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Fizikus Induló
(Hát azt tudjátok-é, hogy kik vagyunk mink?)

Mi vagyunk mindenki közt a legeslegszebbek,
Mi vagyunk mindenki közt a legügyesebbek,
Mi vagyunk mindenki közt a legokosabbak,
És a legszerényebbek.

Bújj át a t{ fokán hétszer,
Fontosabb légy mint az óvszer,
De olyan mint a fizikus még akkor sem lehetsz,
Mert a fizikus a FEJ, FEJ, FEJ.

(Hát a szinguláris magvú parciális integro-
differenciálegyenleteket tudjátok-e integrálni?)

(Mi) Integrálni nem tudunk, csak perturbálni még
És az se mindig konvergens, habár ez illenék.
De új világ, mi kibukkan a ceruzánk hegyén
Ez a legszebb mesterség.

Részecske vagyok, vagy hullám,
Élek-e vagy ez a hullám?
Megmondanám, hogyha tudnám,
De mindent én sem tudhatok.

(Ismeritek-é a legegyszer{bb fizikai rendszereket?)

Harmonikus oszcillátor, hidrogénatom,
Van-e más is a világon, én nem tudhatom.
De ha netán volna más is, rúgja meg a ló,
Az csak perturbáció.

Részecske vagyok…

(Mit tudtok a Schrödinger-egyenletnek az ô telje-
sítôképességérôl?)

Lett légyen az gólyatúra, joghurt vagy kefir,
Schrödingernek egyenlete az mindent leír.

Bár Feynman szerint kimaradt az erkölcs és a ló,
De az csak perturbáció.

Részecske vagyok…

(Mi a véleményetek a tudomány és a technika
kapcsolatáról, a világegyetem tágulásáról,
(...) és úgy általában errôl a kib* egészrôl?)

Tudásomnak asztaláról száz mérnök eszeget,
Tágul a tér befogadni világnagy eszemet.
Parancsomra fordul a Föld, hasad az atom,
S már csak azt nem tudhatom, HOGY:

Részecske vagyok…
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Csak egy perc

Elnöki beköszöntô

vizsga vár.) Edit, majd a köz-
gy{lés után Looky a Mafihe
elnöke. Ez aztán már végképp
nem semmi, nem akárki lehet
Mafihe elnök. (Nem akárki?
Akárki tényleg nem lehet, mert
fizikushallgatónak kell lennie
(fizikushallgató: fizikus, mér-
nök-fizikus, fizikatanár, csilla-
gász stb.) és aki az, az már nem
akárki.) Krisztián TDK-zik.
Tudományos Diákkör. Ehhez
biztos nagyon okosnak kell
lenni. (Vagy csak fizikusnak?
Mindegy, ekvivalens fogal-

Még nincs egy perce, hogy
beléptem a kapun, s máris meg-
tapasztaltam az ELTE-s életér-
zést. Nincs terem. Helyette
vannak mosolygós felsôbbéve-
sek. Zsófi már másodéves, ez
igazán nagy szó, Viki pedig
harmad, igazi kikezdhetetlen
tekintély, ô már biztos nagyon
érti a fizikát.  (Nevetséges! Így
most negyedévesként, minden-
képp. Nem jelent semmit,
évente egyet kell hozzáadni,
olyan mint a kor, csak a végén
nem a halál, hanem az állam-

mak.) Lett terem. Elkezdôdik
a Fizikus Szeptember.

Letettem a modern fizika
szigorlatot. Most már csak vé-
gigjutok az akadályokon. Ta-
lán valamivel kevesebb is lesz,
meg az akadályugrásba is kez-
dek belejönni. (Akadályok?
Ezek vizsgák. Tudásod bizo-
nyítékának, diplomádnak ék-
kövei.) A CERN kirándulás is
jó buli volt (Micsoda? Nem
buli, tanulmányút!), aztán a
nyári gyakorlat alatt is egész jól
elvoltam. (Márminthogy, sike-

rült hasznosan eltöltened és
sokat profitálnod az ott vég-
zett kutatómunkából!) Lassan
végzek a diplomamunkámmal,
azt is meg kell írni, csak akkor
adnak ki valami papírost. (Las-
san a többéves kutatómunkád
végére érsz, és elkészül a diplo-
mamunkád, majd kiadják hoz-
záértésed bizonyítékaként dip-
lomádat. Ezt csak kevesen ér-
hetik meg, legalábbis nekem így
t{nik, most, hogy már több éve
elsôéves vagyok.)

Itt ülök az aulában. Nem-
rég vettem egy fél pár fehér
keszty{t, mert a dékán nem
akar hozzáérni a hallgatókhoz.
Túl sokan vagyunk, muszáj
keszty{s kézzel bánni velünk a
lázadások elkerülése végett.
Megszereztem. A papírdara-
bot. Végre kiléphetek a kapun,
s ránézek az órámra. Valami
baja lehet, csak most ért körbe
a másodpercmutató.

Gönci Balázs

Fizikus Naptár

Idei események

2003. augusztus 24-31.
Bölcsész-Fizikus gólyatábor

szeptember 1.: fizikusgólyák
beiratkozása

szeptember 9-12.: Fizikus
Szeptember

szeptember 18.: ‘SKÜ, utá-
na éjszakai túra

szeptember 26-28.: Mafihe
Közgy{lés.

szeptember második fele:
BME-ELTE fizikus számhá-
ború

október 4.: Huszadik, avagy
Jubileumi Tor-túra

október 18. szombat:
munkanap, tanítási nap

október 23 – 26.:  pótgó-
lyatábor

október közepe: ELTE
TTK gólyabál

október vége: FIVE Fizika
Verseny I. forduló

október 30.: fizikus TDK-
dolgozatok leadási határideje
(ELTE)

október 31-tôl november
10-ig: Nemzetközi Ortvay-ver-
seny

november: látogatás a KFKI
RMKI-ban

november 14-16.: Fizikus
TDK Hétvége

november 21-22. Tizenne-
gyedik Túlélôverseny

december elsô fele: zh-k és
pótzh-k torlódási pontja

december 11.: Fizikus TDK
Konferencia (ELTE)

december 18.: az Ortvay-
verseny eredményhirdetése, Fi-
zikus Mikulás

2003. dec. 31 – 2004.
jan. 1.: a LUFI klub szilvesz-
teri vízitúrája

január: vizsgaidôszak

február eleje: beiratkozás,
tanévkezdés, óra- és teremcse-
rék, ETR

február 20-22.: a LUFI Klub
vízitúrája a Hévízi-patakon

február: CERN kirándulás

március:látogatás a paksi
atomerôm{ben

március 20.: Huszonegye-
dik Tor-túra

április eleje: tavaszi szünet,
magashegyi túrával

állásbörze (BME)

tavasz: MIX

április 23-25.: a LUFI
Klub szezonnyitó vízitúrája a
Bodrog-árterén

április 30-tól május 2-ig:
NYIFFF ‘04

tavasz: FIVE II. forduló

május 13-14.: Eötvös–Páz-
mány-napok (ELTE)

május 14-16.: Tizenötödik
Túlélôverseny

május elsô fele: lásd decem-
ber elsô fele

május 28-30.: a LUFI Klub
rafting-túrája az Isonzón

május végétôl július ele-
jéig: vizsgaidôszak

június 24-28.: szigetkerülô
vízitúra

július 15-26.: a Fizikus TDK
és a Mafihe Nyári Iskolája

augusztus elsô fele: a LUFI
Klub nagy nyári vízitúrája

augusztus vége: ICPS

augusztus 29-tôl szep-
tember 5-ig: Bölcsész-Fizi-
kus gólyatábor
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A Magyar Fizikus Hallga-
tók Egyesülete 1988. szeptem-
ber 28-án alakult meg. Ezt kö-
vetôen a fizikusok ripsz-ropsz
felfigyeltek az egyesület nevé-
ben szereplô helyesírási hibára,
majd, mint a villám, 2002.
október 26-án megváltoztat-
ták azt, így azóta a név már Ma-
gyar Fizikushallgatók Egyesü-
lete. Azonban gondolhatjátok,
hogy 14 év alatt nem csupán
erre jutott energiája a fizikus-
generációk sokaságának. Eköz-
ben egy másik fontos kérdés is
foglalkoztatott minket: az
ELTE-s gólyák pólóján szerep-
lô latin mondat helyesírása.
Mivel ezt nem volna autenti-
kus elôre elárulni, így a problé-
ma részleteit majd az elsô regu-
láris számban tárgyaljuk.

Már csak az a kérdés, hogy
tulajdonképpen miért is érde-
kes ez? Mármint nem a helyes-
írás, hanem az egyesület alapí-
tása. Úgy gondolom, hogy ez
valóban egy jó kérdés. A válasz
valahol az eredetmítoszokban
rejlik. Az ember alapvetôen sze-
reti tudni, hogy honnan szár-
mazik. Valahogy így lehet ez
az egyesületekkel is. Általában
illik megadni nekik azt a tisz-
tességet, hogy saját lapjukban
egy kicsit méltatjuk ôket, meg
egy kicsit foglakozunk velük.
Ezt gyakran azzal hálálják meg,
hogy sok ifjú hallgatót vonza-
nak magukhoz, és megkönnyí-
tik a régiek munkáját. Így hát
ezt az oldalt felajánljuk neked,
ó nagy Mafihe!

Egyesületünk/egyesületed
az elmúlt évben több progra-
mocskát is megszervezett. Az
egyik ilyen „programocska” a
CERN látogatás volt. Ennek
keretében az ELTE és a BME
támogatásával tavaly körülbe-
lül hetven fizikushallgató me-
hetett ki az európai részecske-
kutató központba, Svájcba-

Franciaországba. (A CERN a
két ország határán épült, a ke-
ringô elektronok körönként
négyszer lépik át a két ország
határát.)

A Mafihe egy másik prog-
ramja a diákcsere, mely lehetô-
séget ad néhány fizikushallga-
tónak, hogy más országban
végezhesse el nyári gyakorlatát.
Ezeken a jelentôsebb rendez-
vényeken túl sok mást is meg-
valósít, megszervez a Mafihe,
mint például a TDK Hétvégét,
a FIVE-t, a NYIFFF-et, elô-
adóversenyt, szakhetet, vidé-
ken teaházakat, melyekrôl eb-
ben és a további Mafigyelôk-
ben is majd olvashatsz.

No de hogy csinálja mind-
ezt? Honnan van pénze és
embere? Mi, ki hozza a dönté-
seket?

Ügyesen.
Pénze nincs.
Te vagy az embere.
A közgy{lés, az NB, az el-

nökség, szóval sokan.
Persze egy kicsit részlete-

sebben is érdemes kibontani
ezeket a témákat. A Mafihe sok
tulajdonsága közül az egyik az,
hogy közhasznú. Ez azt jelen-
ti, hogy nem végez saját vállal-
kozási tevékenységet, így nem
termel pénzt, viszont más szer-
vezeteknél elônyösebb feltéte-
lek mellett tudja azt elfogadni.
Ebbôl kifolyólag részben pá-
lyázatokból, céges támogatá-
sokból tartja fenn magát, más-
részt a fizikushallgatók szülei
adójának 1%-ból (majd gon-
dolj rá februárban), harmad-
részt pedig a tagdíjakból
(500 Ft/év).

Az emberek kérdése már
valamivel nehezebb ügy. A
Mafihét fizikushallgatók m{-
ködtetik, végzik el a szükséges
szervezési feladatokat, szerzik
meg a támogatást. Épp ebbôl
adódóan a Mafihe munkáját

Áldozati oldal

A Mafihérôl

profizmus helyett a lelkesedés,
számonkérések helyett pedig
elnézô mosoly jellemzi. Ez
néha jó, néha meg egy kicsit
kevésbé.

Tulajdonképpen nagyon
nehéz lenne megmondani,
hogy miért is jó ezt csinálni, ez-
zel foglalkozni. Igazából ezt
senki sem tudja. Tény azon-
ban, hogy már tizenötödik éve
van néhány ember, aki fontos-
nak tartja, akinek megéri. Ta-
lán a közösség, a csapatmunka
öröme vonz ide minket, talán
az, hogy így érezzük teljesebb-
nek az egyetemi éveket, sôt az
is megeshet, hogy lusták va-
gyunk abbahagyni. Felesleges
errôl hosszasan beszélni, hisz
vagy már most tudod, hogy
téged ez soha nem fog
érdekeleni, vagy pedig nincs
mit magyaráznom, mert érted
mire gondolok.

