarásának köszönhető. És köszönhető kedves 
feleségének, Tündének. Mert Györgyi Géza segítségre szorult, és természetesen 
segítették sokan. Segítettünk szívesen mi is, kollégák és barátok, és nagyon sokat 
segített a család. De Tünde volt az, aki megosztotta vele e 14 év mindennapjainak 
nem mindennapi terheit, ő tette kettejük közös életét nemcsak éppen elviselhetővé, 
hanem olyan életté, melyben a derűnek, a jókedvnek is bőven jutott hely. Aki be-
járatos volt Györgyiékhez, az tudja, hogy így volt, egészen a legutóbbi időkig. És 
ami a közelmúltban történt, az nagyon is érthető, nagyon is emberi. 14 év szakadat-
lan fi zikai túlterheltsége, melyet neki a legelemibb életmegnyilvánulások okoztak, 
és amelyet nem lehetett pihenéssel kompenzálni, lassan felemésztették Györgyi 
Géza energiáját, mint ahogy háromszor vagy négyszer ennyi idő felemészti egy 
egészséges ember energiáit. Ereje elhagyta, ellenálló-képessége legyengült, és a 
betegség, amely 1959-ben foglyul ejtette, most felülkerekedett. De közben, hosszú 
éveken át, ő győzött, élt és dolgozott, pontosan és szépen. A közéletből sem vonult 
vissza, voltak elvei, elképzelései, melyeket igyekezett valóra váltani, melyek tet-
teit irányították. Érzékeny és érző ember volt, valódi vagy vélt igazságtalanságok 
mélyen bántották, akár őt érték, akár csak hallott róluk, és őszintén tudott örülni 
minden szépnek és jónak, akár ő hozta létre, akár mások. Élete küzdelmes élet volt, 
amely az emberi helytállás, az alkotás, az egyetemes szellemi és kulturális értékek 
megbecsülésének, megőrzésének és gazdagításának jegyében telt el. Emléke erő-
síteni fog bennünket ezen értékek védelmezésében.

Frenkel Andor

*

A hazai elméleti fi zikai kutatások egyik nagy egyénisége vált meg tőlünk, ami-
kor Szegeden vándorgyűlésünket tartottuk, magyar fi zikusok. Akik ott voltunk, 
átéltük azt a mély megrendülést, fájó hiányérzetet, amit a magyar fi zikustársa-
dalom érzett. Így élményszerű hitelességgel tudatosult mindannyiunkban, mit 
jelentett a hazai fi zikus közösségnek Györgyi Géza.
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Feladatom, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem nevében elbúcsúz-
zam c. professzorától, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat nevében elbúcsúzzam 
régi tanácstagjától, a Fizikai Szemle nevében elbúcsúzzam egyik legaktívabb 
munkatársától. Az Akadémia doktorát és a Fizikai Bizottság tagját búcsúztat-
ja. Így a búcsúztatás a magyar fi zikus társadalom tiszteletadása, köszönet azért, 
amit Györgyi Géza egész életmunkájával értünk tett.

Hazánkban sok kutató, sok elismert tudós dolgozik. Ha azt kérdezzük, közü-
lük miért Györgyi Géza működése vált országos jelentőségűvé, a választ Géza 
egyéniségében kell keresnünk.

Emlékszem, amikor jó 20 esztendeje kitűnt az egyetemi hallgatók közt prob-
léma-fogékonyságával és következetes logikájával. Ha megemlítettem neki egy 
problémát, pár nap múlva hozta a kristálytiszta megoldást. Novobátzky Károly 
tanítványa volt, ő tanította meg a klasszikus térelméletre, amelynek a relativitás-
elmélet adott áttekinthető eleganciájú formát. Ez vált gondolkodásmódjává, első 
tudományos eszményképévé. Egyetemi hallgató volt, amikor első dolgozataiban 
segített eltakarítani azt a zűrzavart, amit az elektromágneses mező energia- és 
impulzus-mérlegében a polározható közegek jelenléte előidézett. Ezért kapta 
meg 25 évesen a Társulat tudományos díját.

Az ötvenes évek elején volt mindez. Ekkor bontakoztak ki Budapesten is a 
magfi zikai kutatások. Elméleti csoport létesült a Csillebércen; a munka fő ter-
hét az egyetemről kilépő Györgyi Géza vállalta. Meg kellett tanulnia az elmé-
leti magfi zikát, másokat is meg kellett rá tanítania, és kutatóként tovább kel-
lett vinnie ezt az akkoriban még kamaszosan kócos tudományt. Géza először 
a klasszikus térelmélet tiszta vidékéről próbált közeledni, de a témakör ellen-
állt. Géza nem tudott lemondani a világos áttekintésről, ez pedig akkor nem volt 
könnyű a magfi zikában. (A perturbáció-számítást próbálgatták, noha mindenki 
tudta, hogy az itt érvénytelen.) Géza végül a szimmetriák csoportelméleti kiak-
názásában lelte meg azt a módszert, amely egzakt eredményt adhat olyankor is, 
amikor megfelelő konstruktív kvantummechanikai közelítő eljárást nem isme-
rünk. A csoportelmélet utolérhetetlen tisztaságú szemléletmódjának prófétája és 
főpapja lett a magyar fi zikusok közt. Fáradhatatlanul tanította erre a fi atalokat, 
egyre jobban tágította az alkalmazások körét. Wigner Jenőt fogadta el elvi taní-
tómesterének. Ahogy múltak az évek, egyre alapvetőbb problémák felé fordult 
fi gyelme. Végre elérkezett a modern fi zika legegyszerűbb és legmélyebb jelen-
ségéhez: a hidrogénatom színképéhez. Legutolsó éveiben itt mutatta meg, hogy a 
diff erenciálegyenletek áttekinthetetlen formális kalkulusa helyett a csoportelmé-
leti szimmetriák lehetővé tesznek egy teljes tárgyalást, amely nem csak a teljes 
spektrumot generálja, hanem az átmenetek szabályait is megadja. E kutatásai 
szerezték meg neki az igazi nemzetközi hírnevet.

Sorolhatnánk tovább Géza tudományos eredményeit. Mikor a magyar fi ziku-
sok nevében tisztelgek egyénisége előtt, legfontosabbként mégis az jut eszem-
be, milyen nagymértékben emelte Géza igényessége, tanácsadása és kritikája a 
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budapesti elméleti kutatások színvonalát. Sokat járt külföldön, de tudásával a 
Társulatban, fi zikus közösségekben, a Fizikai Szemlén keresztül az egészséges 
magyar tudományos közvélemény kialakításán munkálkodott. Vesződségei, át-
meneti kudarcai közepette mindinkább izgatta, hogy a fi zikatörténet csodálatos 
húszas-harmincas évtizedében hogyan törtek be magyar kutatók a nemzetközi 
tudomány élvonalába. Hogyan volt képes Ortvay Rudolf hazai földben meggyö-
kereztetni a kvantumelméletet. Géza kutatta fel, mentette meg és adta közre Ort-
vay Rudolf levelezését a kor legkiválóbb tudósaival, ezért a fi zikatörténet-írás 
hálás Györgyi Gézának. Neumann János leveleit is sajtó alá rendezte, most jelen-
nek meg a Fizikai Szemlében. Ő már nem fogja nyomtatásban látni a leveleket, 
de amit célul tűzött maga elé, azt megvalósította. Szerette hazáját és virágzóvá 
tette annak tudományos életét.

Kemény akaratereje volt. Csak ilyen egyéniség tud maradandó hatást kifej-
teni. Csak ő volt képes hosszú éveken át birkózni a bénító tehetetlenséggel. Az 
ilyen erősakaratú férfi ak tudatosan alkotják meg életüket. Távozásuk váratlanul 
ér és megrendít. De amikor felmérjük tetteiket, akkor tűnik ki: energiájukat az 
utolsó cseppig felhasználva teljes életművet fejeztek be. Sokat dolgoztam Gézá-
val, sokat vitatkoztam vele és sokat tanultam tőle. Kérdések élnek bennünk – ba-
rátaiban, munkatársaiban, gyermekeiben –, amiket Tőle akartunk megkérdezni. 
Ezekre már nem ad könnyű választ hatalmas tudása, lenyűgözően rendszerezett 
elméje. A választ írásaiban kell megkeresnünk, és azokhoz a fi atalokhoz kell for-
dulnunk, akiket ő segített elméleti fi zikussá lenni.

Marx György

SZEGŐ KÁROLY: GYÖRGYI GÉZÁRA EMLÉKEZÜNK

Fizikai Szemle, 2000. (50. évf.) 10. sz. 337–338.

Györgyi Gézát negyedéves korom óta ismerem, csoportelméletet tanított ne-
künk az egyetemen. Nagyon sokan hallgattuk az előadását, mert remek előadó 
volt. Györgyi Géza hetven éve született, most azért jöttünk össze, hogy hetve-
nedik születésnapját közösen megünnepeljük. A KFKI RMKI küldetésének tart-
ja, hogy kiváló tudós egyéniségeinek emlékét megőrizze. Úgy gondoltuk, hogy 
helyes Györgyi Géza hetvenedik születésnapját szélesebb körben megünnepel-
nünk, ezért tartjuk ezt a megemlékezést az egyetemen. Köszönöm, hogy ennyien 
megtisztelték az alkalmat megjelenésükkel.

Néhány életrajzi adat: Györgyi Géza 1930-ban született, középiskolai tanul-
mányait a budai Cisztercita Gimnáziumban kezdte meg, ahol beleszeretett a hu-
mán tudományokba. Valószínűleg karrierje ebbe az irányba vitte volna, ha nem 
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úgy adódik, hogy a gimnázium utolsó két évében Kunfalvi Rezső lett a fi zika-
tanára, aki más pályára állította. Györgyi Géza, megtartva szeretetét a humán 
tudományok iránt, a fi zikára adta a fejét. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemet 
1949-54-ben végezte el. Az egyetem befejezése óta gyakorlatilag a Központi Fi-
zikai Kutatóintézetben dolgozott. Megszerezte a doktori, a kandidátusi, majd a 
tudományok doktora fokozatot, és címzetes egyetemi tanár lett.

Géza tudományos tevékenységét cikkein keresztül a legegyszerűbb be-
mutatni. A legelső cikkén [1] egyetemi hallgatóként kezdett el dolgozni, az 
elektromágneses tér energia-impulzus tenzorát tanulmányozta polarizált kö-
zegekben. Ezért kapta meg első kitüntetését, a Schmid Rezső-díjat, az Eöt-
vös Loránd Fizikai Társulattól 1955-ben. A KFKI-ban a Magfi zikai Osztályra 
került, egyike volt azoknak, akik elkezdték az elméleti magfi zikát kutatni a 
csillebérci telephelyen. Géza nagyon pontos, alapos és precíz stílusának – régi 
kollégái szerint – a magfi zika sokáig ellenállt, mert a magfi zika se nem rendes, 
se nem szép, se nem könnyen kezelhető. Ez egészen addig így volt, ameddig 
nem kezdte el a csoportelméleti módszereket alkalmazni ezen a területen. Neki 
sikerült ezzel a tulajdonképpen teljesen új megközelítéssel csodálatos rendet 
teremtenie ebben a tudományban, megoldani olyan kérdéseket, amelyeket ana-
litikus úton nem lehetett volna megoldani, felfedezni olyan összefüggéseket, 
amelyeket analitikus úton nem lehetett volna megkapni. Először vezetett le 
összefüggést bizonyos elemi részecskék tömege között csoportelméleti mód-
szerek segítségével, ez később Györgyi–Goldhaber-relációként vált ismertté a 
szakirodalomban.

Géza apostolává és – Marx Gyurka fogalmazásában – hazai főpapjává vált 
a csoportelméleti tudományoknak. Hozzá fordult mindenki, aki ezt Magyaror-
szágon tanulni akarta, az egyetemisták és a nem egyetemisták egyaránt. A cso-
portelmélet, sokan ismerjük, igazából kielégíti az ember esztétikai igényét is. 
Nemcsak hasznos a fi zikában, de a csoportelmélet szép is, és nem csoda, hogy 
Györgyi Géza ebbe a tudományba szeretett bele, hogy ez állt annyira közel a 
lelkéhez. Egy nagyon érdekes eredmény fűződik ehhez a munkájához, amikor 
a kvantummechanikai Kepler-problémára, majd az eredeti Kepler-problémára 
alkalmazta a csoportelméleti módszert. Sokan mondják, Kepler nagy bánata 
volt, hogy a bolygók nem keringenek körpályán a Nap körül, mert ez így még-
is olyan slendrián. A csoportelméleti módszer alkalmazásával Gézának sikerült 
olyan megfogalmazást, olyan változókat találnia, amelyekkel a bolygómozgás 
„körpályán” volt leírható; ez őt ritka-ritka örömmel töltötte el. E cikke [2] mottó-
jának választotta az alábbi Kepler-idézetet: „Végül, így mondom én, napvilágra 
hoztam, és minden korábbi reményemet felülmúlva sikerült a legnagyobb bizton-
sággal megértenem annak a harmóniának teljes természetét, bármilyen mértékű 
is az, az égi mozgást minden részletében kideríteni, igaz ugyan, hogy nem ugyan-
azon módon, ahogy az korábban elképzelésemben élt, de más kiváló és teljes 
módszerrel.” (Kepler: Harmonices mundi)
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Györgyi Géza olyan módon vezette le a Kepler-problémát, ahogy az Kepler 
gondolataiban élt.

Nemcsak számos cikket írt, de nagyon aktívan és tevékenyen közreműködött a 
képzésben, oktatásban is. Könyvet írt az elméleti magfi zikáról, amely két kiadás-
ban jelent meg, lengyel nyelvre is lefordították. Sok tanulmányban, egyetemi jegy-
zetben és közleményben adta közre a csoportelmélettel kapcsolatos tudnivalókat.

Ahogy mondtam, Györgyi Géza a szépet is szerette. Nemcsak az volt fontos 
számára, hogy a tudás zárt legyen, hogy a probléma megoldható legyen, fontos 
volt számára, hogy az eredmény szép is legyen. És ezt a szépséget mindig maga 
előtt tartotta. Íróasztalán volt két fénykép. Az egyik a visegrádi márványkutat áb-
rázolja, valamennyien ismerjük ezt a Mátyás palotájából. A másik egy, az ottani 
ásatások során előkerült fej. Ő nagyon szerette Visegrádot, gyakran járt oda, ked-
venc helye volt, nagyon-nagyon élvezte mindazt a szépséget, amit Visegrád és 
egyáltalán a reneszánsz kor nyújtani tudott. Azt hiszem, a szépség iránti szeretet 
és vágy volt Géza egyik tulajdonsága, jó lenne, ha ezt mi is el tudnánk sajátítani.

Nemcsak az aktuális fi zika problémáival foglalkozott. Nagyon sokat dolgozott 
annak érdekében, hogy a magyar tudományos múlt értékei előkerüljenek, méltó 
helyre kerüljenek, és megbecsülésben részesüljenek. Egy „Jegyzetek a tudomá-
nyos múlt értékeinek megbecsüléséről” című cikkében Eötvös Józsefet idézte, aki 
azt írta fi ának egyszer, meg van győződve, hogy a lángelmék irományai között na-
gyon sok hasznos gondolat szerepel. Ez is vezette őt, hogy gyűjtse a nagy tudósok 
levelezését. Különösen érdekelte az, mi tette lehetővé, hogy a húszas, harmincas 
években Ortvay Rudolf meg tudta honosítani a kvantummechanikai ismereteket 
Magyarországon. Gyűjtötte Wigner levelezését Ortvayval, Neumann János leve-
lezését Ortvayval, Hevesy és Planck levelezését Ortvayval, és nagy örömét lelte 
abban, hogy ezeket feltárta, összegyűjtötte. Átadta ezeket a Magyar Tudományos 
Akadémia levéltárának, hogy az utókor is tanulhasson belőle.

