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Levél DezsôtôlLevél DezsôtôlLevél DezsôtôlLevél DezsôtôlLevél Dezsôtôl

„Ám a múltkor egy vízben úszó palackot találtam. Benne egy
teleírt papiros sárgállott. Kíváncsi lettem, és hatalmas erôfeszítések árán…
Gondolom el tudod képzelni, hogy húz ki egy parafadugót egy ma-
gamfajta.”

3. oldal3. oldal3. oldal3. oldal3. oldal

TDK HétvégeTDK HétvégeTDK HétvégeTDK HétvégeTDK Hétvége

„Az ALICE  részt vesz egy manapság nagyon is aktuális kutatásban:
„az univerzum ôsanyagának keresésében”. A lényeg tulajdonképpen az, hogy
jelenleg úgy gondolják, hogy a Nagy Bumm után keletkezett részecskéket
próbálják kiszabadítani a börtönükbôl, az atommmagból. ”

4-5-6. oldal4-5-6. oldal4-5-6. oldal4-5-6. oldal4-5-6. oldal

A gael élet vizeA gael élet vizeA gael élet vizeA gael élet vizeA gael élet vize

„A legendás italfajta ködlepte völgyek és végtelen gabona-
mezôk vidékérôl származik. A különleges tisztaságú, az évek mú-
lásával csak egyre nemesedô ned{ ôshazái a kelta tájak.”

10-11. oldal10-11. oldal10-11. oldal10-11. oldal10-11. oldal

ΦMAMAMAMAMA
GYELÔGYELÔGYELÔGYELÔGYELÔ

„A démonok köztünk vannak”„A démonok köztünk vannak”„A démonok köztünk vannak”„A démonok köztünk vannak”„A démonok köztünk vannak”

„Vad vihar tombolt Skócia partjainál, amikor Gertrúd, a neve-
lônô esernyôvel sietett a székesfehérvári helyszínre. ”

6-7. oldal6-7. oldal6-7. oldal6-7. oldal6-7. oldal
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Charta SacrumCharta SacrumCharta SacrumCharta SacrumCharta Sacrum

Mint a felsorolásból kiderült, az
új SZMSZ értelmében létrehoztunk egy
honlapfelelôsi posztot, ami azt jelenti,
hogy az EHB mostantól még inkább
szeretné kihasználni a tavaly elkészült új
honlapját. Remélhetôleg, mire ez az új-
ság megjelenik, már számos jegyzetet, té-
telsort, jegyzôkönyvet és puskát letölt-
hettek a http://mafihe.hu/eltehbhttp://mafihe.hu/eltehbhttp://mafihe.hu/eltehbhttp://mafihe.hu/eltehbhttp://mafihe.hu/eltehb
weboldalról. Ezenkívül itt fognak he-
lyet kapni az ELTE-s fizikusokat és fizi-
kát tanulókat érintô programok leírásai
és információi, illetve galériát szándéko-
zunk összeállítani az ezeken készült fény-
képekbôl. A távlati tervek között egy
fizikus fórum és egy póló rendelô op-
ció is szerepel.

A másik fontos, azonban külsô
szemlélô számára észrevehetetlen válto-
zás az, hogy az EHB a többiekhez ha-
sonlóan megpróbál pénzügyileg is a sa-
ját lábára állni. Ugyanis eddig a megkü-
lönböztethetetlenségig egybeforrtak a
HB és a „Nagy Mafihe” kiadásai és be-

vételei. A régóta üresen tátongó HB
kassza ismét csillapíthatja telhetetlen ét-
vágyát, jelen pillanatban már általában
mindig van ötvenezer forint a bendôjé-
ben.

Az új SZMSZ szabályozza a he-
lyi bizottság m{ködését, éves tisztújító
ülésekkel, elôírja egy Szervezôcsoport lé-
tesítését, ami a programok megszervezé-
sében tevékenykedik, mindezt a prog-
ramfelelôs irányítása alatt. Kiemelendô
még, hogy a HB hivatalos rövidítése
ezentúl ELTE HB helyett EHB, hogy
a Nemzeti Bizottság ELTE-s képviselô-
jét ezentúl a HB taggy{lés jelöli, illetve,
hogy az EHB együttm{ködik az ELTE
TTK HÖK Fizika Szakcsoportjával. Ez
utóbbi azért célszer{, mert ugyanaz a cél-
közönségünk, és így mind humán, mind
pénzügyi erôforrásainkat egyesíteni tud-
juk.

Az SZMSZ jelenleg csak ideigle-
nesen van érvényben, azt a Mafihe köz-
gy{lésének is el kell fogadnia. Remélem
a dokumentum hamarosan a neten is
elérhetô lesz.

Egy tényszer{ cikk (EHB)Egy tényszer{ cikk (EHB)Egy tényszer{ cikk (EHB)Egy tényszer{ cikk (EHB)Egy tényszer{ cikk (EHB)

Felturbóztuk magunkatFelturbóztuk magunkatFelturbóztuk magunkatFelturbóztuk magunkatFelturbóztuk magunkat

Az EHB a megújulás és önállóso-
dás jegyében magáévá tette a következô
hagyományos ELTE-s programokat: Fi-
zikus-Csillagász TDK Hétvége, Fizikus
Mikulás, Bölcsész-Fizikus Gólyatábor,
amiket ezentúl saját erôbôl szeretne meg-
szervezni. Úgy gondoljuk, a Mafihének
az használ, ha az összes helyi bizottsága
képes önerôbôl létezni, és külsô csesze-
getés, rugdosás nélkül is m{ködni.

A TDK Hétvége az idén a meg-
szokott, aránylag nagynak mondható ér-
deklôdés mellett zajlott, és úgy t{nik, a
jó gazdálkodásnak hála, az idén nem is
lett veszteséges – ez persze csak akkor
mondható el, ha megérkezik az egyetem
által ígért pénz. Részt vettünk az ELTE
TTK Nyílt Napjának lebonyolításában
is, ahol a fizika stand mindenki szerint
messze a legérdekesebb volt.

A Fizikus Mikulás december 16-
án kerül majd megrendezésre, és az ed-
digiekkel ellentétben az idén erre is sike-
rült pénzt szerezni. Az esemény az
Ortvay Rudolf Fizikaverseny eredmény-
hirdetésén és a Fizikus Mikulás látoga-
tásán túl egy Fizikus Teaházzal bôvül,
amire mindenkit sok szeretettel várunk!

A hagyományos programokon
kívül rendeztünk egy papírrepülô ver-
senyt, ami egy ôsrégi rendezvény ham-
vaiból való feltámasztása volt. Az ese-
ményt sikerült gyorsan és hatékonyan
meghirdetni, így a vártnál jóval több
kamikaze pilóta indult bevetésre a Gömb
aulában, az épületrendészet nagy riadal-
mára. Még ebben az évben tervezünk
egy KFKI RMKI látogatást, tavasszal
pedig elszeretnénk menni a Paksi Atom-
erôm{be és a KFKI SZFKI-ba is.

Karcsai Balázs
EHB elnök

Szeptember legvégén az ELTE Helyi Bizottság tisztújító gy{léstSzeptember legvégén az ELTE Helyi Bizottság tisztújító gy{léstSzeptember legvégén az ELTE Helyi Bizottság tisztújító gy{léstSzeptember legvégén az ELTE Helyi Bizottság tisztújító gy{léstSzeptember legvégén az ELTE Helyi Bizottság tisztújító gy{lést
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feladatairól. A legsürgôsebb egy új Szervezeti és M{ködési Szabályzatfeladatairól. A legsürgôsebb egy új Szervezeti és M{ködési Szabályzatfeladatairól. A legsürgôsebb egy új Szervezeti és M{ködési Szabályzatfeladatairól. A legsürgôsebb egy új Szervezeti és M{ködési Szabályzatfeladatairól. A legsürgôsebb egy új Szervezeti és M{ködési Szabályzat
(barátai számára csak „Eszemesz”) megalkotása volt, ugyanis a régi(barátai számára csak „Eszemesz”) megalkotása volt, ugyanis a régi(barátai számára csak „Eszemesz”) megalkotása volt, ugyanis a régi(barátai számára csak „Eszemesz”) megalkotása volt, ugyanis a régi(barátai számára csak „Eszemesz”) megalkotása volt, ugyanis a régi
valahova a feledés homálya és a budatétényi szemétlerakó közé süllyedt.valahova a feledés homálya és a budatétényi szemétlerakó közé süllyedt.valahova a feledés homálya és a budatétényi szemétlerakó közé süllyedt.valahova a feledés homálya és a budatétényi szemétlerakó közé süllyedt.valahova a feledés homálya és a budatétényi szemétlerakó közé süllyedt.
A tisztújítás már ezen új dokumentum tervezete szerint zajlott. EbbenA tisztújítás már ezen új dokumentum tervezete szerint zajlott. EbbenA tisztújítás már ezen új dokumentum tervezete szerint zajlott. EbbenA tisztújítás már ezen új dokumentum tervezete szerint zajlott. EbbenA tisztújítás már ezen új dokumentum tervezete szerint zajlott. Ebben
az évben az EHB elnöki posztját Karcsai Balázs (fizikus III.) tölti be,az évben az EHB elnöki posztját Karcsai Balázs (fizikus III.) tölti be,az évben az EHB elnöki posztját Karcsai Balázs (fizikus III.) tölti be,az évben az EHB elnöki posztját Karcsai Balázs (fizikus III.) tölti be,az évben az EHB elnöki posztját Karcsai Balázs (fizikus III.) tölti be,
a titkár Bozsik Judit (csillagász III.), a programfelelôs Barta Veronikaa titkár Bozsik Judit (csillagász III.), a programfelelôs Barta Veronikaa titkár Bozsik Judit (csillagász III.), a programfelelôs Barta Veronikaa titkár Bozsik Judit (csillagász III.), a programfelelôs Barta Veronikaa titkár Bozsik Judit (csillagász III.), a programfelelôs Barta Veronika
(csi l lagász II.), a honlapfelelôs Nádai András (fizikus I.), általános(csi l lagász II.), a honlapfelelôs Nádai András (fizikus I.), általános(csi l lagász II.), a honlapfelelôs Nádai András (fizikus I.), általános(csi l lagász II.), a honlapfelelôs Nádai András (fizikus I.), általános(csi l lagász II.), a honlapfelelôs Nádai András (fizikus I.), általános
elnökségi tagok pedig Nagy Zsolt (fizikus I.), Szalai Nikolett és Var-elnökségi tagok pedig Nagy Zsolt (fizikus I.), Szalai Nikolett és Var-elnökségi tagok pedig Nagy Zsolt (fizikus I.), Szalai Nikolett és Var-elnökségi tagok pedig Nagy Zsolt (fizikus I.), Szalai Nikolett és Var-elnökségi tagok pedig Nagy Zsolt (fizikus I.), Szalai Nikolett és Var-
ga József (csillagász I.) lettek.ga József (csillagász I.) lettek.ga József (csillagász I.) lettek.ga József (csillagász I.) lettek.ga József (csillagász I.) lettek.

