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válik idegingerületté, hogy az érzéksejtek szõrei a nyomás és a húzás által elhajolnak. A jelen-
séget a „szenzoros gátlás” (sensory inhibition) címû, 1967-ben megjelent könyvében részle-
tezte.

Békésy a csiga elektrofiziológiájának vizsgálata során a csigamûködést is új alapokra he-
lyezte. Megállapította, hogy az idegáramok nem mechanikai rezgés által keletkeznek. Ennek
bizonyítására a csigába egy 0,01 mm átmérõjû vas-szemcsét juttatott, majd külsõ mágneses
tér segítségével az alaphártyát a vas–szemcsével mechanikusan ingerelte. A mechanikus in-
gerlés csak indító hatásként szerepel (trigger-hatás). Rezgõelektródát fejlesztett ki, amely egy-
szerre mechanikai ingerlõ és feszültségérzékelõ. Ezzel a technikával sikerült meghatároznia
az alaphártya  mentén eloszlott nagyszámú generátor által keltett feszültséget, amely a csiga
kerek ablakáról levett feszültséggel egyenlõ. Igazolódni látszik, hogy az elektromos energia-
készletet a belsõ folyadékban mért 80 mV nagyságú egyenfeszültségû feszültségforrás szol-
gáltatja.

Transzducer és konverter mûködése

A receptor szerepét a szõrsejtek töltik be, ezek látják el tehát a transzducer funkciót. A
rájuk ható erõk váltják ki a hallás folyamatának jellegzetes receptorpotenciálját, a csigapoten-
ciált (mikrofonpotenciált). A mikorfonpotenciál a hanginger frekvenciájával egyezõ és min-
den olyan szõrsejtben keletkezik, amely a membrán basiláris rezgésben levõ részletén he-
lyezkedik el. A jelamplitúdó eloszlása az alaphártyán létrejött haladó hullámok amplitúdó el-
oszlását követi, azaz a csigapotenciál maximuma a hártya maximális rezgései amplitúdójánál
van. A hanginger erõssége részben a létrejött mikrofonpotenciálok amplitúdója, részben pe-
dig annak területi nagysága révén mutatkozik meg. A mikrofonpotenciálok indítják el a
szõrsejteknél lévõ hallóidegek végzõdéseiben az akciós potenciálokat. A mikrofonpotenciál
adott frekvenciájú hanginger esetén jellegzetes amplitúdóeloszlással rendelkezik, így az érin-
tett szõrsejtek környékérõl elinduló idegrostokon olyan akciós potenciálsorozatot váltanak
ki, amelyeknek frekvenciája rostról rostra változik.

Ma, amikor a határtudományok korát éljük, Békésy György kitartása, kutatói leleményes-
sége és egész munkássága példaként áll minden kutató elõtt.

Mócsy Ildikó

„Igazi mestere az életnek,
a tudománynak és a mûvészetnek”

„Számomra õ volt az utolsó nagy renaissance férfi, akinek az életrõl magáról mindent
magába foglaló széles tudása volt.”

Így emlékezik Békésy Görgyre S.Batkin honolului munkatársa, barátja.
Folytatva a visszaemlékezést: „Békésy György rendkívül szerény, szinte alázatos ember

volt, mindig szívesen segített olyanoknak, akik õszintén szerették a tudományt.(...) Az
„egyszerû” dolgok nagyon érdekelték, amelyekrõl mindig kiderült, hogy tulajdonképpen na-
gyon is bonyolultak.(...) Az õ szemléletében a tudomány, az élet és a mûvészet egységet al-
kotott. ”

Elõadásait, közleményeit szívesen illusztrálta mûtárgyakról készített képekkel. Nobel-
díjas elõadásában is hosszan értekezett a mûvészettel való kapcsolatáról. Ebbõl idézünk né-
hány gondolatot:

„Bevallom, sosem szerettem keményen dolgozni. A vizsgáimra is úgy készültem, hogy
megtettem amit kellett, de nem szívesen. Ma sem szeretem a határidõket. Egy dolgot azon-
ban mindig szívesen csináltam: szerettem nézegetni a szép dolgokat. Órákat el tudok nézni
egy mûvészi alkotást, és meg vagyok gyõzõdve arról, hogy tudásom nagy részét sok ország
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sok múzeumában szereztem.(...) A múzeumban fedeztem fel azt is, hogy létezik valamiféle
idõtlen szépség, amely túléli a háborúkat és a viszályokat.”