Ezek alakítottak ki szoros kapcsolatot közötte és Wigner között. Wigner kez-
deményezésére hívták meg Györgyi Gézát Dirac hetvenedik születésnapjának 
megünneplésére Triesztbe. Ezen a trieszti hetvenedik születésnapon, ahol a fi -
zika valamennyi nagyja jelen volt, találkozott többek között Lánczos Kornéllal, 
akit nagyon tisztelt.

A fi zika konkrét művelésén kívül sokat foglalkozott azzal is, hogy a fi zi-
kus társadalom hogyan él. Részt vett a Fizikai Társulat működésében, a Fizikai 
Szemle szerkesztésében, és nagyon fontos volt számára, hogy ebben a közösség-
ben nemcsak a tudás, hanem az emberi tisztesség is folyamatosan jelen legyen.

Ha Gézát, mint embert jellemezni akarjuk, talán legegyszerűbb ránézni írá-
sára (kép). Ez egy kamatos-kamat számítási feladat, amit gyermekei számára 
írt le és oldott meg. Én nem vagyok grafológus, de aki ilyen gyöngybetűkkel ír, 
ilyen világosan és tisztán fogalmaz, az lelkében is tiszta és világos. Nem gondo-
lom, hogy ehhez különösebb kiegészíté s kell, azt hiszem, elég ezt az írást nézni, 
és láthatjuk, megérthetjük, fölfoghatjuk, hogy Géza milyen volt.
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Györgyi Géza más létformában élt, mint mi. Gyermekparalízist kapott és 
ez egy olyan létformát alakított ki, ami nagyon különbözik attól a létformától, 
amit mi megélünk. Egyszerű tevékenységek, amelyek számunkra természetesek, 
nagyon nehézzé váltak számára. De szelleme számára nem jelentett akadályt na-
gyon sok olyan dolog, amivel mi nem tudunk megküzdeni. Ez a létforma ideg-
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őrlő volt, emberpróbáló volt, nehéz volt. És ő egyszer eljutott egy olyan pontra, 
amikor úgy érezte, hogy a konfl iktusok feloldhatatlanokká váltak. Én azt hiszem, 
hogy mindegyikünk elérte egyszer vagy másszor ezt a pontot az életében. Géza 
mert tenni ellene.

A KFKI Részecske- és Magfi zikai Kutatóintézete néhány évvel ezelőtt úgy 
gondolta, hogy legméltóbban úgy állít emléket Györgyi Gézának, ha Györgyi 
Géza-díjat alapít a legtehetségesebb fi atal kutatók számára. Öröm számomra, 
hogy idén a Györgyi Géza-díjat Siklér Ferencnek e születésnapi ünnepségen ad-
hatom át.
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mából az MTA KFKI Részecske- és Magfi zikai Kutatóintézet által rendezett em-
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LOVAS ISTVÁN: GYÖRGYI GÉZA (1930–1973)

Természet Világa, 2001. (132. évf.) 3. sz. 116–118.

A XX. század a fi zika százada volt. Györgyi Géza pedig a század második felének 
egyik legkiválóbb magyar fi zikusa. A természet minden áldásával elhalmozta: pár-
ját ritkító logikai készséggel, félelmetes memóriával, egészséges testtel és lélek-
kel. A családi környezet és a cisztercita gimnázium lehetővé tette, hogy istenadta 
tehetsége kibontakozzon. Miközben munkaszerető és rendszerető ifjúvá serdült, 
kemény jellemet alakított ki és káprázatos műveltségre tett szert. Mire elvégezte 
az egyetemet, briliáns előadásai révén már kiváló egyetemi előadóvá, az elméleti 
fi zikában elért eredményei révén pedig nemzetközi hírű kutatóvá fejlődött.

Szinte hihetetlen, hogy ez az ember 43 éves korában saját kezével vetett véget 
az életének. Egy görög tragédiára emlékeztetett az a pálya, amit befutott és amit 
Szegeden fejezett be 1973-ban, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Vándorgyűlésén.

A tragikus véget két ok együttesen idézte elő: a kór és a kor. Az első és 
súlyosabb a kór volt, a Heine–Medin-kór, ami 1959-ben, az utolsó nagy gyer-
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mekparalízis-járvány idején támadta meg és testének szinten minden mozdulatát 
kínszenvedéssé tette. A második pusztító tényező a kor volt. A sztálinizmus és a 
„létező szocializmus építésének” kora, ami a lélek mozdulását tette sokszor kín-
szenvedéssé. Kemény jelleme és erős akaratereje magyarázza, hogy ezt a kom-
binált kínszenvedést 14 évig tudta viselni.

A Farkasréti temetőben 1973-ban Marx György a következőkkel zárta bú-
csúbeszédét. „Kérdések élnek bennünk – barátaiban, munkatársaiban, gyerme-
keiben –, amiket Tőle akartunk megkérdezni. Ezekre már nem ad könnyű vá-
laszt hatalmas tudása, lenyűgözően rendszerezett elméje. A választ írásaiban kell 
megkeresnünk és azokhoz a fi atalokhoz kell fordulnunk, akiket ő segített elméleti 
fi zikussá lenni” (1).

Én hetvenéves fejjel egyike vagyok azoknak a „fi ataloknak”, akik választ ad-
hatnak egynémely kérdésre, olyanokra is, amelyeket annak idején megkérdezni 
sem volt tanácsos.

Györgyi Géza, aki most 70 éves lenne, 1949-ben iratkozott be az akkor még 
Pázmány Péterről elnevezett egyetem fi zikus szakára. Akkoriban az oktatói lét-
szám igen alacsony volt, ezért a gyakorlatokat felsőbb évesek tartották, olya-
nok, akiket a kollokviumokon tanáraink alkalmasnak találtak az adott feladatra. 
Györgyi Gézát minden előadónk alkalmasnak találta. Ezért évfolyamunknak 
abban a szerencsében volt része, hogy számunkra számos gyakorlatot Györgyi 
Géza vezetett.

Emlékezetemben megőriztem azt, amit 1952-ben az egyik fi zika gyakorlaton 
a tanulásról mondott. „Nem szabad az új ismereteket a régiek mellé és fölé be-
dobálni az emlékezetbe. Előbb elő kell szedni az adott témára vonatkozó korábbi 
emlékképeket, azokat össze kell illeszteni az új ismeretekkel és csak az összecsi-
szolt ismereteket szabad bevésni a memóriába. Erre nem szabad sajnálni sem az 
időt, sem az energiát, mert máskülönben tővel-heggyel összehányt ismerettöre-
dékek terhelik az agyadat.”

Már hallgató korában tagja lett a Puskin utcai Iskolának, amely Novobátz-
ky Károly körül gyülekezett. Első tudományos munkája az elektromágneses tér 
energiaimpulzus tenzorának a vizsgálatára irányult. Ennek a tenzornak a defi ní-
ciója és tulajdonságai vákuum esetén teljesen egyértelműen következnek a Max-
well-egyenletekből és a speciális relativitáselmélet elveiből, de az általánosítá-
sa arra az esetre, amikor anyag is van jelen, már távolról sem egyértelmű. Marx 
Györggyel közösen bizonyították be, hogy Minkowski javaslatával szemben az 
Abraham-féle defi níció esetén kerül az elmélet összhangba a tapasztalattal. Ehhez 
a témához kapcsolódó munkái az akkoriban induló Acta Physica Hungarica har-
madik, és a Magyar Fizikai Folyóirat második kötetében jelentek meg (2, 3). Az 
Eötvös Loránd Fizikai Társulat ezeket a munkákat Schmid Rezső-díjjal tüntette ki.

Györgyi Géza 1953-tól a Központi Fizikai Kutatóintézet kutatója lett, ahol 
a Szamosi Géza vezette Elméleti Fizikai Csoportban kezdett dolgozni. Ez akkor 
kitüntetésszámba ment, mert az 1950-ben alapított KFKI-ban a kísérleti prog-
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ramnak és az ahhoz szükséges kísérleti berendezések építésének volt prioritása. 
Györgyi Géza „munkaköri feladata” a magfi zikai kutatás lett.

A magfi zika gyönyörű tudomány. A magfi zikai kísérletek tették a fi zikát 
„nagyhatalommá” a XX. században. A kísérleti magfi zika ontotta a szebbnél 
szebb eredményeket: új jelenségeket, „eff ektusokat” és korrelációkat, amelyek a 
természettudományokban, a műszaki tudományokban és az energetikában azon-
nal alkalmazhatókká váltak. Az elméleti magfi zika ezzel szemben „maszatos” 
volt. Egymásnak ellentmondó, vagy annak látszó modelleket kellett harcba vet-
ni, sok igazolhatatlan feltevés árán. Sok ismeretlen eredetű paraméter értékét 
kellett rögzíteni ahhoz, hogy a modellek eredményei legalább emlékeztessenek 
a kísérleti adatokra.

Györgyi Géza feladatát örömmel vállalta, lelkiismeretesen teljesítette. Szá-
mos új eredményt ért el a magfi zikai modellek alkalmazása és értelmezése te-
rületén, de nem volt boldog. Megírta az egyetlen magyar „Elméleti magfi zika” 
című könyvet, amit ismételten kiadtak, idegen nyelveken is, de nem volt elé-
gedett. Lelki alkatánál és neveltetésétől fogva is „szépre” vágyott. Az elméleti 
magfi zika pedig minden volt, csak szép nem. Ennek két okát szokták megjelölni. 
Az egyik, hogy a magot alkotó nukleonok közötti kölcsönhatás túl erős ahhoz, 
hogy az elméleti fi zika legjobban kifejlesztett módszerét, a perturbáció-számítást 
alkalmazni lehessen. A másik, hogy már a könnyű magokban is túl sok nukleon 
van, azaz a rendszer szabadsági fokainak száma túl nagy ahhoz, hogy matemati-
kailag megfogható legyen, másrészt a nukleonok száma túl kevés – még a legne-
hezebb magokban is – ahhoz, hogy a magot a kondenzált anyaghoz hasonlóan, a 
végtelen részecskeszám közelítésben lehessen kezelni. Ezért megalapozhatatlan, 
ad hoc jellegű modellek alkalmazására kényszerülünk.

Györgyi Géza ez elől a „maszatosság” elől menekülve a fi zika szép világát 
kereste és meg is találta, amiben nagy gyönyörűsége telt neki is, nekünk is, akik 
előadásait hallgathattuk. A fi zika szép világába való betekintést a „szimmetria” 
tette lehetővé.

Wigner Jenő szerint a világnak három szintje létezik. A legalsó az Esemé-
nyek szintje a maga kaotikus rendetlenségével. Az Események között teremte-
nek rendet a Természettörvények. Ezek alkotják a második szintet. A legfelső 
szinten léteznek a Szimmetriák, amelyek rendet teremtenek az esetlegesnek 
látszó Természettörvények között. De mi is az, amit szimmetriának nevezünk? 
Azt a transzformációt, azaz azt az átalakítást, ami nem eredményez változást, 
szimmetria-transzformációnak nevezzük. Erre a legegyszerűbb példa a gömb el-
forgatása a középpontja körül. Nemcsak természeti tárgyat lehet transzformál-
ni, hanem természettörvényt is. Ha azt az adott transzformáció nem változtatja 
meg, azaz önmagába viszi át, akkor szimmetria-transzformációval van dolgunk. 
A szimmetria ebben az értelemben tehát valamely természettörvény sajátsága, 
nevezetesen az, hogy ugyanaz marad az adott transzformáció végrehajtása után. 
A törvény tehát invariáns, azaz szimmetrikus.
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Györgyi Géza belső indíttatását a szép, az esztétikum, a szimmetria iránt a 
„jó mederbe” terelte az a beszélgetés, amit gyakran emlegetett, s ami közte és 
Károlyházy Frigyes között zajlott le a Puskin utcai könyvtárban, amikor még 
első éves volt. Károlyházy a van der Waerden könyvet olvasta, amikor Györgyi 
Géza megkérdezte tőle:

„Mit olvasol?”
„Csoportelméletet.”
„Az mi?”
„Ecsém, ha olyan okos akarsz lenni, mint az Isten, akkor tanulj csoportelmé-
letet!” – válaszolta az akkor másodéves Károlyházy.

Györgyi Géza megfogadta a jó tanácsot. Tanulta, tanította, alkotólag tovább-
fejlesztette és alkalmazta a csoportelméletet, ami a transzformációk kezelésének 
önmagában is szép matematikai eszköze. A csoportelméletről és ennek különféle 
alkalmazásairól 1955-től kezdve hat egyetemi jegyzetet írt, amelyeket rongyossá 
olvastunk. Közben azonban elérkezett 1956. A Központi Fizikai Kutatóintézet-
ben Györgyi Gézát a Forradalmi Bizottság titkárává választották meg. Ennek 
következményeit mindhalálig viselte.

A kor, a bosszúállás kora lecsapott az „ellenségre”. Simonyi Károlynak, Marx 
Györgynek, Németh Juditnak, Keömley Gábornak és másoknak távozni kellett a 
KFKI-ból. Györgyi Gézára nem került sor, ennek pedig az a magyarázata, hogy 
a kornál hamarabb lecsapott rá a kór, a Heine–Medin-féle. Végtagjai alig enge-
delmeskedtek az agyból jövő parancsoknak, de az agy tovább dolgozott. Köte-
lességtudóan foglalkozott „kiemelt” témákkal is, többek közt a fi zikai optikával.

Még a kórházban tudomására jutott annak a jelenségnek a híre, amelyet 
Hanbury Brown–Twiss-eff ektusnak szokás emlegetni. Lényege a következő. Ha 
egy izzólámpa monokromatizált fénye két koincidenciába kapcsolt fotoelekt-
ron-sokszorozót világít meg, akkor általában csak véletlen koincidenciákat ka-
punk. Ha azonban a két detektorra érkező fénynyalábok hullámszám-vektorai 
közötti szöget zérushoz közelítjük, akkor a koincidenciák száma fokozatosan 
növekszik. A Hanbury Brown–Twiss-eff ektust klasszikus fi zikai meggondolások 
alapján jósolták meg. Györgyi Géza – a Fizikai Szemlében 1962-ben megje-
lent – „Sugárnyalábok ingadozásai és korrelációja a részecskekép alapján” (4) 
című cikkében bebizonyította, hogy a jelenség értelmezése és szabatos leírása 
az elektromágneses tér kvantumelmélete alapján megfogalmazható. Ezt Györgyi 
Géza cikkének bevezetőjében így fogalmazta meg: „Tévedés lenne azt gondolni, 
mintha a fény részecskeképe alapján nem volna megérthető a megfi gyelt korrelá-
ció”. Magyarországon akkoriban azt a felfogást hirdették, hogy a kvantumelmé-
let hibás. Ezért az előző mondat kimondásához nagy bátorság kellett. Olyasfajta, 
mint ami Galileinek kellett a „Mégis mozog a Föld!” kimondásához, csak Györ-
gyi Géza nem dobbanthatott hozzá a lábával, mert az béna volt (8).
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A következő évben, 1963-ban jelent meg Glauber híres cikksorozata a Phy-
sical Review Lettersben (5) és a Physical Review-ban (6), amelyben az azóta is 
ünnepelt szerző ugyanarra az eredményre jutott, mint Györgyi Géza. Erről azon-
ban csak a Fizikai Szemle olvasói tudtak (7). Azóta a Hanbury Brown–Twiss-ef-
fektusnak számos változatát és alkalmazását ismerjük. Közülük a pionok ese-
tén megfi gyelhető a legjelentősebb. Az eff ektus lényegét ma már két mondatban 
meg lehet fogalmazni: a jelenségben előforduló részecskék fotonok (mezonok), 
azaz egész spint hordozó bozonok, következésképpen a leírásukra olyan kvan-
tumelméleti állapotfüggvényeket kell használni, amelyek a részecskék felcseré-
lésével szemben szimmetrikusak. A koincidenciaszám fent említett növekedé-
se a hullámfüggvény szimmetrikus voltából következik. Ha szimmetrizálatlan 
függvénnyel számolunk, az eff ektus eltűnik.