Kedves Olvasó! Elôször is szeret-
ném megköszöni, hogy ebben a hónap-
ban is kezedbe vetted ezt az újságot! Szep-
tember óta új fôszerkesztôje van a
Mafigyelônek, ami óhatalanul azzal jár,
hogy egy kicsit megváltoztak a dolgok.
Bizonyos rovatok elt{ntek, mások meg-
jelentek, egy kicsit a megjelenés is válto-
zott. Remélem, ezt nem bánjátok és tet-
szik az új forma!

Ami újdonság az újságban, hogy
megpróbálunk rendszeresen tájékoztat-
ni titeket a legfrissebb TDK-témákról és
megpróbálunk a szórakoztató rovatban
az eddigieknél tudományosabb cikkeket
közölni. Azért gondoltunk erre, mert mi-
kor elbeszélgettem néhány felsôbb éves

fizikussal azt sz{rtem le (remélem helye-
sen), hogy a Mafigyelônek egyrészt vala-
miféle információs központnak kellene
lennie, másrészt pedig szívesen vennétek
esetleg a komolyabb hangvétel{, fiziká-
val kapcsolatos cikkeket is.

Ehhez viszont a ti segítségetekre
van szükségem! Aki úgy érzi, hogy érde-
kes témában TDK-zik, vagy csak egy iz-
galmas, fizikával kapcsolatos dolgot ol-
vasott a neten, amit szeretne a “nagykö-
zönséggel” is megosztani írja meg nekem!
Nagyon szívesen venném az ilyen típusú
irományokat!

 A minap egy srác jött be a
Mafihébe és felháborodva azt kérdezte,
hogy csak ô nem vette észre a rejtvényt

az újságban, vagy tényleg kimaradt. A
rejtvény úgy látszik igen fontos a számo-
tokra, de sajnos még ebben a számban
sincs, viszont nagyon remélem, hogy a
következôben már lesz! Tehát szeretnék
mindenkit megnyugtatni, hogy a ‘Most
légy okos!’ nem sz{nt meg csak téli ál-
mot alszik.

Ha bárkinek bármiféle ötlete, ja-
vaslata, észrevétele van az újsággal kap-
csolatban, írjon bátran a mafigyelo@mafigyelo@mafigyelo@mafigyelo@mafigyelo@
mafihe.hu-ra!mafihe.hu-ra!mafihe.hu-ra!mafihe.hu-ra!mafihe.hu-ra!

Végezetül mindenkinek kellemes
ünnepeket és sikeres vizsgaidôszakot kí-
vánok!

Zsom András
Mafigyelô fôszerkesztô

Mafigyelô-figyelôMafigyelô-figyelôMafigyelô-figyelôMafigyelô-figyelôMafigyelô-figyelô
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Jencikém!
Kedves öreg cimborám Jenci, hát mi

újság veled? Tudom, én sem jelentkeztem
már régóta, úgy hogy ez a kérdés igazán
semmitmondó, és csak udvariaskodásnak
szántam. Persze érdekel, mi van veled, s mik
történnek ott messze, a Duna mellett, ahol
egyetlen szórakozásom az lehetett, hogy es-
ténként, mikor senki nem figyelt rám, ki-
kandikáltam az ablakon, elnéztem a bordó
kocka mellett, s csodáltam a fényeket. Ki-
világítják-e még éjszaka azt a hatalmas író-
gépnek tetszô dolgot? Az emberek ugyan-
úgy átvágnak még lent a füvön, hogy há-
rom métert rövidítsenek? De hát nem ér-
deklôdni akartam én édes öregem, be is
vallom férfiasan, már amennyire férfias egy
magamfajta lehet, hogy nem írtam volna
én egy árva sort sem, ha nem történik az,
ami. Nagyon kellemesen himbálózom én
itt a Karib-tenger langymeleg hullámain,
hol milliomosok jachtjai húznak el mellet-
tem, több mint bombajó nôkkel – már
legalább is emberi ízlés szerint, nekem a ke-
vésbé kemények tetszenek – hol pedig del-
finvadászok leselkednek szerencsétlen áldo-
zataikra. De nekem egyikkel sincs dolgom,
így nem is nagyon foglalkozom velük, ôk
sem velem: tökéletes együttélés. Ám a múlt-

kor egy vízben úszó palackot találtam. Ben-
ne egy teleírt papiros sárgállott. Kíváncsi
lettem, és hatalmas erôfeszítések árán…
Gondolom el tudod képzelni, hogy húz
ki egy parafadugót egy magamfajta.

Szóval beletelt egy pár napom, de
megérte. Ezt a levelet találtam bent, olvasd
barátom, nem f{zök hozzá semmi kom-
mentárt.

„Kedveseim!
Már nem tudom, mikor indultunk.

Az órák napokká folynak össze, a napok
hetekké. Az éjjelek rövidek, és képtelenek
vagyunk kipihenni magunkat, mert a mun-
ka megrövidíti az Ég által pihenésre ren-
delt perceket is. Dolgozni kell a megmara-
dásért. Néha ránk zúdul egy-egy nagyobb
széllökés, azt hisszük, felborul a hajó, el-
süllyedünk. Összecsapnak fölöttünk a hul-
lámok, nem jutunk lélegzethez sokáig, de
végül eddig mindig sikerült felülkereked-
ni, mindig fel tudtuk emelni a fejünket az
elfolyó víz fölé. Sikerült fellélegzeni. Az ég
kitisztult, a vihar elült, nyugodtabb napok
következtek. Megkönyörült rajtunk, kinek
mindannyian a kezében vagyunk. Majd
várjuk az újabb akadályokat. Ez az életünk
körforgása. Úton vagyunk, és azt sem tud-
juk biztosan, hová tartunk. Egyedül va-

Levél DezsôtôlLevél DezsôtôlLevél DezsôtôlLevél DezsôtôlLevél Dezsôtôl

gyunk, senki sem tud kívülrôl segíteni. Ha
a szemedre gondolok, ahogy utánam néz-
tél aznap délután, amikor indultunk, vagy
a szépen ívelt kezedre ahogy intettél utá-
nam, és a kendôre a szélben, mit mérföl-
dekrôl, órák után, napok múltán, s még
most is látni vélek, ha erôsen fürkészem a
horizontot kelet felé, az segít, lélekben,
belül. De az út nem lehet rövidebb, és nem
lehet könnyebb tôle. Mégis öröm és büsz-
keség tölt el, ha arra gondolok, hogy mi
vagyunk az elsôk. Mi vagyunk azok, akik
járatlan utat választottak, elindultak az is-
meretlenbe, ha a térképre nézel, a semmi-
be, egy új világot megismerni.”

Te el tudod képzelni ezek helyzetét
drága Jencikém? Gondolj csak rám, én itt
ringatózok, kijelölt hajóútvonalak mellett,
nekik meg micsoda küzdelem lehetett min-
den perc. Elhallgatok, tudom, megígértem,
nem szólok bele, de szerintem most jön a
lényeg.

„És miért választottuk ezt? A t{rést,
a hosszú évek várakozását és munkáját az
egyáltalán nem garantált sikerért. Mert {z a
kíváncsiság, a megismerés és a tudás vágya.
Merjük, amit senki más nem mert, hisszük,
hogy a világ megismerhetô, földi lények
égi mércéhez mért pillanatnyi élete alatt is
megérthetô. Tesszük, ami ôrültségnek lát-
szik, mert tudjuk, hogy lehetetlennek t{nt
nem is oly rég, ami ma természetes.”

Így zárul a levél barátom, az aláírás
és a dátum olvashatatlan. Lehet, hogy naív
kicsit, de én megszerettem ezt a fickót e pár
sor alapján.

Ölellek:
Dezsô
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Nemzetközi Tudományos Nyári IskolaNemzetközi Tudományos Nyári IskolaNemzetközi Tudományos Nyári IskolaNemzetközi Tudományos Nyári IskolaNemzetközi Tudományos Nyári Iskola
Fizikushallgatók és doktoranduszok számára szervezett egy

hetes program, amely során a tudományos kutatás élvonalába tar-
tozó, ám az egyetemi tantervben nem szereplô témát járnak körül
a meghívott elôadók. Idén elôreláthatólag a kvantum-információ-
technológia rejtelmeirôl lesz szó.

Rajzpályázat közép és általános iskolásoknakRajzpályázat közép és általános iskolásoknakRajzpályázat közép és általános iskolásoknakRajzpályázat közép és általános iskolásoknakRajzpályázat közép és általános iskolásoknak
A pályázat célja, hogy a diákokat közelebb hozza a fiziká-

hoz, rádöbbentse ôket – még azokat is, akik eddig nem foglalko-
zik vele – hogy mindennapi életünket milyen nagymértékben ha-
tározzák meg a fizikai vívmányok, találmányok. A legjobb plaká-
tokat az ELTE TTK épületében néhány hétre szeretnénk kiállíta-
ni, valamint díjazni. Elôreláthatólag a beadási határidô március
vége lesz.

Regionális Fizikus-találkozóRegionális Fizikus-találkozóRegionális Fizikus-találkozóRegionális Fizikus-találkozóRegionális Fizikus-találkozó
Közép-európai fizikushallgatói szervezetek képviselôinek

szervezett találkozó, tudományos elôadással, kulturális programok-
kal, kirándulással, szórakozással.

Nemzetközi CERN-kirándulás:Nemzetközi CERN-kirándulás:Nemzetközi CERN-kirándulás:Nemzetközi CERN-kirándulás:Nemzetközi CERN-kirándulás:
Egyesületünk minden évben szervez látogatást fizikushall-

gatóknak a CERN-be, Európa legnagyobb részecskefizikai kuta-
tóintézetébe. Az intézmény idén ünnepli 50. születésnapját, és a
fizika éve alkalmából egyesületünk középiskolai fizikatanárok-
nak is szervez egy ilyen kirándulást. Ez utóbbinak idôpontja már-
cius 3-7.