„Tanulóéveimben gyakran foglalkoztatott a kérdés: miért olyan nehéz valami újnak az
elképzelése? Naponta feltettem magamnak azt a kérdést, hogy hol van a fantázia határa? Ezt
a kérdést nagyon nehéz a kémiai vagy fizikai könyvekben felismerni, de könnyen megállapít-
ható a mûvészettörténetbõl. A XII.-XV. században Európában divat volt fantasztikus álla-
tokat alkotni díszítésre, dekorációs célból. Ha ezeket a képeket összehasonlítjuk,
meglepõdve állapíthatjuk meg, hogy milyen korlátozott volt az alkotók fantáziája, hiszen a
legtöbb figura néhány alak részeinek a kombinációja alapján készült.(...) Akárhogy is van, a
kérdésemre nem kaptam választ: hogyan lehet új felfedezésekre szert tenni a tudományban,
ha egyszer a képzelõtehetségünk ennyire korlátozott? Leonardo da Vinci rajzainak a tanul-
mányozása adta meg a feleletet. Ha összehasonlítjuk da Vinci két rajzát, a virágot és a vihart ,
az a benyomásunk támad, hogy da Vinci jobban ki tudta fejezni a nagyon gyors mozgást,
mint – tudomásom szerint – bármely más mûvész. Miért? Azt hiszem azért, mert nem akarta
túlszárnyalni  a természetet a fantáziájával, hanem éppen ellenkezõleg, tanulni igyekezett a
természettõl. Ez az egyszerû felismerés diákéveimben azzal a reménnyel töltött el, hogy egy-
szer talán én is alkothatok valami olyasmit, amely maradandó értékû.”

Honnét ered ez a különleges látásmód?
A Békésy család, követve a diplomata édesapát, éveket töltött Európa különbözõ orszá-

gaiban, fontos városaiban. Az ifjú Békésy György különbözõ nyelvû iskolákba járt, más és
más kultúrkörnyezetben.

Önéletrajzi jegyzeteiben így vall életének errõl a szakaszáról:
„Fiatal éveimben mûvészek és más rendkívül érdekes emberek vettek körül. Apám sok

barátot vonzott. Gondolatok, eszmék állandó cseréje mély benyomást hagyott bennem, ha
nem is értettem mindent.”

„..A svájci iskolák kitûnõek.(...) Itt tanultam meg, milyen hatékony lehet a tanítás, ha azt
helyesen csinálják olyan tanárok, akik valóban szeretik hivatásukat. Ma is hálás vagyok svájci
tanáraimnak. Svájcban három nyelvet beszéltek, franciát, németet és olaszt. Aki hosszabb
ideig tartózkodott az országban, mind a hármat kisebb-nagyobb mértékben elsajátította. Én
mindhármat a magyarral kevertem, így nem csoda, ha egyetlen nyelvet sem tudok tökélete-
sen.”

A sikeres svájci érettségi után fél év mûszerész-tanfolyam következett, mivel egyetemre
csak 18 évet betöltve lehetett jelentkezni.

„Ma az az érzésem, hogy ez a fél év, amely alatt nem kellett iskolába járnom, talán a leg-
fontosabb volt életemben. Az volt a szándékom, hogy megtanulom a mûhelymunkát. A
mûhelyben megtanítottak reszelni, fémfûrészt kezelni és esztergályozni. A mûszerészek
Svájcban öreg és precíz emberek. Nem szerettek engem túlságosan, de idõvel kialakult vala-
miféle barátság köztünk.(...) Svájcban megtanultam, hogy a kiváló minõségû munka bármely
versenyben megállja a helyét. Legjobb példa erre a svájci óra. Rendkívül  hálás vagyok a sváj-
ci órásoknak. A csigajárat boncolásakor sok mindent használtam, amit tõlük tanultam.(...)
Németországban megtanultam komolyan dolgozni és azt, hogy a munka öröm. Munka min-
dig akad, de magunknak kell dolgoznunk, hogy örömünk legyen benne.”