Ekkor, 1963-ban érkezett el a „konszolidáció”. Az újságban egyre ritkábban 
volt olvasható, hogy „az ítéletet végrehajtották”. A jelszó elhangzott: „Aki nincs 
ellenünk, az velünk van!”

Györgyi Gézát ebben a „békülékeny”, konszolidált világban akadályozták 
meg abban, hogy elfogadhassa a New York-i Columbia Egyetem egyéves meg-
hívását, amelynek keretén belül gyógykezeléséről is gondoskodtak volna.

Befejezésül a tisztelt Olvasót arra buzdítom, hogy lapozza fel Frenkel Andor 
és Marx György beszédét Györgyi Gézáról, amelyek a Fizikai Szemlében (9) 
jelentek meg. Ezek nem szokvány beszédek, ezek nem „az elhunytról jót, vagy 
semmit” szellemében születtek, hanem a megrendülésnek, a nagyrabecsülésnek 
és a szeretetnek olyan megnyilvánulásai, amelyeket érdemes elolvasni. Ugyanitt 
található a Györgyi Géza tudományos működését híven visszatükröző publikáci-
ós jegyzék, ami önmagában is fi gyelemre méltó olvasmány.
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LÉVAI PÉTER: GYÖRGYI GÉZA 
EMLÉKTÁBLÁJÁNAK AVATÁSÁRA

Fizikai Szemle, 2015. (65. évf.) 7–8. sz. 258–259.

41 évvel ezelőtt búcsúzott el a magyar fi zikus közösség egy tragikus hirtelenség-
gel eltávozott, már életében meghatározóvá vált tagjától, Györgyi Gézától. Újra-
olvasva a temetésen elhangzott búcsúbeszédeket, a kollégák már akkor látták 
és megfogalmazták, hogy mekkora szellemi nagyság távozott el, milyen nagy a 
veszteség, mi minden valósulhatott volna még meg, ha nem ér véget ilyen hamar 
egy élet. Egy olyan élet, amely hosszasan időzött a szellemi magasságokban.

Most, 41 évvel később, Györgyi Géza emléktáblájánál állva, arról szeretnék 
beszélni, hogy az életében is nagy formátumú fi zikus miként hatott az utókorra, 
mennyiben befolyásolta, mennyiben változtatta meg az utána érkezettek életét.

Kezdjük talán a legszélesebb körrel, egyúttal a legnagyobb hatással. Itt konk-
rétan a Fizikai Szemlére gondolok, az ott megjelent cikkeire, tanulmányaira. Az 
előttem szóló Zawadowski professzor úr a pályatárs szemével emlékezett vissza. 
Én azokat képviselem, akik Györgyi Gézát személyesen nem ismerhették, de 
találkozhattak cikkeivel a Fizikai Szemle korábbi példányaiban, akár már közép-
iskolás korukban, versenyekre készülve. A 70-es években még nem volt Internet, 
a fi ataloknak nem volt olyan egyszerű kielégíteni a kíváncsiságukat, mint ma-
napság – ezért is volt kulcsszerepe többek között a Fizikai Szemlének. Györgyi 
Géza cikkeit a kvantumvilág csodáiról, az atomokról, az erős kölcsönhatásról, a 
szimmetriákról, a megmaradási törvényekről ott olvashattuk magyarul, egyút-
tal közérthetően. Olyan csodálatos dolgokról tájékozódhattunk, ami lázba tudott 
hozni egy fi atalt, ami mélyen elgondolkoztathatta, majd befolyásolhatta a pálya-
választását, s végezetül akár a természettudományos oktatás vagy a kutatás felé 
is fordította. Biztos vagyok benne, hogy a jelenlévők között is több ilyen egykori 
fi atal (és idősebb) található, akiket Györgyi Géza cikkei ihlettek meg. Györgyi 
Géza a betegségével dacoló évei alatt a legújabb eredményeket hozta el az ol-
vasóihoz, felbecsülhetetlen szolgálatot téve ezzel az egész magyar tudományos 
közösségnek.

A következő, némileg kisebb körbe a már elkötelezett, fi zikusnak jelentke-
zett egyetemi hallgatók tartoznak. Azok, akik magyar nyelvű könyvéből, jegyze-
teiből tanulhattak. Első éves egyetemistaként Györgyi Géza Elméleti magfi zika 
könyvére a Múzeum körúti antikváriumban csaptam le. A jelenlévők közül so-
kan ismerik a magfi zika rejtelmeit, azt a nagyon széles fenomenológikus, kísér-
leti eredményekre támaszkodó megalapozást, ami egyrészt rejtélyessé és széppé, 
de egyúttal nehezen követhetővé, sokszor nehezen érthetővé teszi ezt a tudo-
mányágat. Ne add föl! Igenis működhet a globális alulnézet, a tudás elemi egy-
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ségeinek fáradhatatlan egymás mellé illesztése, majd összeolvasztása egy nagy 
egésszé – ezt sugalmazta ez a könyv. Bevallom, ha a könyv segítségével nem 
megyek szép lassan végig ezen az úton, hanem csak a heti 2 óra egyetemi mag-
fi zikai oktatásban veszek részt, valószínűleg nem váltam volna magfi zikussá és 
ma itt más képviselné magfi zikával is foglalkozó kutatóközpontunkat ezen az 
emléktábla avatáson. Egy jó tankönyv sokat jelent. Sok jó tankönyv egy egye-
tem, egy egész ország részvételét tudja biztosítani egy adott tudományterületen. 
Györgyi Géza könyvének, jegyzeteinek ilyen hatása volt.

A nagyon pontosan megírt, a hagyományokat, a történelmi lépéseket és azok 
meglépőit is bemutató könyvek és cikkek ahhoz is hozzásegítették a hallgatókat, 
hogy a nagy nevek mögött a tudás, a tett is megjelenjen, és bevésődhessen, illet-
ve fordítva. Nem véletlen, hogy a 70-es, 80-as években sok elméleti magfi zikus-
sá vált kolléga sikerrel telepedett le külhoni országban, s az itthon maradottak is 
szívesen látott vendégek voltak a külföldi kutatóintézetekben. Pontosság, preci-
zitás, magas szintű képzettség. Györgyi Géza ennek az irányzatnak volt megtes-
tesítője, az utána következő generáció ezt kaphatta tőle. Személyes élményként 
hadd meséljem el, hogy annak idején a Serber-erőket is Györgyi Géza könyvéből 
tanultam meg, s joggal lehettem büszke magfi zikai kiképzésemre, amikor a Co-
lumbia Egyetemen az akkor elhunyt Serber professzor szobáját használhattam 
– s amikor szóba került a nagyhírű professzor, akkor hibátlanul soroltam ered-
ményeiből néhányat, amin az idősebb helyi professzorok igencsak meglepődtek. 
Györgyi Géza művei a következő generáció számára közelebb hozták a nemzet-
közi nagyvilágot, a segítségével megszerzett tudásunkkal egyenrangúakká vál-
tunk a nagyvilág magfi zikusaival. Ez egy nagyon jó érzés, amihez Györgyi Géza 
nagyban hozzájárult. Milyen jó, hogy széles körben elérhetővé vált egyetemi 
jegyzetei, Fizikai Szemlében megjelent cikkei létrejöttek és megjelentek a nagy 
szellemi koncentrációt igénylő, specialistáknak szóló szakcikkei mellett, mert 
így a következő generációnak volt miből tanulnia, építkeznie. Milyen szerencsé-
sek vagyunk, hogy megszülettek ezek az alkotások is.

„Óriások vállán állunk” – gyakran elhangzik ez a mondat visszaemlékezé-
sekben, tudományos előadásokon. Györgyi Gézára visszaemlékezve ez még in-
kább igaz. A Csillebércen található egykori KFKI, majd RMKI, s mostani nevén 
Wigner Fizikai Kutatóközpont kapcsán jó helyen idézhetjük ezt a mondást. Ne-
künk azt a munkát kell folytatnunk, amelyet olyan elődök, mint Györgyi Géza, 
kezdtek el és műveltek magas színvonalon. Ez nagy kihívás.

Itt érkeztem el egy újabb fontos területhez, amelyben sokat köszönhetünk 
Györgyi Gézának. Nevezetesen, hogy hagyománytiszteletétől hajtva össze-
gyűjtötte, összerendezte és megjelentette olyan világhírűvé vált honfi társaink 
levelezését, mint Wigner Jenő, Neumann János és Ortvay Rudolf. Lefordította 
magyarra Eisenbud, Garvey és Wigner Az atommag szerkezete c. könyvét és 
Wigner Jenő Szimmetriák és refl exiók c. tanulmánygyűjteményét. Intenzív leve-
lezést folytatott külföldi kollégáival, és nagymértékben az ő érdeme, hogy olyan 
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világhírű, magyar származású kutatók, mint Wigner Jenő és Lánczos Kornél ele-
ven kapcsolatot találtak a hazai fi zikus társadalommal. Elérte, hogy távolba sza-
kadt honfi társaink ismét szerettek magyarok lenni, és örömmel látogattak haza, 
hozták a családjukat, büszkén mutatták szülőhazájukat. Ezt onnan tudom, hogy 
Ohióban 2000 körül volt szerencsém találkozni és beszélgetni Martha Wigner-
rel, aki nagy tisztelettel emlékezett vissza azokra a honfi társainkra, akik fogadták 
őket édesapja magyarországi látogatásain, ahová ő is elkísérte annak idején Wig-
ner Jenőt. Amikor három évvel ezelőtt megkerestem őt azzal a kéréssel, hogy az 
RMKI és az SZFKI összeolvadásából létrejövő új kutatóközpontot édesapjáról 
nevezhessük el, akkor minden kétség nélkül megadta az engedélyt az akkor már 
nagybeteg Martha. Tulajdonképpen ez volt az utolsó ténykedése elhunyta előtt. 
Ha Wigner Jenő nem ápolt volna olyan jó kapcsolatot a magyar tudós társada-
lommal, s ha ennek Györgyi Géza nem ágyazott volna meg könyvfordításaival, 
levelezésével, a csoportelmélet és annak fi zikai alkalmazása iránti rajongásá-
val, akkor ma lehet, hogy nem lenne Wigner Fizikai Kutatóközpont – legalábbis 
ilyen nevű intézmény.

Hadd fejezzem be azzal, hogy az egykori KFKI, majd RMKI és a mostani 
Wigner Fizikai Kutatóközpont kollégái és munkatársai nevében büszkén állok itt 
ennél az emléktáblánál. Büszke vagyok arra, hogy Györgyi Géza intézetében ku-
tathatok, s kollégáimmal készen állunk arra, hogy sikeresen folytassuk mindazt, 
amit elődeink elkezdtek és végrehajtottak. „Óriások vállán állunk” – mondtam 
korábban. De ha már ez megadatott, akkor szeretnénk élni ezzel a lehetőséggel, 
hogy minél messzebbre láthassunk. Biztos vagyok benne, hogy Györgyi Géza is 
ezt akarta volna, ezt várná el tőlünk.

Hogy annak idején hogyan érezte magát Györgyi Géza a KFKI-ban, azt talán 
csak felesége, Tünde tudhatja biztosan, esetleg közeli kollégái. De az utódok ne-
vében bizton állíthatom, hogy jól érezzük magunkat egy olyan kutatóintézetben 
(most már kutatóközpontban), ahol a Györgyi Géza díjért vetélkednek minden 
évben a legtehetségesebb fi ataljaink, s ahol igyekszünk Wigner Jenő nevéhez 
méltó kutatómunkát folytatni. Hogy jó úton járunk-e, ahhoz az iránytűt a Györ-
gyi Géza által lefordított Wigner-könyv adhatja számunkra.

Ezzel a gondolattal szeretnék csatlakozni Györgyi Géza emlékének meg-
őrzéséhez, amit ez az emléktábla is megerősít. Büszke vagyok arra, hogy az 
emléktábla alján a Wigner Fizikai Kutatóközpont neve áll, s ez a név továbbra 
is szorosan kapcsolódik Györgyi Gézához. Felkérem Frenkel Andor kollégámat, 
Györgyi Géza egykori pályatársát, aki 41 évvel ezelőtt búcsúztatta Györgyi Gé-
zát, hogy a Wigner Fizikai Kutatóközpont nevében együtt helyezzük el az emlé-
kezés és a tisztelet koszorúját Györgyi Géza emléktábláján.

Budapest, 2014. október 1.
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1. KÖNYV, KÖNYVRÉSZLET

• Györgyi G.: Elméleti magfi zika. Műszaki K. Bp., 1961. 447.
• Györgyi, G.: Zarys teorii jadra atomowego. Ford. Zbigniew Weiss. Panstwo-

we Wydawnictwo Naukowe. Warszawa, 1964. 427. (Az Elméleti magfi zika 
c. könyv lengyel fordítása)

• Györgyi G.: Elméleti magfi zika. 2. bőv. kiad. Műszaki K. Bp., 1965. 432.
• Az atomkor enciklopédiája. 1. köt. Atomfi zika, nukleáris energia, atomtech-

nika. Kontrollszerk. Györgyi G. Gondolat K. Bp., 1967. 213.
• Előszó a Kvantummechanika c. cikkgyűjteményhez. Szerk. Jánossy Lajos, 

vál. és ford. Györgyi G. Akadémiai K., Bp. 1971. 7–10.
• Hajdu, J. – Györgyi, G. – Kahan,Th.: Symétries et groupes en Mécanique 

classique prérelativiste. In.: Kahan, Th.: Théorie des groupes physique clas-
sique et quantique. 2. kötet. Applications en physique classique. Dunod. Pa-
ris, 1971. 3–45.

2. TUDOMÁNYOS CIKKEK

2.1. TUDOMÁNYOS CIKKEK IDEGEN NYELVEN

1954
• Marx G. – Györgyi, G.: Der Energie-Impuls-Tensor des elektromagnetischen 

Feldes und die ponderomotorischen Kräfte in Dielektrika. = Acta Phys. Ac. 
Sci. Hung. 3, 3–4 (1954 ) 213–242.

• Györgyi, G.: Die Theorie der Schwingungen der auf einen Torsionsdraht 
aufgehängten Waagebalken nach Eötvös–Selényi. = Acta Phys. Ac. Sci. 
Hung. 4, 1 (1954) 79–86.

• Györgyi, G.: Die Bewegung des Energiemittelpunktes und der Energie-Im-
puls-Tensor des elektromagnetischen Feldes in Dielektrika. = Acta Phys. Ac. 
Sci. Hung. 4, 2 (1954) 121–131.
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1955
•  Györgyi, G.: Über die Bewegung Diracscher Teilchen in Mesonenfeldern. = 

Acta Phys. Hung. Ac. Sci. 5, 1 (1955) 119–122.
• Marx, G. – Györgyi, G.: Über den Energie-Impuls-Tensor des elektromagne-

tischen Feldes in Dielektrika. = Annalen der Physik. 451, 5–8 (1955) 241–256.

1956
• Györgyi, G.: Eff ect of a short range repulsive interaction in the (jj) coupling 

shell model. = Nucl. Phys. 1, 5 (April 1956) 332–334.
• Györgyi, G.: Ladungskonjugation und verwandte Transformationen im Nuk-

leonenfeld. = Nucl. Phys. 2, 3 (1956–1957) 267–276.

1957
• Györgyi, G. – Rupp, E.: On the diff erence between the density distributions 

of neutrons and protons in the nuclear jj-coupling shell model. = Acta Phys. 
Ac. Sci. Hung. 6, 3–4 (February 1957) 495–497.