A Mafihe szervezeti felépí-
tése az egyesület méretéhez ké-
pest igen bonyolult. Ez elsô-
sorban abból adódik, hogy or-
szágosan m{ködik. Ezt az or-
szágos m{ködést biztosítják a
Helyi Bizottságok (HB-k),
melyek minden olyan egyete-
men felütik fejüket, ahol
Mafihe értelemben vett fizikus-
képzés folyik (lásd a Csak egy
perc cím{ írást). Jelenleg az a
furcsaság is jelen van az egye-
sületben, hogy az ELTE-n két
HB is m{ködik (CSHB,
ELTE HB), míg a BME-n,
Szegeden és Debrecenben egy-
egy (MFHB, SZHB, DHB).
A Mafihe országos egyesület-
nek úgy lehetsz tagja, ha vala-
melyik HB-ba belépsz. A He-
lyi Bizottságokat a HB közgy{-
lései írányítják – ezeknek
tagjávává HB-ba való belépés-
sel válsz. A közgy{lések dönté-
seinek azonban figyelemmel
kell lennie felsôbb döntésho-
zó fórumok határozataira. Ezek

közül a legfôbb a Mafihe köz-
gy{lése (Kgy), mely évente ál-
talában kétszer ül össze, egyik
alkalommal a posztokon tör-
ténô változásokról dönt, má-
sik alkalommal pedig elfogad-
ja a közhasznúsági beszámolót
(ezeket más idôpontban kell
megtenni, innen a két alkalom.
Természetesen más kérdések-
ben is döntést hoz a Kgy). A
közgy{lések közt (melyekre
minden Mafihe tag hivatalos és
ott élhet szavazati jogával) a
Nemzeti Bizottság (NB) irá-
nyítja a Mafihét. Ennek m{-
ködtetésében még minden
HB-nak részt kell vennie, így
technikai okokból ezt a bizott-
ságot sem lehet túl gyakran
összehívni. Ebbôl kifolyólag
szükség van egy elnökségre is,
akik már napi szinten találkoz-
nak, és folyamatosan biztosít-
ják a Mafihe m{ködôképessé-
gének fenntartását. Tehát egy
HB közgy{lésének erre a há-
rom döntéshozó fórumra kell
figyelemmel lennie, míg né-
hány kérdésben természetsze-
r{leg teljes önállósággal rendel-
kezik (részletesebben lásd a
Mafihe alapszabályzatát).

Miközben mindenki kü-
lönbözô döntéseket hoz, két
dolog fix. Az egyik a Mafigyelô,
a Magyar Fizikushallgatók
Egyesületének Havilapja. (A
lap félévente háromszor, lénye-
gében a szorgalmi idôszak alatt
havonta jelenik meg.) A má-
sik, hogy az 1993. évi közgy{-
lési határozat értelmében (fel-
téve, hogy a beiratkozást nem
mulasztod el) elkerülhetetlenül
a Mafihe tagja leszel, méghoz-
zá tagsági díj befizetése nélkül
egészen az elsô közgy{lésig. Ha
ez komoly traumaként ér, ak-
kor azért ne ijedj meg! Nem
tart soká, a Mafihe ôszi közgy{-
lése 2003. szeptember 27-én
szokás szerint egy borvidéken
lesz, várunk szeretettel. (Eger
és Szekszárd után idén Tokaj
borainak minôségi vizsgálatára
készülünk, ebbôl adódóan már
26-án délután a helyszínre ér-
kezünk, s csak 28-án délelôtt
hagyjuk el azt.)

Végül már csak egyetlen fel-
adatom maradt hátra, hogy az
áldozati lap valóban kész legyen.
Be kell mutatnom az áldozati
honlapot: www.mafihe.hu.

Gönci Balázs
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Ortvay Rudolf (1885-
1945) az elméleti fizika pro-
fesszora volt a Pázmány Péter
Tudományegyetemen a harmin-
cas-negyvenes években (koráb-
ban Kolozsvárott, majd Szege-
den m{ködött). Róla nevezték
el a Fizikus Diákkör feladatmeg-
oldó versenyét, amely 1970-ben
indult útjára, és azóta is minden
év ôszén megrendezzük.

Az Ortvay-verseny immár
öt éve nemzetközi. 1998 óta
minden évben a magyar verseny-
zôk mellett több mint húsz kül-
földi diák is küldött be megol-
dásokat. Idén – az erôteljesebb
propaganda és a tavalyi siker
nyomán – ez a szám várhatóan
jelentôsen nôni fog. Ezzel az
Ortvay-verseny az elsô és egyet-
len nemzetközi fizikai feladat-
megoldó versennyé nôtte ki
magát.

A versenyen minden hall-
gató indulhat szakra és egye-
temre való tekintet nélkül, sôt
az is elôfordult már, hogy gim-
nazisták is küldtek be megol-
dásokat. A résztvevôk zöme
korábban azonban mindig az
ELTE TTK fizikus hallgatói
közül kerül ki. Reméljük, hogy
a nemzetközi konkurencia
megjelenése a többi magyar
egyetem fizikus- és fizikatanár-
hallgatóit is ösztönzi a verse-
nyen való indulásra.

Az Ortvay-versenyt min-
den évben október végén –
november elején rendezzük
meg, idén október 31-tôl
november 10-ig tart. Idô-
tartama tíz nap, péntektôl hét-
fôig, így két hosszú hétvége is
belefér. A feladatokat pénte-
ken, pontban délben az egyes
egyetemek helyi szervezôinél
lehet átvenni (pontos helyszí-
nek a plakátokon). Ugyaneb-
ben a pillanatban a feladatok
magyar és angol nyelven meg-
jelennek a verseny weblapján

KöMaL után szabadon…

Az Ortvay

(http://ortvay.elte.hu/) is.
A megoldásokat a helyi szerve-
zôknél, illetve faxon vagy elek-
tronikus levélben adhatjátok le
hétfô délig.

Minden évben kb. har-
minc feladatot t{zünk ki, ezek
az elméleti fizika legkülönbö-
zôbb területeirôl, illetve a hét-
köznapi életben felmerülô fi-
zikai problémák körébôl valók.
Nehézségi fokuk a tréfástól a
valódi megoldatlan tudomá-
nyos kérdésig terjedhet (a ho-
vatartozás azonban csak meg-
oldásuk során derül ki...). A
feladatok nagy része eredeti,
még nem publikált probléma,
és csak végszükség esetén nyú-
lunk (titkos, külföldi) feladat-
gy{jteményekhez. A feladatok
kit{zôi az egyetemen, a KFKI-
ban stb. dolgozó fizikusok,
akikbôl a szervezôbizottságnak
két-három hónapos munkával
sikerül kipréselnie egy vagy
több érdekes feladatot, vala-
mint az ígéretet, hogy a beér-
kezô megoldások értékelését is
elvállalják. Az utóbbi években
többször elôfordult, hogy egy
felsôbbéves hallgató t{zött ki
társainak néhány (zaftos) fel-
adatot. Ez a lehetôség bárki
elôtt nyitva áll!

Minden versenyzô tíz fel-
adat megoldását adhatja be
(magyar vagy angol nyelven),
melyeket szabadon választ a ki-
adottak közül. Természetesen
vannak olyan feladatok, ame-
lyekhez az alsóbbévesek hozzá
sem tudnak szagolni (bár érték
már a zs{rit meglepetések). Ez
azonban senkit se riasszon el, hi-
szen bôven akad elsôéves isme-
retekkel megoldható, illetve in-
kább józan észt és fizikai érzéket
kívánó feladat is.

A feladatok megoldásához
minden segédeszköz használha-
tó. Ebbe beleértendô a számító-
gép is, mindenféle könyv és fo-

lyóirat (de nem értendô bele a
felsôbbéves haver, bár ezt a zs{ri
úgysem tudja ellenôrizni, ha meg
is próbálja). Ha a megoldáshoz
szükséges információkat, alap-
ötleteket, részletszámításokat
megtaláltad valamelyik könyv-
ben vagy folyóiratban, nem
szükséges az egészet lemásolni, le-
het rá hivatkozni a forrás pon-
tos megjelölésével. (Elôfordult
már, hogy a versenyzô megtalál-
ta azt az eredeti cikket, amelyet a
feladat kit{zôje olvasott, és
amely kit{zésre inspirálta: ez a
zs{ri kockázata, a megoldó pe-
dig nem az iskolának, hanem az
életnek tanult: az élesben menô
tudományos problémamegol-
dáskor sem kell minden számí-
tást elölrôl kezdeni, legalább ilyen
fontos a jó irodalomkutatás.)

Az egyes feladatokat külön
lapon, név, egyetem, szak és év-

folyam feltüntetésével kell bead-
ni. A beérkezett megoldásokat a
zs{ri szétosztja, a feladatok kit{-
zôi pedig értékelik. Minden fel-
adatra max. 100 pontot lehet
kapni, az abszolút maximum te-
hát 1000 pont. (2001-ben elô-
fordult 940 pontos dolgozat
is!) A zs{ri összesíti a pontokat,
majd ünnepélyes keretek közt ki-
hirdeti az eredményt, átadja az
okleveleket és a pénzdíjakat. A
versenyzôket évfolyamonként
értékeljük, tehát elsôs létedre is
nyugodtan kaphatsz elsô díjat.
Az értékelés rugalmas, több elsô,
második, harmadik díj, illetve
dicséret is születhet évfolyamon-
ként. Egyes nehezebb feladatok
különlegesen kiemelkedô meg-
oldásáért a feladatot kit{zô és ja-
vító javaslatára a zs{ri különdíja-
kat is adhat. A helyezetteknek
pénzjutalom is jár, ennek pon-
tos összege a verseny szponzorai
pillanatnyi adakozó kedvétôl
függ. (Az utóbbi években az
ELTE TTK Hallgatói Alapítvá-
nya, az Eötvös Loránd Fizikai
Társulat, a KFKI RMKI, a Pro
Physica Hallgatói Alapítvány,
valamint magánszemélyek
szponzorálják a versenyt.)

Az eredményhirdetéssel a
verseny nem ér véget. Pár éve
felelevenítettük azt a korábbi

F o g ó s  k é r d é s e kF o g ó s  k é r d é s e kF o g ó s  k é r d é s e kF o g ó s  k é r d é s e kF o g ó s  k é r d é s e k
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szokást, hogy az eredményhir-
detéssel egybekötött minikon-
ferencia keretében az egyes fel-
adatok legjobb megoldója(-i)
ismerteti(k) megoldásukat. Ezt
esetenként vita követte. Az öt-
let sikert aratott, nem csak a
verseny résztvevôi jöttek el,
hanem érdeklôdô hallgatóság
is szép számban jelent meg. Ezt
a rendezvényt az utóbbi idô-
ben megtisztelte jelenlétével
maga a Fizikus Mikulás is. Az
Ortvay eredményhiredetésére
idénn december 18-án kerül
sor. Várjuk a versenyzôk és az
érdeklôdôk megjelenését!

Egyben (már most!) fel-
kérjük e rendezvény elôadóit,
azaz a feladatok legjobb meg-
oldóit, hogy letisztázott, átfé-
sült megoldásukat írásban is
adják be. Az Elméleti fizi-
kai feladatgy{jtemény sok
feladata is Ortvay-példaként
kezdte pályafutását.

Az Ortvay-verseny
weblapján (http://ortvay
.elte.hu) megtalálható az ak-
tuális verseny kiírása, feladatai,
eredménye, valamint ugyan-
ezek az adatok évekre visszame-
nôleg. (Már bányásszuk az ôs-
kövületeket, a számítógépes
korszak elôtti, papíralapú in-
formációfeldolgozás doku-
mentumait, hogy rekonstruál-
juk az Ortvay-verseny elsô év-
tizedeit is…) Ugyanitt megta-
lálható az összes eddigi verseny
összes feladata is (részben
Word, részben LaTeX formá-
tumban).

Az évek során az Ortvay-
verseny komoly rangot vívott
ki magának. Az itt elért ered-
ményeket, helyezéseket és di-
cséreteket figyelembe veszik a
doktori iskolára vagy külföldi
ösztöndíjakra jelentkezés során,
és sok pontot érnek a Mafihe
által szervezett cseregyakorla-
tok pontrendszerében is. A
nemzetközivé válás tovább
emeli a verseny rangját, a gyôz-
tesek és helyezettek presztízsét.

A harmincnegyedik, egy-
ben a hatodik nemzetközi
Ortvay-versenyrôl további rész-
letes információkat a Mafigyelô
és a Nyúz októberi számaiban,
a minden érintett egyetemen
kirakott plakátokon, valamint
a verseny weblapján találsz
majd.

dgy

1… 2… 3… 4…

FIVE

Az elôzô részek tartalmá-
ból:

 Kiderült, hogy egy
Bronstejn Matematikai zseb-
könyv segítségével hogyan be-
csülhetjük meg egy földönkívüli
rovar energiafelvételét; mekko-
ra egy légy repülési sebessége;
mikor kell elhagyni földrengés
esetén a pécsi pokoli tornyot;
milyen különbségek és hason-
lóságok vannak az embertöme-
gek mozgása és a folyadékok
áramlása között; az elt{nt idô
nyomára jutottunk a Forma-1-
es idômérô edzésen; hôlégbal-
lont építettünk, az egyikkel a

Szerves Kémia tanszéket, a má-
sikkal a Teológiát gyújtottuk fel
majdnem, és bár ez nem t{nt fel
az újságíróknak, de azért a cím-
lapra kerültünk.

És most ismét:
A Mafihe SZHB, a JATE

Fizikus Tanszékcsoportja és az
ELFT Csongrád megyei cso-
portja meghirdeti FIVE cím{ fi-
zikaversenyét. A verseny kétfor-
dulós, az írásbeli fordulóra a szer-
vezôk által kit{zött feladatok
(Kit{zés: október folyamán. Fi-
gyeld a plakátokat, illetve a
MAFIHE SZHB honlapját!)
egy részének megoldásának be-

küldésével lehet benevezni - erre
ôsszel kerül sor.

A verseny elindítóinak
célja egyenlô esélyeket terem-
teni az indulók között, ezért a
kit{zött feladatokkal szemben
követelmény volt, hogy azo-
kat középiskolás ismereteken
nem túlságosan túlnyúló esz-
közökkel meg lehessen oldani.

Miért érdemes indulni?
A triviális válaszokon kívül

(értékes nyeremények, megmu-
tatni a többi hóhányónak stb.)
- azért, mert a Fizika Versenyen
érdekes feladatokkal találkoz-
hatsz még akkor is, ha (a költô-
vel szólva, lásd Fizikus Induló)
„integrálni nem tudunk, csak
perturbálni még...”. Végül, de
hangsúlyozottan nem utolsó
sorban: a legfôbb fônyeremény
elnyeréséért van a nagy tolongás
– kié lesz a Nagy FIVE Serleg?!
A serleg érctáblájába mindegyik
év gyôztes csapatának neve, egye-
teme és az évszám bevésettetik, s
a gyôzelmes csapat a serleg ki-
csiny másolatát magával viheti.

 Serényi Tamás

„Egy w vektormezô ro-
tációjának nevezik a differen-
ciálhányados tenzor antiszim-
metrikus része kétszeresének
vektorinvariánsát.”

(Bába Ágoston: Mecha-
nika I, 49. oldal)

Legyen ez az idézet bá-
torító, mintsem elrettentô
példa azoknak az elsôs, fizi-
kát hallgatóknak, akik úgy
döntöttek, megpróbálják vé-
gigjárni eme iskola lépcsôfo-
kait. Nem egy könny{ fel-
adat. Mondhatni „nemtrivi-
ális”. Mindazonáltal nem
egészen két év után kijelent-

Nem egészen két

év után

Bemutatkozik a DHB

hetem, hogy aki tisztessége-
sen eljut a második év végé-
re, az nem áll messze az alag-
út végétôl – már ami a diplo-
mát illeti.

Melegen ajánlom min-
denkinek (amellett, hogy kö-
telezô) a lineáris algebra, ana-
lízis és vektoranalízis tárgyak-
kal való barátkozást, és nem
csak a kényszerbôl való tanu-
lásukat. Külön hangsúly fek-
tetendô az analízisre, tudni-
illik az, hogy ma ott tart a
fizika ahol, annak köszönhe-
tô, hogy Sir Isaac Newton
és kortársai kidolgozták ép-

pen a fizikai problémák meg-
oldására háromszáz évvel ez-
elôtt. Vannak, akik lehet,
megköveznek a most követ-
kezô kijelentésemért, de sze-
rény véleményem szerint a
matematika alapvetôbb, mint
a fizika, ami viszont maga a
valóság. Azaz aki „jót akar”,
a fizikus, fizikatanár, fizikus-
informatikus stb. szakon, az
sokat „matekozik”. Egyik
kedvenc mondásom az elsô
félévbôl itt a fizikus szakon
arra vonatkozik, hogy ho-
gyan lássunk be egy bonyo-
lultabb matematikai össze-
függést: „Addig nézzük,
amíg be nem látjuk!” És bár-
milyen hihetetlen, de ez így
m{ködik. Valahol mélyen
benne van ebben az idézet-
ben egy bölcs mondásnak a
veleje is: „Ne dobj gyöngyöt
a disznók közé, mert megta-
possák azt, és ellened fordul-
nak!” Aki nem látja be a két
szentencia közti összefüggést,
az majd addig nézi, amíg be
nem látja…

Bálint
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Kék társ a mindennapokban

A Mafigyelôrôl

A Magyar Fizikushallga-
tók Egyesületének lapja, a
Maf igyelô 1993 óta
boldgítja közönségét. Ennyi
idô alatt egy egyetemisták ál-
tal készített periodika termé-
szetesen rengeteg változáson
megy át: egészen a közelmúl-
tig nem is hívtuk újságnak,
hanem afféle tájékoztatóként
vegetált, elsôdleges szerepe az
volt ,  hogy a különbözô
programokról tájékoztassa a
tagságot. Idônként persze
felbukkantak benne ilyen-
olyan, újságra jellemzô je-
gyek, és mindenki, aki fog-
lalkozni kezdett vele, meg-
változtatott rajta valamit,
melynek eredeti indokai az
illetô távozásával aztán a fe-
ledésbe merültek. Így egy
meglehetôsen szerteágazó
szerkesztôségi hagyomá-
nyokkal rendlekezô lapot
tarthatsz a kezdeben. A
Mafigyelô egyébként nemré-
giben elég radikális formai
metamorfózison ment
kereszül, sokadjára sikerült
teljesen alapvetôen átalakíta-
ni az újság külalakját. Mint
általában minden, amit egye-
temisták csinálnak, ennek a
kis újságnak a sorsa is elég há-
nyattatott, attól függôen ala-
kul, hogy mennyire elköte-
lezett a szerkesztôség: most
úgy t{nik, pár éve már fel-
szálló ágban van, remélhetô-
leg egy darabig tart is még a
lendület. Hurráoptimizmu-
sunk jeleként nemrégiben a
“havilap” státusszal is meg-
ajándékoztuk magunkat, bár
ez enyhe nagyzolási hajlam
jelenként is tekinthetô egy,
kizárólag a szorgalmi idô-
szakban megjelenô kiadvány
esetében.

Nagyon fontosnak érez-
zük, hogy minden olvasó,
különösen az egyesület min-

den tagja tisztában legyen a
lap különleges helyzetével.
A Mafigyelô szerkesztôségé-
nek bázisát ugyanis elsôsor-
ban az egyesület tagjai, illet-
ve a a fizikushallgatók jelen-
tik: a szó legnemesebb értel-
mében vett amatôrök va-
gyunk, akik megpróbálják a
lehetô legjobbat kihozni
magunkból. Ha ez tetszik
nekik, remek, ha nem, ter-
mészetesen azt is elfogadjuk
– ám mindkét esetben úgy
gondoljuk, sokkal jobbak le-
hetnénk, ha Te is csatlakoz-
nál hozzánk.

Rengeteg oka lehet an-
nak, miért akarhat valaki
beállni a szerkesztôség so-
raiba. Elôször is, ami jó a
Mafihében, az itt is jó: re-
mek a társaság, mód van jó
csapatmunkára, lehet in-
gyen dolgozni késô éjsza-
káig. Ugyanakkor itt mó-
dod nyílik arra, hogy egy
kis bepillantást nyerj az új-
ságírás, a kiadványszerkesz-
tés rejtelmeibe. Cikkeidet
mindig szívesen látjuk –
amennyiben esetleg attól
félsz, hogy nem fogalmazol
elég jól ,  megnyugtatha-
tunk: sikerült

már valamelyes szer-
kesztôségi tapasztalatot fel-
halmoznunk, így a kevésbé
jól sikerült cikkeket is segí-
tünk médiatörténeti jelen-
tôség{ remekm{vé emelni.
A  lapnál lényegében az
összes újságírói m{fajra van
kereslet, így akár interjú-
ban, akár ismeretterjesztô
cikkekben, akár riportban
vagy esetleg glosszában sze-
retnéd kipróbálni magad,
nyugodtan érezheted úgy,
hogy  e lô t t ed  a  pá l y a !
Amennyiben a firkálgatás
nem vonz különösebben,
lehetsz Te a szerkesztô, va-

gyis az, aki mások stiliszti-
kai, helyesírási hibáit javít-
gatva az írásokat a végsô
formájukba önti. És lehetsz
tördelô is, aki az újság vég-
sô külalakját adja meg.

Sokan gondolják, hogy
ez csak afféle bölcsészmóka,
amivel egy józan fizikus nem
foglalkozik, ám csalódást
kell okoznunk: a Mafigyelô-
nél megszerezhetô készsé-
gekre bárkinek szüksége le-
het. A jó fogalmazási kész-
ség, a helyesírás, a pontos-
ság, a kiadványszerkesztési
alapismeretek igencsak jól
jöhetnek még egy kutatónak
is ,  akinek adott esetben
rendszeresen elôadásokat
kell tartania vagy posztere-
ket kell készítenie. (Azt,
gondolom, felesleges lenne
részleteznem, hogy egy ta-
nárnak miért érdemes ilyes-
mivel valódnia.)

A megható propaganda-
szöveg után akkor jöjjön pár
gyakorlati információ! A leg-
fontosabb dolog, amivel
mindenképpen tisztában kell
lenni, az a lapzárta. Ezt min-
den esetben nagyon komo-
lyan szoktuk venni, ugyanis
ezután már megindul a cik-
kek szerkesztôségi feldolgo-
zása, amikor már nagyon ne-
héz lenne belenyúlni a folya-
matba, így ez után az idô-
pont után már csak egészen
extrém esetben fogadunk el
cikkeket. Az újság szerkesz-
tése

általában hétvégén (pén-
tek este – szombat délelôtt
zajlik), a kész újságokat pe-
dig rendszerint a következô
héten szerezhetitek be a he-
lyi bizottságotoktól, akiknek
postán küldjük ki az újságo-
kat (akinek ez nem lett volna
nyilvánvaló, az újság ingye-
nes).

Az utóbbi idôben egyre
fokozottabb erôfeszítéseket
teszünk arra is, hogy az újság
elektronikus formákban is el-
érhetô legyen. ELTE-seknek
örömhír lehet, hogy a lapot
egyre frekventál tabban
tesszük fe l  az elte
.mafigyelo hírcsoportba,
valamint a lap szöveges tar-
talma egy levelezôlistára is
fe lkerül ,  melyre a
m a f i g y e l o - r e q u e s t @
yahoogroups.com címen
lehet elôfizetni (így archivál-
ni is könnyebb, na meg ha
mondjuk külföldön vagy,
aligha ugrasz be az irodába a
lap legfrissebb példányáért).
Az elkészült hírlevelek a
weben is  e lérhetôk,  a
www.yahoogroups.com/
group/mafigyelo  c ímen.
Szeptemeberre remélhetôleg
honlapunk is lesz, ma, ha er-
rôl érdeklôdik nálunk vala-
ki, csak annnyit szoktunk
mondani, igen sejtelmes arc-
kifejezéssel: folyamatban...

Amennyiben cikket sze-
retnél nekünk küldeni, érde-
kelne a szerkesztôségi mun-
ka (hangsúlyozottan nem
csak a pestiekre számítunk),
akkor a mafigyelo@
mafihe.hu e-mail címen ta-
lálhatsz meg minket.

Most és máskor is kellemes
olvasgatást kíván

A Szerkesztôség

Amibôl

sohasem

elég

szeptember 3.:
Mafigyelô lapzárta

szeptember 26-28.:
Mafihe közgy{lés

október 31-tôl no-
vember 10-ig:
Ortvay-verseny

április 30-tól május 2-
ig: NYIFFF’02
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Bölcsész Epekedô

Ha én bölcs lehetnék,
És bölcsésznek mehetnék,
Ugrálnék
Galambom.

Évszámokat sorolnék,
Nagy csatákról regélnék
Esténként
Neked.

Szakállat növesztenék,
Lennon-cvikkert viselnék
Örökkön
Örökké.

Bölcsészlány, bölcsészlány,
Az én szívem Érted fáj,
Bizony
Nagyon!

A Felszabadulás térnek közepén
Lóden kabátomat tépdesi a szél.
Jöttem hadd lássanak, ismerj meg engem:
Eddig ember voltam, most bölcsész lettem.

Bölcsészlány, bölcsészlány
Szimbólum vagy és talány,
Bizony
Nekem.

A büfébe betérek,
Unalmamban cigizek,
Kávét
IszoK.

Ibolyában kábultan
Nihilista álmomban
Nosztal-
giázoK.

Morfium és morféma
Közöttünk ez a téma.
Társalgunk
Bölcsen.

Apollinaire, Picasso
Triviális e két szó.
Neked,
S nekem.

Bölcsészlány, bölcsészlány,
Az én szívem Érted fáj,
Bizony
Nagyon!

A Ferenciek terének közepén
Lóden kabátomat tépdeste a szél.
Jöttem hadd lássanak, ismerj meg engem:
Ismét fizikus vagyok a FEJ, FEJ, FEJ!

Fizikus Lány Epe-
kedô

Itt látható a fizikus leányka
Ô ez a csodalény
Csinos, elegáns, ír, olvas, beszél
Kész fônyeremény!
El se képzeled, hogy ôvele az életed
Milyen szórakoztató, milyen vidám lehet
Hát lássuk e pompás fizikus leányt!

Ha bölcsészlány lennék, mindig szomorkodnék
A fizikus lányra mindig irigykednék
Irigyelném eszét, sok-sok tudományát
Fizikus fiúkkal együtt vetett ágyát

Atomok mélyébe ható pillantását
Fiúkat igába hajtó kurjantását
Morfium, morféma — mindez mind hiába
Fizikus lány mellett nem rúgok labdába

Fizikus lány vagyok — mi más is lehetnék
Minden gólyatúrán tóban megfürödnék
Gradiens-túrára zokszó nélkül mennék
Medvével, vadásszal barátságban lennék

Sörivó csapatnak lennék a vezére
Nem adnám magamat matekos kezére
Hódolat, dicséret sem tenne hiúvá
Fogadjatok engem fizikus fiúvá!

Dal A Szakok És
Nemek Egyenjo-
gúságáról

A fizikus legények
Okosak és kemények
Ha szeretôt keresnek
Biológus lányt vesznek

Ajda dajda…

Mechanikát tanulnak
Patkányfület nem fognak
Szaporodni jól tudnak
Bár osztódni nem szoktak

Ajda dajda…

Forrás, Csendes Tanszékre
Igen gyakran betérve
Béka nem nô hasukba
Mivel mind-mind borissza

Ajda dajda…

A fizikus menyecskék
Ugrálnak, mint a kecskék
Szeretôjük mindig más
Az évfolyam csak ráadás

Ajda dajda…

Biológus legényke
Igen-igen szegényke
A fizikus leánynál
Pár hónapig sorban áll

Ajda dajda…

Másik Fizikus
Induló

Hejhó!

Hejhó! A fizikusnak jó.
A nap se süt le nélkülünk, hejhó
Ha nincs magfúzió.

Hejhó! A gravitáció!
És mondd, hogy járnál az utcán, ha nincs
A m{-együttható.

Hejhó! A sörabszorpció!
A fizikusra jellemzô, hejhó
A jó sör búra jó!

(Ez q*a fontos, még egyszer!)

Hejhó! A borabszorpció!
A fizikusra jellemzô, hejhó
A jó bor búra jó!

(Egyéb italokkal ismételgethetô)

Hejhó! A „füszisz” görög szó,
És azt jelenti magyarul: Hejhó!
A fizikusnak jó.

Néhány Érdekes
Matematikai Tétel
(És Folyományaik)

Keresem mindazon pontok
Mértani helyét a síkon,
Keresem mindazon pontok
Mértani helyét a síkon,
Honnan egy ellipszis íve
Kilencven fok alatt látszik.

Ez bizony kör lesz,
Igen, egy szép kerek kör lesz,
Bizony, egy szép kerek kör lesz
A keresett görbe a síkon.

Keresem mindazon pontok
Mértani helyét a síkon,
Amelyek egyenlô távol
Vannak egy megadott ponttól,
Valamint egy megadott egyenestôl.

Egy parabola,
Igen, egy szép parabola,
Bizony, egy szép parabola
A keresett görbe a síkon.

Keresem mindazon kortyok
Adekvát nevét a nyelvben,
Melyek, ha torkomba érnek,
Dalolni támadna kedvem.

Ez bizony sör lesz,
Igen, egy jó hideg sör lesz,
Bizony, egy jó hideg sör lesz,
Mi dalokra fakasztja lelkem.

Mi ez itt?
Ha ezt az oldalpárt

kiveszed, jó hasznát ve-
szed a gólyatáborban.
Persze, ha kivételes me-
móriád van, akár me-
morizálhatod is ôket…

T á b o r t { z  m e l l éT á b o r t { z  m e l l éT á b o r t { z  m e l l éT á b o r t { z  m e l l éT á b o r t { z  m e l l é
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Agatha Christie helyett

Könyvajánlat leendô fizikusoknak

Az egyes tárgyak elôadói
általában közlik saját (kötele-
zô) ajánlatukat. Ezért most
csak néhány általánosan hasz-
nálható könyvet mutatunk be,
illetve olyanokat, amelyek már
csak antikváriumban szerezhe-
tôk be. Érdemes a késôbbi
években szükségessé váló, de
ritkán kapható könyvekre
azonnal lecsapni. Könyvtá-
rakban is az idejében észbe ka-
pónak van elsôbbsége.

Alapm{vek

Gyakori párbeszéd:
– Mit lehet használni

a zh-n ?
– Természetesen csak a

Bronstejnt!
Bronstejn, I. N.;

Szemengyajev, K. A.: Ma-
tematikai zsebkönyv, M{-
szaki kiadó, több kiadás, leg-
újabb 2000.

Ez a nevezetes könyv bi-
zonyos mértékben a középisko-
lai Függvénytáblázat egyetemi
párja, rengeteg szükséges mate-
matikai ismeret, módszer, kép-
let tárháza. Két éve jelent meg a
legújabb, több kilós, jelentôsen
bôvített kiadás: a TTK-n ked-
vezményes áron kapható – így
is majdnem 7000 Ft-ért. Érde-
mes a régebbi, valóban zseb-
könyv formátumú kiadásokat
felhajtani az antikváriumokban.
Emellett mindenképpen meg
kell tanulni gyorsan tájékozód-
ni a könyvben, mert a zh-n erre
már nincs idô.

Javorszkij, B.M.;
Detlaf, A. A.: Fizikai
zsebkönyv, M{szaki, 1974.

A középszint{ (=elsô 2-3
év) fizikai ismereteinek tömör
összefoglalása.

Fényes I.: Modern fi-
zikai kisenciklopédia ,
Gondolat, 1971.

Mély elméleti alapok, szé-
leskör{, részletes, de egységes

körkép. Külön ajánlom a ter-
modinamikai és a kvantumme-
chanikai, valamint a fizikai
mennyiség fogalmával foglal-
kozó fejezeteket.

Korn, G. A.; Korn, T.
M.: Matematikai kézi-
könyv m{szakiaknak, M{-
szaki Kiadó, 1975.

A fizikus gyakorlatban
használt matematikaanyag
nagy részének modern, tömör,
jól áttekinthetô, kereszthivat-
kozásokkal jól ellátott össze-
foglalója.

Fizikai kézikönyv
m{szakiaknak, szerk.: Antal
J., M{szaki, 1980.

Címével ellentétben nem-
csak m{szakiaknak való. Igen
részletesek a statisztikus fizikai
és anyagtudományi fejezetek.

Fizikai kislexikon ,
M{szaki, 1977.

Matematikai kislexi-
kon, M{szaki, 1972.

Fodor Gy.: Mértékegy-
ség kislexikon, M{szaki, 1971.

Simonyi K.: A fizika
kultúrtörténete, Gondolat,
három kiadás.

Leny{gözô mennyiség{
fizikai, filozófiai, kultúrtörté-
neti anyag, egységes, élveze-
tes tárgyalásmód. A szöveg
kb. egyharmada eredeti idé-
zet!

Feynman, R. P.: Mai
fizika, 1–9. kötet, M{szaki, két
kiadás, +10. kötet: a kilenc
kötet feladatainak megoldásai.

Az egyetem elsô éveinek
fizikaanyaga egyéni, élvezetes
elôadásban.

Konkrét
tankönyvek

Budó Á.: Kísérlti fi-
zika, I–III. kötet, Tankönyv-
kiadó, több kiadás.

Részletes, a jelenségek szé-
les körét bemutató, leíró jelle-

g{ könyvek. A Kísérleti fizika
c. tárgy anyaga.

Landau, L. D. - Lifsic,
E. M.: Elméleti fizika, I–
X. kötet, Tankönyvkiadó.

„A Landau”. Minden el-
méleti fizikusok bibliája. Az elsô
években az I., VII., VI., és II.
kötetekre lesz szükséged, elôbb-
utóbb azonban az egész soro-
zatot be kell szerezned. Egyes
kötetek idônként fél áron kap-
hatók a Könyvesházban.

Budó. Á.: Mechanika,
Tankönyvkiadó, több kiadás.

Hraskó P.: Relativi-
táselmélet, Typotex, 2002.

Marx Gy.: Kvantum-
mechanika, M{szaki, több ki-
adás.

Horváth J.: Optika,
Tankönyvkiadó, 1966.

Horváth J.: Termo-
dinamika és statisztikai
mechanika, Tankönyvkiadó,
1960.

Gábos Z.: Termodi-
namika, Kolozsvár 1996.

Fényes I.: Termoszta-
tika és termodinamika ,
M{szaki, 1968.

Kittel, Ch.: Bevezetés
a szilárdtestfizikába , M{-
szaki, 1981.

Muhin, K. N.: Kísér-
leti magfizika, Tankönyvki-
adó, 1985.

Nem
tankönyvek,
de gyakran
hivatkoznak

rájuk
Arnold, V. I.: A me-

chanika matematikai
módszerei, M{szaki, 1985.

Wigner J.: Csoport-
elméleti módszer a kvan-
tummechanikában , Aka-
démiai, 1979.

Neumann J.: A kvan-
tummechanika matemati-
kai alapjai, Akadémiai, 1980.

Haken, H.: Szinerge-
tikai, M{szaki, 1984.

 Szépfalusy P.; Tél T.
(szerk): A káosz, Akadémiai,
1982.

Penrose, R.: A császár
új elméje, Akadémiai, 1994.

Számítógépek, gondolko-
dás és a fizika törvényei.

Hofstadter, D. R.:
Gödel, Escher, Bach,
Typotex, 1998.

Lederman L., Teresi
D.: Az isteni a-tom,
Typotex, 1995.

Ivanenko, D.;
Szokolov, A.: Klasszikus
térelmélet, Akadémiai, 1955.

Taylor E. F.; Wheeler
J. A.: Téridô-fizika, Gon-
dolat 1974.

Arcimovics, L. A.;
Szaggyejev, R. Z.: Plaz-
mafizika fizikusoknak,
Akadémiai, 1985.

Simonyi K.: Elméleti
villamosságtan, Tankönyv-
kiadó, 1967.

Marx Gy.: Atommag-
közelben, Mozaik 1996.

Jánossy L.; Gnädig
P.; Tasnádi P.: Vektor-
számítás, I–III. kötet, Tan-
könyvkiadó, 1983.

Rózsa P.: Linális al-
gebra és alkalmazásai,
Tankönyvkiadó, 1991.

Pál L.: Valószín{ség-
számítás és matematikai
statisztika, Akadémiai, 1995.

Halmos, P. R.: Véges
dimenziós vektorterek

Halmos, P. R.: Mér-
tékelmélet, Gondolat, 1984.

Kósa A.: Variáció-
számítás, Tankönyvkiadó,
1970.

Szôkefalvi N. Gy. et
al: Differenciálgeometria,
M{szaki, 1979.

Arnold, V. I.: Kö-
zönséges differenciál-
egyenletek, M{szaki, 1987.

Arnold, V. I.: A
d i f f e renc i á l egyen le t ek
elméletének geometriai
fejezetei, M{szaki, ’98 .

Bíró S.-né; Szabados
T.: Vektoranalízis, M{sza-
ki, 1983.

Ponomarjov, K. K.:
Dif ferenc i á legyenle tek
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felállítása és megoldása ,
Tankönyvkiadó, több kiadás.

Beckenbach, E.F.:
Modern matematika
mérnökök, 1–2. kötet, M{-
szaki, 1960-65.

Fodor Gy.: Lineáris
rendszerek analízise, M{-
szaki, 1967.

Farkas M.: Speciális
függvények, M{szaki, 1964.

Kármán T.; Biot, M.
A.: Matematikai módsze-
rek, M{szaki, 1967.

Frank, Ph.; Mises, R.:
A mechanika és fizika dif-
ferenciál- és
interálegyenletei, 1–2. kö-
tet, M{szaki, 1967.

Fried, E.: Általános al-
gebra, Tankönyvkiadó, 1981.

 Kantor, I. L.;
Szolodovnyikov, A. Sz.:
Hiperkomplex számok ,
Gondolat, 1985.

 Shannon, C. E.;
Weaver, W.: A kommu-
nikáció matematikai el-
mélete, OMIKK, 1986.

Sailer K.: Szimmetri-
ák és megmaradási törvé-
nyek, 1994.

Rimányi R.: Csomók
és 3-sokaságok, 1995.

Fizika és geometria,
1999. az 1997-es nyári iskola
anyaga.

Fizikai
példatárak

Elméleti fizikai példa-
tár, 1–4. kötet, Tankönyvki-
adó, 1983.

Szenvedô elôdeid által a
gyakorlatokon, házi feladat-
ként és a zh-kon megoldott
(vagy meg nem oldott) pél-
dák gy{jteménye, megol-
dásokkal. Valószín{leg Te is
ilyen zh-feladatokat kapsz
majd (bár nem pont ezeket).
Az elsô kötetre azonnal szük-
séged lesz.

Elméleti fizikai fel-
adatok , Tankönyvkiadó,
1962.

Még régebbi fizikushallga-
tók szenvedéseinek gy{jteménye.

Constantinescu, F.;
Magyari E.: Kvantumme-
chanika  feladatok , Tan-
könyvkiadó, 1972.

Modern tárgyalásmód, fe-
jezetenként elméleti összefog-

laló, és sok részletesen kidol-
gozott feladat.

Matematikai
példatárak

Bolyai-sorozat: (M{-
szaki Kiadó, folyamatosan)

A kötetekben az elméleti
anyag tömör összefoglalása, és
sok részletesen kidolgozott fel-
adat található.

M{szaki matematikai
gyakorlatok (Fazekas-so-
rozat) kb. 30 kötet, M{-
szaki, folyamatosan.

A sorozat kötetei az elmé-
leti anyag tömör összefoglalá-
sa, sok részletesen kidolgozott,
illetve önálló megoldásra szánt
feladat mellett a matematikai
anyag fizikai és m{szaki alkal-
mazásait is ismertetik igen ala-
posan, sok példával illusztrál-
va. A teljes sorozat részletes
címjegyzéke mindegyik kötet-
ben megtalálható. Hamarosan
szükséged lesz a vektoralgeb-
rát, a többváltozós függvények
analízisét, a vektoranalízist, va-
lamint a mátrixszámítást be-
mutató kötetekre.

Differenciálgeometri-
ai feladatgy{jtemény,
M{szaki, 1974.

 Fagyejev, D. K.;
Szominszkij, I. Sz.: Fel-
sôfokú algebrai feladatok,
M{sz. 1974.

Ennyi jutott eszembe
bemelegítésképpen.

Ezek a könyvek persze
mind magyarul íródtak. De
Te, kedves fizikus gólya, ugye
tökéletesen tudsz angolul.
Vagy ha nem, hát sürgôsen
tanuld meg legalább az ún.
Fdgin-english-t, amelyen
fizikaország bennszülöttei
kongresszusaikon makognak,
és folyóiratcikkekkel bombáz-
zák egymást. (Nem nehéz: kb.
kétszáz latinból származó tu-
dományos szakkifejezés, és
kb. 10 angol ige, kizárólag
szenvedô szerkezetben alkal-
mazva.) Ha ezt megtanulod,
újabb könyvek és folyóirat-
ok légióihoz férhetsz hozzá a
könyvtárakban. Nem ijesztés-
képpen: negyedévben már
kötelezô angol nyelv{ szemi-
náriumon kell elôadást tarta-
nod. Addig is jó olvasást!

dgy

Szegedi ráadás

Fizika
Dede Miklós két köte-

tes Kísérleti Fizika jegyzete
más hangsúlyokat használ,
mint a háromkötetes Budó.

Hevesi Imre: Elektro-
mosságtan.

Csikainé Buczkó Mar-
git: Radioaktivitás és kí-
sérleti atommagfizika
tanárszakos hallgatók szá-
mára.

Benedict Mihály:
Elektrodinamika.

Török Miklós: Elekt-
ronika I-III.

Kapuy-Török: Ato-
mok és molekulák kvan-
tumelmélete.

Atkins: Általános ké-
mia II. (De ezt nem az
„általános kémia” c. tárgy-
hoz ajánljuk.)

Matematika

Kérchy László: Beve-
zetés a véges dimenziós
vektorterek elméletébe
(ajánlható még Halmos: Vé-
ges dimenziós vektorterek
cím{ könyve is), Jate jegyzet
1995.

Bár ezt a könyvet az elsô
félévekben forgatjátok, nem árt
megtartani, mert a késôbbiek-
ben is hasznos lehet.

Leindler László: Ana-
lízis cím{ 500 oldalas integ-
rál-eposzára is szükségetek lesz
az elsô években. Bp. : Tan-
könyvkiadó, 1995.

Stachó László: Több-
változós függvénytan  JATE
Press egyetemi jegyzet, 1995.

S z ô k e f a l v i - N a g y
Béla Komplex függvény-
tan, Tankönyvkiadó, 1973.

S z ô k e f a l v i - N a g y
Béla: Valós függvények és
függvénysorok, Tankönyv-
kiadó 1981.

Prékopa András: Va-
lószín{ségelmélet m{szaki
alkalmazásokkal, M{szaki
Kiadó, 1962.

Terjéki József: Kö-
zönséges differenciál-
egyenletek, Polygon Kiadó.

Iglói Ferenc: A
kvantummechanika pá-

lyaintegrálos megfogal-
mazása

Bartha Ferenc: A Bell-
egyenlôtlenség.

Benedict Mihály:
Geometria és kvantumme-
chanika, a Berry-fázis.

Bogár Ferenc: Szuper-
szimmetria és alakinvari-
ancia.

Kapuy Ede: S{r{-
ségfunkcionálok és al-
kalmazásuk a kvantum-
mechanikai többtest-
prob lémában .

Gyémánt Iván: Kvan-
tummechanikai feladatok
a mágnesség körébôl.

Papp György: Rezo-
náns alagutazás félveze-
tôkben.

Czirják Attila: Wigner
függvények a kvantum-
mechanikában.

Gergely Á. László:
Kényszeres dinamikai
rendszerek I.

Varga Zsuzsa: Multi-
pólus-sugárzások.

Toró Tibor: Bolyai
János és az alapvetô fizi-
kai erôk geometrizálása.

Vitos Levente: A tel-
jes töltéss{r{ség módszer
és alkalmazása a szilárd-
testek elektronállapotai-
nak meghatározására.

Varró Sándor: Nem-
lineáris folyamatok inten-
zív lézerfényben.

Benedict Mihály: A
kvantumoptika elemei

Gergely Á. László:
Kényszeres dinamikai
rendszerek II.

Gyémánt Iván: Feje-
zetek az elméleti mechani-
kából.

A szerkesztôség
ajánlata

Ezeknek ugyan nem sok
köze van a fizikához, de mégis
érdemes ôket vizsgaidôszakban
lapozgatni:

Douglas Adams:

Galaxis Útikalauz Stop-
posoknak

Vendéglô a világ végén

Az élet a világmindenség,
meg minden

Viszlát, és kösz a halakat!

T e s t é p í t é sT e s t é p í t é sT e s t é p í t é sT e s t é p í t é sT e s t é p í t é s



10/110/110/110/110/166666 Mafigyelô 2003., Gólya különszámMafigyelô 2003., Gólya különszámMafigyelô 2003., Gólya különszámMafigyelô 2003., Gólya különszámMafigyelô 2003., Gólya különszám

Fizikus Lány Induló

Kényes bölcsész girl, nem ittál a sörömbôl
Csak nézed, nézed-nézed-nézed-nézed
bambán
Lány, ki fizikus — én vagyok az ész, a csúcs
Majd láthatsz a Gólyavárban
Fizikus lányka
Milyen szép a lába

Virraszt éjeket, sok srácot leégetett
Ôk mégis sorba-sorba-sorba-sorbaállnak
Száz srác ránézett, de egy se sokat kérdezett
Mert tudta, hogy nincs esélye
Fizikus lányka
Milyen szép a lába

Asztrofizika, téridô és optika
Gondot egy se jelenthet
Egyenlet hegyek — én mindent
megérthetek
S ezt mind kisujjból rázom
Fizikus lányka
Milyen szép a lába

Alain Delon Sze-
retnék Lenni

Alain Delon szeretnék lenni,
Éjjel-nappal napszemüvegben járni,
Nincsen nekem vágyam,
Nincsen nekem vágyam semmi.

Úszótalppal vizet taposni,
Fehér cápát szigonnyal partra dobni,
Nincsen nekem vágyam,
Nincsen nekem vágyam semmi.

La-la-la-la-la-la-la-la

Hajnali Ének

Elkártyáztam a gyönge szívem
Suhogasd le a szoknyád, Hajnal
Pálinkát lehelek rád szelíden
Megháglak nehezen, halkan.

Jöjj Oroszország, vodka virága
Nevetés nékem a véred
Pincefehérek a volgai fák
Tejszín{ sz{z ez az élet

Lebukik fejem és úgy zokogok
Haloványul bennem a bánat
Veretik körülöttem az ôsi dobot
Szaladok, Hajnal, teutánad

Ez a csontpufogás, ez a hanti rege
Hitemet hirdeti híven
Katatón bálvány légy fekete
Hiszen elkártyáztam a szívem.

Nem Volt A Szása…

Nem volt a Szása egy moszkvai nagy dáma,
Nem volt a Szása csak egy kis cigányleány.
Nagy Oroszországban,
A vad Ural aljában
Vitte kopott trojkáján egy cigánykaraván.

Szergej dalára víg táncot jár a Szása,
Szergej virága díszlik dús barna haján.
Csodás május éjjen,
Az erdô s{r{jében
 Csókot kér a legény, s csókra csókot ád a
lány.

Egyszer csak vége lett a dalnak és a táncnak,
Elvitte ôt erôvel egy kozák legény.
Hites feleségnek
És törvényes cselédnek,
Álmaiban él csupán az erdei legény.

Sápadt a Szása és búsan jár a házban,
Unott minden éjszakája, unott nappala.
De ha Szergej eljô,
Hogy Szása, hív az erdô,
 Újra ô a legvidámabb s a legboldogabb.

Csiga-biga

Csiga-biga, Csiga-biga gyere ki
Ég a házad, ég a házad ideki’
Kapsz tejet, vajat, holnapra is marad
Csiga-biga, Csiga-biga gyere ki

Csiga-biga, Csiga-biga háza ég
Csiga-biga, Csiga-biga benne ég
Hívjuk ki Ottót, a t{zoltót
Hogy hozzon vizet és poroltót

Csiga-biga…

Csiga-biga háza helyén üszkös romok
Csiga-biga háza helyén h{lt nyomok
Hívjuk ki Ödönkét, a rendôrkét
Hogy szaladjon gyorsan a mentôkért

Csiga-biga…

Csiga-biga, Csiga-biga megkerült
Csigalánynál találták meg meztelenül
Csiga-biga elcsigázva ment haza
Mert hosszú volt az éjszaka

Csiga-biga…

Az Elsô Villamos

Már csak néhány csillag él,
Újságpapírt hord a szél,
Felébred az állomás,
És vár, újra vár.

Dülöngél egy nagy kabát,
Álmosan néz rá a lány,
Szemében még különös
Álma jár. Á…

Az elsô villamos már elindult felénk.
Csilingel, amerre jár.
Az elsô villamosra vár
A napsugár. Á…

Hosszú volt az éjszaka,
Égen, földön folyt a tánc.
A korlát láncainak dôl
A csillagász. Á…

Az elsô villamos…

Tizenhat Tonna

Az ember sárból jön és sárba tér,
A szegény ember nem más, csak izom és vér
Csak izom és vér és csontos kéz,
És erôs hát és durva ész.

Tizenhat tonnát raksz és mennyi a bér,
Egy nappal vénebb vagy a hiteledért,
Szent Péter engem ne hívj, én nem mehetek
A lelkem a vállalatot illeti meg.

Hogy megszülettem, nem volt még nap-
sugár,
De csákányt a kézbe, és a bánya vár.
Tizenhat tonnát raktam, akár a gép,
S a zord fônök így szólt: elég szép.

Tizenhat tonnát raksz...
Hogy megszülettem esô hullt a telepe-
ken,
És „küszködj” és „melózz” lett a becene-
vem.
Mint kölykét az oroszlán, nevelt a sors,
S az asszony hallgat mert a kezem gyors.

Tizenhat tonnát raksz...
Aki jôni lát, jobb ha félre lép,
Volt, ki nem t{nt el, s már a csontja
sem ép.
Az egyik öklöm vas, a másik acél,
Ha nem talál el jobbról, akkor
balról ér.
Tizenhat tonnát raksz...

Mat-fizes Induló

Rontása tört ránk a zárthelyi hadnak
Ádáz professzorok törtek ellenünk
Vesztünkre esküdtek a gyakvezérek
Tudtuk, hogy öt éven át kell küzdenünk

Ültünk a padban, nyakig a szarban
Hátunkon csordogált a véres veríték
Kollégák álljunk a bosszúra készen
Ezt majd a gimnazisták visszakapják még

T á b o r t { z  m e l l éT á b o r t { z  m e l l éT á b o r t { z  m e l l éT á b o r t { z  m e l l éT á b o r t { z  m e l l é
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Nyílthelyi csata

NYIFFF ‘03

Helye: az elôzô versenye-
ken jól bevált nyílt hely, a Szig-
ligeti Ifjúsági Tábor.

Ideje: az elôzô versenye-
ken jól bevált idô, 2004. ápri-
lis 30-tól május 2-ig.

Weblapja: http://nyifff
.mindig.hu .

Nevezhetnek: öt fôs csa-
patok bármely egyetemrôl.

A bölcs és megvesztegethe-
tetlen zs{ri; a jól bevált öreg ha-
lak mellett új, de már bizonyí-
tott erôk: egy korábban több-
szörösen gyôztes, a mindenkori
zs{rit meghökkentô vad ötletei-
rôl és a fizikai törvényeket meg-
szégyenítô konstrukcióiról híres
csapat válogatott legénysége.

A versenyzôkön kívül ér-
deklôdôket, drukkereket és
ellendrukkereket, rokonokat és
üzletfeleket is szívesen látunk.

Szórakozási lehetôségek:
strand, foci, evezés, kirándulás a
Tapolcai-medencében, várvívás,
éjszakai túra, biliárd, szex, fizika.

Mi az a NYIFFF?
Rendhagyó fizikai feladat-

megoldó verseny, amelyet elô-
ször 1993-ban hirdetett meg a
Mafihe. A versenyen nem-
triviális, ámde megoldható, sôt
esetleg több, egymásnak ellent-
mondó megoldással rendelkezô
fizikai feladatok szerepelnek.
Hogy a mindennapi rutin ne
befolyásolja a nyílófélben levô
agyakat, a verseny idejére félre-
vonulunk a világtól (a verseny
nevének megfelelôen nyílt hely-
re), ahol a résztvevôk csak a fel-
adatokra koncentrálhatnak.
Nem egyének, hanem ötfôs csa-
patok versenyeznek – a lényeg a
jó csapatmunka. A problémák
megoldásához nem egyetemi
szint{ fizikai és matematikai isme-
retekre, hanem fizikai érzékre,
józan észre, sok fantáziára és nyílt
agyra van szükség. Ezért elsôsök
is ugyanakkora eséllyel indulhat-
nak, mint az öregek (a ‘94-es

NYIFFF-en az elsôsök csapata
lett a második, míg az ötödévesek
legjobbjai csak a harmadik he-
lyet szerezték meg).

A NYIFFF ’93 összes fel-
adata megtalálható a Mafigyelô
1993. júniusi NYIFFF-külön-
számában. Ez tartalmazza a
NYIFFF feladatait, a résztvevô
csapatok névsorát, a hivatalos vég-
eredményt, valamint néhány
szubjektív értékelést. Olvasd el!
Röviden csak annyit: megépült
az univerzális pisilôgép, kiderült,
hogy a vécépapírtekercsek olykor
három és fél dimenziósak, sok
érdekeset tudtunk meg a szagok
hullámtermészetérôl, valamint
arról, hogy hány megabájt egy
éjszakai túra. A NYIFFF ‘93-’03
anyagai már modernebb formá-
ban is hozzáférhetôk: a http://
nyifff.mindig.hu cím{ web-
lapon megtalálhatod az összes
eddigi NYIFFF összes feladatát!
Ezekbôl megtudhatod, hogyan
fér el egy pulin 220 kg-nyi kosz,
milyen a vakondok fizikája, ho-
gyan lehet sörrel autót hajtani,
milyen a kacsalábon forgó kas-
tély vízellátása, mekkora frekven-
ciával hullámzik a learatott nád,
lehet-e strandhomokból vulká-
ni lávát készíteni, miért zöld a Nap,
milyen nagy a legkisebb erdei si-
vatag, miért hatszöglet{ek a ba-
dacsonyi bazaltoszlopok, hogy
m{ködik a lézerkard, az alkoho-
lista belvízszivattyú és a csapko-
dó szárnyú atomtengeralattjáró,
mit mondanak a lebegô rémala-
kok a szigligeti vár fokán, mek-
kora vákuum van a fizikusok fe-
jében, hogyan lehet gombfoci-
val kosarazni, dobütéssel gyufás-
dobozt dönteni, kivel van és ho-
gyan m{ködik az Erô, lehet-e lé-
zertükrökkel megállítani a Földet,
parabolaantennával tojásrántot-
tát készíteni, skót dudával ping-
ponglabdát lebegtetni, szemetes-
zsákot hôlégballonná alakítani, és
nem utolsósorban: hová t{nt és

merre kószál az ôrült NYIFFF-
es. Eme kiadványok alapos tanul-
mányozása a nevezni kívánóknak
melegen ajánlott! A NYIFFF
weblapja, amely az összes eddigi
feladat mellett a versenyek ered-
ményeit is ismerteti, felsorolja a
résztvevô csapatokat és tagjaikat
(akik közül sokan azóta már vi-
lághír{ fizikusokká váltak), vala-
mint kedvcsinálóként bemutatja
a NYIFFF-ek immár állandó
helyszínét, Szigligetet, a Balaton
legszebb települését is.

A verseny fentebb vázolt le-
bonyolítási módja véleményünk
és immár tizenegy éves tapaszta-
latunk szerint üdítôen különbö-
zik a hagyományos tanulmányi
versenyek, felvételik és zárthelyik
hangulatától, ahol magányos di-
ákok törik egy szem fejüket egy
üres papír felett. A feladatok jel-
lege, a csapatmunkával járó agy-
roham és a megoldások elôadása
során kialakuló – olykor tudo-
mányosan is értékelhetô – vita a
szellemi izgalom mellett jó szóra-
kozást és maradandó közösségi
élményt jelenthet. Úgy érezzük,
ez a versenyforma találkozott a
különbözô egyetemeken tanuló
fizikus hallgatóság igényeivel, és
sikerült évrôl évre visszatérô ha-
gyományt teremtenünk.

2002-ben régi NYIFFF
versenyzôkbôl szponzori testü-
let alakult, amely 2003-ban is m{-
ködött. Adományaiknak kö-
szönhetôen tekintélyes pénzjutal-
mat tudtunk átadni: az elsô he-
lyezett ötfôs csapat jutalma 50
000 Ft, a második díj 30 000 Ft,
a harmadik díj pedig 20 000 Ft.
1000 Ft-os különdíj adható
egyes feladatok kiemelkedô meg-
oldásáért, a legjobb elôadásért,
valamint a legszebb résztvevônek.
Ebben az évben elnyertük az
ELTE Sport- és Közm{velôdési
Alapjának támogatását is, ennek
köszönhetôen nem kellett emel-
ni a részvételi díj összegét. Amely

díj 75%-át egyébként az ELTE
TTK Hallgatói Önkormányzat
pályázatán minden TTK-s részt-
vevô utólag visszaigényelheti!

További részletek olvasha-
tók a NYIFFF honlapján
(http://nyifff.mindig.hu).
Az elôfeladatok is itt jelennek
meg 2004 márciusának végén,
az elte.fiz newsgroupban, va-
lamint a Fiziqs levelezési listán
és a különbözô helyen lévô pla-
kátokon is olvashatók lesznek.
Jelentkezz, figyeld a plakátokat,
a Mafigyelôt, és csiszold az agya-
dat!

Nyerd meg Te (csapatod-
dal) a ’04-es NYIFFF-et!

dgy
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ICPS,

azaz International

Conference for Physics

Students

Az ICPS az IAPS nem-
zetközi fizikus diákszervezet
egyetlen, de hagyományos ren-
dezvénye, melyet minden év-
ben más országban rendeznek
meg. Történetének kezdete már
a múlt homályába vész. Néhá-
nyan azért még emlékeznek rá,
hogyan is kezdôdött…

1986-ban néhány min-
denre elszánt egyetemista arra
gondolt, hogy lehetôséget kel-
lene teremteni a fizikushallga-
tóknak, hogy elôadói képes-
ségeiket nemzetközi közönség
elôtt gyakorolhassák és fej-
leszthessék. Ekkor született
meg az ICPS gondolata.

A rendezvény gerincét
egy tudományos konferencia
alkotja. Erre a résztvevôk egy-

egy poszterrel vagy húszper-
ces elôadással készülnek. Eze-
ket téma szerint szervezett
szekcióüléseken mutatják be
az elôadók. Mindenki beül-
het és meghallgathatja azt az
elôadást, amelyik ôt érdekli.

Az elôadásokat termé-
szetesen nem magyarul tart-
ják, ezért nem árt kicsit an-
golul is tudni. Ha valaki csak
„fizikául” tud, már az is ele-
gendô lehet. Sokszor talál-
koznak itt hasonló témakör-
ben dolgozó vagy közös ér-
deklôdéssel rendelkezô em-
berek, s az így kialakuló kap-
csolatok hasznosnak bizo-
nyulhatnak a késôbbi külföl-
di ösztöndíjak, tanulmány-
utak során is.

A konferencián részt vesz-
nek vendégelôadók is, akik
olyan, a világ minden részébôl
érkezô egyetemi tanárok, ku-
tatók, akik fontosnak tartják,
hogy munkájukkal, kutatási
szakterületükkel megismertes-
sék már a fiatalokat is. Az ô elô-
adásaik mindig teltház elôtt
zajlanak, de ezeken kívül van
még, Gab két évvel ezelôtti
megfogalmazása szerint: „kis-
millió jobb-rosszabb (általában
fizika tárgyú, bár némelyik kis-
sé bárgyú) elôadás”.

Az elsô ICPS-re Budapes-
ten került sor, majd egy évre rá
megalakult az IAPS
(International Association of
Physics Students), mely fô céljá-
nak a további ICPS-ek szervezé-
sét tekintette. 1996-ban újra
Magyarország, méghozzá Szeged
adott otthont a rendezvénynek,
majd néhány külföldi próbálko-
zás (Bécs, Coimbra, Helsinki,
Zadar, Dublin) után újra kis ha-
zánk, Budapest kapta meg az
ICPS 2002. megrendezésének jo-
gát. Ezt erôsen köszönhettük an-
nak, hogy velünk egyidôben,
Budapesten tartotta az EPS
(European Physical Society) há-
romévenkénti konferenciáját,
melyen az összes tagország tudó-
sai részt vettek. Az idei konferen-
cia helyszíne Odense (Dánia) lesz,
itt fogják kiválasztani a jövô évi
helyszínt is.

Sziget nyomán

Névjegy

Néhány ember, akihez
nyugodtan fordulhatsz
kérdéseiddel: Gönci Ba-
lázs, a Mafihe és az ELTE
HB elnöke. Volt már gaz-
dasági felelôs és fôszerkesz-
tô is. Jelenleg ô a „többet
tud a Mafihérôl a legtöbb
Mafihésnél” cím tulajdo-
nosa. Hóbor Sándor, a
Mafihe gazdasági felelôse
már két éve. Kezdô korá-
ban megesett, hogy az át-
utalási nyomtatványon
elfelejtette kitölteni az
utalni kívánt összeget, és
a bank megrökönyödve
küldte vissza a papírt, de
azóta belejött. Orosz-
lány László, a Mafihe
programfelelôse. Vele el-
sôsorban a programokon
találkozhattok, ô az, aki
haját tépve rohan egyik
helyrôl a másikra, mert
már megint nem jó a…
Patay Gergely, a Mafihe
cserefelelôse. Ô koordi-
nálja a Mafihe külföldi
cseréit, és ô pátyolgatja a
külföldrôl a Mafihe kere-
tei között hazánkba láto-
gató diákokat.  Tolvaj
Borbála, a Mafihe titká-
ra. Jegyzôkönyveket ké-
szít, levelez, iktat s egyéb
hasonlóan izgalmas mun-
kákat végez. Karácsony
József, az MFHB, a je-
lenleg legaktívabb HB el-
nöke. Kákonyi Ró-
bert,  a jelenleg kissé mély-
ponton álló SzHB elnö-
ke. Imreh Gergely,  a
már-már kihaltnak hitt,
idén feltámadt DHB el-
nöke.

Közgy{lés,

avagy a Nagy Bevonókúra

Mit tehet egy fizikusta-
nonc elsô évének egyik nap-
fényes szeptemberi hétvégé-
jén? Egy-két(-három...) po-
hár bor mellett viccelôdhet
az egész országból összesereg-
lett fizikus barátaival. Ja,
hogy ilyenbôl nincsen még
sok? Sohasem lesz elég, de mi
kitaláltuk csak neked az
NBK-t. Minden évben van
egy napfényes ôszi hétvége,
amikor az ország fizikushall-

gatóinak a java összegy{lik,
hogy találkozzanak egymás-
sal és nem utolsó sorban
azért, hogy megtartsák a
Mafihe közgy{lését. Itt kö-
zelrôl megismerkedhetsz az
aktivistákkal még közelebb-
rôl az aktivistanôkkel, buliz-
hatsz, közgy{lhetsz, és Te is
aktivistává válhatsz, vitatkoz-
hatsz az alapszabályról stb.
Itt igazán megtudod, hogy
„Kik is vagyunk mink”. Ta-

valy az egri borokat kóstol-
gattuk,  és  a  végén az
egerszalóki fürdônél pihen-
tettük magunkat a vízbôl ki-
vált mészkô aljában. Hogy az
idén melyik borvidéket láto-
gatjuk meg és milyen prog-
ramok lesznek, az egyelôre le-
gyen meglepi.

Ennek költsége néhány
ezer forint körül lesz, aminek
nagy részét (mint ahogyan
más Mafihe rendezvényen is)

a Mafihe állja. Pontosabb in-
formációt kaphatsz a levele-
zôlistákon, a honlapon
(www.mafihe.hu), a Ma-
figyelô következô számában
és a helyi bizottságod képvi-
selôitôl. Náluk kell majd je-
lentkezned is.

Ne feledd: találkozunk
szeptember 26-28. között To-
kajban! Mindenképpen számí-
tunk Rád: gy{ljünk közt!

murci
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A Mafihe Mérnök-Fizikus
Helyi Bizottság 1995-ben
alalkult a Mafihében. Azóta szer-
vezzük programjainkat évrôl
évre változó kis csapattal, de vál-
tozatlan intenzitással. Tudom,
tudom, hogy ilyenkor tele van a
gólyáknak – azaz neked is ked-
ves olvasó – azzal mindene, hogy
aktív, lelkes embereket várnak
mindenhova, és hogy itt is, meg
ott is pont Rád várnak. Termé-
szetesen ilyenkor a bôség zavará-
val küzd az ember. A legfonto-
sabb a mérlegelés – persze csak
okosan – vannak akik úgy mér-
legelnek, hogy semmiben nem
vesznek részt: azért ez sem egé-
szen a legjobb megoldás.

A Mafihe MFHB – ahogy a
neve is mutatja – a Budapesti
M{szaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Természettudományi
Kar Mérnök-Fizikus Szakán hall-
gató nebulók egyesülete, s mint
ilyen, a szakmai programok szer-
vezését helyezi elôtérbe, természe-
tesen úgy, hogy közben jól is érez-
ze magát az ember (akarom mon-
dani, azaz írni: a fiziqs-palánta).

A tanéveket a Mafihe Or-
szágos Közgy{lés (szintén
mafihés program!) környékén
a Váci utcai számháborúval
szoktuk kezdeni, ahol komoly
ellenfelünkkel, a Mafihe ELTE
HB-vel mérkôzünk meg már
hagyományosan.

Nincs könny{  dolgunk,
hiszen van, amikor a Mafihe
Csillagász HB is besegít az
ELTE HB-nek. Az elsô öt év-
ben legyôzöttek voltunk, de az
utóbbi két évben mi voltunk a
legyôzôk.

Talán az egyik legérdeke-
sebb mafihés program, amiben
az MFHB részt vesz: a majd-
nem minden év februárjában
megrendezésre kerülô Cern-
túra. A svájci-francia határon te-
rül el ez a 27 km kerület{ ré-
szecskegyorsító és kutatóintézet.

Néha fúj a szél a BME felôl is…

Bemutatkozik az MFHB

A nagy érdeklôdés miatt általá-
ban egy fizikus-palánta életében
egyszer adatik meg, hogy kijus-
son a Mafihe által. Aztán a feb-
ruár után jön a tavasz, a jó idô
és a legnagyobb, a Mafihe
MFHB által szervezett állandó
program, a Szak7.

Minden év modultájékoz-
tatóval kezdôdik a mérnök-fi-
zikus hallgatók számára, amit
szerintem nem csak harmadéve-
seknek érdemes meghallgatni. A
Szak7 keretein belül kerül meg-
rendezésre a Mafihe Országos
Elôadói Verseny is, aminek fô-
díja minden évben eddig az
azévi ICPS (International
Conferance for Physics
Students) regisztrációs díja
volt. A további díjak pedig ér-
tékes könyvutalványok szoktak
lenni. A Szak7 délutánjain és
estéin sok érdekes program vár
mindenkit, pl. IQ-harc, papri-
káskrumpli Mafihe MFHB-
módra, éjszakai-túra, számhá-
ború a Budai Várban stb.

Ezeken az állandó prog-
ramokon kívül az itt nem em-
lített mafihés programokban is
részt veszünk.

Ezeken kívül néha vannak
igazi csemegék is. Ilyen cseme-
ge volt az ismét megszervezett
elôadássorozat, amelyet Az ál-
tudományos átverések és
tudománytörténeti érde-
kességek címmel szerveztünk
ez év tavasszal. A teljesség igé-
nye nélkül, csak a hírnevesebb
elôadókat említeném meg:
Härtlein Károly (BME TTK
FI), Szatmáry Zoltán (BME
TTK NTI), Radnai Gyula
(ELTE TTK), Dávid Gyula
(ELTE TTK). Az elôadásso-
rozat rövid tartalma megtalál-
ható a Természet Világa folyó-
irat internetes honlapján.

A nyár általában a szakmai
konferenciáké, így hát a Fizikus-
hallgatók Nemzetközi Konfe-

renciája (ICPS) is ekkor kerül
megrendezésre, az idén Dániá-
ban augusztus 7-13-ig. Aztán
eljön a szeptember, és kezdôdik
az új tanév. A Mafihe Országos
Közgy{lés mindig valamelyik
borvidéken van, reméljük ez az
idén sem lesz másképp: erre a
programra ti is jelentkezhettek
már a Mafihe MFHB-nél.

Általános mindennapi fel-
adatunk közé tartozik a mér-
nök-fizikusság (Bodó Pali után
szabadon) informálása minden
fórumon: személyesen, levele-
zési listán stb., így a Mafigyelô
eljuttatása a hallgatókhoz, a Fi-
zikai Szemle kedvezményes
megrendelésének biztosítása, és
a „híres” pólók árusítása.

Ahogy néhány sorral fel-
jebb említettem, az elsôdleges
szakmaiság mellett a jókedv, ka-
cagás sem marad el. A Mafihe
MFHB-ben sokan tevékeny-
kedhetnek akár egyszer{ tag-
ként, akár az MFHB tisztségvi-
selôjeként: elnök, titkár, gazda-
sági felelôs, informatikai felelôs,
program- és kulturális felelôs,
tájékoztatási felelôs. Nagyon
fontos dolog az aktív közösségi
munka végzése a Mafihe berke-
in belül valamilyen formában,
nemcsak a szakmai és baráti kö-
zösség miatt, hanem mert a
mafihés álláscserék pontozásá-
ban a tanulmányi és szakmai
elômenetel mellett a közösségi
munka is hangsúlyt kap.

Ezzel a kis cikkel kívánok
nektek további kellemes nyarat –
már ami még megmaradt belôle.
Ha a Mafihe MFHB-vel kapcso-
latban bármilyen kérdésetek fel-
merülne, akkor írjatok bátran a
hb@wigner.bme.hu e-mail
címre, illetve nézzétek meg a hon-
lapunkat: www.wigner.bme
.hu/mfhb címen, s a BME
TTK-s gólyatáborban is találkoz-
hattok velünk.

KJS4

Fizikai
Szemle

A Mafihe és az
Eötvös Loránd Fizi-
kai Társulat (ELFT)
között létrejött meg-
állapodás értelmében
a Mafihe tagjai ked-
vezményesen léphet-
nek be az ELFT-be
(ekkor ELFT-Mafihe
tagok lesznek). Be-
lépni ott lehet, ahol a
Mafihébe is (minden-
ki a saját HB-jénél).
Ekkor jár a Fizikai
Szemle, sôt a
Europhysics News
Letters is, mivel a be-
lépés automatikusan
az ELFT Eurofizika
szekciójának tagságát
is jelenti. A Fizikai
Szemle elôfizetés
mindig januártól de-
cemberig tart, de
amennyiben késôbb
kapcsolódsz be, úgy
visszamenôleg is
megkapod a még rak-
táron lévô számokat.
(A régi számok a
Mafihe-irodából in-
gyen elvihetôk.) A
Szemle az egyetlen
magyar nyelv{ átfogó
fizikai folyóirat. Ha-
vonta jelenik meg (ut-
cán nem kapható,
csak elôfizetéssel jut-
hatsz hozzá), meg-
található benne a fi-
zikatörténettôl kezd-
ve a magyar tudomá-
nyos m{helyek ku-
lisszatitkaiig sokmin-
den. A 2002-es évre
a tagdíj ELFT–
Mafihe tagok részére
1800 Ft plusz posta-
költség, melyet nem
kell fizetni, amennyi-
ben az egyetemen ve-
szed át a lapot.

Gergô
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Öt év. Még kimondani is
sok. Hát még végigcsinálni!
Vagy mégsem? Nekem az az
érzésem, hogy ahogy telik-
múlik ez a bizonyos öt év, az
évek, a fizika minden törvé-
nyére fittyet hányva, egyre rö-
videbbek lesznek. Vagy csak
egyre jobban érezzük magun-
kat, s emiatt t{nik egyre nagy-
szer{bbnek? Nem tudom.
Azt viszont igen, hogy van-
nak dolgok, melyek még fe-
ledhetetlenebbé varázsolják az
elôttetek álló éveket. Ilyenek
például a cseregyakorlatok és
a külföldi ösztöndíjak.

Miért is olyan nagyszer{-
ek ezek? Elôször is azért, mert
ezt az elkövetkezendô öt évet
nem kell itt, ezen az egyete-
men eltöltened. Ha elég ma-
gabiztos a nyelvtudásod, ak-
kor kipróbálhatod, milyen
egy külföldi egyetemen tanul-
ni. Esetleg 2-3 év „letöltése”
után, már a diplomád átvétele
elôtt dolgozhatsz fizikusként,
akár külföldön is. Kipróbálha-
tod, milyen lesz „élesben” a
nagybet{s Életben. Másod-
szor azért, mert ezek alatt a
hetek, hónapok (a túlbuzgók-
nak akár évek) alatt a nyelve-
ket is gyakorolhatod. S végül,
ha egy pár hónapos nyári cse-
regyakorlaton veszel részt, ak-
kor még a nyaralásod is meg
van oldva, méghozzá olyan
nagyszer{en, hogy még fize-
tést is kapsz érte!

Most lássuk egy kicsit rész-
letesebben, elôször talán a cse-
regyakorlatokat! Ez nem egy
modern találmány. Jól ismert
figura volt a középkorban a
vándordiák, aki egyetemi évei
alatt végigbarangolta Európát.
Ennek a középkori diáknak az
utódai vagyunk mi is, mivel a
tapasztalatszerzésnek és a nyelv-
tanulásnak azóta sem találtuk
jobb módját, mint a hosszabb-

Cserebere  emberekkel

Cseregyakorlatok, ösztöndíjak

rövidebb utazásokat más orszá-
gokba, egyetemekre, kutatóin-
tézetekbe.

A cserék során lehetôséget
kapsz arra, hogy a már elsajátí-
tott elméleti tudást a gyakor-
latban is kamatoztasd egy ku-
tatóintézetben, vállalatnál vagy
éppen egyetemen; s egyúttal
tapasztalatokat szerezz a nagy-
világban folyó kutatási irá-
nyokról és módszerekrôl. Sze-
mélyes kapcsolatokat is kiépít-
hetsz, melyek késôbb, amikor
pályád önálló szakaszába lépve
saját kutatási feladatok megol-
dásába kezdesz, segítik a ma-
napság egyre nélkülözhetetle-
nebb nemzetközi együttm{kö-
dést.

Ha e rövid ismertetés után
máris kedvet kaptál arra, hogy
pár év múlva részt vegyél egy
ilyen cseregyakorlaton, akkor
már most (na jó, elég lesz szep-
temberben) nekikezdhetsz a
pontvadászatnak. Mit is jelent
ez? A cseregyakorlatokra jelent-
kezô hallgatókat egy elôre meg-
határozott pontozási rendszer
alapján rangsoroljuk, s a kapott
állások közül ebben a sorrend-
ben választhatnak a hallgatók
(de természetesen csak olyan ál-
lást, melynek feltételeit teljesí-
tik). A pontozási rendszert
megtalálod a Mafihe honlap-
ján (www.mafihe.hu). Ha
most ez éppen nem lenne elôt-
ted, akkor elárulom, hogy pon-
tokat az alábbi kategóriákban
szerezhetsz:

– Tanulmányi eredmény.
Ez azt hiszem, egyértelm{: mi-
nél jobb az átlagod, annál több
pontot kapsz. S hogy ebben a
kategóriában maximális pon-
tot kapj, már szeptembertôl
hajtanod kell.

– Szakmai tevékenység. Ez
elsôsorban a felsôbbéveseket
érinti, hiszen ebbe a kategóriá-
ba tartoznak a TDK-dolgoza-

tok, a cikkek vagy a konferen-
ciákon való részvételek.

– Közösségi tevékenység.
Azt hiszem, ez az a kategória,
ahol a legkellemesebb a pont-
gy{jtögetés. Elég csupán a
Mafihe rendezvényeit rendsze-
resen látogatnod, s ha ezek
megtetszenek, akkor idôvel
(nagyon rövid idôvel), te is
beszállhatsz a szervezésbe, s
máris egy kanyarral leelôzted
azt, aki folyton csak a
Bronstejnt bújja.

Miközben ti a pontokat
gy{jtögetitek, addig mi (veled
együtt), a Mafihében külön-
bözô magyar egyetemeket és
kutatóintézeteket keresünk
meg, hogy állásokat kérjünk
tôlük, melyeket azután az
IAESTE (Magyar Mérnök-
hallgatók Egyesülete) képvi-
selôi külföldi állásokra cserél-
nek, hogy nektek legyen mi-
bôl válogatnotok. Így amíg ti
külföldön dolgoztok, addig
kb. ugyanannyi külföldi diák
dolgozik itt, Magyarországon.
A szerencsés kiutazónak, ter-
mészetesen rendelkeznie kell az
angol, vagy a célország nyel-
vének megfelelô szint{ isme-
retével.

S most térjünk át az ösz-
töndíjakra! Ezekbôl nagyon
sokfajta van. A hosszukat, té-
májukat, s a célországokat te-
kintve mindenki megtalálhat-
ja a kedvére valót. Érdemes a
HÖK Külügyi faliújságát
böngészni, de szerintem ol-
vashattatok már a
Gólyanyúzban is a lehetôsé-
gekrôl. A kiutazás céljai itt is
ugyanazok, mint a cseregya-
korlatoknál, de itt nagyobb
hangsúlyt fektetnek a külföl-
di egyetemeken folytatott ta-
nulmányokra. S hogyan lehet
megszerezni egy ilyen ösztön-
díjat? Lássuk, hogyan csinál-
tam én!

Egy szép tavaszi napon
megkérdezték, hogy lenne-e
kedvem fél évet eltölteni egy
francia egyetemen. „Miért is ne,
mit kell tenni érte?” „Kitölteni
ezt az adatlapot.” Kitöltöttem.
Aztán szeptemberben már ro-
bogott velem a busz Párizs felé.
Vannak persze nehezebb ese-
tek is, de azoktól sem kell meg-
rémülni! Általában egy szakmai
önéletrajzot kérnek, s pár mon-
datot arról, hogy miért is sze-
retnél kinn tanulni.

Aztán már csak fel kell ülni
a buszra/vonatra/repülôre (ki-
nek-kinek pénztárcája szerint)
és megérkezéskor máris leendô
évfolyamtársaitok között talál-
játok magatokat. Nekünk az
órarendünk elég zsúfolt volt,
gyakorlatilag reggel 9-tôl este
6-ig (jobb napokon 8-ig), szin-
te folyamatosan óráink voltak.
Kint azonban olyan módsze-
rekkel ismerkedhettem meg,
melyekrôl itthon még nem hal-
lottam, s olyan m{szerekkel
dolgozhattam, melyekrôl ad-
dig legfeljebb könyvekben ol-
vashattam.

Általában a kint töltött
félévben ott kell vizsgáznod,
de ettôl sem kell megijedni! Én
például nagyon magas színvo-
nalú órákon vettem részt, de a
vizsgák az itthoni viszonylat-
hoz képest nagyon egyszer{-
ek voltak. S ezt a véleménye-
met más társaim is osztják.

Hosszú-hosszú oldala-
kon át sorolhatnám, hogy mi
minden történt velem a Fran-
ciaországban töltött idô alatt.
Az évfolyamtársaim gyakran
elvittek vacsorázni, táncolni,
bulizni, így szép fokozatosan
megismertem a párizsi mula-
tók éjszakai életét is.
Hétvégente bebarangoltam a
párizsi múzeumokat, ha a
sztrájkok, melyekhez képest a
budapestiek csupán kisebb
forgalmi dugóknak t{nnek,
éppen engedték.

Ha te is felejthetetlen él-
ményekre vágysz, vagy csupán
szeretnéd bejárni a világot,
megismerni más országok
egyetemeit, egyetemistáit, ak-
kor rajta, figyeld a plakátokat,
a hirdetéseket, s ha valami ked-
vedre valót találsz, vágj bele!
Megéri!

Babinszki Edit
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Az utolsó poén

Plusz egy vicc

Miután végiglapoztátok
a Mafihe nektek szánt kü-
lönszámát – bízom benne,
sok érdekes olvasnivalót és
információt találtatok ben-
ne –, remélem lesz kedvetek
és idôtök, hogy megfejtsé-
tek az alábbi feladványt, va-
gyis a Plusz egy viccet. He-
lyezd el az alábbi szavakat,
bet{csoportokat az ábrában!
A kimaradt négy szóból a
következô vicc csattanóját
kapod:

– Mennyibe kerül majd a
kép?

– Azt majd a felvétel után
mondom meg – feleli a fény-
képész.

A megfejtést augusztus 23-
ig várom e-mailen
rejtveny@mafihe.hu címre.
A helyes megoldást beküldôk kö-
zött mafihés pólót sorsolunk ki:

2 bet{s szavak:
AI, AS, ÁK, ÁÔ, ÁR,

HA, HB, IV, ME, MI, NG,
RE, RE, RP, ZI.

3 bet{s szavak:
ÁGI, CLA, ISU, IVÁ,

KAR, KIS, MAM, NEO, ÓSS,
ÔSE, ÔSI, PEH, RAK, RAM,
REM, TAR, VÁR, VLA.

4 bet{s szavak:
AKAR, APÁS, CSAL,

ELUN, EMEL, ERRE,
HATV, IKON, IRÁN,
MORA, OROM, ÓKOR,
PRYR.

5 bet{s szavak:
ELÔBB, HAVER, HE-

VÍT, KIESÔ, LÁMPA,

OKGRO, ÔSLAK, PERRE,
RÁERA, RÁLÉP, SEREG,
SZÁZA, TÁRUL, ZIHÁL.

6 bet{s szavak:
AKASZT, ALÁLÁT,

ELÉRAK, ESKÜRE, IST-
VÁN, KELNEK, ÓSÉMÁM,
SZÓVAL.

7 bet{s szavak:
LEKAPAR, MEGLESÔ,

NÉLKÜLE, OKRINÁS,
SZEBBEN, VAKOLAT,
ZÜREVAN.

8 bet{s szavak:
ÁRVAIVÁN, KIIRT-

VÁN, TROLIBUS.
9 bet{s szavak:
ESIKAZESÔ, LEMEN-

NÉNK, NAGYÍTVÁN,
SZERETNÉM.

10 bet{s szavak:
ALÁKERÜLÔ, HATÁ-

ROZVÁN, MOSOLYOGNA.
Sok sikert a rejtvényfejtés-

hez, és kellemes nyarat kívá-
nok!

Szalkay Csilla

Mafihe
Bolt

A Mafihe által ki-
adott könyvek reklám-
áron kaphatók:

Sailer K.: Szimmet-
riák és megmaradá-
si tételek – 400 Ft.

Rimányi Richárd:
Csomók és 3-soka-
ságok – 400 Ft.

Fizika és geometria
(az 1997. évi nyári
iskola bôvített
jegyzete): 500 Ft.

Gábos Zoltán: Ter-
modinamika – 500 Ft.

Ezen kívül kapha-
tók Mafihés pólók, min-
den színben és méretben
600 Ft-os egységáron.
ELTE-s régi gólyatábo-
ri pólók 200 Ft-ért, amíg
a készlet tart!

A fenti árak Mafihe-
tagok számára érvényesek!

Ingyen elvihetôk:
a Mafihe éves jelentései,
régi Fizikai Szemlék és
Mafigyelôk.

M o s t   l é g y  o k o s !M o s t   l é g y  o k o s !M o s t   l é g y  o k o s !M o s t   l é g y  o k o s !M o s t   l é g y  o k o s !
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Egy fegyveres ember esete

Egy remek mese

Egy fegyveres ember rette-
netes neje egy reggel elrendelte:

– Egy medve tenyere le-
gyen este eledelem!

Erre eme fegyveres em-
ber elment egy fenyvesbe.
Eme fenyvesben egy hegy
helyezkedett el. E hegy bel-
seje egy termet rejtett. E te-
remben ezer meg ezer csep-
pes hegyegyveleg leledzett. E
fegyveres ember sejtette: egy
medve rejtezett eme hegyte-
remben.

Eme ember elment e
hegyhez. Helyesebben: eme
ember elment egy helyre, mely
e hegyterem kerek bemenete
mellett helyezkedett el.

E helyen e fegyveres em-
ber eleresztett egy zengzetet:

– Medve, gyere e helyre!
Medve megtette ezt.
Eme ember befele me-

rengett: „Fegyveremmel elej-
tem ezt!” Fegyvere eleje e
medve fele lesett. Fegyvere en-
gedelmeskedett eme ember-
nek. Fegyvere egyet sercent:
e fenyves egy-egy levele le-
esett, egyes egerek megretten-
tek.

De lesd meg ezt! E medve
nem esett el! Ember sebet sem
fedezett fel, mely e medvetes-
ten lenne.

Medve csevegett:
– Fegyverrel ellenem? Ez

nem helyes! Szerepcsere: kezem
rettenetes fegyver, ez elejt. Ele-
delem leszel.

Ember esengett:
– Kegyelem, terjedelmes

medve! Lelkemet ne vedd el!
Medve erre ezt felelte:
– Egy cselekedet meg-

menthet. Egy hengeres, egye-
nes szerv peckesen mered tes-
temen – lesd meg! –, mely ne-
kem kedves, mellyel egyes
esetekben gyermekeket
nemzhetek. Ezzel teszel meg
egy tettet, mellyel csepp gyer-

mekek tejet vedelve nyelde-
kelnek.

– Kegyelem! – esengett
eme ember megrettenve. –
Nem, nem, lehetetlent ren-
delsz, ezt nem tehetem!

– Egyetlen tett ez, mely
megmenthet! – felelte e med-
ve.

– Megteszem, de tettetett
tett lesz ez! – fecsegett eme fegy-
veres ember.

Medve terpeszben. Ember
feje elrejtette eme rettenetes,
meredt medveszervet.

Ezzel eme jelenet (mely-
nek jele „egyes”) befejeztetett.

Reggel (elseje):
Ember merengve:
– Eledelt nem lelve este

nejem megvert. Ez esetben
nem cseszem el. Medve nem
menekedhet. Medvevese,
medveepe kezemben lesz. De
nem eme csepp fegyverem
szegezem medve ellen, rette-
netesebb fegyver kell nekem.
Kerekded fegyvert veszek,
mely egyes esetekben repesze-
ket ejthet.

Ember elment e helyre,
vele kerekded fegyvere.

– Medve, gyere e helyre!
Medve, ez nem gyerekmese,
gyere, gyere e helyre!

Medve megjelent. Fegy-
veres ember elvetette e kerek-
ded fegyvert. Fegyver rette-
neteset reccsent. Fenyves ezer
levele esett le. Egerek, verebek
megsebezve estek el.

De nem lehet! Medve
egyenesen meredt eme ember
mellett! Nem esett el! Lelke
benne leledzett! Ember reme-
gett:

– E fegyver sem ejt el, te
medve? Sebet sem ejt e testen?

Medve csendesen felelte:
– Ember, ez nem helyes

cselekedet! Fegyverrel ellenem?
Kell lelked? Ez esetben egyet
tehetsz!

Medve teste terpeszbe
vetve.

Fegyveres ember feje re-
megett. Egy medve vele ezt?!
Eme helyzet fertelmes! De lel-
ke kellett, megtette, mert mer-
sze elszelelt.

Ezzel e jelenet (melynek
jele „kettes”) befejeztetett.

Reggel (nem elseje,
mert eltelt egy este):

Fegyveres ember befele
csevegett (de belseje ebbe
egyes esetekben belereme-
gett):

– Nejem este eledelt nem
nyerve megvert, megsebzett.
Kerekded fegyverem sem ve-
szedelmes? Erre egy felelet le-
het! Szedte-vette-teremtette,
egy fegyvert veszek, melynek
belseje egy egyveleg, mely-
ben egyes vegyelemek lele-
dzenek. Egyes esetekben eme
vegyelemek megrepednek,
csepp elemek elrepkednek,
melyek sebet ejthetnek teste-
ken. E fegyver ereje fergete-
ges: hegyeket repeszthet.
Eme egyveleg egyes szerkeze-
tekben kellemes meleget ger-
jeszthet.  Egyes emberek
(ezek egyes esetekben meg-
sebzett fenyveseket, verebe-
ket, egereket meg termesze-
ket mentenek meg) cseveg-
nek egyszer-egyszer: „Nem
szeretem eme egyveleget,
mert nem helyes!”

Eme ember elment e feny-
vesbe, vele fegyvere, melyben
eme veszedelmes egyveleg he-
lyezkedett el.

Medve megjelent.
Ember elvetette e fegy-

vert. Fegyver retteneteset
reccsent. Hegy megrepedt.
Fenyves megfeketedett.

De medve lelke nem sze-
lelt el. Medve nem esett el. (Ez
egy mesemedve esetleg?)

Medve csendesen meren-
gett:

– Ember, ember! Neked
nejed mellett lenne helyed, de
te ezerszer felkeresel engem. Ez
egy meredek eset. De feleletet
leltem eme cselekedetedre: te
szereted kedves, meredt szer-
vemet!

Gohér Attila,
Harangozó Katalin

Megjegyzem (egy):
Eme rettenetes esetet ele-

ven jellemekkel meglesheted
(esetleg te lehetsz e fegyveres
ember!) szeptember kezdete
fele. Helye: Zemplen erdeje,
merre kelepelve kerengesz.
Gyere el, lesd meg! S szert te-
szel egy zengzetre, melyet e
medve zengett, s melyet eme
egyetemen rengetegen emle-
getnek. S meglehet: esztende-
je letelve te lehetsz e nemes
medve!

Megjegyzem (egy meg
egy):

 Eme kerekded remek
nem egyenesen levezetett ele-
gye e helyen esztendeje meg-
jelent zengzetemnek! „E”-je-
lek eme nem egy mesterem-
bere szeme nem esett „Med-
veveszedelmem”-re! De eme
nem egy nemes elme feje bel-
seje eme medveeseten meren-
gett, e rettenettel perlekedve
nyelve megeredt, s nem el-
kedvetlenedve rengeteg „e”-t
eregetett, nem sejtve: eme
eset rengeteg „e”-vel megje-
lent, embereket elrettentve,
medve ellen hergelve. S meg-
esett: ketten meg ketten egyet
tettek, eszperente eseteket te-
remtve,  nem egyszerre, nem
egybeesve egyetlen esetben
sem, de lelkeket egyfele ve-
zetve: ez szellememnek ked-
ves tett! E nemes tettek: egye-
nesek, melyek nem metsze-
nek,  de egyfe le  menve,
messze-messze egybeesnek!
Lemezemre eme remeket be-
leverve ezen merengtem: le-
het-e, egy egyed, nem sejtve
eme megesett tetteket s meg-
jelent zengeteket, megereszt
egy eszperente medveesetet
(esetleg verset!), mely ezeket
keresztezve, egybe nem esve,
de lelkekben egybezengve
megjelenhet. Ez esetben el-
merenghetsz eme remek nyel-
ven!

dgy
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