Igen fontosnak tartotta a jó emberi kapcsolatokat.
„.. A bajok ebben a világban ott kezdõdnek, hogy szüleink tapasztalatait nem tudjuk át-

venni és alkamazni. Valahogy a saját élményeinkre és tapasztalatainkra van szükségünk, azok
ugyanis drámaibbak és fájdalmasabbak, ezért hosszabb ideig emlékezünk rájuk.(...) Szükség
van barátokra? Életem folyamán nem volt szükségem sok barátra, de igenis idõsebb barátok-
ra. Sokat utaztam, sok országot bejártam és sohasem fogom elfelejteni azt az örömet, melyet
egy francia emberrel való barátságom jelentett, aki tanárom volt 10 éves koromban.(...) 60
éves koromban is tudott olyan dolgokat mondani, melyek gondolatokat ébresztettek ben-
nem.”
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A svájci érettségi  és egyetemi vegyészdiploma megszerzése után Békésy György Magya-
rországon doktorált kísérleti fizikából. Hogyan kezdett dolgozni egy ifjú fizikus egy szegény,
háború sújtotta, kifosztott kis országban? Újra az önéletrajzi jegyzetekbõl idézünk:

„A doktori diploma elnyerése után nem tudtam mihez kezdeni. Nincs kellemetlenebb
helyzet, mint amikor az egyetemi tanulmányok befejezése után senki sem kívánja felhasznál-
ni tudásunkat. A keresgélés kellemetlen volt. Rájöttem, hogy az egyetemen tanultaknak kevés
értéke van, mert nem lehet azokat aprópénzre váltani. Kétségbeesésemben úgy döntöttem,
hogy keresek egy jó laboratóriumot, és ott ingyen fogok dolgozni, mint kezdõ. Ez a megol-
dás bevált. 1920-ban, a háború után Magyarországon az egyetlen jól felszerelt laboratórium
az Állami Postakísérleti állomás volt. Az ok egyszerû. A kábelek az ország területén igen
sokba kerültek és a kormány szívesen áldozta a költség 1%-át kutatásra és mérõeszközökre,
hogy a kábeleket alaposan kipróbálják. A felépített berendezést sok éven át használtam. A
rendszer bevált, minden kábelfektetésnél megkapom az összeg egy százalékát.

A Postakísérleti Állomás igen jól szervezett intézmény volt. Egy mérnök-igazgató vez e-
tésével kb. százan dolgoztak. Az igazgatót csak a érdekelte, hogy mindenki eredményesen
dolgozzék. De. 9-tõt du. 1-ig a hivatalos munkát végeztük, délután vagy akár egész éjjel sza-
badon és zavartanul a kutatásnak éltem.

Igen egyszerû oka volt annak, hogy a hallás iránt kezdtem érdeklõdni. A kormány azt
kérdezte tõlünk: hogyan fog a telefon a jövõben fejlõdni? A távolsági kábelek lesznek job-
bak, a telefon, a mikrofon vagy a központ? Mibe érdemes pénzt fektetni? Úgy véltem, hogy
a legkevésbé fejlett tényezõvel érdemes foglalkozni, mert így lehet a legkisebb befektetéssel
az egész távközlési rendszerben a legnagyobb eredményt elérni. Ezzel mindenki egyetértett,
és én elkezdtem azzal foglalkozni: hogyan lehet az egyes tényezõket ellenõrizni. Igen
egyszerû mérések már világossá tették, hogy a telefon a leggyengébb része az egész vonal-
nak. Így legcélszerûbb a telefon fejlesztésére irányuló kutatást támogatni.

Módszerem igen egyszerû volt. Bekapcsoltam a telefon membránját, meghatároztam a
rezonanciafrckvenciát és a csillapodást. Összehasonlítva a membránra nyert értékeket a
dobhártya tulajdonságaival, kiderült, hogy a membrán igen rossz. A füll dobhártyája minden
szempontból tökéletesebb szerkezetnek bizonyult, mint a telefon membránja. Ezzel igazol-
tam, hogy elsõsorban a telefon fejlesztésével érdemes foglalkozni. Ezután a következõ lépés
természetszerûleg adódott: a középfül és a belsõ fül kezdett érdekelni, és a kutatás az ana-
tómia felé vett irányt. Minthogy pedig fizikából volt képesítésem, nehézségekbe ütközött,
hogy engedélyt kapjak hullafejek boncolására. Kezdetben igen barátságtalanul fogadtak, még
nagybátyámnak is – aki az anatómia professzora volt az egyetemen – az volt a véleménye,
hogy anatómiával csak orvosok foglalkozzanak, nem pedig fizikusok.