• Marx, G. – Györgyi, G.: Symmetry operations of the Hilbert space and se-
lection rules concerning the interactions of baryons and mesons. = Nuovo 
Cimento Ser. 10, 5, 1 Suppl. (February 1957) 159–181.

• Györgyi, G.: Fizicseszkaja model giperona. = Zsurn. Exp. Teor. Fiz. 
32 (1957) 152–154.

• Györgyi, G.: A physical model of the hyperon. = Soviet Phys JETP, 5 (1957) 
152–154.

1958
• Györgyi, G. – Überall, H.: Parity non-conservation and transverse polariza-

tion of beta particles. = Nucl. Phys. 5 (January–March 1958) 405–408.
• Györgyi, G. – Überall, H.: Parity non-conservation and transverse polariza-

tion of beta particles: Added remarks. = Nucl. Phys. 6 (March–May 1958) 
539–540.

1959
• Györgyi, G.: Bound states in meson pair theory (A possible physical model 

of hyperons). = Nucl. Phys. 10 (February–May 1959) 197–202.

1960
• Györgyi, G.: Elementary considerations on the dynamics of light waves. = 

American J. Physics, 28 , 2 (1960) 85–88.

1963
• Györgyi, G. – Hraskó, P.: Final state n–n interaction in the three-particle pho-

todisintegration of triton. = MTA KFKI Közl. 1963. (17.)
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1964
• Györgyi, G. – Hraskó, P.: Final state n–n interaction in the three-particle pho-

todisintegration of triton. = Acta Phys. Ac. Sci. Hung. 17, 1–2 (April 1964) 
253–260.

• Györgyi, G. – Révai, J.: On the symmetry properties of Nogami’s modifi ed 
pairing = Hamiltonian. Phys. Letters 11, 1 (July 1964) 47–48.

1965
• Györgyi, G. – Révai, J.: K teorii szkritoj szimmetrii zadacsi Keplera. = Zsurn. 

Exp. Teor. Fiz. 48 (1965) 1445–1447.
• Györgyi, G. – Révai, J.: Hidden Symmetry of the Kepler Problem. = Soviet 

Phys. JETP 21 (1965) 967.
• Györgyi, G. – Révai, J.: On symplectic-invariant many-fermion problems. = 

Acta Phys. Ac. Sci. Hung. 19, 1–4 (December 1965) 123–127.

1967
• Györgyi, G.: On the symmetries of the Kepler problem. In: International 

Atomic Energy Agency International Centre for Theoretical Physics, Trieste, 
1967, Internal Report 3/1967.

• Györgyi, G.: Kepler’s equation, Fock variables, Bacry’s generators and Di-
rac brackets. Report. IC/67/46. In: International Atomic Energy Agency In-
ternational Centre for Theoretical Physics, Trieste, 1967. 28 p.

1968
• Györgyi, G. – Kövesi-Domokos, S. : On Schwinger’s angular momentum 

calculus and the Dirac bracket. = Nuovo Cimento B Series 10, 58, 1 (No-
vembre 1968) 191–200.

• Györgyi, G.: Kepler’s Equation, Fock Variables, Bacry’s Generators and Di-
rac Brackets. = Nuovo Cimento A Series 10, 53, 3 (1 Febbraio 1968) 717–
736.

1969
• Györgyi, G.: Kepler’s Equation, Fock Variables, Bacry’s Generators II. Clas-

sical and quantum group dynamics of the Kepler problem. = Nuovo Cimento 
A Series 10, 62, 2 (21 Luglio 1969) 449–474.

• Györgyi, G.: Integration of the dynamical symmetry groups for the –1/r po-
tential. = Acta Phys. Ac. Sci. Hung. 27, 1–4 (December 1969) 435–439.

1971
• Györgyi, G.: Groups and dynamics. Finite dynamical symmetry transforma-

tions for the Kepler motion. In: Proceedings of the Colloquium on the Theo-
ry of Elementary Particles (Pezinska Baba, Sept. 22–25, 1971)
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1972
• Nuclear Physics, Results, Yearbook 1972. Central Research Institute for 

Physics of Hungarian Academy of Sciences, 22

1973
• Györgyi, G.: Groups and dynamics. Finite dynamical symmetry transforma-

tions for the Kepler motion. = Acta Phys. Slov. 23, 2 (1973) 126–128. (Az 
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2.2. TUDOMÁNYOS CIKKEK MAGYAR NYELVEN
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Közl., 1955. (3. évf.) 588–594.
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• Györgyi G.: Az elemi részek családfájának megismerése felé. (A hypero-
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• Györgyi G.: Kvantumkinematika. = Fizikai Szemle, 1971. (21. évf.) 11. sz. 
337–341.

• Györgyi G.: Rutherford-szórás a mag taszító Coulomb-terében. = Fizikai 
Szemle, 1971. (21. évf.) 12. sz. 355–360.

• 1972
• Györgyi G.: Dinamikai szimmetriák. A –1/r potenciál. = Magy. Fiz. Foly., 

1972. (20. köt.) 2. füz. 163–199.
• Györgyi G.: Wigner Jenő levelei Ortvay Rudolfhoz. = Fizikai Szemle, 1972. 

(22. évf.) 2.sz. 45–58.
• Györgyi G.: Max Planck Magyarországon. = Fizikai Szemle, 1972. (22. évf.) 

10.sz. 307–312.
• Györgyi G.: Jegyzetek a tudományos múlt értékeinek megbecsüléséről. = 

Fizikai Szemle, 1972. (22. évf.) 11. sz. 350–353,
• Györgyi G.: Kepler-mozgás – Gravitációs törvény. = Középiskolai Matema-

tikai Lapok, 1972. (45. köt.) 3–4. sz. 161–171.
• Györgyi G.: Planck-emlékek. = Magyar Tud., 1972. (79. köt.) 12. sz. 785–794.

1973
• Györgyi G.: A kvantumfi zika történetének forrásai. = Fizikai Szemle, 1973. 

(23. évf.) 7. sz. 222–224.
• Györgyi G.: Szimpozium Triesztben Paul Dirac tiszteletére. = Fizikai Szem-

le, 1973. (23. évf.) 10. sz. 315–317.
•  Györgyi G.: Neumann János levelei Ortvay Rudolfhoz. = Fizikai Szem-

le, 1973. (23. évf.) 12. sz. 357–370.
• Györgyi G.: A kvantummechanika történetéről és annak néhány magyar vo-

natkozásáról. In: A magyarországi tudomány- és technikatörténet. Konferen-
cia. Szerk. Rajnai Rudolfné. MTESZ. Bp., 1973. 519–527.

1974
• Györgyi G.: Lánczos Kornél. = Fizikai Szemle, 1974. (24. évf.) 6. sz. 166–167.
• Györgyi G.: Werner Heisenberg levelei az Akadémiai Könyvtár Kézirattárá-

ban. = Fizikai Szemle, 1974. (24. évf.) 1. sz. 13–17.
• Györgyi G.: A kvantumfi zika történetének forrásai. = Fizikai Szemle, 1974. 

(24. évf.) 9. sz. 285–286. (ismételt közlés)

2015
• Györgyi G.: Sugárnyalábok ingadozásai és korrelációja a részecske-kép 

alapján. = Fizikai Szemle, 2015 (65. évf.) 7–8. sz. 252–258. (ismételt közlés)

Gyorgyi_Geza3.indd   234Gyorgyi_Geza3.indd   234 2016. 03. 16.   11:11:372016. 03. 16.   11:11:37



235

3. A FIZIKAI SZEMLE ’A FIZIKAI TUDOMÁNY 
HALADÁSÁBÓL’ ILL. ’ÚJ EREDMÉNYEK’ 

ROVATÁBAN MEGJELENT RÖVIDEBB ÍRÁSOK 

• Györgyi G.: A magmodellek elmélete. = Fizikai Szemle, 1956. (6. évf.) 4. 
sz. 142.

• Györgyi G.: Legújabb ismereteink az atommagok töltéseloszlásáról, A kettős 
béta-bomlás és az antineutrinó. = Fizikai Szemle, 1957. (7. évf.) 1. sz. 35–36.

• Györgyi G.: Az elektronhullámokra vonatkozó legújabb kísérleti eredmé-
nyek, A szigma-hyperon közvetlen kísérleti kimutatása és tömegének meg-
határozása. = Fizikai Szemle, 1957. (7. évf.) 4. sz. 135–136.

• Györgyi G.: A pi – mű bomlás asszimetriája, Zérus-e a pi-mezon spinje, 
A méter defi niciójáról. = Fizikai Szemle, 1958. (8. évf.) 1. sz. 31–32.

• Györgyi G.: „Nagyenergiájú magfi zika” konferencia Genfben. = Fizikai 
Szemle, 1959. (9. évf.) 2. sz. 67.

• Györgyi G.: Megfordíthatók-e időben az elemi részecskék átalakulási folya-
matai. = Fizikai Szemle, 1959. (9. évf.) 2. sz. 68.

• Györgyi G.: A pion bétabomlása, Eötvös mérései és a pozitron gravitációs 
tömege, Miért nincs a technéciumnak stabil izotópja, A müon mágneses mo-
mentuma. = Fizikai Szemle, 1959. (9. évf.) 3. sz. 95–96.

• Györgyi G.: Bolton, Roberts és Radhakrishnan. = Fizikai Szemle, 1961. (11. 
évf.) 4. sz. 132.

• Györgyi G.: Pionok a gyógyítás szolgálatában. = Fizikai Szemle, 1961. (11. 
évf.) 6. sz. 190–91.

• Györgyi G.: A napkitörések és az űrhajózás. = Fizikai Szemle, 1961. (11. 
évf.) 8. sz. 260.

• Györgyi G.: Egy érdekes adat a n–n kölcsönhatásról. = Fizikai Szemle, 1961. 
(11. évf.) 11. sz. 352.

• Györgyi G.: A magerők elméletének jelenlegi állapotáról. = Fizikai Szemle, 
1961. (11. évf.) 12 . sz. 384.

• Györgyi G.: Az antianyag új formáját fedezték fel. = Fizikai Szemle, 1962. 
(12. évf.) 7. sz. 193.

• Györgyi G.: Szupravezető tellur, Neutrinók az aranybányában, Örvény a le-
folyóban, Az általános relativitáselmélet verifi kálására javasolt radarkísérlet. 
= Fizikai Szemle, 1966. (16. évf.) 2. sz. B1–B2

• Györgyi G.: Égi maser?, Mekkora a Pluto? = Fizikai Szemle, 1966. (16. évf.) 
10. sz. B2

• Györgyi G.: Dinamikai csoportok. = Fizikai Szemle, 1967. (17. évf.) 10. 
sz. B2
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• Györgyi G.: A Lorentz-csoport irreducibilis ábrázolásai és a Rutherford-féle 
szórási képlet. = Fizikai Szemle, 1968. (18. évf.) 8.sz. B2

• Györgyi G.: Fázis és szögváltozók a kvantummechanikában. = Fizikai Szem-
le, 1970. (20. évf.) 4. sz. B3–B4

• Györgyi G.: A kvantummechanikai mérés és a tudat befolyása. = Fizikai 
Szemle, 1971. (21. évf.) 3. sz. 96–B1

• Györgyi G.: Háromszáz GeV vagy ezer – Európában, A legnagyobb törzsszám 
– a legnagyobb IBM géppel. = Fizikai Szemle, 1971. (21. évf.) 10. sz. 320.

4. ISMERETTERJESZTŐ ÍRÁSOK

• Györgyi G.: Új lépés a természet törvényei megismerésének útján. = Műsza-
ki Élet, 1958. (13. évf.) 12. sz. jún. 12. (oldalszám nélkül)

• Györgyi G.: Wigner Jenő és a szegedi katedra. = Magyar Nemzet, 1973. (29. 
évf.) 117. sz. máj. 22. 8. p.

5. KÖNYVISMERTETÉSEK

• Horváth János: Elméleti optika. Műszaki K. Bp., 1956. = Fizikai Szemle, 
1957. (7. évf.) 1. sz. 33.

• Karl F. Novobátzky – Theobald Neugebauer: Theoretische Elektrizitätsleh-
re und Wellenoptik, Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1957. = Fizikai 
Szemle, 1958. (8. évf.) 4. sz. 135–136.

• W. Braunbek: Az atommag regénye. Gondolat. = Fizikai Szemle, 1961. (11. 
évf.) 3. sz. 96.

• Marx György: Kvantummechanika. 2. kiad. Műszaki K. Bp., 1964. = Fizikai 
Szemle 1965. (15. évf.) 8. sz. 254–255.

• Farkas Miklós: Speciális függvények műszaki-fi zikai alkalmazásokkal. Mű-
szaki K. Bp., 1964. = Fizikai Szemle, 1965. (15. évf.) 12. sz. 384.

• Robert H. Dicke – James P. Wittke: Introduction to Quantum Mechanics, 
Addison Wesley Publishing Company, Inc. Reading, Mass. USA, 1960. = 
Magy. Fiz. Foly., 1966. (14. köt.) 1. füz. 87–88.

• Természettudományi Lexikon I., A – C. II., D – G. Akadémiai Kiadó. = Fizi-
kai Szemle, 1966. (16. évf.) 10. sz. B2

• Természettudományi Lexikon III., Gy–K, Akadémiai Kiadó. = Fizikai Szem-
le, 1967. (17. évf.) 6. sz. B2
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• Természettudományi Lexikon IV. kötet, L – Ny. Akadémiai Kiadó. = Fizikai 
Szemle, 1969 (19. évf.) 2. sz. 64.

• Természettudományi Lexikon V. kötet, O – S; VI. kötet, Sz – Z.= Akadémiai 
Kiadó. = Fizikai Szemle 1970. (20. évf.) 1. sz. B2

•  Planck’s Original Papers in Quantum Physics, (German and English edition. 
Annotated by Hans Kangro. Translated by D. ter Haar and Stephen G. Brush. 
Taylor and Francis. London, 1972. = Magy. Fiz. Foly., 1974. (22. köt.) 1. füz. 99.

6. SOKSZOROSÍTOTT SZEMINÁRIUMI 
ÉS EGYETEMI JEGYZETEK

• Györgyi G.: Csoportelmélet. A Központi Fizikai Kutató Intézet Kozmikus 
Sugárzási Osztályának Elméleti Magfi zikai Csoportjában alkalmazott sze-
minárium anyaga. (kézirat) (Eötvös Loránd Fizikai Társulat kiadványai, 3.) 
Bp., 1955. III.+88 o.

• Györgyi G.: Relativitás- és kvantumelméleti problémák vizsgálata csoport-
elméleti módszerekkel. ELTE egyetemi jegyzet. Bp., 1957.

• Györgyi G.: Az impulzusmomentum kvantumelmélete és a forgáscsoport. 
In: A Magyar Tudományos Akadémia Központi Fizikai Kutatóintézetének 
Közleményei, 7. köt. 5. sz. melléklete, 1959. 88, XI.

• Párkölcsönhatás az atommagban. Szemináriumi jegyzet. Készült Györ-
gyi Géza – Marx György – Németh Judit szemináriumi előadásai alapján 
Menyhárd Nóra közreműködésével. In: A Magyar Tudományos Akadémia 
Központi Fizikai Kutatóintézetének Közleményei, 10. köt. 1. sz. melléklete, 
1962. 48.

• Györgyi G.: Az atommagok forgási állapotáról. Szemináriumi jegyzet. In: 
A Magyar Tudományos Akadémia Központi Fizikai Kutató Intézetének 
Közleményei, 10. köt. 4. sz. melléklete, 1962. 75.

• Györgyi G.: Csoportelmélet és a mag héjmodellje. MTA KFKI. Bp., 1963. 
132.

• Györgyi G.: Az impulzusmomentum kvantumelmélete és a forgáscsoport. 
MTA KFKI, Bp., 1963. Második, bővített kiadás.
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7. FORDÍTÁSOK

7.1. KÖNYVEK, KÖNYVRÉSZLETEK

• Ahijezer, A.– Beresztyeckij, V. : Kvantum elektrodinamika. Ford. Györgyi 
G. és Nagy K. Akadémiai K. Bp., 1961. 718.

