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Nyár elején elvesztettük lapunk első főszerkesztőjét, aki 
1991-től 2001-ig Zsakó Jánossal társfőszerkesztőként, majd 
egyedüli főszerkesztőként 2014 szeptemberéig gondoskodott 
arról, hogy a FIRKA rendszeresen és tartalmasan megjelenjen. 
Lelkesedését, kitartását, munkabírását nagyon fogjuk hiányolni.  
Puskás Ferenc 1948-ban érettségizett szülővárosában, Ko-
lozsváron a Református Kollégiumban. Egyetemi tanulmánya-
it a Bolyai Tudományegyetem matematika-fizika szakán végez-
te, és 1951-ben szerzett diplomát, majd tanársegédként került 
az egyetemre. 1968-ban már az egyesített Babeș–Bolyai Tu-
dományegyetemen lett a fizikai tudományok doktora, ahol 

1994-es nyugalomba vonulásáig tanított, de még utána is tartott órákat egészen 2004-ig. 
Fő kutatási területe a félvezetők és a szupravezetés. Ő volt az első, aki a szupravezetés 

témájában román nyelven könyvet írt még 1972-ben.  
Első írása a Matematikai és Fizikai Lapokban jelent meg 1959-ben. A tudományos cik-

kek, könyvek mellett fontosnak tartotta a tudomány népszerűsítését is. A Korunkban közölt 
dolgozatokat a modern kozmológiáról (1962/9) és a negyedik halmazállapotról (1983/2); A 
Hétben a szilárd hidrogénről (1984/11), a Korunk Évkönyvben (1989) az elektromágneses 
sugárözönről. Munkatársa a Kriterion Kiadónál megjelent Fizikai kislexikon (1976) című ké-
zikönyvnek és a Dielectrici și feroelectrici (Craiova, 1982) című monográfiának. Fordításá-
ban jelent meg magyarul több középiskolai fizikatankönyv. Egyetemi jegyzetet írt a szupra-
vezetésről  (Supraconductibilitate, 1975).  

Mint az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság egyik alapító tagja, Zsakó Já-
nossal együtt indította meg 1991-ben a FIRKÁ-t. Az 1998-ban indult Műszaki Szemle szer-
kesztőbizottságának tagja. Tevékenykedett az újjáalakult Erdélyi Múzeum-Egyesület Termé-
szettudományi és Matematikai szakosztályában, az EME Közleményeiben (1992/1) tanul-
mányt közölt A modell-fogalom ismeretelméleti jelentősége a fizikában címmel. Az 1994-ben megje-
lent Kriterion-kézikönyv, az Elektrotechnikai kislexikon I-II. főszerkesztője. A Körmöczi János 
Fizikusnapok gyakori előadója volt. Több cikket közölt a Természet Világa című folyóiratban. 
Tanulmányainak, cikkeinek száma megközelíti a százat. 

Az EMT FIRKA-emlékkönyvének (2001), a Bolyai-emlékkönyvének (2002) és a FIR-
KA-emlékfüzetének (2006) szerkesztője.  Ezt a szerkesztői-szervezői munkát mindig nagy 
hozzáértéssel és lelkesedéssel végezte. 

Az 1990-es évek elején az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság indította, 
(majd a szervezését a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége folytatta) középiskolai ta-
nártovábbképzésnek jelentős támogatója volt, mindenkori résztvevőként több előadást tart-
va. Ugyanakkor támogatója volt az 1990 nyarától Komandón (Kovászna megye) a tanulók 
számára szervezett évenkénti tehetséggondozó táboroknak, melyekre a neves előadók meg-
hívásáról is gondoskodott. 
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Elismerései: 1962-ben tanügyminisztériumi kutatási díjat kapott, 2001-ben tevékenysé-
gét Vermes Miklós-díjjal jutalmazták. Szerteágazó tudományos és tudománynépszerűsítő 
munkásságáért az EMT vezetősége 2015-ben Pro Scientia Transsylvanica-díjjal jutalmazta.  

2017. június 4-én este, életének 88. évében csendesen áthajózott az öröklétbe. Nyugod-
jék békében! Emlékét megőrizzük! 

Kása Zoltán 
 
 

tudod-e?
 

 

Centrált rendszerek 

I. rész 
 
A geometriai optika keretei között paraxiális közelítésben tárgyaljuk a gömb törőfe-

lületet, gömbtükröket, valamint a vékony lencséket. Közös jellemzőjük, hogy mindegyi-
kük rendelkezik optikai főtengellyel, amely egyben leképezésük szimmetriatengelye. Az 
optikai eszközök, melyek képalkotó elemei között megtaláljuk a fentebb említetteket, 
szintén tengelyszimmetrikus leképezést valósítanak meg. A gyakorlatban tehát kitünte-
tett szerepe van az ilyen leképezésnek. A tengelyszimmetrikus leképezést megvalósító 
rendszereket centrált rendszereknek, míg a leképezés szimmetriatengelyét a centrált rend-
szer optikai tengelyének nevezzük. 

Az optikai eszközök a valóságban meglehetősen bonyolult, összetett rendszerek.   
Tárgyalásuk során gyakran egyszerűsítő feltételekkel élünk. Például objektívjeiket, oku-
lárjaikat egyszerűen vékony lencséknek tekintjük, holott a valóságban ezek több, vastag 
lencséből álló leképező eszközök. Pontosabban eljárva  megszerkeszthetjük és számítás-
sal is meghatározhatjuk a sugármenetet a tárgytól a végső képig, követve, hogyan halad 
keresztül a fénysugár egy nagyszámú visszaverő és törőfelületből álló rendszeren. Mind-
egyik törőfelületet, lencsét, tükröt külön-külön kell tárgyalnunk, követve azt az elvet, 
hogy egy előző optikai eszköz által alkotott kép tárgy a következő számára. Ez nem 
megvalósíthatatlan feladat, de mind a képszerkesztés, mind a képalkotási egyenletek 
megoldása általában hosszadalmas (nem feltétlenül nehéz) munkát igényel. Felvetődik a 
kérdés, hogy nem lehetne-e ezt a nagyszámú egyszerű összetevőt úgy helyettesíteni, 
hogy az ismert egyszerű szabályokat, vagy ezekhez hasonlókat tudjunk használni. Erre 
ad választ a centrált rendszerek általános elmélete felhasználva a leképezés szempontjá-
ból kitüntetett szereppel bíró, a leképezés tárgyalását leegyszerűsítő kardinális elemeket. 

 

Centrált rendszerek kardinális elemei 
Kardinális elemeknek nevezzük a leképezés szempontjából kitüntetett szerepet be-

töltő elemeket. Ilyenek például a jól ismert gyújtópontok és gyújtósíkok, melyek nagy-
mértékben leegyszerűsítik a leképezési feladatok megoldását. Ezek a centrált rendszerek 
általános tárgyalásánál is megtartják tulajdonságaikat és kitüntetett szerepüket, a legfon-