Szerencsére akadt egyszerû megoldás. Minden anatómia intézetnek köztudomásúlag két
ajtaja van, az elülsõ ajtón, ahol a professzorok és hallgatók járnak be, és a hátsó ajtó, ahol a
hullákat hordják ki és be. Rájöttem, hogy a hátsó ajtón át annyi fejet kaphatok, amennyit
csak akarok. Most már csak az volt a probléma, hogyan jutnak el a fejek a laboratórium
mûhelyébe, de találtam barátságos segítõket. Végül már az anatómia professzora is beleegye-
zett abba, hogy megkapjam a szükséges anyagot. Így hozzájuthattam nem túl régi hullák
boncolásához, melyek késõbbi munkámhoz kellettek. Enélkül a fül valódi mûködésérõl
egész hibás képet nyertem volna. Igazán hálás vagyok minden segítõnek, különösen pedig
egy rendõrnek, aki elmagyarázta egy szép napon, hogy bármikor letartóztathatott volna gyil-
kosság gyanúja miatt, hiszen aktatáskámban emberi fejeket hordoztam.

A mûszerészek határozottan nem kedvelték az anatómiai kutató munkámat. Folyton
tisztogatniuk kellett a fúrókat és más eszközöket a vértõl és a csontportól. Ennek elkerülésé-
re kitûnõ módszert alakítottam ki. A vizsgált szövetet vízzel vagy fiziológiai oldattal töltött
tartályba helyeztem. Az oldat lassan, állandó sebességgel folyt a tartály jobb oldalától befelé.
A sebességet úgy szabályoztam, hogy nem zavarta a szövetrész mikroszkópi vizsgálatát.
Nagy elõnyt jelentett, hogy ha egy dobhártyát el akartam távolítani, elég volt csipesszel fel-



1999-2000/3 105

emelnem, és az apró részecskét a folyadék lassan elvitte. Így a mikroszkóp látómezeje min-
dig tiszta maradt. Ugyanez vonatkozott a csontporra is.

Valószínûleg én használtam elsõnek nagy fordulatszámú fúrót a csigajárat vizsgálatára
oly módon, hogy azt fúróval kiemeltem. A legkellemetlenebb ilyenkor a csontpor. Ha azon-
ban az egész halántékcsontot – mely a legkeményebb csont az emberi testben – vízbe he-
lyezzük, akkor a fúrás után a por mindjárt kis felhõként távozik, és a látómezõ másodperce-
ken belül kitisztul. Így nehézség nélkül vizsgáltam a fül egész anatómiáját. Különleges fú-
rónk segítségével a halántékcsontból hengeres részecskéket nyertünk, melyeket fémgyûrûbe
lehetett pontosan illeszteni. A fémgyûrûket másodpercek alatt be lehetett csavarni különféle
berendezésekbe, és így a legváltozatosabb méréseket végeztük. Ilyen módon láttuk, hogy a
baziláris membrán legkülönbözõbb részei hogyan rezegnek, és haladó hullámot találtunk.

Különféle elméletek szóltak már korábban is haladó hullámokról, de addig senki sem
látott valóban ilyent az emberi csigajáratban. Az elsõ problémát az a gyanú képezte, hogy a
hulla rugalmas sajátságai egészen másak, mint az élõ emberé. Ezt nem volt nehéz megcáfol-
ni. Macskát vagy tengerimalacot érzéstelenítve felboncoltunk, és figyeltük a baziláris mem b-
rán rezgését az élõ állaton. Eztán az állatot nagy adag érzéstelenítõvel megöltük és ekkor
könnyûszerrel kimutattuk, hogy a rezgésmód a csigajáratban nem változik meg a halál kö-
vetkeztében, sõt hosszabb ideig sem, ha a helyiség hõmérsékletét kb. 5°C-ra hûtjük. Kísér-
letünk világosan bizonyította, hogy a középfül és a belsõ fül szöveteit nyugodtan vizsgálhat-
juk preparátumon, nem szükséges élõ állattal dolgoznunk. A helyzet így egyszerûbbé vált, de
ha valóban precíz részletekre volt szükségünk, bármikor ellenõrizhettük eredményeinket
élõlényen is.

A haladó hullám felfogás új volt és erõsen eltért elõzõ elképzeléseinktõl. Kiderült, hogy
bizonyos frekvenciák esetén – pl. nagyon magas frekvencián – a haladó rezgés maximuma a
belsõ fül bejáratához közel van, alacsony frekvencián távolabb. Ebbõl evidens, hogy a belsõ
fül mechanikus módon megkülönböztet frekvenciákat.