• Bohr, N. : Atomfi zika és emberi megismerés. Ford. Nagy T., az utószót ford. 
Györgyi G. Gondolat. Bp., 1964. 173.

• Eisenbud, L. – Garvey, G. T. – Wigner, E. P. : Az atommag szerkezete. . 
Györgyi G., Akadémiai K. Bp., 1969. 144.

• Jánossy L. (szerk.): Kvantummechanika. Cikkgyűjtemény., Vál. és ford. 
Györgyi G., Akadémiai K. Bp., 1971. 320.

• Wigner J.: Szimmetriák és refl exiók. Wigner Jenő tudományos esszéi. Ford. 
Györgyi G., Gondolat. Bp., 1972. 355.

• Wigner J.: Csoportelméleti módszer a kvantummechanikában. Ford. Györ-
gyi G., Sebestyén Á. Szerk. Sebestyén Á. Akadémiai K. Bp., 1979. 391.

• Fizika és megismerés: tanulmányok. Vál. és az utószót írta Ágoston H. Ford. 
Györgyi G. et al. Kriterion- Bukarest, 1979. (Korunk könyvek). 219.

• Wigner Jenő válogatott írásai. Vál. és előszót írta Ropolyi L., ford. Györgyi 
G., Szegedi P. Typotex. Bp., 2005. 461.

7.2. TANULMÁNYOK

1954
• Schrödinger, Erwin: Mai felfogásunk az anyagról. = Magy. Fiz. Foly. 1954 

(2. köt.) 3. füz. 221–232

1955
• Hodgson, P. E.: Elemi részecskék. = Magy. Fiz. Foly. 1955 (3. köt.) 2. füz. 

181–189
• Infeld, L.: A klasszikus elektrodinamika legújabb fejlődése. = Magy. Fiz. 

Foly. 1955 (3. köt.) 3. füz. 317–326
• Schatzman, E.: A grafi trészecskék okozta interstelláris fénypolarizáció. = 

Magy. Fiz. Foly. 1955 (3. köt.) 5. füz. 561–570

1956
• Zeldovics, J. B. – Lukjánov, Sz. Ju. – Szmorogyinszkij, Ja. A.: A neutrinó 

tulajdonságai és a kettős β-bomlás. = Magy. Fiz. Foly., 1956. (4. köt.) 2. 
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füz. 167–208. (A fordító kiegészítése a 200–207. oldalon található Függelék: 
Györgyi G: Részecske és antirészecske leírása a Dirac-elméletben.)

• Rutherford, E.: Az alfa- és béta-részecskék szóródása anyagban, és az atom 
szerkezete. = Magy. Fiz. Foly., 1956. (4. köt.) 3. füz. 283–300.

• Chadwick, J.: A neutron. = Magy. Fiz. Foly., 1956. (4. köt.) 4. füz. 399–414.
• Ivanenko, D.: A neutron-hipotézis. = Magy. Fiz. Foly., 1956. (4. köt.) 5. füz. 509–510.
• Curie, I. – Joliot, F.: A radioaktivitás egy új fajtája. = Magy. Fiz. Foly., 1956. 

(4. köt.) 6. füz. 559–601.

1957
• Lawrence, F. O. – Livingston, M. S.: Nagysebességű könnyű ionok előállí-

tása nagyfeszültség alkalmazása nélkül. = Magy. Fiz. Foly., 1957. (5. köt.) 
2. füz. 163–181.

• Gell-Mann, M.: Az új elemi részecskék mint eltolódott töltésmultiplettek. = 
Magy. Fiz. Foly., 1957. (5. köt.) 4. füz. 363–380.

• Sorok egy meglepő felfedezésről.  = Fizikai Szemle 1957. (7. évf.) 5. sz. 165. 
(Válogatás W. Paulinak V. F. Weisskopfhoz írt leveleiből.)

1961
• Schiff , L. I.: Az általános relativitáselmélet kísérleti igazolásáról. = Magy. 

Fiz. Foly., 1961. (9. köt.) 3. füz. 201–208.
• Schiff , L. I.: Az antianyag gravitációs tulajdonságai. = Magy. Fiz. Foly., 

1961. (9. köt.) 3. füz. 217–230.
• Jánossy Lajos: Megfontolások a valószínűségszámítás alapjairól. = Magy. 

Fiz. Foly., 1961. (9. köt.) 5. füz. 327–340.
• Segre, E.: Az antinukleon tulajdonságai. = Fizikai Szemle 1961. (11. évf.) 5. 

sz. 149–154.
• Cluny, Hilaire: A radioaktiv hulladékok elhelyezése. = Fizikai Szemle 1961. 

(11. évf.) 9. sz. 270–274.

1962
• Born, Max – Kármán Tódor: Rezgések térrácsokban. = Magy. Fiz. Foly., 

1962. (10. köt.) 1. füz. 47–69.
• Bolotovszkij, Borisz Mihajlovics: A Vavilov–Cserenkov-jelenség elmélete. 

= Magy. Fiz. Foly., 1962. (10. köt.) 2. füz. 91–141.
• Kamerlingh Onnes, H.: Kísérletek folyékony héliummal. Tiszta fémek el-

lenállásának változása igen alacsony hőmérsékleteken. = Magy. Fiz. Foly., 
1962. (10. köt.) 3. füz. 241–243.

• Meissner, W. – Ochsenfeld, D.: Egy új jelenség szupravezetés bekövetkezé-
sekor. = Magy. Fiz. Foly., 1962. (10. köt.) 3. füz. 245–246.

• London, F. – London, H.: Az elektromágneses téregyenletek szupravezető-
ben. = Magy. Fiz. Foly., 1962. (10. köt.) 4. füz. 317–331.
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• Bardeen, J. – Cooper, L. N. – Schrieff er, J. R.: A szupravezetés elmélete. = 
Magy. Fiz. Foly., 1962. (10. köt.) 6. füz. 527–584.

1963
• Pauli, Wolfgang: A kizárási elv és a kvantummechanika (oroszból). = Fizikai 

Szemle 1963. (13. évf.) 12. sz. 367–375.

1964
• Pauli, Wolfgang: A spin és a statisztika kapcsolata. = Magy. Fiz. Foly., 1964. 

(12. köt.) 4. füz. 415–425.
• van der Waerden, B. L.: A kizárási elv és a spin. = Magy. Fiz. Foly., 1964. 

(12. köt.) 5. füz. 453–490.
• Wigner Jenő: Áttekintés az ütközések elméletéről. = Fizikai Szemle, 1964. 

(14. évf.) 2. sz. 35–43.
• Wigner Jenő: A matematika meghökkentő hatékonysága a természettudomá-

nyokban. = Fizikai Szemle, 1964. (14. évf.) 6. sz. 173–180.

1965
• Wigner Jenő: Események, természettörvények, invarianciaelvek. = Fizikai 

Szemle, 1965. (15. évf.) 1. sz. 1–6.
• Pauli, W.: A kizárási elv, a Lorentz-csoport, és a téridő s a töltés tükrözése. = 

Magy. Fiz. Foly., 1965. (13. köt.) 1. füz. 107–126.
• Wigner Jenő: Szimmetria és a megmaradási tételek. = Magy. Fiz. Foly., 

1965. (13. köt.) 3. füz. 309–318.
• Heisenberg, W.: Kinematikai és mechanikai összefüggések új kvantumelmé-

leti értelmezésről. = Magy. Fiz. Foly., 1965. (13. köt.) 5. füz. 447–459. és ua. 
In: Kvantummechanika. Cikkgyűjtemény. Szerk. Jánossy L., vál. és ford.: 
Györgyi G. Bp., 1971. Akadémiai K. 11–24.

• Born, M. – Jordan P.: A kvantummechanikáról I. = Magy. Fiz. Foly., 1965. 
(13. köt.) 6. füz. 529–557. és ua. In: Kvantummechanika. Cikkgyűjtemény. 
Szerk. Jánossy L., vál. és ford.: Györgyi G. Bp., 1971. Akadémiai K. 25–54.

• Szmorogyinszkij, J. A. : Az elemi részecskék spektruma. = Fizikai Szemle, 
1965. (15. évf.) 5. sz. 151–161.

1966
• Salam, Abdus: A csoportelmélet és a szimmetriafi zikus. = Fizikai Szemle, 

1966. (16. évf.) 9. sz. 266–273.
• Born, M. – Heisenberg, W. – Jordan, P.: A kvantummechanikáról II. = Magy. 

Fiz. Foly., 1966. (14. köt.) 1. füz. 35–85. és ua. In: Kvantummechanika. 
Cikkgyűjtemény. Szerk. Jánossy L., vál. és ford.: Györgyi G. Bp., 1971. 
Akadémiai K. 55–106.

• Dirac, P. A. M.: A kvantummechanika alapegyenletei. = Magy. Fiz. Foly., 
1966. (14. köt.) 2. füz. 171–181. és ua. In: Kvantummechanika. Cikkgyűjte-
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mény. Szerk. Jánossy L., vál. és ford.: Györgyi G. Bp., 1971. Akadémiai K. 
107–118.

• Pauli, W.: A hidrogénszínképről az új kvantummechanika szempontjáról. = 
Magy. Fiz. Foly., 1966. (14. köt.) 3. füz. 271–293. és ua. In: Kvantumme-
chanika. Cikkgyűjtemény. Szerk. Jánossy L., vál. és ford.: Györgyi G. Bp., 
1971. Akadémiai K. 119–142.

• Schrödinger, Erwin: A Heisenberg – Born – Jordan-féle kvantummechanika 
viszonya az enyémhez. = Magy. Fiz. Foly., 1966. (14. köt.) 4. füz. 359–374. 
és ua. In: Kvantummechanika. Cikkgyűjtemény. Szerk. Jánossy L., vál. és 
ford.: Györgyi G. Bp., 1971. Akadémiai K. 143–158.

• Born, Max: Az ütközési folyamatok kvantummechanikája. = Magy. Fiz. 
Foly., 1966. (14. köt.) 5. füz. 463–484. és ua. In: Kvantummechanika. Cikk-
gyűjtemény. Szerk. Jánossy L., vál. és ford.: Györgyi G. Bp., 1971. Akadé-
miai K. 159–180.

• Feynman, R. P.: A nemrelativisztikus kvantummechanika felépítése a tér-
időben. = Magy. Fiz. Foly., 1966. (14. köt.) 6. füz. 595–624. és Kvantumme-
chanika. Cikkgyűjtemény. Szerk. Jánossy L., vál. és ford.: Györgyi G. Bp., 
1971. Akadémiai K. 181–210.

• Szmorogyinszkij, J. A. : Kinematika és Lobacsevszkij-geometria. = Fizikai 
Szemle, 1966. (16. évf.) 8.sz. 248–256.

1967
• Heisenberg, W.: A kvantumelméleti kinematika és mechanika szemléletes 

tartalmáról. = Magy. Fiz. Foly., 1967. (15. köt.) 1. füz. 87–106. és ua. In: 
Kvantummechanika. Cikkgyűjtemény. Szerk. Jánossy L., vál. és ford.: Györ-
gyi G. Bp., 1971. Akadémiai K. 211–230.

• Bohr, N.: A kvantumposztulátum és az atomisztika újabb fejlődése. = Magy. 
Fiz. Foly., 1967. (15. köt.) 2. füz. 193–211. és Kvantummechanika. Cikk-
gyűjtemény. Szerk. Jánossy L., vál. és ford.: Györgyi G. Bp. 1971. Akadé-
miai K. 231–250.

• Neumann J.: A kvantummechanika matematikai megalapozása. = Magy. Fiz. 
Foly., 1967. (15. köt.) 3. füz. 271–318 és ua. In: Kvantummechanika. Cikk-
gyűjtemény. Szerk. Jánossy L., vál. és ford.: Györgyi G. Bp., 1971. Akadé-
miai K. 251–298.

• Neumann J.: A kvantummechanika valószínűségelméleti felépítése. = Magy. 
Fiz. Foly., 1967. (15. köt.) 5. füz. 481–485. és ua. In: Kvantummechani-
ka. Cikkgyűjtemény. Szerk. Jánossy L., vál. és ford.: Györgyi G. Bp., 1971. 
Akadémiai K. 299–320.

1970
• Weyl, H.: Kvantummechanika és csoportelmélet. = Magy. Fiz. Foly., 1970. 

(18. köt.) 4. füz. 357–392.
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1971
• Weisskopf, V.F.: A fi zikus hivatás becsülete. = Fizikai Szemle, 1971. (21. 

évf.) 3. sz. 65–69.
• 

1973
• Wigner Jenő: Az inhomogén Lorentz-csoport unitér ábrázolásairól. = Magy. 

Fiz. Foly., 1973. (21. köt.) 1. füz. 21–72.
• Bargmann, V.: A Lorentz-csoport irreducibilis unitér ábrázolásai. = Magy. 

Fiz. Foly., 1973. (21. köt.) 2. füz. 103–175.
• Dirac, P. A. M: A kvantumelmélet kibontakozása. = Fizikai Szemle, 1973. 

(23. évf.) 10. sz. 289–294.
• Lánczos Kornél: A Poisson-féle zárójeles kifejezés. = Fizikai Szemle, 1973. 

(23. évf.) 11. sz. 321–325.
• Wigner Jenő: Relativisztikus hullámegyenletek. = Magy. Fiz. Foly., 1973. 

(21. köt.) 4. füz. 387–402.

1974
• Newton, T. D. – Wigner Jenő: Elemi rendszerek lokalizált állapotai. = Magy. 

Fiz. Foly., 1974. (22. köt.) 1. füz. 87–98.
• Inönü, Erdal – Wigner Jenő: A Galilei-csoport ábrázolásai. = Magy. Fiz. 

Foly., 1974. (22. köt.) 2. füz. 183–193.
• Inönü, Erdal – Wigner Jenő: Csoportok és ábrázolásaik kontrakciójáról. = 

Magy. Fiz. Foly., 1974. (22. köt.) 3. füz. 265–278.

8. RÓLA SZÓLÓ ÍRÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK 
(VÁLOGATÁS)

• Lovas I.: Györgyi Géza: Elméleti magfi zika, Műszaki Könyvkiadó 1961. = 
Fizikai Szemle, 1962. (12. évf.) 3. sz. 92.

• Frenkel A. – Marx Gy.: Búcsú Györgyi Gézától. = Fizikai Szemle, 1973. (23. 
évf.) 12. sz. 353–356.

• Szegő K.: Györgyi Gézára emlékezünk. = Fizikai Szemle, 2000. (50. évf.) 
10. sz. 337–338.

• Németh J.: A Yukawa-potenciáltól a relativisztikus magerőkig. = Fizikai 
Szemle, 2000. (50. évf.) 10. sz. 339–342.

• Bencze Gy.: Csoportelmélet és sokrészecske-szóráselmélet. = Fizikai Szem-
le, 2000. (50. évf.) 10. sz. 343–345.

• Lovas I.: Kvantált-e az elektromágneses tér? = Fizikai Szemle, 2000. (50. 
évf.) 10. sz. 345–347.
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• Lovas I.: Györgyi Géza, 1930–1973. = Természet Világa, 2001. (132. évf.) 
3. sz. 116–118.

• Füstöss László: 23 levél Amerikából – Wigner Jenő és Györgyi Géza kap-
csolata, In: Wigner Jenő élete és munkássága, 1902–1995, CD-ROM, szer-
zők: Füstöss László, Szilágyiné Csécs Mária, Lévay Péter, főszerk.: Horváth 
Péter, A magyar tudomány és technika nagyjai sorozat. Bp., BME OMIKK, 
2004.

• Kovács L.: Wigner Jenő levelei Györgyi Gézához. = Fizikai Szemle, 2015. 
(65. évf.) 5. sz. 156–162.