A Magyar Fizikushallgatók Egyesülete a következô programokat tervezi aA Magyar Fizikushallgatók Egyesülete a következô programokat tervezi aA Magyar Fizikushallgatók Egyesülete a következô programokat tervezi aA Magyar Fizikushallgatók Egyesülete a következô programokat tervezi aA Magyar Fizikushallgatók Egyesülete a következô programokat tervezi a
2005. A Fizika Éve rendezvénysorozat2005. A Fizika Éve rendezvénysorozat2005. A Fizika Éve rendezvénysorozat2005. A Fizika Éve rendezvénysorozat2005. A Fizika Éve rendezvénysorozat keretein belül lebonyolítani: keretein belül lebonyolítani: keretein belül lebonyolítani: keretein belül lebonyolítani: keretein belül lebonyolítani:

Labirintus a fizika történetébeLabirintus a fizika történetébeLabirintus a fizika történetébeLabirintus a fizika történetébeLabirintus a fizika történetébe
Egy interaktív kiállítás, melynek célja egy labirintus kereté-

ben bemutatni a fizika történetét, a fejlôdés irányát, a sikereket és
a zsákutcákat egyaránt. Szólni kívánunk tudósokról, találmányok-
ról, szórakoztató vagy éppen tanulságos anekdotákkal színesítve
kiállítást. Célunk az, hogy a program mind az egyetemeken fiziká-
val foglalkozó hallgatók, mind a középiskolás diákok számára ér-
dekes legyen, sôt, az általános iskolás felsô tagozatosok is találja-
nak benne élvezetet.

„Flash Mob” és fizika-standok„Flash Mob” és fizika-standok„Flash Mob” és fizika-standok„Flash Mob” és fizika-standok„Flash Mob” és fizika-standok
Rutherford-kísérlet emberekkel június 9-én a Hôsök te-

rén! Diákok testesítik majd meg az alfa részecskéket és az atom-
magokat egyaránt. Egy látványos „elôadás”, amelyben részt venni,
s amelyet megnézni egyaránt nagy élmény lesz! Kísérô program-
ként pedig érdekes, szórakoztató kísérleteket mutatunk be a stan-
dokon.

Válogatott feladatgy{jtemény az Ortvay-Válogatott feladatgy{jtemény az Ortvay-Válogatott feladatgy{jtemény az Ortvay-Válogatott feladatgy{jtemény az Ortvay-Válogatott feladatgy{jtemény az Ortvay-
verseny történetébôlverseny történetébôlverseny történetébôlverseny történetébôlverseny történetébôl

Tervezünk megjelentetni az immár 34 éves Ortvay Rudolf
Nemzetközi Fizikai Problémamegoldó Verseny feladataiból álló
válogatott tematikus feladatgy{jtemény sorozatot. Ennek elsô kö-
tetét szeretnénk a jövô év folyamán kiadni.

A Mafihe elnöksége
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Nos, nem tudom, hogy hallotta-
tok-e már róla, hogy november 13-14-
én TDK Hétvége volt Egerben, ha igen,
remélem ott voltatok, ha nem, hát az elég
nagy probléma, amit orvosolni kell.

Már csak azért is fontos, mert te,
kedves olvasó, ha nem tévedek, kutató
szakra jársz, és a jövôbeli karrieredhez el-
engedhetetlen követelmény, hogy elôbb-
utóbb tapasztalatot szerezz valamilyen
kutatási munka révén és esetleg publikálj
is egy-két cikket az adott témában.

Na, és persze ne feledd, hogy a tu-
dományos munkát nem lehet elég korán
kezdeni, éppen ezért fontos, hogy tág ér-
deklôdési körrel rendelkezz, vagy csak egy-
szer{en már tudatosan készülj egy bizo-
nyos témára, amit már jóval régebben ki-
néztél magadnak. Erre jó alkalom példá-
ul, ha részt veszel a TDK- hétvégén. (Ez
több szempontból is elônyös: egyrészt ér-
tesülsz az aktuális kutatási témákról, felté-
telekrôl, ami a témához kell, a tudomá-
nyos projektek m{ködésérôl, a konkrét
problémáról, aminek a megoldását kere-
sik, és ezen kívül megtudhatod, hogyan is
kell Tudományos Diákköri dolgozatot
írni, amivel akár díjat is nyerhetsz ez per-
sze jól mutat az önéletrajzodban és még a
publikálás okozta nehézségekben is segít.
A hosszú bevezetô után már biztosan ér-
dekel, hogy milyen kutatási lehetôségek is
vannak a fizikát hallgatók számára. Itt sze-

retném megjegyezni, hogy egyelôre nem
tudok tájékoztatást adni minden terület-
rôl, csak a TDK- hétvégén elhangzottakat
tudom jórészt tovább adni (ezen belül is
csak azokat, amelyeken én is jelen voltam).

Azzal kezdeném, hogy a TDK- hét-
vége ELTE HB-s rendezvény, úgyhogy
túlnyomórészt ELTE-sek vettek részt az
eseményen. A szervezôk (Barta Veronika,
Szeles Sándor) Egert szemelték ki helyszí-
nül, ami szerintem egy nagyon szép hely,
bár az idôjárás nem engedte, hogy igazán
belekóstoljunk a város csodálatra méltó
elemeibe.

Ezért most in medias res módon
rögtön rátérnék az elôadásokra. Elsôként,
mivel Horváth Ákos, a TDK-zók patro-
nálója és az elôadók szervezôje, az idôjárás
viszontagságai miatt, csak késve érkezett
meg, így Lévai Péter a KFKI RMKI El-
méleti Fôosztályának vezetôje kezdte meg
elôadását. Tôle tudhattuk meg, hogy mit
is csinál egy fizikus, a diplomája megszer-
zése után, ha mondjuk nem marad
doktorandusznak ott az ELTE-n. Termé-
szetesen ebben az volt a legjobban kihang-
súlyozva, hogy a KFKI-ban dolgozó ku-
tatóknak, mint amilyen ô maga is, nincs
tanítási kötelezettségük, így több  idôt
tudnak szentelni a  kutatásnak. Péter, aki
meglepô módon ragaszkodott hozzá,
hogy tegezzük, elárulta, hogyan is
m{ködik ez a kutatás dolog, amit most

megpróbálok dióhéjban összefoglalni.
Régebben az volt a felállás, hogy voltak
elméleti és kísérleti fizikusok, akik jó eset-
ben együtt dolgoztak. Ha volt egy elmé-
let, azt megpróbálták kísérletileg is minél
hamarabb igazolni. Manapság talán azt le-
hetne mondani, hogy egy kutatónak fog-
lalkoznia kell mind a két oldallal, csak így
lesz teljesen kompetens a témában. Ezen
túlmenôen, még hallhattunk arról, hogy
mi is az a KFKI. Ugyanis ilyen nev{ intéz-
mény igazából nem létezik. Röviden az
történt, hogy a rendszerváltás után nem
sokkal a KFKI részekre bomlott, és kü-
lönbözô cégek telephelyévé vált. Ma tu-
domásom szerint öt részbôl áll– RMKI,
SZFKI, MFAKI, AEKI, és MTA KK
Izotópkutató Intézet (részletesebben:
www.kfki.huwww.kfki.huwww.kfki.huwww.kfki.huwww.kfki.hu). Péter elmondta, hogy
jelenleg több közös kutatásban vesznek
részt, és itt rá is térnék a lényegre. Az
RMKI együttm{ködik a CERN-nel egy
projektben. Ugyanis a jelenleg még épülô
LHC (Large Hadronic Collider)-nél lévô
detektorok elemzésében magyarok is részt
vesznek majd. (Természetesen most is dol-
goznak ott magyar kutatók.) Ezek közül
egyébként a CMS (The Compact Muon
Solenoid), az ATLAS (A Toroidal LHC
ApparatuS, és az ALICE(A Large Ion
Collider Experiment) lett kiemelve az elô-
adáson. Egyébként, ha majd megépül az
LHC (kb. 2007), akkor ebben a „Nagy
Részecskegyorsítóban” különbözô ré-
szecskéket fognak detektálni (müont,
Higgs-bozont, stb.). Az ALICE  részt
vesz egy manapság nagyon is aktuális ku-
tatásban: „az univerzum ôsanyagának ke-
resésében”. A lényeg tulajdonképpen az,
hogy jelenleg úgy gondolják, hogy a Nagy
Bumm után keletkezett részecskéket pró-
bálják kiszabadítani a börtönükbôl, az
atommmagból. Ezt az ôsi kvark-gluon
plazmát akarják létrehozni nehézionok
ütköztetésével.  A CERN-rôl itt most
nem is mondanék többet (információ:
www.cern.chwww.cern.chwww.cern.chwww.cern.chwww.cern.ch). Itt azért még megjegyez-
ném, hogy ebben a kutatásban részt vesz
a RHIC (Relativisztikus Nehézion- Üt-
köztetô) is, melynek székhelye
Brookhaven. Errôl késôbb Csanád Máté
tartott elôadást. Az RMKI-hoz hozzáf{z-
ném, hogy minden kutatási témával kap-
csolatos infót elérhettek a www.rmki.www.rmki.www.rmki.www.rmki.www.rmki.
kfki.hukfki.hukfki.hukfki.hukfki.hu weboldalon, az „educational
activities” link alatt. Itt megtaláljátok a már
Lévai Péter által említett kutatási témát
(S{r{ gluonanyag tulajdonságainak elmé-
leti vizsgálata), ami akár TDK-, vagy dip-
lomamunkaként is interpretálható, ezt vi-
szont inkább csak III.-IV.-V. éveseknek
ajánlotta.

A kutatás jórészt abból áll, hogy a
CERN-ben elért eredményeket, adatokat
itt dolgozzák fel, Péter szavaival élve itt

TDK HétvégeTDK HétvégeTDK HétvégeTDK HétvégeTDK Hétvége

Akár itt is dolgozhatsz!
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csak a  „szürkeállományt tudjuk összefog-
ni ”, a pénzt a kísérletekre nem nagyon.

Közben megérkezett Horváth
Ákos az Atomfizika Tanszékrôl, aki a Fi-
zikus TDK fôtitkára. Arról tartott elô-
adást, hogy mi is az a TDK, és hogy mi-
ként is lehet ilyen dolgozatot írni, esetleg
hogy lehet megnyerni, majd ezután az
OTDK-n jól szerepelni. Fontos, hogy ha
kérdésetek van a TDK-zással kapcsolatban,
nyugodtan zaklassátok ôt (Atomfizika
Tanszék (földszint), akos@ludens.akos@ludens.akos@ludens.akos@ludens.akos@ludens.
elte.huelte.huelte.huelte.huelte.hu), vagy ha csak a kutatásról érdek-
lôdtök, akkor persze jobb, ha a témaveze-
tôket keresitek meg. Ezután Ákos elmond-
ta, hogy mivel is foglalkoznak a tanszé-
ken. Kiemelendô, hogy rendkívül érde-
kes nukleáris mérésekrôl számolt be, me-
lyek során mind magfizikai, mind környe-
zetfizikai szempontból jelentôs eredmé-
nyeket értek el. A
tanszéken különfé-
le egzotikus atom-
magok szerkezetét,
a radon eredetét és
a Föld lélegzését is
vizsgálják, amelyek-
rôl több informá-
ciót szerezhettek a
honlapon illetve,
Horváth Ákostól.
A fizika TDK hiva-
talos honlapja elér-
hetô a ludens.ludens.ludens.ludens.ludens.
e l t e . h u /e l t e . h u /e l t e . h u /e l t e . h u /e l t e . h u /
~tdkinfo~tdkinfo~tdkinfo~tdkinfo~tdkinfo olda-
lon.