A következõ megoldandó kérdést a fül nagymértékû érzékenysége képezte. Az én véle-
ményem szerint a rendkívül nagyfokú érzékenység oka csak az lehet, hogy nem maga a
hangenergia alakul át az idegrendszer elektromos energiájává. A hangenergia csak kivált bi-
zonyos folyamatot, és ez a folyamat szolgáltatja az energiát. Ennek a kioldó folyamatnak a
mûködését demonstrálni is tudtam. Kimutattam, hogy a csigajáratot érõ energia sokkal,
százszor, ezerszer kisebb, mint a kimenõ energia a halló idegszövetekben. Ennek eldöntése
után a feladatunk a hallás kioldó (triggering) folyamatának vizsgálata lett. A folyamat még ma
is vita tárgya, mert az élõ szövetben lezajló alapvetõ jelenségek egyike az, hogy egy kis inger
hatására miként hoz létre erõs reakciót egy energiatartalékból. A fülnek ugyanis nincs szük-
sége nagy energiára, nem energiaátadó, hanem egy erõsítõhöz hasonló, kioldó rendszer.

Most már az volt a kérdés, hogyan lehet az idegrendszert vizsgálni. Az összes érzékszer-
vek idegrendszere hasonló vagy különbözõ? Utolsó kísérteteim azt mutatták, hogy nagyon
szoros hasonlóság van a különbözõ érzékszervek idegrendszere között. Szinte az a helyzet,
hogy az egyik érzékszervet ismerve, meg lehet jósolni a másik érzékszervben lezajló jelensé-
geket. Ez a fõ eredménye mostani kutatásaimnak. Hogy ilyen kutatást végezhessek, a háború
után el kellett hagynom Európát.

Tangl professzor halála után a kísérleti fizika tanára lettem a budapesti egyetemen. Nem
nagyon akartam elfogadni a kinevezést, mert féltem, hogy nem tudom folytatni kutatásaimat,
és jól ment a munka a Postakísérleti Állomáson. Így azután egyszerre két laboratóriumom is
lett. A laboratóriumot az egyetemen úgy szerveztem meg, hogy állandó beavatkozás nélkül
mûködött. Reggelenként megbeszélést tartottam a tanársegédekkel. Itt megvitattuk az elõzõ
napon történteket. Mindenkinek megvolt a saját munkaterülete, és önállóan kellett megolda-
niuk a felmerült problémákat. Másnap azután beszámoltak a történtekrõl, az általuk hozott
döntésekrõl. Eleinte nem értettünk egyet sok kérdésben, de idõvel kölcsönösen átvettük
egymás nézeteit, és a végén igen jó együttmûködés alakult ki az egész együttesben. Így igen
sok  idõt sikerült megtakarítanunk, pl. egyöntetû eljárást követtünk a hallgatók osztályozásá-
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ban. Azt hiszem, ez az egyetlen mód arra, hogy a vezetõ átadhassa módszerét, és munkatár-
sai igazi segítséget jelentsenek.

Hasonló módszert követtem a tanulólaboratórium megszervezésénél, ahol kb. 70 hall-
gató dolgozott. Megmagyaráztam nekik, hogy mindenki elvégezhet tetszése szerint minden
kísérletet. Rendelkezésre áll a mûhely, de neki magának kell összeállítania a berendezést,
esetleg elkészítenie az alkatrészeket. Egyedül a témát kellett velem megbeszélniük, nehogy
túlságosan nehéz legyen, vagy olyan új eszközöket igényeljen, aminek beszerzésére nem volt
lehetõségünk.

A hallgatók eleinte igen egyszerû berendezéseket állítottak össze, de gondosan megm a-
gyaráztam ezeknek elméleti fontosságát. Idõvel azután sorra következtek nehezebb kísérle-
tek. Az elvégezhetõ kísérleteket a hirdetõtáblán tettük közzé. A hallgatók választhattak kö-
zülük. Több kísérlet állt rendelkezésre, mint amennyi hallgató volt. Magam sem értettem,
hogy ez a rendszer miért mûködött olyan jól, és a munka minõsége hogyan javult automati-
kusan. Nyilván a régi hallgatók valahogyan átadták tapasztalataikat az újaknak, és a fiatalok a
laboratóriumba érkezve már tudták, mit akarnak csinálni, felkészültek arra, hogy milyen ér-
dekes kísérleteket vesznek sorra. Kár,  hogy késõbb a háború megállította ezt a fejlõdést.