• Lévai P: Györgyi Géza emléktáblájának avatására. = Fizikai Szemle, 2015. 
(65. évf.) 7–8. sz. 258–259.
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FÜGGELÉK

WIGNER JENŐ TOVÁBBI LEVELEI 
GYÖRGYI GÉZÁHOZ

A ’Fordítói, tudománytörténészi munkássága és a Wigner-levelezés’ c. fejezet-
ben a Wigner Jenő által Györgyi Gézának írt levelekből közöltünk válogatást, 
a többi levelet az alábbiakban mutatjuk be. Ha a fejléc ill. címzés az előtte álló 
levélével azonos, nem ismételjük.

PALMER PHYSICAL LABORATORY
PRINCETON UNIVERSITY

PRINCETON, NEW JERSEY 08540

1963. november 27.
Dr. Györgyi Géza
KULTÚRA
Pf.: 149
Budapest 62, Magyarország

Kedves Dr. Györgyi,

Csupán megköszönöm önnek a THE NEW HUNGARIAN QUARTERLY meg-
küldését, nagyon várom már, hogy olvashassam azt.

A legjobbakat kívánva,

 igaz tisztelettel,
 Eugene P. Wigner (kézírás)
 
EPW/JA
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1964. február 7.
Dr. Györgyi G.
A Magyar Tudományos Akadémia
Központi Fizikai Kutató Intézete
Pf.: 49.
Budapest, 114,
Magyarország

Kedves Dr. Györgyi:

Nagyon szépen köszönöm január 24-i levelét és azt, hogy ilyen gyorsan reagált 
a cikkem fordítására vonatkozó javaslataimra. Örülök, hogy megtudtam az „an-
gular momentum” fogalmának magyar jelentését, és ezt a szót megpróbálom 
magyar tudásom részévé tenni. Az ön leveléhez csatolta a korábbi cikk korrektú-
ráját, de ezzel kapcsolatban nincs megjegyzésem az ön számára.

Eredetileg nem realizáltam, hogy ön ilyen sok cikkem fordítására gondolt. 
Nagyon hízelgő rám nézve – megbocsájt nekem ezért –, de bizonyos kétségeim 
vannak afelől, hogy lesz-e érdeklődés ennyi régi cikk iránt. Elkészítettem az 
időtükrözés (Time Reversal) bírálatát, és vissza küldtem azt Dr. Marxnak, mivel 
nem tudom a pontos címet, ahova küldenem kellene. A szuper kiválasztási sza-
bályok (Superselection Rules) fordítása még nem érkezett meg, ugyan úgy, mint 
a meghökkentő hatékonyság (Unreasonable Eff ectiveness) cikké sem. [A mate-
matika meghökkentő hatékonysága a természettudományokban] Ez utóbbival 
kapcsolatban nagyra értékelem, hogy ön az „unreasonable” fogalomra a meg-
hökkentő fordítást használta – remélem, hogy nem töltött túl sok időt ezekkel a 
fordításokkal.

Minden jót kívánva,

 igaz tisztelettel,
 Eugene P. Wigner (kézírás)

EPW:rl
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1964. február 21.
Kedves Dr. Györgyi:

Most kaptam meg két másik cikkem fordítását: az elemi részek saját parítása 
(Intrinsic Parity of Elementary Particles) és a matematika meghökkentő haté-
konysága... (The Unreasonable Eff ectiveness of Mathematics...) Mindkét fordí-
tást élveztem és néhány helyen azokat bámulatosnak találtam és jobbnak, mint 
az eredetit. Valóban nagyra becsülöm a fordítót, bárcsak ismerném őt!

Azonban úgy tűnik nekem, hogy néhány helyen a fordítás túlságosan tapad 
az eredetihez és ezeket a helyeket nehéz olvasni. Az angol írásmódban hasz-
nálható a beillesztett mellékmondat, amelynek nincs megfelelője a magyarban. 
Rettenetesen nehéz fordítani, de azt gondolom, hogy ha a fordító még egyszer 
átnézi a szöveget, akkor azt simábbá és könnyebben olvashatóvá tudja tenni. Ez 
kevésbé vonatkozik a „paritásról” szóló cikkre inkább a „meghökkentő haté-
konyság...” cikkre. Teljesen tisztában vagyok azzal, hogy a magyar tudásomnak 
sokat ártott az, hogy huzamosan távol vagyok Magyarországtól. Mindazonáltal 
nekifogtam néhány javaslatot tenni, s a fordítóra bízom, fi gyelembe veszi-e azo-
kat. Azonban azt hiszem, ha most ennyi idő után újra olvassa, megtalálja annak 
lehetőségét, hogy a megfogalmazás súlyosságán valamelyest enyhítsen, és a for-
dítást könnyedebbé tegye.

Függetlenül attól, hogy ki a fordító, remélem nem veszi szívére ezeket a 
megjegyzéseket. Amint mondtam, a fordítás bizonyos helyeken felette áll az ere-
detinek, de szeretném ha mindenütt felülmúlná azt.

Ismét köszönöm ebben a témában az érdeklődését, maradok,

 igaz tisztelettel,
 Eugene P. Wigner (kézírás)
 
EPW/JA

P.S. Kaptam egy karácsonyi üdvözlő kártyát, amelyet nagyon szívesen megvá-
laszolnék, ha nem ebben az évben, akkor jövőre. Sajnos nem tudom elolvasni az 
aláírást. Tudna segíteni nekem? Mellékelem a lapot.
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1964. május 7.
Dr. Györgyi Géza
Szilágyi Erzsébet fasor 79
Budapest, II. ker.
Magyarország

Kedves Dr. Györgyi,

Engedje meg, hogy legőszintébben megköszönjem az ön szép elméleti magfi zika 
könyvét, amely most érkezett. Régóta nem olvastam modern magfi zikai könyvet 
és várom, hogy végigolvassam az önét. Elküldhetem önnek, valóban csak egy 
kis ellentételezésként, néhány jelenlegi cikkem reprintjét? Tudom, hogy azok 
közül a legtöbb kevésbé érdekli önt, de lehet egy-kettő, amelyet ön el akar ol-
vasni.

 tisztelettel,
 Eugene P. Wigner (kézírás)

Magyarul is küldöm üdvözletemet. Érdekelné az Eisenbud–Wigner-könyvnek 
egy német fordítása? (kézírással, magyarul)

EPW/JA

1964. május 12.
Dr. Györgyi G.
A Magyar Tudományos Akadémia
Központi Fizikai Kutató Intézete
Pf.: 49.
Budapest, 114,
Magyarország

Kedves Dr. Györgyi,

Nagyon szépen köszönöm az ön kedves levelét, valamint Dr. Szigeti nevét és 
címét. A közeljövőben írok neki.

Örülök, hogy észrevételeim segítették önt az ön által küldött fordításokban. 
Remélem nem volt túl nehéz fi gyelembe venni azokat. Nagyon megtisztelne, ha 
ön az én Nobel előadásomat is közölné a FIZIKAI SZEMLÉBEN. Azt már pub-
likálták, vagy folyamatban van a publikáció Németországban, Svédországban 
és az USA-ban. Nem tudom, vajon ön szívesen venné-e, hogy néhány helyen 
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változtassak azon. Ha igen, akkor kérem, tudassa velem, és küldök önnek hama-
rosan egy módosított kéziratot.

Ezzel egy időben írok a kiadónak, Akadémiai Kiadó (kézírással magyarul), 
kérve őket, hogy a tiszteletdíjamat egy volt tanáromnak Dr. I. Oppelnek küldjék. 
Remélem, hogy ez lehetséges.

Végül engedje meg, hogy megdicsérjem az ön angol tudását. Én saját ke-
mény munkámmal (by the sweat of my brow) tanultam a nyelvet, nagyon érzé-
keny vagyok a pontatlanságokra és a nyelvtani hibákra. Az ön levele tökéletes.

Őszinte üdvözlettel –
 Eugene P. Wigner (kézírás)

 
EPW/JA

Magánlevél Wigner kézírásával:

1964. június 30
Kedves Györgyi Úr!

Nagyon köszönöm, kedves június 4-iki levelét. Amint megkaptam, írtam Prince-
tonba és megkértem őket, küldjék el a szóban fekvő előadásom egy példányát. 
Tegnap jött a kézirat – de nem az volt amiért írtam. Nyáron nehéz Princetonban 
bármit is elintézni és a rendes titkárnőmnek megoperálták a kezét, nem tud most 
segíteni. Szóval csak elnézését akartam kérni a késlekedésért.

Wisconsinban vagyunk a nyár legnagyobb részére, egy elméleti iskolában 
veszek részt.

Kitűnő tisztelettel
 Wigner Jenő

Igen kérném, adja át üdvözletemet és nagyra becsülésem kifejezését Mihály Ka-
talin kollégának. Ugye az ön intézetében dolgozik?
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PALMER PHYSICAL LABORATORY
PRINCETON UNIVERSITY

PRINCETON, NEW JERSEY 08540

1964. szeptember 15.
Dr. Györgyi G.
Központi Fizikai Kutató Intézet
Postafi ók 49.
Budapest, 114,
Magyarország

Kedves Dr. Györgyi,

Nagyon szépen köszönöm, hogy megküldte az „Események, természettörvények 
és invarianciaelvek [1963. évi Nobel-előadás]” (Events, Laws of Nature and In-
variance Principles) fordítását. Angolul válaszolok, mert azt szeretném, hogy ön 
a választ minél előbb megkapja. Azt találtam, amint azt vártam is, az ön fordítá-
sa egészen kiváló, és valóban nagyon büszke vagyok rá, hogy szakított időt arra, 
hogy saját maga fordítsa le a tanulmányt. Éppen most kaptam meg azt a FIZIKAI 
SZEMLÉT, amely „A matematika meghökkentő hatékonysága a fi zikában” cik-
kem fordítását tartalmazza („The Unreasonable Eff ectiveness of Mathematics in 
the Physical sciences”). A fordítást nemcsak kiválónak, de tökéletesnek találtam.

Az ön által megküldött fordításban nagyon sok változtatást javasoltam. Ezek 
nem szörnyen fontosak, de a szöveget gördülékenyebbé teszik az én ódivatú 
nyelvtudásomban. Hogy ha ön úgy érzi, hogy ezekkel nem ért egyet, ez részem-
ről rendben van; de mivel az ön fordítását természetesen alaposan olvastam át, 
úgy gondoltam, egyúttal változtatásokra is javaslatot teszek. Azokban az ese-
tekben ahol kétségeim voltak, egy kérdőjelet tettem a margóra a szokásos vonal 
helyett. Kiegészítettem a 7 és 8 jelű lábjegyzeteket.

Legjobbakat kívánva, üdvözlettel,

 tisztelettel,
 Eugene P. Wigner (kézírás)

EPW/JA

Gyorgyi_Geza3.indd   250Gyorgyi_Geza3.indd   250 2016. 03. 16.   11:11:372016. 03. 16.   11:11:37



251

1965. április 2.
Kedves Györgyi kolléga!

Nagyon köszönöm, hogy beküldötte a Szimmetria és megmaradási tételek fordí-
tását és nem kell, úgy-e, mondanom, hogy nagy megtiszteltetés, hogy lefordítot-
ták cikkemet magyarra és közölni fogják. Fordításukból értesültem először, hogy 
oroszra is lefordították a cikket. Senki sem említette ezt ezelőtt.

Nem tudom, meg fog-e bocsátani, hogy a fordításban néhány módosítást ja-
vasolok. Gyakran mondom, milyen nehéz valamit lefordítani, mert különböző 
nyelveken különböző dolgokat lehet jól kifejezni. A legtöbb esetben azt javaso-
lom, hogy egyes szavakat, amik a magyarban feleslegesnek tűnnek fel nekem, 
elhagyjanak. Egy pár más helyen kissé kevésbé szószerinti fordítást javaslok. 
Nem vagyok már egészen otthon a magyar nyelvben és, azt hiszem, a nyelv 
sokat változhatott is, mióta én elkerültem Magyarországról. Így persze a végső 
döntés a két szöveg között a fordítóé. Egy pár helyen, ahol magam sem tudtam, 
mit kedvelek jobban, kérdőjelet tettem a margóra.

Pár nap előtt postára adtuk a Special Functions of Mathematical Physics elő-
adásjegyzeteket, remélem, megérkeztek. Kérem, ne terhelje idejét megírni, hogy 
mely módosításokat fogadtak el a mellékelt fordításban.

 Kitűnő tisztelettel és kollegiális
 üdvözlettel
 Wigner Jenő (kézírás)
 

(Magyar nyelven gépelt szöveg. Wigner a legtöbb helyen kézzel beírta a hosszú 
ékezeteket, ahol nem tette, ott mi megtettük.)

1965. május 7.
Kedves Dr. Györgyi:

Ez csak köszönet a FIZIKAI SZEMLE azon példányáért, amelynek elküldését 
nagyra értékelem. Szükségtelen mondanom, nagyon büszke vagyok, hogy ön a 
cikkemet értékesnek találta arra, hogy lefordítsa és publikálja.

Közbevetőleg, rendszeres kapcsolatban vagyok Dr. Marx-szal, mert szeret-
ném az ő „Túl az atomfi zikán” („Beyond Atomic Physics”) című könyvét angol-
ra fordíttatni.

 Őszinte tisztelettel,
 Wigner Jenő (kézírás)
EPW:rr

Gyorgyi_Geza3.indd   251Gyorgyi_Geza3.indd   251 2016. 03. 16.   11:11:372016. 03. 16.   11:11:37



252

Magyar nyelven gépelt magánlevél:

1966. augusztus 13.
Kedves Kolléga!

Nagyon megtisztelve érzem magam, hogy le akarják fordítani az Eisenbud és 
általam írt könyvet magyarra. Nem jöhetett volna jobb időben az érdeklődése, 
mert épen átdolgoztuk a könyvet, egy princetoni kollégával együtt. A változáso-
kat, amiket javasol, mind végrehajtottuk és persze sok más változtatást is eszkö-
zöltünk. Az ok az volt, hogy az American Institute of Physics új kiadást tervez a 
kézikönyve számára és kért, hogy dolgozzuk át a régi cikkünket. I. Garvey az új 
munkatárs neve és nagyon sokat is segített. Eisenbud érdeklődési köre más irá-
nyokba terelődött, de ő is továbbra is szerepel mint szerző.

Nagyon lekéstünk a kézirattal és így az egyetlen példányt elküldöttük a kézi-
könyv kiadójának. Még a Princeton University Press-nek sincsen példánya, pe-
dig az övé a „Copyright”. Ez azomban rendbe fog jönni. Mi is nyaralunk és így 
nem volt másológép rendelkezésemre.

Ha magam írok levelet, szívesen írok magyarul. Ha azomban Princetonban 
vagyok, diktálni szoktam a leveleket és akkor persze nem irhatok magyarul. Ha 
Önnek a magyar nyelv könnyebben folyik a tolláról, írjon magyarul. Ha stílusom 
zökkenős is, jól értem a nyelvet.

Nem tudom, említettem-e ezelőtt, hogy az egyik gimnáziumi tanárom, Dr. 
Oppel Imre, Gyénesdiáson, Veszprém megyében él nagyon szűkös körülmények 
között. Ha helyesen értem, a nyugdijja valami 20 dollárnak felel meg havonta. 
Ha ez az adat téves is volna, mint remélem téves, tény marad, hogy nagyon szű-
kös körülmények között él. Azt hiszem, valami szerzői javadalmazásban lesz 
részem, ha a terv megvalósul, hogy a könyvünk magyar fordításban megjelenik. 
Nagyon szeretném, ha ezt Oppel Imrének, Gyénesdiás 187, Veszprém megye 
fi zetnék ki mihelyt ez lehetséges. Remélem, nem veszi zokon, hogy erről ilyen 
korán írok.