A követke-
zô elôadó Cserti
József volt a
Komplex Rend-
szerek Fizikája
Tanszékrôl. Tôle
elsôsorban a Tan-
széken folyó kuta-
tásokról hallhattunk, ezen belül is a
nanotechnológia és a mezoszkópikus
rendszerek vizsgálata került a középpont-
ba, ugyanis ez az ô szakterülete. Itt
talajdonképpen kb. 100 nanométer mé-
rettartományban lévô rendszereken ve-
zetési jelenségeket vizsgálnak, amely nagy-
ban elôsegíti majd a kvantumszámítógé-
pek létrejöttét. Ezen belül a félvezetôk-
nél kialakuló elektrongáz különbözô
geometriai alakzatainak a vezetési tulaj-
donságát figyelik meg. Ha valakit érde-
kelnek, az ehhez hasonló témák, akkor
figyelmébe ajánlom a tanszék honlapját
(complex. elte.hucomplex. elte.hucomplex. elte.hucomplex. elte.hucomplex. elte.hu), ahol rendkívül ér-
dekes dolgokat lehet találni, és nem csak
az elôbb említett témában.

Ezt követôen Dávid Gyula tartott
a hírnevéhez és a kevés idôhöz mérten,
jellemzôen gyors tájékoztatást az Ortvay-
versenyrôl, TDK-ról és Nyári Iskoláról egy

kis tájékoztatót. Nem árt tudni, hogy ezek
szervezésében ô elég nagy mértékben ki-
veszi a részét. Tehát nála is, illetve nálunk,
a Mafihében (www.mafihe.huwww.mafihe.huwww.mafihe.huwww.mafihe.huwww.mafihe.hu) is le-
het érdeklôdni és akár jelentkezni. El-
mondta, hogy miért is hasznos részt ven-
ni a nemzetközi szint{ Ortvay Rudolf Fi-
zikai Problémamegoldó Versenyen.
Ugyanis a verseny során az ember rendkí-
vül érdekes problémákkal találkozhat, il-
letve ezek megoldásait is hallhatja egy elô-
adás formájában a legjobb helyezést elér-
tektôl. Ezután ismertetett három problé-
mát is, ezen belül kettô régebbi Ortvay
feladathoz kapcsolódik, egy pedig az Uni-
verzum termodinamikájával foglalkozik.
Pontosabb információt ezekrôl tôle kap-
hattok (dgy@ludens.elte.hudgy@ludens.elte.hudgy@ludens.elte.hudgy@ludens.elte.hudgy@ludens.elte.hu). Megje-
gyezném, hogy a szervezôk és a Mafihe
Ortvay-könyv kiadását tervezi, amelyet

Egry Gyôzô és Gáspár Merse közrem{kö-
désével fognak végrehajtani. Ezekben vá-
logatást találhattok majd az elmúlt évek
legérdekesebb feladatairól.

Elfelejtettem említeni, hogy beszá-
molót hallhattunk az  „Erasmus” pályá-
zatról, Izsák Rudolftól, aki már részt vett
egy ilyen külföldi részképzésben, Berlin-
ben. A lényegre térve, elmondta, hogy
ennek bizonyos feltételei vannak (nyelv-
tudás, a már elvégzett félévek száma, na és
a pénz is). Nem árt egyébként, ha akkor
pályázol, amikor már nincs olyan sok ala-
pozó tárgyad, esetleg már megvannak a
szigorlataid. Ha ezzel kapcsolatban kér-
désetek lenne, akkor keressétek Gálfi Lász-
lót, aki a fizika szakterületen lévô külföldi
részképzések koordinátora.

A vacsora után, szombat este be-
számolót hallhattunk Dianiska Balázstól
a csillagász nyári iskoláról (International

Astronomical Youth Camp), ami ez év-
ben Drezdában volt és ô egyedüli ma-
gyarként vett részt rajta. Ha érdekel bô-
vebb információt találsz a www.iayc.www.iayc.www.iayc.www.iayc.www.iayc.
org.huorg.huorg.huorg.huorg.hu weboldalon. Ezen kívül szó volt
az IACról (International Astronautical
Congress), ami egy évente megrendezés-
re kerülô {rkutatási és csillagászati konfe-
rencia.

Pál András volt a következô elô-
adó a Csillagászati Tanszékrôl. Beszámolt
a tanszéken folyó kutatásokról, illetve
konkrétan az égi mechanikai problémák-
ról, amivel ô is foglalkozik. Errôl sajnos
nem tudok bôvebben írni, mert csak a
felén voltam jelen.

Ezután egy videófilmet tekinthet-
tünk meg „Az elemek keletkezése az uni-
verzumban” címmel, ami rendkívül érde-
kes volt, bár a társaság nagy része már túl

fáradt volt, hogy ezt
megfelelô módon
megemész-sze. Az
este további része
pedig szabad foglal-
kozás keretében
folyt, amit egyesek
alkoholtartalmú
italok fogyasztásá-
val, tanulással, illet-
ve alvással töltöttek.

Másnap az
elsô elôadást Ko-
vács Zsolt tartotta
az Általános Fizika
Tanszékrôl. Ismer-
tette a tanszéken
folyó kutatási témá-
kat. Kiemelte a
Plasztikus instabili-
tások (földrengé-
sek, földmozgások,
stb.) témát, mellyel
k a p c s o l a t b a n
Quang Chinh-t kell

megkeresni, illetve még beszélt a magas hô-
mérséklet{ plasztikus deformációkról és
különféle nanotechnológiai témákról is.
Ezekkel kapcsolatban írhattok neki a
kovacszs@ludens.elte.hukovacszs@ludens.elte.hukovacszs@ludens.elte.hukovacszs@ludens.elte.hukovacszs@ludens.elte.hu címre.

A következô elôadó Wiener Csil-
la volt, szintén az Ált. Fiz. Tanszékrôl,
aki felhívta a figyelmet az Aschner Li-
pót Ösztöndíjra, amelyet a GE Hunga-
ry Rt. és az ELTE közösen hírdet III-
V. évfolyamos hallgatók számára. Ez lé-
nyegében arról szól, hogy ha erre pályá-
zol, akkor a GE-nek dolgozva végezhetsz
kutatási tevékenységet, és amellett, hogy
ebbôl TDK-vagy akár diplomamunkát
is írhatsz, még kapsz mellette fizetést is.
E mellett persze elvárják, hogy esetleg
hosszabb idôre szerzôdést köss velük.
De milyen projektek is vannak ezen be-
lül? Csilla ismertette az éppen aktuális
témakört, az úgynevezett fémhabok vizs-

Tudásra szomjúhozó résztvevôk
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gálatát. Ennek lényege, hogy szivacs,
vagy hab alakú fémtestek szerkezeti vál-
tozásait vizsgálják, milyen deformációk
mennek végbe, milyen alakzatok állhat-
nak elô és, hogy hol lehet ezeket alkal-
mazni. Elmondta, hogy például az au-
tógyártásban manapság rendkívül hasz-
nos dolognak bizonyult. Saját vélemé-
nyem a témával kapcsolatban, hogy ér-
demes megfontolni, fôleg azoknak, akik
még nem döntötték el, hogy mivel fog-
lalkozzanak és mondjuk nem jönne ne-
kik rosszul egy kis plusz pénz IV-V.éven.

Ha érdekel titeket valami az Ált.
Fiz. Tanszéken, figyelmetekbe ajánlom
a honlapot, amin mindenrôl (kutatá-
sok, A.L. Ösztöndíj) információt sze-
rezhettek,  vagy még írhattok a
juhy@ludens.elte.hujuhy@ludens.elte.hujuhy@ludens.elte.hujuhy@ludens.elte.hujuhy@ludens.elte.hu címre is, ahol
a tanszéki kutatási témákra lehet pályáz-
ni.

Ezt követôen az Atomfizika
Tanszékrôl Csanád Máté tartott elôadást
a RHIC-rôl, ahol éppen ô is kutató
tevékenységet folytat. Már korábban
említettem, hogy többen is foglalkoz-
nak az ôsrobbanás után keletkezô
kvark-gluon plazma kísérleti elôállítá-

sával, nos ô is ezen projektben vesz
részt. Elmagyarázta részletesen, hogy
mivel  i s  fogla lkoznak a RHIC
(Relativistic Heavy Ion Collider)-ben.
Ugyan fentebb nem említettem, de már
Lévai Péter is elmondta, hogy a
Brookhaven (USA)-ben található nem-
zetközi kutató intézet több részbôl is
áll (STAR, PHENIX, BRAHMS,
PHOBOS), a Phenixben és a
Phobosban magyar tudósok is kutat-
nak. Máté ismertette a legújabb kutatá-
si eredményeket, hogy miként is pró-
bálják megtalálni ezt a bizonyos ôsanya-
got, nehézionokat ütköztetve, és emel-
lett még elmondta, hogy miért fontos,
hogy minél hamarabb elkezdjünk TDK-
zni. Egyébként, mikor ezt olvassátok,
már valószín{leg lezajlott az ELTE-n a
RHIC School, amin remélem ti is részt
vettetek. Ha nem, akkor olvashattok
érdekességeket a  www.bnl .gov/www.bnl .gov/www.bnl .gov/www.bnl .gov/www.bnl .gov/
RHICRHICRHICRHICRHIC oldalon is, illetve keressétek
Csanád Mátét a csanad@elte.hucsanad@elte.hucsanad@elte.hucsanad@elte.hucsanad@elte.hu.

Érdekes elôadást hallhattunk
Purger Norberttôl, a Komplex Rend-
szerek Fizikája Tanszékrôl. Ô ismertette
velünk, hogy jelenleg milyen nagy in-

formatikai kihívások vannak a fizikában,
amelyek lelkes kutatókat, mondjuk fizi-
kus-informatikusokat igényelnek. Na
persze csak azért emeltem ki ôket, mert
talán hozzájuk áll legközelebb a téma.
Beszámolót hallottunk arról, hogy az
SDSS (Sloan Digital Sky Survey) prog-
ramban miket is vizsgálnak. Itt fôleg a
galaxisok és más csillagászati jelenségek
jelentik a legnagyobb kihívást. Ugyanis
a rengeteg, több Terabyte méret{ ada-
tokat fel kell dolgozni és tárolni. Ez elég
nagy problémát jelent, ha 100 millió
galaxist kell megvizsgálni. Ha valaki ér-
deklôdik a téma iránt, akkor Csabai Ist-
vánt kell ez ügyben megkeresni.