Nagy problémát jelentettek a könyvek és a könyvtár. Az egyetemi intézet könyvtára ad-
dig általában zárva volt. A professzor a saját kulcsával járt be, mégis hiányoztak könyvek.
Megmondtam a hallgatóknak, hogy a könyvtár az övék. Válasszanak maguk közül egy
könyvtárost, vigyázzanak arra, hogy könyvek ne vesszenek el, mert abban az idõben pótlá-
sukra nem volt lehetõség. Egyik-másik könyv mégis eltûnt. Érdekes módon a jómódú szülõk
gyermekei nem hozták vissza a könyveket. Még meglepõbb volt, hogy ezeknek a könyvek-
nek nagy része visszakerült, mert a hallgatók tudták egymásról, hogy kinél voltak.

Sok végzett hallgató is jelentkezett, és el akarta végezni a kísérleteket. Úgy látszik, belát-
ták hasznát. Reméltem, hogy olyasmit tanulnak ebbõl, amit könyvekben nem találnak meg.

Korábban az intézet portása egész nap csak az ajtót nyitotta és csukta. Elrendeltem,
hogy az ajtó  legyen állandóan tárva és maguk a hallgatók vigyázzanak arra, hogy semmi se
vesszék el. Jobban  is ügyeltek, mint a portás. Egy napon a dékán lejött a laboratóriumba, és
igen megdöbbent azon, hogy mindent nyitva talált. Szerinte ezt az áldatlan állapotot meg kell
szüntetni, mert az egyetem minden szabályának ellentmond. Azt feleltem, hogy próbálja ki
saját maga, sikerül-e kivinnie a nyitott ajtón át az intézetbõl valamilyen eszközt. A dékán
nem vállalkozott a kísérletre, de nem is szólt többé a nyitott ajtó miatt.

Az ilyenféle siker sok örömet okozott nekem, mert éreztem, hogy az egyetemi oktatás
egész rendszerét nagyobb költség nélkül meg lehetne javítani. A hallgatók hozzáállása is
elõnyösen változott. Érezték, hogy felelõsséggel bíró tagjai az intézetnek, és a rendes
köteleségeiken felül is mind készek voltak munkára. (Ez a helyzet tette lehetõvé azt, hogy a
háború után elõáshattuk azt a felszerelést, amit a hallgatók és az oktatók segítségével titok-
ban elrejtettünk.  Senki sem árulta el a rejtekhelyeket, így a  békés viszonyok visszaállta után
az én intézetemben indult meg  legkedvezõbb körülmények között a munka. Több szerszá-
munk volt az új eszközök készítéséhez, mint akárhány gyárnak.) Nagyon szerettem hallga-
tóimat, szerettem bizonyos mértékig az oktatási munkát, szerettem a mûhelyt, és szerettem
látni a tanulók fejlõdését. Én sokat tanultam a mûhelymunkából, és a hallgatók számára is
biztosítani akartam ugyanazt a lehetõséget. Kitûnõ tanársegédeim voltak, és nagy örömömre
szolgált, hogy két év után a laboratóriumom az egyetemen simán mûködött. Két laboratóri-
umom is volt, egyik az állami kutatóintézet, a másik az egyetemen. Ezenkívül még volt egy
orvosi vezetés alatt álló laboratórium, ahol az olyan problémák megoldásával lehetett foglal-
koznom, melyek sem az egyetem, sem az intézet mûködési körébe nem tartoztak. Életem-
nek ez volt a legproduktívabb szakasza. Reggeltõl délig az egyik, déltõl estig a másik helye-
ken dolgoztam. Sok jó segítõtársat kaptam, és minden  gondolatunk a tudomány volt.

Néhány év múlva kitört a háború. A kormány igénybe vette munkaidõnket, így a hallás
kutatása abbamaradt. Mindenki a pillanatnyi adott problémákkal foglalkozott. Magyarország
nem rendelkezett platinával de más fontos fémekkel sem. Felmerült a kérdés, mivel lehetne a
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platinát a telefonkészülékben helyettesíteni. Úgy hiszem, elsõként alkalmaztuk a volfrám és
arany illetve volfrám és ezüst vagy más hasonló ötvözeteket. Új megoldást találva ki kellett
dolgozni milyen legyen az érintkezés, ha azt akarjuk, hogy erõs áramot vezessen és ne égjen
ki. Ez is érdekes feladat volt. Egy idõ után mindenki világosan látta, hogy Magyarországot az
oroszok fogják elfoglalni. Budapest ostromáról nem szeretnék beszélni. Hosszú ideig tartott,
és senki sem tudta, túl fogja-e élni. Számos barátom elpusztult, laboránsom fogságba került,
bizonytalannak látszott, hogy lehet-e kutató munkát folytatni. Így elfogadtam egy meghívást
Stockholmba.