Remélem, a Maguk nyaralása is kellemes és hogy nem lesz túl sok bajuk a 
könyv fordításával.

 Igaz tisztelője
 Wigner Jenő (kézírásos aláírás)

(Wigner a legtöbb helyen kézzel beírta a hosszú ékezeteket, ahol nem tette, ott 
mi megtettük. A mássalhangzós helyesírási hibákat változatlanul hagytuk.)
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PALMER PHYSICAL LABORATORY
PRINCETON UNIVERSITY

PRINCETON, NEW JERSEY 08540

1966. augusztus 30.
Dr. Györgyi G.
Magyar Tudományos Akadémia
Központi Fizikai Kutató Intézete (magyarul címezve)
Postafi ók 49
Budapest 114.

Kedves Dr. Györgyi,

Az Eisenbud–Wigner-könyv első fejezetének fordítását éppen most kaptam meg, 
és természetesen mély benyomást tett rám a világos fogalmazás. Szeretném ja-
vasolni azonban, hogy a fordítást jelenleg ne folytassa, mert a második kiadást 
jelentősen átdolgoztuk. Ez kevésbé érinti az első fejezetet, mint a többit – itt az 
egyetlen lényeges változtatás a C12 tömegskála és a gerjesztett magokra vonat-
kozó néhány friss anyag. Azonban a későbbi fejezetekben több átdolgozás van.

Már tettem lépéseket azért, hogy visszaszerezzem a kéziratot és remélem ha-
marosan beszélhetünk róla.

  Őszinte tisztelettel,
 Wigner Jenő (kézírás)

EPW/JA

1966 szeptember 6
Kedves Dr. Györgyi,

Csak most tudtam meg a HANDBOOK OF PHYSICS értesítéséből, hogy az Ei-
senbud–Wigner-könyv hasáblevonatát 30–60 napon belül fogják küldeni.

 Tisztelettel,
 Wigner Jenő (kézírás)

EPW/JA
cc: – Mr. Fair
Princeton University Press
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1966. november 3.
Kedves Dr. Györgyi,

Nagyon szépen köszönöm október 23-i kedves levelét. Hamarosan dolgozni fo-
gok az Eisenbud–Wigner-könyv kefelenyomatán és ezután visszatérünk erre a 
kérdésre.

Nagyon örülök annak, hogy a FIZIKAI SZEMLE egy cikket szentel Johnny 
von Neumannnak és nagyon hízelgő rám nézve, hogy az Amerikai Filozófi ai 
Társaságnál (American Philosophical Society) publikált írásomat önök meg kí-
vánják jelentetni. Nagyon meglepett az is, hogy önök ismerik ezt a publikációt, 
melynek végül is nagyon kicsi az olvasó tábora.

A fordítást, melyet a leveléhez csatolt, egészen kiválónak tartom, és úgy 
gondolom, hogy ez valóban jobban hangzik, mint az eredeti. Azonban néhány 
változtatást szeretnék javasolni, amelyek nem lényegesek, de megszüntetnek né-
hány kétértelműséget és olyan árnyalatokat adjanak a jelentésnek, melyeket én 
szívesen látnék. A fordító ne tekintse ezt kritikának, csak a szerző pedantériájá-
nak. Mindenesetre a változtatások nem igazán lényegesek.

Visszatérhetek-e néhány nap múlva a népszerűsítő cikkeim publikálásának a 
kérdésére? Úgy gondoltam, hogy a fordításban a változtatásokra tett javaslatai-
mat amint lehet, továbbítom.

 Őszinte tisztelettel,
 Eugene P. Wigner (kézírás)

EPW/JA

1966. november 29.
Kedves Dr. Györgyi,

Mindig öröm öntől levelet kapni, és remélem, hogy nem kések túl sokat a vá-
lasszal. Egy kicsit zavarban vagyok a TIT kiadójának kérését illetően, ugyan-
is az Indiana University Press hasonló vállalkozásba fogott. Komoly kétségeim 
vannak ennek a vállalkozásnak a sikerét illetően. Attól tartok, hogy az eladás 
csalódást fog okozni. Ők maguk végezték cikkeim válogatását, az én egészen 
kis közreműködésemmel. Azt gondoltam, hogy az lenne a legjobb, végül is, ha 
ők nem közölnék újra azokat a tudományos cikkeket, amelyek már idejét múlttá 
váltak. Végeredményben a lista, melyet én önnek fogok küldeni, csak népszerű 
vagy félig népszerű írásokat tartalmaz.
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Az a javaslatom a TIT számára, várni kellene arra, amíg kiderül, mekkora si-
kere lesz a könyvnek. Ahogy tudom, sem az Indiana University Press, sem a TIT 
nem remél magas profi tot – valóban mindkettő nonprofi t. Azonban nem célszerű 
olyan könyvet megjelentetni, amelynek nagyon kevés olvasója lesz.

Legkiválóbb üdvözlettel,

  tisztelettel,
 Wigner Jenő (kézírás)

EPW/JA

Ms 4160 /17
Karácsonyi üdvözlő kártyára kézzel írt szöveg a Season’s Greetings oldalon:

Az Indiana University Pressnek velem kapcsolatban álló alkalmazottja ide fog 
látogatni (szüleihez) az ünnepek alatt. Akkor elküldjük azon cikkek jegyzékét, 
amelyeket ők fognak reprodukálni a nem-technikai cikkeim közül.

Az egyik cikket Ákos Károllyal át szeretném dolgozni. Ez a cikk eddig nem 
jelent meg.

Nyomtatva az üdvözlő kártya másik oldalán: and best wishes for the coming 
year

 [Kézírással] és sok örömet is hozzon,
 Wigner Jenő

Az MTA Kézirattárában az MS 4160 19.2 és 19.4 jelű lapokon a Symmetries 
and Refl ections c. Wigner mű eredeti angol kiadásának tartalomjegyzéke látható 
apró számszerű kiegészítésekkel. Ezen lapok hátoldalán, a 19.1 és a 19.3. jelű lapo-
kon, Wigner kézírásával az alábbi kiegészítő irodalmi hivatkozásokat olvashatjuk:

Proc. Amer. Philos. Soc. 93 521 (1949)
Proc. National Acad. Sc. 51, 956 (1964)
Proc. Intern. School Enrico Fermi, Course 29 Acad Press 1964
The Nobel Foundation, Stockholm 1964
Rev. Mod. Phys 29, 255 (1957)
Scientifi c Monthly, 42 40 (1936)
Amer. Journ. Physics 23 37 (1955)
Jour. App.Physics 17 857 (1946)
Scientifi c. Amer. August 1956
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Science 108 517 (1948)
Bull. Atomic Sc. XVI. No 10, p490 (1960)
Amer. Journ. Physics 31 6 (1963)
The Scientist Speculates W. Heinemann, London 1961
The Monist 48 248 (1964)
The Logic of Personal Knowledge, Routledge, Kegan Paul, London 1961
Proc. Amer. Philos. Soc. 94 (1950)
Comm. Pure Applied Math 13, 1 (1960)
New York Times Magazine Dec. 2 1963 p34
Bull. Atomic Scient XVII No 3, p82 (1961)
Year Book of Am. Philos Soc. 1955 p435
Year Book of Am. Philos. Soc. 1957 p149
The Nobel Foundation, Stockholm 1964
Proc. 4th Can. Math. Congress U. of Toronto Press, 1959

1967. január 13.
Kedves Dr. Györgyi,

remélem, hogy ez a levél nem érkezik túl későn az ön szabadsága előtt. Csato-
lom, azt a rövid nyilatkozatot, amelyet kértem, hogy az Indiana University Press 
tegye bele a könyvbe. Azt is szívesen venném, ha ez a magyar kiadásban is meg-
jelenne.

 Igaz tisztelettel,
 Wigner Jenő (kézírás)

EPW/JA

Ms 4160/21

Csatlakozni szeretnék ezen kötet szerkesztőihez, hogy kifejezzem köszönetemet 
Dr. F. Seitz és Dr. Alvin M. Weinbergnek azért, hogy engedélyezték a közösen 
írt cikkeinknek ebben a kötetben történő publikálását.

Ezen túlmenően szeretném megköszönni nekik és sok más egykori hallga-
tómnak az összes technikai adatot és minden fontos észrevételt, amelyekkel gon-
dolataimat gazdagították.
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RAMADA
INN

GAINESVILLE FLORIDA

1967 március 26.
Kedves Györgyi Kolléga!

A hét elejére jött meg levele Princetonba és emlékeztetett az Eisenbud–Wigner- 
könyvre. Már épen egy mérges levelet akartam írni a kiadónak, tiltakozva, hogy 
még mindig nem jött meg a korrektúra, amikor másnap megjött. Itt van most 
velem egy konferencián, és ahogy visszajutok Princetonba, lemásoltatom és el-
küldöm a másolatát.

A konferencia itt a nukleonok között ható erőkkel foglalkozik. Ezek szerepe 
a magfi zikában még egy év előtt – csodálatosképen – nagyon csekély volt. Az 
utolsó évben Talmi, Brown és Bethe megmutatták, hogyan lehet ezen erők isme-
retét felhasználni a magok struktúrájának és spektrumának megmagyarázására. 
Ez a téma rendkívül mostohán van kezelve az Eisenbud–Wigner-könyvben.

Remélem, hogy jól érzi Magát Triesztben és hogy érdekes az ott-tartózkodás.

 Igaz tisztelettel
 Wigner Jenő

(a teljes levél saját kézírással)
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PALMER PHYSICAL LABORATORY
PRINCETON UNIVERSITY

PRINCETON, NEW JERSEY 08540

1967. április 1.

Dr. Györgyi G.
Magyar Tudományos Akadémia
Központi Fizikai Kutató Intézet (magyarul)
Postafi ók 49.
Budapest, 114,

Kedves Dr. Györgyi,

A Floridából írt levelemnek megfelelően küldöm a magszerkezetről szóló cikk 
korrektúrájának a másolatát amilyen módon az American Institute of Phy-
sics-nek a HANDBOOK OF PHYSICS című könyvében fog megjelenni. Nem 
tudom, hogy jelenleg kié a copyright, és nem tudom, hogy a copyrightot tiszte-
letben tartják-e Magyarországon. Biztos vagyok, hogy az ön kiadója mindezekre 
a kérdésekre tudja a választ. Figyelembe kell vennie azt is, hogy lett egy új szer-
ző – G. T. Garvey, egy itteni kollégám Princetonban.

Ezt a levelet és a korrektúrákat Budapestre küldöm, mert feltételezem, hogy 
ön már időközben hazatért. Nagyon remélem, hogy az ön trieszti tartózkodás 
kellemes és hasznos volt.

 Igaz tisztelettel,
 Wigner Jenő (kézírás)
EPW/JA

1967. december 4.
Kedves Dr. Györgyi:

Nagy köszönet az Eisenbud–Garvey–Wigner-könyv megküldéséért. Éppen most 
fejeztem be az első részlet olvasását és néhány kis változtatást teszek. Néhány 
ebből csupán stilisztikai, és szerénytelenség lehet részemről, hogy szóvá teszem, 
tekintettel arra, hogy én milyen kevéssé vagyok képes most már az én anyanyel-
vemet használni. Bátran tekintsen most el ezektől a javaslatoktól, hogyha azok 
nem illenek bele a jelenlegi nyelvhasználatba. Néhány helyen szívesen változtat-
nék a hangsúlyon, vegye fi gyelembe azokat.
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A második részlet most érkezett meg, de még nem volt időm elolvasni. Tudas-
sa velem vajon a módosításnak ez a módja megfelel-e, vagy adjon más javaslatot.

Csak azokat az oldalakat küldöm vissza ahol változtatásokat javaslok.

 Igaz tisztelettel,
 Wigner Jenő (kézírás)

EPW/JA

1967. december 27.
Kedves Dr. Györgyi,

Átnéztem az Eisenbud–Garvey–Wigner-könyv fordítását. Négy vagy öt gépelé-
si hibát találtam, amelyeket pirossal megjelöltem, úgy érzem ezeken feltétlenül 
változtatni kell. Azonban számos javaslatot ceruzával írtam, ahol úgy gondol-
tam, hogy a magyar szöveg túlságosan közel van az angol eredetihez. Emlék-
szem, hogy amikor az én, eredetileg németül írt Csoportelmélet könyvemet an-
golra fordították, teljes egészében újra kellett fordítani németes angolról jobb 
angol nyelvre. Egyáltalán nem ez a helyzet az ön írásával, azonban úgy éreztem, 
mégis teszek néhány javaslatot. Tudomásul veszem természetesen, hogy az én 
magyar nyelvtudásom meglehetősen régi módi, és nem lennék meglepve, hogy 
ha ön a legtöbb esetben visszaállítaná az eredeti szöveget. Néhány esetben ahol 
különösen bizonytalan voltam, kérdőjelet tettem a margóra.

Számos cikk megjelent azóta, hogy a kéziratomat készítettem a HAND-
BOOK OF PHYSICS számára. Más cikkeket, amelyeket még korábban nem 
olvastam, azóta már elolvastam. Ennek eredményeképpen számos betoldás és 
változtatás van, de remélem ez nem okoz túl sok problémát.

Tudassa velem azt is, hogy vajon önnek az a kedvezőbb, ha az egész kéz-
iratot visszaküldöm normál levélként, vagy pedig csak azokat az oldalakat, ame-
lyeken javítás van légipostával.

Végül aziránt érdeklődnék, lehetséges lenne-e a honoráriumomból előleget 
küldeni egykori tanáromnak, Oppel Imrének. Címe amint ön azt tudja,

Gyenesdiás 183
Veszprém – m.

 tisztelettel,
 Wigner Jenő (kézírás)
 Eugene P. Wigner
EPW/JA
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1968. január 2.
Kedves Dr. Györgyi,

Nagyon remélem, hogy megkapja a levelemet, és még inkább azt, hogy kellemes 
és érdekes volt Franciaországi tartózkodása.

Most készülök átnézni az Eisenbud–Garvey–Wigner-könyvet. Több hely 
van a vége felé, ahol javaslok, ha nem is jelentős, csak a főnevekre vonatkozó 
változtatásokat. Ezek a jelenlegi munka eredményei. Azt hiszem rendben lesz, 
ha az egész kéziratot önnek normál postával küldöm – ez túlságosan nehéz a légi 
posta számára. Azonban időközben megvárom az ön instrukcióit.

Kérhetek öntől egy nagy szívességet? Hasznos lehetne számomra, hogy ha 
megkapnám a könyv kefelenyomatát. Nem túlzott gondosságból kérem ezt – va-
lóban csak referenciának szeretném megtartani arra az esetre, hogy ha írni fogok 
valami mást. Azonban erre a célra ez hasznos lesz.

A legjobbakat kívánva,
 tisztelettel,
 Eugene P. Wigner (kézírás)
EPW/JA
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1968. január 11.
Dr. Györgyi G.
Institut de Physique Nucleaire
Division de Physique Theorique
Boîte Postale 1
91 Orsay, France

Kedves Dr. Györgyi,

Nagyon szépen köszönöm 4-i kedves levelét.
Kérésének megfelelően a kefelenyomatot az ön akadémiai címére küldtük. 

Remélem épségben megérkezett. Tekintettel az anyag nagyságára úgy döntöttem, 
hogy azt normál postával küldöm, első osztályon, és egy héten belül megérkezik.

Minden, amit most nekem tennem kell, az az, hogy írok egy bevezetést, 
melyre az akadémia kedvesen megkért. Kíváncsian kérdem, hogy tudna-e ne-
kem néhány tanácsot adni a bevezetés tartalmára vonatkozóan. Természetesen 
mondani akarom, hogy a könyv azoknak az elméleti fi zikusoknak szól, akik 
alapvetően nem a magfi zika iránt érdeklődnek, de akik tájékozódni kívánnak az 
ismereteink növekedéséről és a problémákról ezen a területen.

Minden jót kívánva –
 tisztelettel,
 Wigner Jenő (kézírás)
EPW/JA

Magán légipostai levél Franciaországba: 

1968. január 22.

Kedves Dr. Györgyi,

Nagyon szépen köszönöm 17-i szívélyes levelét. Az nagyon jó ötleteket adott 
nekem a bevezetőhöz. Először küldhetem közvetlenül önnek véleményezésre?

 tisztelettel,
 Wigner Jenő (kézírás)
(boríték is van)
EPW/JA
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PALMER PHYSICAL LABORATORY
PRINCETON UNIVERSITY

PRINCETON, NEW JERSEY 08540

1968. február 1.
Dr. Györgyi G.
Institut de Physique Nucleaire
Boîte Postale No. 1
91 Orsay, FRANCE

Kedves Dr. Györgyi,

Nagyon szépen köszönöm kedves levelét, és várom, hogy megkapjam Nagyról 
írt ajánlólevelét.*

Csatolom, az Eisenbud–Garvey–Wigner-könyv magyar fordításához írt be-
vezetés előzetes változatát. Attól tartok egy kicsit, hogy az ön javaslatait túlságo-
san szorosan követtem, és hogy ha így van, akkor kérem az ön őszinte bírálatát. 
Remélem tudja, hogy én nem a könyv bevezetésének szerzőségéből csinálok 
büszkeségi kérdést.
 tisztelettel,
 Wigner Jenő (kézírás)

* Éppen megérkezett az ajánlólevél, megpróbálunk számára felajánlani valamit. 
(lábjegyzetként, kézírással)

EPW/JA
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1969. április 24.
Dr. Györgyi G.
Magyar Tudományos Akadémia
Központi Fizikai Kutató Intézet
Postafi ók 49.
Budapest, 114,

Kedves Dr. Györgyi,

Legőszintébben szeretném megköszönni az „AZ ATOMMAG SZERKEZETE” 
hasáblevonatát. Nagyon örülök, hogy ezt megkaptam, és csodálom az ön fordí-
tási ügyességét. Tudom, hogy az milyen nehéz.

 Őszinte tisztelettel,
 Wigner Jenő (kézírás)

EPW/JA

1969. december 31.
Kedves Dr. Györgyi,

Nagyra becsüljük az önök karácsonyi üdvözletét és az Eisenbud–Garvey–Wig-
ner-könyv egy példányát az ön fordításában, amely most érkezett. Ez tulajdon-
képpen a könyvnek naprakészebb változata, mint bármi más, amit én ismerek, 
és várom, hogy használjam azt azon előadásaim során, amelyeket a következő 
félévben fogok tartani.

Szintén köszönöm a SZIMMETRIÁK ÉS REFLEXIÓK („SYMMETRIES 
AND REFLECTIONS”) fordításáról az információt. Magától értetődően nagyon 
büszke vagyok arra, hogy önt érdekli ez a mű, amely végül is technikailag nem 
nagyon bonyolult. Dr. Nagytól megkaptam a fordításának egy példányát, csak 
mielőtt a karácsonyi rohanás megkezdődött, de eddig nem volt időm, hogy olyan 
gonddal nézem át, ahogy erre szükség van. Nagyon várom, hogy megtehessem ezt.

Minden jót kívánva az új évre,

 tisztelettel,

 Eugene P. Wigner (kézírás)
EPW/JA
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1970. február 3.
Kedves Dr. Györgyi,

Mélyen az adósa vagyok a SZIMMETRIÁK ÉS REFLEXIÓK („SYMMET-
RIES AND REFLECTIONS”) fordításába fektetett munkájáért. Nem is értem, 
hogy ön hogyan tud időt fordítani ilyen tevékenységre is, amellett a sok minden 
más mellett, amit még csinál.

Dr. Nagy ideadta nekem az első két rész fordítását, éppen most fejeztem be 
az ön kézirata első részének – azaz kb. az első 150 oldal – átnézését. A fordítás 
legnagyobb részét lelkesítőnek találom – sőt jobbnak, mint az eredetit. Van né-
hány rész, ahol az az érzésem, hogy az angol eredetinek nagyon erős a befolyása, 
és javaslok alternatív megfogalmazásokat ezekben az esetekben. Szükségtelen 
mondanom a fordítás az öné, és nyugodtan térjen vissza az eredeti szöveghez, ha 
azt részesíti előnyben. Lehet, hogy a nyelv változott kissé mióta azt én rendsze-
resen használtam és az is lehetséges, hogy az én magyarságom ódivatú.

Van néhány más rész ahol kétségeim vannak az előnyben részesítendő meg-
fogalmazással kapcsolatban. Ezekben az esetekben betettem egy más szövegvál-
tozatot, de kérdőjelet tettem a margóra. Ezekben az esetekben teljesen bizonyta-
lan vagyok abban, hogy mit tekintenék a legjobb megfogalmazásnak.

Minden jót kívánva –
 tisztelettel,
 Wigner Jenő (kézírás)
EPW/JA

PRINCETON UNIVERSITY
DEPARTMENT OF PHYSICS: JOSEPH HENRY LABORATORIES

JADWIN HALL
POST OFFICE BOX 708

PRINCETON, NEW JERSEY 08540

1970. március 10.
Kedves Dr. Györgyi,

Nagy örömömre szolgál, hogy megkaptam március 2-i levelét és megtudtam ab-
ból, hogy haladnak különböző munkái. Igazán hálás vagyok azokért a fáradozá-
sokért, amelyeket ön a cikkeim fordítása érdekében tesz, szeretném, ha valami-
lyen módon viszonozni tudnám azokat. Térjünk rá most az ön konkrét kérdéseire.

Úgy tűnik nekem, hogy „A Tudomány növekedése – kedvező kilátások és vár-
ható veszélyek” („The Growth of Science – Its Promise and Its Dangers”) cikk 
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azon változatát célszerű előnyben részesíteni, amelyet Dr. Ákossal közösen írtam. 
Az ok, ami miatt nem örültem maradéktalanul ezek újbóli, angolul történő köz-
lésének, az volt, hogy a cikkek e nyelven már megjelentek, s őszinte leszek, nem 
szeretem túl gyakran ismételni magamat. Ebben tévedhetek, s a SZIMMETRIÁK 
ÉS REFLEXIÓK („SYMMETRIES AND REFLECTIONS”) könyvemet, noha 
angolul már megjelent tanulmányokat tartalmazott, láthatóan sokan szívesen ol-
vasták. Sőt, amikor az ön fordítását magyarul olvastam, bevallom, hogy élveztem.

Egyáltalán nem bánnám, ha az angol eredeti néhány cikkét kihagynánk. 
Amikor a fordítását olvastam, feltűnt és némileg zavart, hogy néhány dolog is-
métlődik. Különösen a harmadik részre vonatkozik ez, ezek a cikkek inkább fi lo-
zófi ai természetűek. Javasoltam is Tibornak, hogy ezeket a fordításban hagyjuk 
el. Ugyan ez vonatkozik a 2. és az 5. cikkre. Tibor ezt ellenezte és természetesen 
én jobban bízom egy másik személy meglátásában, mint a magaméban. Mind-
azonáltal nem ellenezném néhány cikk kihagyását.

Természetesen nagyon büszke leszek, ha a CSOPORTELMÉLET-et 
(„GRUPPENTHEORIE”) vagy annak egy kicsit korszerűsített angol változatát 
magyarul is újra publikálják. Egy kicsit meglepődtem ezen a javaslaton, mert 
úgy gondolom, hogy a legtöbb ember legalább németül olvashatta azt, és egy 
könyv lefordítása mindig nagy vállalkozás. Azonban ön és a kiadók biztosan ezt 
jobban meg tudják ítélni, mint én.

A legjobbakat kívánva és ismételt köszönettel maradok

 őszinte tisztelettel,
 Eugene Wigner (kézírás)
EPW/JA

1970. július 30.
Kedves Dr. Györgyi,

Nagyon köszönöm a június 30-i levelét, amelyet egy nagy kirándulásból vissza-
térve találtam. Közbevetem, hogy ezen a kiránduláson az ön kollégájával Dr. 
Frenkellel találkoztam, és mély benyomást tett rám az ő tudása és a kedvessége 
is. Megpróbálunk egy közös cikket írni, de még nem vagyok biztos abban, hogy 
a gondolataink már teljesen kikristályosodtak.

Megtisztelve fogom érezni magamat, ha ön publikálni fogja a Neumann-nal 
közös cikkemet, amelyet ön említett. És az én saját cikkemet az AMERICAN 
JOURNAL OF MATHEMATICS-ban.
 Őszinte tisztelettel,
 Wigner Jenő (kézírás)
EPW/JA

Gyorgyi_Geza3.indd   265Gyorgyi_Geza3.indd   265 2016. 03. 16.   11:11:372016. 03. 16.   11:11:37



266

1970. szeptember 18.

Kedves Dr. Györgyi,

Szeretném a legőszintébben megköszöni, hogy átküldte a Neumann Jancsi és 
általam a spinről írt cikk fordítását. Ismét elolvastam, be kell vallanom, hogy 
néhány részt elfelejtettem már abból és nagyon nagy élvezettel olvastam azt. 
A fordítás, mint mindig, egészen kiváló.

Néhány helyen úgy gondolom erős a német nyelv befolyása, és mióta a cik-
ket olvastam, veszem a bátorságot, hogy néhány javaslatot tegyek. Ezek legtöbb-
je a kézirat korábbi részében van. Mellékelem a kérdéses oldalakat. Szükségte-
len mondanom, hogy az én magyar tudásom ódivatú, és igen valószínű, hogy az 
ön fordítása sokkal jobb, mint az én javaslataim. Kérem, hogy ebben az esetben 
hagyja a javaslataimat fi gyelmen kívül.

Ismételten köszönöm, a legjobbakat kívánva

 őszinte tisztelettel,
 Wigner Jenő (kézírás)

EPW/JA

P. S. Most kaptam egy feljegyzést Nagy Tibortól. Nem vagyok biztos abban, 
hogy mennyire volt hasznos az itteni tartózkodása. Ő egy kicsit visszahúzódó és 
nem került közel senkihez az itteni emberek közül. Kapott ajánlatot a Louisiana 
State University-től, hogy még maradjon egy évig, de nem kapott a budapesti 
hatóságoktól engedélyt.
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Végezetül közöljük Wigner Jenőnek Mrs. Warnow-hoz, az Amerikai Fizikai 
Intézetbe írt, a fi zikatörténet szemszögéből érdekes levelét. 

 
Ms 5562/93

Mrs. Joan Nelson Warnow
American Institute of Physics
335 East 45th Street
New York N. Y. 10017 1972. január 25.

Kedves Warnow Asszony:

Levelem valóban késői válasz az Ön 1971. augusztus 27-i levelére. Úton voltam, 
amikor levele megérkezett, majd pedig megérkezésünk után folyamatosan halo-
gattam a választ. Ön levelében arra kért, mondjam el néhány szóban, mi most a 
véleményem a fi zika történetéről.

Amikor fi atalok vagyunk, nem törődünk a fi zika történetével. Szeretnénk 
hozzájárulni a fi zika fejlődéséhez, és ez részben azoknak eredendő vágya, akik 
fi zikusok lettek, részben pedig ez az a vágy, hogy tökéletesítsük magunkat azért, 
hogy képesek legyünk erre a hozzájárulásra. Munkatársainkat és munkaadón-
kat is szeretnénk meggyőzni arról, hogy rendelkezünk ezekkel a képességekkel. 
Legtöbben csak akkor ismerjük el tárgyunk történetének jelentőségét, amikor 
éretté válunk, és amikor érdeklődésünk tudományszakunk – amelyre életünket 
áldozzuk – fő vonalainak és alapvető fontosságának megértése felé fordul. Ami-
kor azonban elérjük ezt az állapotot, és felébred bennünk a tudományszakunk 
története iránti érdeklődés, legtöbbünket nemcsak ámulatba ejt az a leleményes-
ség, ami a fi zika korábbi fejlődését jellemzi, hanem megcsodáljuk annak a sok 
körülménynek a szerencsés találkozását, amely képessé tette kollégáinkat arra, 
hogy felismerjék a természet törvényeit, és amit mi életünk folyamán korábban 
természetesnek vettünk. A fi zika történetének megismerése nem nyújthatja azt a 
kihívást, amit a természet törvényeire vonatkozó tudásunk növelésének feladata 
nyújt, annál inkább ad élvezetet, és tárgyunk, valamint tudásunk és megismeré-
sünk lényegének mélyebb megértését szolgálja.

Nagyon remélem, hogy Ön egyetért azon dolgok zömével, amit most 
megpróbáltam elmondani, és ezek olyan jellegű kijelentések, amelyekre 
Ön gondolt. 

 Kiváló tisztelettel,
 Eugene P Wigner
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A Magyar Tudománytörténeti Intézet által szerkesztett fi zikatörténetekből

VEKERDI LÁSZLÓ: AZ ÚJKORI MATEMATIKA ÉS FIZIKA MEGSZÜLETÉSE

PANNÓNIAI FÉNIKSZ. ELSŐ NYOMTATOTT TUDOMÁNYOS KÖNYVEINK (16–19. SZÁZAD)

BATTA ISTVÁN: A MAGYAR FIZIKAI SZAKNYELV FEJLŐDÉSE

A MAGYARORSZÁGI FIZIKA KLASSZIKUS SZÁZADAI. TANULMÁNYGYŰJTEMÉNY

ABONYI IVÁN: KIEMELKEDŐ FEJEZETEK A XVII–XIX. SZÁZAD FIZIKÁJÁBÓL

M. ZEMPLÉN JOLÁN: A FELVIDÉKI FIZIKA TÖRTÉNETE 1850-IG

VEKERDI LÁSZLÓ: A TUDOMÁNYNAK HÁZA VAGYON. 
REÁLIÁK A RÉGI AKADÉMIA TERVEIBEN ÉS MŰKÖDÉSÉBEN

BOLYAI FARKAS FIZIKÁJA ÉS CSILLAGÁSZATA. 
MÁSFÉL ÉVSZÁZADA LAPPANGÓ KÉZIRATOK. 

ÖSSZEÁLL.: GÜNDISCHNÉ GAJZÁGÓ MÁRIA ÉS SZENKOVITS FERENC

JEDLIK ÁNYOS EMLÉKEZETE + JEDLIK ÁNYOS TISZTELETE. 
FŐSZERKESZTŐ: KIRÁLY ÁRPÁD

MAYER FARKAS OSB: EPIZÓDOK JEDLIK ÁNYOS ÉLETÉBŐL

FÜSTÖSS LÁSZLÓ: A MAXWELLI ELEKTROMÁGNESSÉG 
ÉS MAGYARORSZÁGI FOGADTATÁSA

ID. SZILY KÁLMÁN EMLÉKEZETE. + ID. SZILY KÁLMÁN, A TUDOMÁNYTÖRTÉNÉSZ

ANTAL ILDIKÓ: A MAGYAR VILLAMOSENERGIA-IPAR KIALAKULÁSA 1878–1895, 1896–1914

OLÁH-GÁL RÓBERT: AZ ÉRTŐL AZ ÓCEÁNIG. 
RÉTHY MÓR (1846–1925) AKADÉMIKUS ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA

KIS DOMOKOS: EÖTVÖS LORÁND, A TUDÓS FOTOGRÁFUS

FÜSTÖSS LÁSZLÓ: FIZIKA MAGYARORSZÁGON 
A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT (1915–1945)

ABONYI IVÁN: KIEMELKEDŐ FEJEZETEK A XX. SZÁZAD FIZIKÁJÁBÓL

EINSTEIN ÉS A MAGYAROK. SZAKÍRÓK, BÖLCSELŐK, 
PUBLICISTÁK A RELATIVITÁSELMÉLET BŰVÖLETÉBEN, 1905–1945. 

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: GAZDA ISTVÁN
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