Végül ebéd után elhagytuk szál-
láshelyünket és elindultunk a vonathoz.
Szerintem mindenképpen hasznos volt
elmenni, és hallani az aktuális dolgokról.

Ha már itt tartunk, valószín{leg
mostantól kezdve több információt ta-
lálhattok majd a Mafigyelôben a kuta-
tási témákról. De azért nem árt, ha ti is
jobban tájékozódtok e téren.

Várom észrevételeiteket a joe@joe@joe@joe@joe@
mafihe.humafihe.humafihe.humafihe.humafihe.hu-ra.

Joe

Ízelítô az Elméleti Fizika Tanszék TDK-témáibólÍzelítô az Elméleti Fizika Tanszék TDK-témáibólÍzelítô az Elméleti Fizika Tanszék TDK-témáibólÍzelítô az Elméleti Fizika Tanszék TDK-témáibólÍzelítô az Elméleti Fizika Tanszék TDK-témáiból
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 A vegyes perem- A vegyes perem- A vegyes perem- A vegyes perem- A vegyes perem-
feltétel{ Sine-Gordonfeltétel{ Sine-Gordonfeltétel{ Sine-Gordonfeltétel{ Sine-Gordonfeltétel{ Sine-Gordon
modell szemiklasszi-modell szemiklasszi-modell szemiklasszi-modell szemiklasszi-modell szemiklasszi-

kus kvantálásakus kvantálásakus kvantálásakus kvantálásakus kvantálása

Témavezetô: Palla László
A közelmúltban sikerült az in-

tegrálható modellek között kitüntetett
szerepet játszó sine Gordon modell
néhány statikus megoldását (alapálla-
potát) meghatározni abban az eset-
ben, amikor a modellt (az integrál-
hatóságot megôrzô) Dirichlet ill.
Neumann-szer{ peremfeltételekkel
egy véges tartományra szorítjuk meg.
A diákkori dolgozat témája e stati-
kus állapotok körüli szemiklasszikus
kvantálás elvégzése lenne az irodalom-
ban elérhetô példák alapján.

Extrém statisztikákExtrém statisztikákExtrém statisztikákExtrém statisztikákExtrém statisztikák
kísérleti és elméletikísérleti és elméletikísérleti és elméletikísérleti és elméletikísérleti és elméleti

vizsgálatavizsgálatavizsgálatavizsgálatavizsgálata

Témavezetô: Rácz Zoltán
Viharok, árvizek, földrengések

sok embert érintenek, s az igazán
nagyok a természetben is komoly
károkat okoznak. Ennek megfelelô-
en, e katasztrófák megjóslására igen
jelentôs igény van. A legjobb lenne a
jelenséget megérteni, de a háttérben
meghúzódó komplex folyamatok mi-
att ez még a legtöbb esetben a kez-
deteinél tart. Van azonban egy sta-
tisztikus megközelítése is a problé-
mának, ami abból áll, hogy a „kis”
viharok eloszlásának az ismeretébôl
próbálunk következtetni a nagy vi-
harok valószín{ségére. Ez az extrém
statisztikák problematikája, s a TDK
munkában ezt kellene mind kísérleti
(konkrét adatsorok analízise), mind
pedig elméleti oldalról (egyszer{ mo-
dellek extrém statisztikájának a meg-
határozása) vizsgálni.

Azonosított részecskékAzonosított részecskékAzonosított részecskékAzonosított részecskékAzonosított részecskék
analízise Cu+Cu ütkö-analízise Cu+Cu ütkö-analízise Cu+Cu ütkö-analízise Cu+Cu ütkö-analízise Cu+Cu ütkö-

zésekben a RHIC-nélzésekben a RHIC-nélzésekben a RHIC-nélzésekben a RHIC-nélzésekben a RHIC-nél

Témavezetô: Veres Gábor
A Relativistic Heavy Ion Coll-

ider 2004 decemberében induló mé-
résében réz atommagok ütközésekor
keletkezô nagy transzverzális impul-
zusú részecskék kísérleti vizsgálata a
kutatási téma a PHOBOS kísérlet-
ben. Ezeket a jóval nehezebb arany
atommagok ütközéseinek már elvég-
zett vizsgálatával összehasonlítva fon-
tos felfedezések tehetôk az ôsrobba-
nás után közvetlenül az Univerzumot
felépítô olvadt maganyag, kvark-gluon
plazma létezésérôl és tulajdonságairól.
A diákköri munka azonosított vagy
azonosítatlan részecskék analízise
lesz, igény szerint. A kutatás a
Massachusetts Institute of Technology
PHOBOS-ban résztvevô kutatócso-
portjával való együttm{ködéssel tör-
ténik.

http://www.phobos.bnl.gov/http://www.phobos.bnl.gov/http://www.phobos.bnl.gov/http://www.phobos.bnl.gov/http://www.phobos.bnl.gov/
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nezdolgozo.php?id=do38eb380c61190nezdolgozo.php?id=do38eb380c61190nezdolgozo.php?id=do38eb380c61190nezdolgozo.php?id=do38eb380c61190nezdolgozo.php?id=do38eb380c61190



 7 7 7 7 7Mafigyelô 2004/6.Mafigyelô 2004/6.Mafigyelô 2004/6.Mafigyelô 2004/6.Mafigyelô 2004/6.

“A démonok“A démonok“A démonok“A démonok“A démonok

köztünk vannak”köztünk vannak”köztünk vannak”köztünk vannak”köztünk vannak”

Sôt, bennünk – mondta dr. Szelier
András alpolgármester a Szkeptikusok X.
Országos Konferenciájának megnyitóján.

Vad vihar tombolt Skócia partjai-
nál, amikor Gertrúd, a nevelônô esernyô-
vel sietett a székesfehérvári helyszínre. (Mi
köze ennek Skóciához? – kérdezi az Ol-
vasó. Semmi, csak szeretem Stephen
Leacock írásait, Karinthy Frigyes fordí-
tásában. Ajánlom figyelmetekbe.) A vad
vihar viszont igaz volt.

Vissza a démonokhoz.
Az elsô félórában hallhattunk:

megnyitóbeszédet, amely rövid volt és
szellemes, könyvbemutatót, amely
hosszúra nyúlt és kicsit lapos volt, mint
egy Oscar-díj köszönô beszéd.  (A könyv
egyébként az eddigi kilenc konferencia
kimazsolázott elôadásait tartalmazza,

Gondolkodjunk, ha már vagyunk!Gondolkodjunk, ha már vagyunk!Gondolkodjunk, ha már vagyunk!Gondolkodjunk, ha már vagyunk!Gondolkodjunk, ha már vagyunk!
címmel.)

Elsôként dr. Galántai Zoltán f{z-
te egy szálra az elmúlt évszázadok áltu-
dományos ostobáit és ostobaságait, me-
lyek aztán gyilkos fegyverként m{köd-
hettek különbözô ideológiák szolgálatá-
ban, Rosenbergtôl Liszenkóig. Üdítô ki-
vétel a sorban a daytoni majomper, mely-
nek kapcsán egy fontos megállapítást tett
az elôadó a szólásszabadság és a tudo-
mány kapcsolatáról.

A kissé hosszúra nyúlt szünetem
miatt lemaradtam Bán András, Meggyô-
zés bizonyítékok nélkül cím{ elôadásá-
ról, Így bizonyíték nélkül , errôl nem tu-
dok beszámolni.

Ebédszünet elôtt a fizikatanárok
fizikatanára, Újvári Sándor, „a fizika ok-

tatás vs. áltudományok”, elôadása kavart
vitát a már kicsit bágyadt hallgatóság so-
raiban.  A fizika, mint tantárgy elsôsor-
ban szemléletet, megértést kellene, hogy
közvetítsen a diákok felé. Ezzel minden
hozzászóló egyetértett, és ki-ki elôadta a
saját rémtörténetét, amikor is TTK-s hall-
gatók (bármely egyetemrôl) tettek bi-
zonyságot ezoterikus-pívizes-egelysta hi-
tükrôl.

A délutáni program elsô elôadása
Ponori Thewrek Aurél, Mit látott a szem-
tanú?  Egy 1954-es meteor megfigyelés
kb. ezer megfigyelôjének esetleírását ele-
mezve juthattunk arra a következtetésre,
hogy nincs két ember, aki azonosan ész-
lelne egy-egy jelenséget. A megfigyelô
ember és a természet egymáshoz való vi-
szonya erôsen befolyásolja az esemény
rögzülését. Pl. a horgász kb. 1,5 kg-os
csuka nagyságú fényfoltról írt, volt foci-
labda nagyságú, vöröstôl a türkizzöldig,
sôt fáradt-nemzeti-szín{ is!

Dr.Heged{s Tibor píédzsdí fizikus-
csillgász beavatott bennünket „a légkör-
optika és az emberi szellem különös jelen-
ségei “ által a hiteles ufó-kép készítés rej-
telmeibe. (Szeretek a Szeptikus Konferen-
ciákra járni, mert itt ismerhettem meg pl. a
hiteles gabonakör készítés titkait is.)

Végy egy fényképezôgépet, ne tisz-
títsd meg a lencséjét, az a kis piszok lehet
még ufó is az elôhívott képen!

Kattintgasd éjjel-nappal, hamaro-
san seregnyi csészealjról küldhetsz képet
a legközelebbi ufó-magazinnak.

A két utolsó elôadást már nem
tudtam megvárni, de kárpótol, hogy a
sumér-magyar nyelvrokonságról elég sok
anyag található az interneten is.

Gertrudnak összességében kellemes
napja volt, bár hazaérve kicsit fáradtan
húzta le kék harisnyáját. Még megnézte a
videóra felvett Taken ötödik részét, és
álmában csengetett kicsit. zöé
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Ahhoz, hogy a kérdést jobban meg-
értsük meg kell ismerkednünk az exobolygók
típusaival és pályájuk különbözô paraméte-
reivel.

Történeti áttekintésTörténeti áttekintésTörténeti áttekintésTörténeti áttekintésTörténeti áttekintés

1998-ban még csak néhány ilyen ob-
jektumot ismertek a csillagászok, de azokból
az adatokból is le lehetett vonni néhány hasz-
nos következtetést. A bolygók gyakoriak le-
hetnek az F, G, K, és M színképtípusú csilla-
gokban és már akkor is felt{nô volt, hogy
néhány CS.E.-nél nagyobb távolságban köz-
ponti csillaguktól nem találtak bolygókat., A
másik fontos jellemzô, hogy a talált bolygók
tömege jó pár Jupiter-tömeg volt. Három
év múlva, 2001-ben a helyzet változatlan
volt. Több bolygót ismertek, de újat nem
tudtak mondani. Az igazán nagy elôrelépést
2004. jelentette. Ekkor már elég sok adat
gy{lt össze ahhoz, hogy statisztikai és egyéb
megfontolásokat tegyenek. Megalkották a
forró-Jupiterek csoportját. Ezek olyan

exobolygók, amelyek a csillagjukhoz közel,
0,1 CS.E.-n belül keringenek,
a pályájuk excentricitása, lapult-
sága kicsi, a tömegük néhány Ju-
piter-tömeg körül mozog. A sta-
tisztikai elemzések szerint az
FGKM színképtípusú csillagok
1%-a körül kering forró-Jupi-
ter. Másik lényeges megállapí-
tás, hogy az 1-2 CS.E.-re kerin-
gô bolygók excentricitása na-
gyon nagy határok között, 0-
tól 0,8-ig változhat. Ha az ex-
centricitás 0, a pálya kör alakú,
ha 1-hez közelít a pálya egyre
jobban elnyújtott ellipszis lesz.
3 CS.E.-tôl távolabb nem ta-
láltak bolygókat, ami lehet, hogy
csak a detektáló módszerek kis
érzékenységébôl fakad. Az vi-
szont mindenképp nagy ered-
mény, hogy a csillagászok már képesek Sza-
turnusz-tömeg{ bolygókat is észrevenni. Az
utolsó lényeges megállapítás, hogy a magas

fémtartalmú csillagok kö-
rül sokkal nagyobb való-
szín{séggel találtak boly-
gót, bolygókat! Ami
megint nem meglepô, ha
azt nézzük, hogy a magas
fémtartalmú csillagok
összetétele sokkal változa-
tosabb, a hidrogénnél, hé-
liumnál nehezebb elemek
nagyobb arányban  meg-
található benne, így a boly-
góknak nehezebb elemek-
bôl álló magja alakulhat ki.

Összefoglalva tehát
a keletkezési elméletnek két
dolgot kell megmagyaráz-
nia: a forró-Jupiterek léte-
zését és azt, hogy miért vál-
tozik olyan tág határok kö-
zött a bolygók pályájának
excentricitása.

Elméleti bevezetôElméleti bevezetôElméleti bevezetôElméleti bevezetôElméleti bevezetô

Kétféleképpen keletkezhetnek boly-
gók: az egyik, hogy a kialakult planetezimálok
köré egy burok, ún. köpeny alakul ki, vagy a
csillag körül a ködbôl kialakult korongban
gravitációs instabilitások jelentkeznek és ezek
állnak össze bolygóvá. Nézzük kicsit részlete-
sebben, mit is jelentenek ezek!

A planetezimálok olyan objektumok
a korai Naprendszerben, amelyek a Napot
körülvevô ködbôl alakultak ki úgy, hogy a
megszilárdult anyagok, fémek, kövek, jegek
elôször csak pár mm-es, aztán cm-es, méteres
végül kilométeres részekké álltak össze nagy-
jából homogénen elosztva a ködben. Ezután
ezek a részek összeütköztek, perturbálták egy-
más pályáját ezzel párhuzamosan a környe-
zetükben levô gázokat begy{jtötték és a fo-
lyamat végén kialakultak a bolygók.

Gravitációs instabilitással nagy töme-
g{ csillagközi ködökben kell számolnunk. Lé-
nyegében az történik, hogy ez a masszív köd
szétszakadozik, fragmentálódik kisebb dara-
bokra és ezekbôl a darabokból közvetlenül
alakulnak ki bolygók.

Most lássuk részleteiben a folyamato-
kat!

A „hógolyó”-elméletA „hógolyó”-elméletA „hógolyó”-elméletA „hógolyó”-elméletA „hógolyó”-elmélet

A planetezimálokból való összeállás
elmélete nagyon jól leírja a Szaturnusz, Urá-
nusz és a Neptunusz keletkezését és jó össz-
hangban van az exobolygók kísérôinek fém-
tartalmával is. Az elsô  grafikonon jól látszik,
hogy ha a mag elér egy kritikus tömeget, utá-
na a köpeny anyagát egyre gyorsabban gy{j-
ti be. A kialakulás gyorsaságát ebben az eset-
ben a csillag körül kialakult korong tömege
és a s{r{ség-profil határozza meg. Az a hely-
zet, hogy egy Jupiternél nagyobb tömeg{
égitest kialakulásához átlagosan több, mint
10 milliárd év szükséges, ami nagyon sok idô
és nem egyezik a kapott eredményekkel. A

BolygórendszerekBolygórendszerekBolygórendszerekBolygórendszerekBolygórendszerek

kialakulásakialakulásakialakulásakialakulásakialakulása
A Naprendszer keletkezését jól ismerjük, legalábbis ismerni véljük. AzA Naprendszer keletkezését jól ismerjük, legalábbis ismerni véljük. AzA Naprendszer keletkezését jól ismerjük, legalábbis ismerni véljük. AzA Naprendszer keletkezését jól ismerjük, legalábbis ismerni véljük. AzA Naprendszer keletkezését jól ismerjük, legalábbis ismerni véljük. Az

exobolygók felfedezése után joggal merülhet fel mindenkiben a kérdés, hogyexobolygók felfedezése után joggal merülhet fel mindenkiben a kérdés, hogyexobolygók felfedezése után joggal merülhet fel mindenkiben a kérdés, hogyexobolygók felfedezése után joggal merülhet fel mindenkiben a kérdés, hogyexobolygók felfedezése után joggal merülhet fel mindenkiben a kérdés, hogy
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tömegnövekedés ebben az esetben lassú.
Gondoljuk bele abba, hogy egy olyan ko-
rong, ahol a kialakult nagyobb
planetezimáloknak a korong többi részéhez
viszonyított relatív sebessége 0 (statikus ko-
rong) a planetezimálok egy elég vékony sáv-
ból gy{jthetik be az anyagot. Ez akkor lehet
gyorsabb, ha ez a relatív sebesség zérustól
különbözô. Vizsgáljuk meg ezt a lehetôsé-
get!

A statikus korong csak elméletileg lé-
tezik, kisebb-nagyobb turbulenciák minden-
képp kialakulnak a csillagok körüli ködben.
A számítógépes modellek azt mutatják, hogy
az anyag spirális karokba rendezôdik az ôs-
csillag körül. Ekkor egy másik hatás is segíti a
bolygóképzôdést: hasonló folyamat indul
be a csillag körül, mint annak idején a Nap-
rendszerben. Kezdetben a perdület nagy ré-
szét a csillag birtokolja, ez adódik át a köd-
nek. A magyarázatot a magnetohidrodin-
amika rejti.

A csillag forgása tehát lassul, perdületét
átadja a körülötte keringô objektumoknak.
Ebben a kaotikus rendszerben egy adott
planetezimál távolsága a központi csillagtól
tetszôleges lehet, vándorol, így gyorsítja a
bolygókeletkezést.

Két probléma van ezzel a keletkezési
elmélettel. Az elsô, hogy a számítások szerint
a planetezimálok s{r{ségének nagyobbnak
kellene lennie, mint azt a Naprendszerben
találtuk. A második, hogy a mag a kritikus
tömeget sokkal hamarabb, 0,4-0,6 milliárd
év alatt eléri. Egyelôre úgy t{nik tehát, hogy
ez az elmélet önmagában nem állja meg a
helyét. Egyedül extrém körülmények között
lehetne megfigyelni egy ilyen bolygókelet-
kezést.

FragmentálódásFragmentálódásFragmentálódásFragmentálódásFragmentálódás

Az ôsköd szétszakadozik kisebb dara-
bokra, ezek a „cseppek” kezdenek el összehú-
zódni és ezekbôl közvetlenül alakul ki az ôs-
bolygó. Ha ez folyamat lezajlott természete-
sen ô is elkezdi begy{jteni a maradék anyagot
a környezetébôl. Mi szükséges ehhez? Mikor
a csillagok közötti anyag elkezd összes{r{-
södni, elkezd kialakulni az új bolygórend-
szer, amelynek hômérséklete növekszik. A fo-
lyamat kialakulásához az szükséges, hogy a
h{lés ideje összemérhetô legyen a rendszer
karakterisztikus idejével. Ebbôl következik,

hogy a központi csillagtól elég nagy távol-
ságban (>10 CS.E.) biztosan kell ezzel szá-
molnunk.

Ha feltesszük, hogy ez történik a fo-
lyamat végén egy több tagból álló rendszert
kapunk, ami elkezdi begy{jteni a maradék
anyagot. Végül, ha elt{nt az összes gáz, a ki-
sebb tömeg{ égitestek kirepülnek a rendszer-
bôl és általában csak a nagyobb tömeg� ob-
jektumok maradnak bent a rendszerben. Hid-
rodinamikai és N-test problémás szimuláci-
ók azt mutatják, hogy a folyamat eredmé-
nyeként egy, esetleg két nagyon nagy töme-
g{ bolygó, esetleg barna-törpe keletkezik ex-
centrikus pályán a csillagtól kb. 1 CS.E. tá-
volságra! Meg kell azonban jegyeznünk,
hogy semmilyen közvetlen bizonyíték nincs
arra vonatkozólag, hogy az eddig talált nagy
tömeg{ exobolygók valóban így keletkeztek
volna!

Lefutattak még egy szimulációt. Arra
voltak kíváncsiak, hogy a gravitációs instabi-
litások fragmentáció nélkül létrehozhatnak-
e a bolygófejlôdés kezdeti állapotában levô
objektumokat. Azt az eredményt kapták,
hogy nem. Kialakultak ugyan pár méteres
szilárd testek, de ezek spirálkarokba rende-
zôdtek és nem álltak össze bolygóvá.

Akkor mi is a megoldás?Akkor mi is a megoldás?Akkor mi is a megoldás?Akkor mi is a megoldás?Akkor mi is a megoldás?
Elég valószín{nek t{nik az is, hogy az

igazság valahol félúton rejtôzik. Fragmentáció
révén kialakul az ôsbolygó, ezután elkezd
vándorolni a rendszerében és így begy{jti az
anyagokat. A két elmélet összehasonlításából
látszik, hogy a „legforróbb Jupiterek” kiala-
kulásához a vándorlás mindenképpen szük-
séges. Nem lehet biztosan tudni, hogy vajon
csak a planetezimálok segítségével kialakul-
hat-e 1 CS.E.-tôl közelebb bolygó.

Ebben az esetben a forgatókönyv a
következôképpen nézne ki:
- a bolygók pár, akár 5 CS.E.-tôl távolabb
kialakulnak, a keletkezésükhöz szükséges idô
nagyon változatos lehet
- ha egyszer kialakult elkezd kifelé, vagy befe-
lé vándorolni a rendszerében a kerületi sebes-
ségétôl függôen

Ekkor három lehetôség van:
- ha túl korán alakult ki felfalja a csillagja
- ha túl késôn nem kezd el vándorolni
- ha éppen idôben alakul ki elkezd vándorol-
ni és egy idô után, ha elt{nik a protoplanetáris

köd megsz{nik a vándorlása és stabil pályára
áll. A pálya sugarát a 2. grafikonról lehet leol-
vasni!

Úgy néz ki tehát, hogy a nagy töme-
g{ exobolygók keletkezését elég jól megma-
gyaráztuk, de mi a helyzet az excentricitással?

Az excentricitásAz excentricitásAz excentricitásAz excentricitásAz excentricitás
magyarázatamagyarázatamagyarázatamagyarázatamagyarázata

A hatásokat ami miatt az exobolygók
excentricitása ilyen széles határok között vál-
tozik két csoportra lehet osztani. Az egyik
csoport a bolygó és a protoplanetáris köd
között fellépô kölcsönhatások, a másik a
több tagból álló rendszerekben fellépô köl-
csönhatások.

A keringô ôsbolygó a rezonáns pá-
lyákon lyukat idézhet elô a protoplanetáris
ködben, ami az excentricitás növekedésé-
hez vezet. Szintén ezt idézheti elô a keringé-
si sebesség változását a perdület-átadás kö-
vetkeztében. Ha a rendszer több bolygó-
ból áll és elég sokan vannak, képesek
perturbálni egymás hatását. Szintén ez tör-
ténik, ha a bolygó vándorlása során épp egy
másik bolygó rezonáns pályáján halad ke-
resztül. Úgy t{nik tehát, hogy ezt könnyebb
megmagyarázni. Még egy fontos dolgot
akarok itt megemlíteni. Ha ábrázoljuk az
exobolygók tömegét az excentricitásuk függ-
vényében egy dolgot biztosan láthatunk.
Azt, hogy semmilyen triviális összefüggés
nincs a két adat között. Ez is azt bizonyítja,
hogy sok oka lehet a jelenségnek.

Mennyire gyakoriak aMennyire gyakoriak aMennyire gyakoriak aMennyire gyakoriak aMennyire gyakoriak a
NaprendszerünkhözNaprendszerünkhözNaprendszerünkhözNaprendszerünkhözNaprendszerünkhöz

hasonló rendszerek?hasonló rendszerek?hasonló rendszerek?hasonló rendszerek?hasonló rendszerek?

A legfontosabb ezzel kapcsolatban,
amit figyelembe kell venni, hogy az észlelhe-
tô bolygók elég különlegesek. Nem tudunk
egyelôre például Föld-tömeg{ bolygókat
észlelni és a nagy tömeg{ bolygóknak is elég
közel kell lenniük a központi csillagjukhoz.
Tehát annyira valószín{leg nem lehet külön-
leges a Naprendszer, csak még nem tudtunk
ehhez hasonlót felfedezni.

Másrészrôl nem tudjuk bizonyítani,
hogy a bolygó-keletkezés során másfajta, a
fentiektôl eltérô mechanizmusok is szerepet
játszanának (bár ezt cáfolni sem tudjuk).

Összefoglalva tehát várnunk kell, amíg
az észlelô-berendezések érzékenysége tovább
finomodik.

Zsom András
Források:Források:Források:Források:Források:

Phil Armitage:Formation and Migration of
Extrasolar Planets

www.exoplanets.org

A fragmentálódás lépései
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A legendás italfajta ködlepte völgyek
és végtelen gabonamezôk vidékérôl szár-
mazik. A különleges tisztaságú, az évek mú-
lásával csak egyre nemesedô ned{ ôshazái a
kelta tájak.

Máris egy kis helyesírásMáris egy kis helyesírásMáris egy kis helyesírásMáris egy kis helyesírásMáris egy kis helyesírás

Igazából még meg sem neveztem
cikkem fôhôsét, máris a helyesírás mély ör-
vényei húznak a mélybe, ugyanis az angol
anyanyelv{ világ legnépszer{bb italcsalád-
jával nincs semmi nyelvi probléma, amíg
csak inni kell. Ám ha le kell írni! Ugyanis a
whisky-whiskey írásának frontján szinte az
egész világon kaotikus a helyzet. A kétféle
írott alak különféle fajtákat, pontosabban
ital-alcsaládokat, illetve származási helyeket
jelöl. Különböznek az alapanyagok és a
gyártási technológiák, de legegyszer{bben
úgy fogalmazhatunk, hogy a Skóciában és
Kanadában elôállított italok írásmódja
whisky, míg az Írországban és USA-ban
készülteké whiskey.

A szokásos történelmiA szokásos történelmiA szokásos történelmiA szokásos történelmiA szokásos történelmi
részrészrészrészrész

Ennek az erôs és markáns italnak
hosszú története van, de mint azt már a
vodkával kapcsolatban is láthattuk, nem
tudni pontosan, hogy honnan származik,
ugyanis mind a skótok, mind az írek ma-
gukénak tudják. A legtöbb történész meg-
egyezik abban, hogy a lepárlás tudomá-
nyát hittérítô szerzetesek hozták magukkal
Írországba, a VI. században. Ôk fedezték
fel, hogy a keleten parfümgyártásra hasz-
nált szerkezetet hogyan lehetne más célok-
ra felhasználni: a péppé zúzott árpát vízzel
és élesztôvel melegítették egy edényben és
így visszakapták az alkoholt. Ezt a csodás
erej{ italt „Uisce Beatha”, azaz az élet vize
névre keresztelték.

A XII. században, II. Henrik angol
király volt az elsô, aki Írországban járt kato-
náival, és teljesen az ital hatása alá került. Az
évszázadok alatt tökéletesedett az eljárás, sôt

az ital neve is megváltozott. Kialakult a
whiskey.

Az ír whiskey egész világon ismert
márkája a Jameson, melynek születése 1780-
ra tehetô, amikor is Dublinban a Bow
streeten John Jameson létrehozta szeszfôz-
déjét. Ô volt az elsô, aki arra bátorította a
földm{veseket, hogy olyan árpát termessze-
nek, amely alkalmas a lepárlásra. Ma a legfi-
nomabb malátázott és malátázatlan árpa,
valamint a kristálytiszta ír víz az alkotóele-
mei annak a párlatnak, amelyet a whiskey

barátai a földkerekségen mindenhol,
Jameson néven keresnek. Ez a világ legke-
lendôbb ír whiskeyje. Füstös, kaparó mel-
lékíz nélkül olvad szét a szájban. Az íztôl
függôen jéggel, vagy az ír tradíciók szerint
egy kevés tiszta vízzel hígítva fogyasztják leg-
szívesebben.

A whiskyk keverését már a skótok
találták ki: Johnnie Walker volt talán az
elsô, aki különféle whiskyk keverésével fog-
lalkozott. Az elsô üzletét 1820-ban nyi-
totta meg, s az ital ma már több mint két-

száz országban megtalálható. A címkéjén
lévô jókedv{, cilindert és cvikkert viselô fi-
gura az alapító Johnnie Walker egyik port-
réja alapján készült. S hogy került szögletes
palackokba? A választ a hosszú hajóutak-
kal magyarázzák, ugyanis a szögletes pa-
lackból egyégnyi területre sokkal több
Walker-féle whiskyt tudtak becsomagolni,
mint a hagyományos flaskákból.

A négy fô típusA négy fô típusA négy fô típusA négy fô típusA négy fô típus

A legmarkánsabb fajta a skót whis-skót whis-skót whis-skót whis-skót whis-
kykykykyky. Szinte örök darabnak tekintjük ezt a
klasszikus italféleséget, pedig csak a XV. szá-
zadtól vannak írásos bizonyítékok a létezé-
sérôl. A XVIII. században Skócia-szerte
több ezer lepárló m{ködött, de a legtöbb
illegálisan. A termelôk nem voltak hajlan-
dóak a magas fogyasztási adót kifizetni. Ép-
pen ezért a hegyekbe költöztek, hogy el-
bújhassanak a behajtók elôl. A skótok elô-
ször malátázott árpából fôzték italukat
(malt whisky), melyet késôbb a kukoricá-
ból készült grain whisky hozzáadásával lá-
gyítottak. Így jött létre a blended whisky,
amit ma scotch-ként ismerünk.

Az ír whiskeyír whiskeyír whiskeyír whiskeyír whiskey ehhez képest sokkal
lágyabb ital, és gyakran különbözô gabo-
nafélék keverékébôl készítik. Legdrágább
márkája a Mileton Very Rare, amelybôl éven-
te csak ezer ládával készítenek. Magyarorszá-
gon a leghíresebb ír whiskey-szer{ ital a
Baileys.

Az amerikai whiskeyamerikai whiskeyamerikai whiskeyamerikai whiskeyamerikai whiskey megjelölé-
sére a bourbon és a rye szavakat használják.
Születése a szesztilalom utánra tehetô. Va-
lószín{leg attól a gondolattól vezérelve ké-
szítették a házasított amerikai whiskeyt,
hogy a tradicionális helyi specialitást, a
Bourbon whiskeyt még könnyebben fo-
gyaszthatóvá tegyék. E célból a
Bourbonhöz vagy egyéb helyi whiskeyhez
szinte már semlegesre párolt, majd tölgyfa-
hordóban érlelt párlatot adtak.

A kanadai whiskykanadai whiskykanadai whiskykanadai whiskykanadai whiskyt gyakran rye
néven emlegetik. Ez egy igen könny{ ital,
régebben csak koktélokba öntögették, ma
már általában tisztán isszák. A kanadai szesz-
ipar megalapítójaként egy Hiram Walker
nev{ úriembert tisztelhetünk. Bár csak név-
rokonság van a skót Walker családdal, de
úgy látszik ez a név szerencsét hoz a lepár-
lók számára. Az amerikai ízléshez közel álló
kanadai whisky fôként rozsból, vagy ku-
koricából és búzából készül, melyet to-
ronylepárlókon igen semlegessé, könnyen
ihatóvá desztillálnak. Természetesen Kana-
dában is hosszas tölgyfa hordós érleléssel
finomítgatják a nyers párlat ízét, és amikor
a végsô házasítást állítják össze, még az is
megengedett, hogy kilenc százaléknyi egyéb
párlattal, Bourbon-nel, brandyvel, rummal
gazdagítsák az ízvilágát. A juharfák orszá-
gában tíznél kevesebb azoknak a lepárlók-

A gael élet vizeA gael élet vizeA gael élet vizeA gael élet vizeA gael élet vize

„Majd medvebôrre ketten ledôlve„Majd medvebôrre ketten ledôlve„Majd medvebôrre ketten ledôlve„Majd medvebôrre ketten ledôlve„Majd medvebôrre ketten ledôlve
Megittunk whiskyt három rekeszt…”Megittunk whiskyt három rekeszt…”Megittunk whiskyt három rekeszt…”Megittunk whiskyt három rekeszt…”Megittunk whiskyt három rekeszt…”

Az elôzô Alkoholmányokban megígértem, hogy legközelebb olyanAz elôzô Alkoholmányokban megígértem, hogy legközelebb olyanAz elôzô Alkoholmányokban megígértem, hogy legközelebb olyanAz elôzô Alkoholmányokban megígértem, hogy legközelebb olyanAz elôzô Alkoholmányokban megígértem, hogy legközelebb olyan
italról fogok írni, amelyiket én is szeretem, hiszen az eddigiek alapján akáritalról fogok írni, amelyiket én is szeretem, hiszen az eddigiek alapján akáritalról fogok írni, amelyiket én is szeretem, hiszen az eddigiek alapján akáritalról fogok írni, amelyiket én is szeretem, hiszen az eddigiek alapján akáritalról fogok írni, amelyiket én is szeretem, hiszen az eddigiek alapján akár
antialkoholistának is t{nhetnék. Pedig ami most jön, az egy antialkoholis-antialkoholistának is t{nhetnék. Pedig ami most jön, az egy antialkoholis-antialkoholistának is t{nhetnék. Pedig ami most jön, az egy antialkoholis-antialkoholistának is t{nhetnék. Pedig ami most jön, az egy antialkoholis-antialkoholistának is t{nhetnék. Pedig ami most jön, az egy antialkoholis-
tától egy kicsit erôs lenne…tától egy kicsit erôs lenne…tától egy kicsit erôs lenne…tától egy kicsit erôs lenne…tától egy kicsit erôs lenne…
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nak a száma, ahol whiskyt készítenek, de
ezek aztán ipari méretekben m{ködnek.

Már az alapanyag semMár az alapanyag semMár az alapanyag semMár az alapanyag semMár az alapanyag sem
azonos…azonos…azonos…azonos…azonos…

A whiskynek három alapanyaga van:
a gabona, a víz és az élesztô (ismerôs, ugye?).
A gabona általában egyforma íz{, bár nem
mindegy, hol terem és milyen a sikértartalma,
ugyanis ez is befolyásolja a whisky ízét, igaz
ez a legkevésbé. Az azonban, hogy milyen
fajta gabonából készül az ital, már korántsem
ilyen mellékes. Az írek és a skótok elsôsorban
árpát használnak, míg a tengerentúlon a ku-
korica is megjelenik az alapanyagok között.
Az amerikai whiskeyt sokan azonosítják a
burbon whiskeyvel, de a burbonnek van egy
külön kitétele: minimum 51%-ban kukori-
ca alapanyagúnak kell lennie.

A legnagyobb ízbefolyásoló a víz. Ál-
talában minden lepárlónak saját vízforrása
van: egy patakot bevezetnek a lepárlóba és
annak a vizét használják fel. Nem mindegy,
hogy a forrásvíz gránitsziklán keresztül fo-
lyik-e, amikor szinte semmi ízanyagot nem
von el a kôzetbôl, vagy tôze-
ges talajon keresztül folyik-e,
és íz-, de akár színanyagot is
magába szív belôle. Emiatt le-
hetnek nagy különbségek már
két skót whisky között is.

Persze a gyártás során
használt tôzeg is befolyásolja
a whisky ízét, majd az érlelés
során a hordókban magába
szívja a környezet klímáját is,
a tiszta hegyi levegôt, vagy ha
a nyugati parton van a lepár-
ló, akkor az óceán sós-mosza-
tos tengeri levegôjét.

…hát még a…hát még a…hát még a…hát még a…hát még a
gyártásigyártásigyártásigyártásigyártási

technológiák!technológiák!technológiák!technológiák!technológiák!

Természetesen a gyártási technológi-
ák is különböznek. A whisky-gyártás alap-
folyamata a következô: leszedik az árpát,
kiterítik egy nagy teremben, leöntik vízzel és
csíráztatják. Amikor kicsírázott, leengedik a
vizet, megszárítják (a skótok tôzegfüsttel,
innen a jellegzetes füstös íz), ledarálják, for-
ró vízzel elegyítik, és tovább csíráztatják.
Ezután kerül hozzá az élesztô, amitôl elkezd
erjedni. Ez eddig pont olyan, mint a sör-
gyártás (ld. Mafigyelô szeptemberi szám),
állítólag még az illat is olyan a gyárban. Az
élesztô hozzáadása után 48 óráig erjesztik,
ezzel nyolc százalék körüli alkoholtartalmat
érnek el, majd hatalmas rézüstökben elkez-
dik lepárolni. Az elsô lepárlásnál húsz száza-
lékos lesz, a másodiknál hetven százalék kö-
rüli, s végül ezt hígítják tiszta vízzel.

Az ír és skót whisky közötti egyik
különbség, hogy a skótok két szakaszban,
míg az írek háromszor párolják le ugyanazt
a folyadékot. A skótoknak van is egy találó
megjegyzésük ezzel kapcsolatban: amilyen
minôséget ôk el tudnak érni két lepárlás alatt,
az íreknek csak hárommal sikerül.

Az így kapott fehér folyadékot per-
sze még nem lehet whiskynek nevezni, hi-
szen ez majdnem tiszta szesz. Skóciában pél-
dául törvények írják elô, hogy minimum
három évig kell tölgyfahordókban tárolni,
és csak utána lehet whiskyként forgalomba
hozni. Ha a három év letelt, eldöntik, hogy
még hány évig érlelik. Általában az egyedi
whiskyket sokkal tovább érlelik, ez meg is
látszik az árukban, ugyanis nem a gyártás a
drága, hanem a több száz literes hordók tá-
rolása, akár hosszú évtizedeken át.

Skóciában csak tölgyfahordót hasz-
nálnak, pontosabban csak használt tölgyfa-
hordót, amiben elôtte már valamit tároltak.
Hogy honnan szednek annyi használt hor-
dót? Amerikában csak új tölgyfahordók-
ban érlelik a whiskeyt, amit ott fölhasznál-
tak, azt szétszedik, áthajózzák, majd kiége-

tik, és újra felhasználják. Bár állítólag az a
hordó a legjobb, amelyikben korábban
sherry volt. Különlegesség az olyan whisky
is, amit olyan hordóban érlelnek, amelyben
azelôtt vaníliát vagy mézet tároltak, ugyanis
ez is beleívódik a whisky ízvilágába. Ezt is
lehet fokozni: egyedi malátákat kevernek
össze, ezek a vated malt whisky-k.

Mivel a hordó porózus, kifelé is pá-
rolog évente egy-két százalék. Ezt nagyon
komolyan ellenôrzik is, mert ha ennél több
t{nik el, már valami gaztettet sejtenek! Ez az
egy-két százalék ugyanis felbecsülhetetlen ér-
ték: ami whiskyt jelen pillanatban érlelnek
Skóciában, annak az adózás elôtti értéke na-
gyobb, mint az angol Nemzeti Bank arany-
tartaléka!

Vannak olyan whiskyk, amelyek egy
lepárlónak a termékei és vannak, amelyeket

több lepárló termékeibôl kevernek. Az egy
lepárlóban gyártott terméknek az a kurió-
zuma, hogy csupán egyetlen helyen gyárt-
ják a világon, például a skót felföldön, és
általában csak malátásított árpából készítik.
Az összekeverésnek pedig az a lényege, hogy
többfajta ízvilágot hozzanak össze: minden
egyes lepárlóban más a mikroklíma, más vi-
zet, más tôzeget használnak…

Szokás az egyedi maláta whiskyket
más whiskykel keverni, amelyeket nem száz
százalékban malátásított árpából készítenek,
hanem nem malátásított árpát és más gabo-
nákat is fölhasználnak: ezek a grain whiskyk.
Ráadásul nem kétfajta whiskyt szoktak álta-
lában összekeverni, hanem több tucatot:
ebbôl lesz a blanded whisky, ez az, amit leg-
inkább ismernek a világon. Ennek is az a fel-
tétele, hogy bármilyen whiskyt belekevernek,
legalább háromévesnek kell lennie. Erre jó
példa egy Johnnye Walker Black Label, amit
ugye a palackon 12 évesnek titulálnak, de ez
nem azt jelenti, hogy az összes whisky 12
éves benne, hanem azt, hogy a legfiatalabb
összetevôje 12 éves.

ÁrfekvésÁrfekvésÁrfekvésÁrfekvésÁrfekvés

Talán még egy szem-
pontból érdemes csoportosíta-
ni a whiskyket: hogy milyen az
árviszonyuk. A fiatalabb korú,
kevert blanded whiskyk ára a
legalacsonyabb, azután követ-
keznek az idôsebb blanded
whiskyk, a legdrágábbak persze
az egyedi whiskyk. Hogy a vi-
lágon hányfajta whisky van?
Skóciában úgy száz lepárló m{-
ködik – tehát százfajta egyedi
maláta whiskyt tudnak forga-
lomba hozni. Ha ezeket elkez-
dik keverni, végtelen számú
whisky-márkát lehet létrehoz-
ni. A világon a legnépszer{bb –
a legtöbbet eladott whisky-

márka – a Johnnye Walker Red Label. Hogy
melyik a legkülönlegesebb – ízlés dolga. Van-
nak 16-17-20, vagy annál több éves whis-
kyk is, ám húsz év után nagyon átveszi a hor-
dó faízét. Viszont vannak, akik megôrülnek
a 25-30, vagy akár 50-60 éves whiskyért,
amiknek azonban iszonyatos áruk van. Aki
ilyen különlegességet akar, annak elég mé-
lyen a pénztárcájába kell nyúlnia!

S hogy hogyan érdemes nekikezde-
ni annak, aki még nem kóstolta e ned{faj-
tát? Van egy hat részbôl álló sorozat, ami
Skócia hat whisky-gyártó területének egy-
egy reprezentánsát tartalmazza: ezek elég
különleges, jellegzetes íz{ egyedi maláta
whiskyk. Én olyan szerencsés helyzetben
vagyok, hogy ezt a sorozatot Skóciában si-
került végigkóstolnom. Csak ajánlani tu-
dom mindenkinek!

Mazsi

Whisky-fôzô kézikészülék
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