Visszatekintve életem Magyarországon átélt szakaszára, az az érzésem, hogy tudományos
munkám akkor mélyrehatóbb és jelentõsebb volt, mint az amit az Egyesült Államokban vé-
geztem. Az Egyesült Államokban elért eredményeim viszont gyorsabban juttattak elismerés-
hez, a gátlásokra vonatkozó kutatásaim alig pár év alatt, míg Magyarországon végzett kutatá-
saim esetében  sokkal hosszabb idõre volt szükség, míg általánosan elismerést nyertek, bár
igen  sok országban  tudtak már róluk. Magyarországi sikereimet több ok is megmagyarázza.
Elõször is akkor még fiatal voltam és esetleges tévedések nem aggasztottak. Másodszor sok-
kal többet tudtam dolgozni, mint ma. Ennek talán az is az egyik oka, hogy az irodalom  ak-
kor sokkal egyszerûbb volt. Ma a fejemet száz és száz cikk olvasásával kell megtömnöm,
mielõtt valamit publikálok. Harmadik okként azt említhetem, hogy a távközlési kutató labo-
ratórium szervezete igen jó volt. A különféle osztályok (rádió, kábelvezetés, kémia) egy épü-
letben elhelyezve lehetõséget nyújtottak arra, hogy akár kémiai, akár nagyfrekvenciás prob-
lémám akadt, megbeszélhettem a szakértõ kollégákkal. Negyedszer: az Intézet kis mérete
(azt hiszem 95 munkatárs) lehetõvé tette, hogy közvetlen kapcsolatot tartsak a különféle
szakon dolgozó kollégákkal. Ez ma Európa vagy Amerika nagy laboratóriumaiban  sokkal
nehezebb. Ötödször: a kollégák ugyan mind szorgalmasan dolgoztak a saját problémáikon
de mégis akadt idejük különféle kérdések megvitatására. Ma a legtöbb ember annyira le van
kötve, hogy olyan tudományok-közti kapcsolat lehetetlen, mint az akkor  egész könnyen
megvalósítható volt. Végül még meg kell említenem, hogy  az Intézet igazgatója (Paskay
késõbb pedig dr. Marschalkó) nem olyan szervezõ embertípus volt, mint amilyenekkel ma
találkozunk. Az intézetet kitûnõen képviselték a felsõbb hatóságok elõtt, megvédték költség-
vetési nehézségektõl, lehetett nyugodtan, szabadon gondolkodni és dolgozni. A költségveté-
sünk igen kicsi volt, összehasonlítva azzal, amivel más országokban a kutatóintézetek ren-
delkeznek, de meghatározott, biztos összeget jelentett. Nem kellett az idõt pénzért való küz-
delemre pazarolni. Az adott összegre számítani lehetett és azzal kellett foglalkoznunk, ho-
gyan költsük el a legeredményesebben. Nekem nagy nehézséget okoz, ha 5 évre elõre kell
kidolgoznom költségvetést kutatómunkámhoz. Azt tudom, hogy mit szeretnék elérni, de
nem tudom, hogyan jutok el odáig, és arról egyáltalán nincs fogalmam, mibe fog kerülni a
kutatómunka. Így olyasmiket vagyok kénytelen mondani, amiket egyébként nem mondanék.
Késõbb, amikor megkapom a pénzt, rejtett módon kényszerítve érzem magam arra, hogy 3-
4 évvel azelõtt tervezett olyan úton haladjak, amit ma már nem tartok helyesnek.

Ha valaki Magyarország határain kívül utazik, és magyar kiejtésérõl (amit bizonyos kor
felett már lehetetlen levetni) felismerik, rendszerint mindenki megkérdezi: hogyan lehetséges
az, hogy egy olyan kis ország, mint Magyarország, annyi nemzetközileg elismert tudóst adott
a világnak. Sok magyar adott választ erre. Magam részérõl nem tudok felelni rá. Egy dolgot
azonban megemlíthetek. Mikor Svájcabn éltem, ott minden csendes, biztos és nyugodt volt,
az életbenmaradás nem jelentett problémát. Magyarországon más a világ, az élet állandó
küzdelmet jelentett szinte mindenért, de a küzdelem nem jelentett pusztulást. Egyszer el-
vesztettük, máskor megnyertük, de mindig életben maradtunk. Nem jelentett véget, legalább
az én esetemben nem. Az embernek szüksége van ilyen erõpróbára és ez Magyarország
egész történelme folyamán megvolt.

Mindig az volt az érzésem, hogy sokat köszönhetek a mérnököknek és annak, hogy
mérnökök között dolgozhattam. A mérnökök nem sokat töprengtek azon, hogy mit tegye-
nek, hanem egyszerûen hozzáfogtak valamilyen ésszerû oldalról. Így épült fel Magyarország
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annyi pusztulás után. A mérnöki munkában a legfõbb szempont a megoldás, ez az elsõ lé-
pés, a mellékszempontok feledésbe mennek.

A második világháború alatt Magyarországon nehéz problémák adódtak a
telefonberendezések fenntartása körül, mivel a két háború között az ország el volt zárva a
szükséges fémfajtáktól. Nem volt platina és igen kevés réz akadt. Rövid idõ alatt sikerült he-
lyettesíteni a rezet alumíniummal. Magyarországon azonban nem ismertek alumíniumércet.
A szükség hatása alatt felkutattak és találtak annyi bauxitot, hogy még exportálni is lehetett.
Ebben is a mérnöki szellem segített.

A másik probléma volt a platina hiánya. Platina nélkül nem lehetett érintkezõket gyártani
a telefonrelékbe. Ismeretes, hogy egy automatizált telefonközpontban millió relére van szük-
ség. Azt hiszem, hogy mi voltunk az elsõk, akik a platinát rézvolfrám ötvözettel helyettesí-
tettük. Kiderült, hogy ötvözetünk jobb, mint a platina. Rendkívüli körülmények kiemelkedõ
eredményt produkálnak,  ha nem adjuk meg magunkat.”

„Sokan kérdezik tõlem: mit tennék, ha az életet újra kellene kezdenem. Azt hiszem, ak-
kor is tudománnyal szeretnék foglalkozni.(...)

Életemben háromszor elvesztettem mindenemet, mégis mindig engem irigyeltek, és én
sohasem irigyeltem másokat. Minden attól függ, hogyan használjuk fel lehetõségeinket. Nem
az a fontos, hogy mink van, hanem az, hogy hogyan használjuk fel.(...)

Ami a tudományokat illeti, latint nem tanulnék, helyette minél korábban matematikát. A
matematika egy nyelv. Ha fiatal korunkban nem sajátítjuk el, késõbb már sohasem fogjuk
tökéletesen megtanulni. (...)

Ha újra élnék, szeretnék már korán egy saját könyvtárat. Más, ha saját könyvünk van,
mint ha kölcsönkapjuk. Ha a könyv saját tulajdonom, újra és újra tudom olvasni és bele tu-
dom élni magam. Az ember két különbözõ részbõl áll – a fiziológiai és a szellemi részbõl. A
szellemi résznek könyvre, sok könyvre van szüksége.”

Legfõbb kívánsága szerint: „Szeretnék tudománnyal foglalkozni életem utolsó napjáig”.
Így is történt, igazi tudós maradt mindvégig.

Élete utolsó éveiben is, este 9 órakor hagyta el honolului laboratóriumát, naponta leg-
alább ötszáz oldalt olvasott, szakirodalmat, újságokat, folyóiratokat.

A laboratóriumát látogató középiskolás diákoknak élete legfõbb tapasztalatát adta át,
amikor a következõket mondta:

„Éljetek egyszerûen és becsületesen. Egyszerre egy dologgal foglalkozzatok, csak akkor
lépjetek a következõ fokra, amikor az elõzõt már teljesen legyõztétek. Lassan, biztosan és
határozottan haladjatok elõre, érdeklõdve környezetetekben mindig minden iránt.”

Farkas Anna

ismerd meg!

A galvánelemekrõl
II. rész

A galvánelemek (elektrokémiai áramforrások) mûködése során a redox kémiai reakció
munkája közvetlenül elektromos energiává alakul. Hatásfokuk 90-95 %. Hasonló értékû ha-
tásfokkal hasznosítható az elektromos energia másnemû munkavégzésre. Tehát a galvánele-
mek segítségével 80-90%-os hatásfokkal végezhetõ munka (ez a hõerõgépek segítségével
csak 40-60%). Nagy jelentõségre tettek szert olyan körülmények között, ahol hálózattól füg-
getlen áramforrásra van szükség, vagy amikor minél kisebb tömegû energiaforrással kell mi-
nél több munkát végezni (pl. ûrhajókon, barlangokban stb.).

Az áramforrásként gyakorlatban használható galvánelemek három csoportra oszthatók:


