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ra megnő, hogy eléri a víz forráspontját, s a gőz kilöki az edényből a keverék egy részét.  
A Salló tanárúrnak a középiskolai kémia kísérletekről írott könyve a kémiatanár képzésé-

nek hathatós segédeszköze volt megjelenése idején, s napjainkig sem vesztette el értékét (nem 
minden régi elavult is!). A több mint 40 éve megjelent könyv az általános- és középiskolai ké-
miai tananyag leglényegesebb fejezeteihez alkalmazható, hasznos módszertani tanácsokat tar-
talmaz.  

Javasolni tudjuk minden kezdő kémiatanárnak alapos megismerését és használatát. 
 

M. E.  
 

 

Miért lettem fizikus? 

XII. rész 

Interjúalanyunk  Dr. Tóth István-Ferenc, a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem 
Fizika Karának kutatója. Egyetemi tanulmányait itt végezte, 2003-ban szerzett fizikusi 
oklevelet. Később a számítógépes fizika szakon mesteri, majd 2009-ben doktori fokoza-
tot szerzett. Ezt követően lett a Fizika Kar kutatója, ahol az atom, és molekulafizika te-
rületén tevékenykedik. Az utóbbi években hálózatok tanulmányozásával is foglalkozott. 
A kutatás mellett a Fizika Kar oktatási tevékenységeiben is részvesz, számos tantárgy 
szemináriumait vagy laborgyakorlatait vezette az évek során.   

Mi adta az indíttatást, hogy a fizikusi pályára lépj?  
Mindig is érdekelt, hogyan működik a világ és itt nem feltétlenül 

csak a fizikai jelenségekre gondolok. A fizikára való rácsodálkozá-
som  talán még gimnazista koromból származik. Egyetlen példát 
mondanék: itt láttam először, ahogy a vasreszelék szép formába 
rendeződik a mágneses erővonalak mentén. Érdekes volt, hogy egy 
láthatatlan erő mozgatja a vasreszeléket, és bár ennek eredete még 
rejtély volt akkor, de felkeltette az érdeklődésemet. Segesvár, ahon-
nan én is származom, szórványvidéknek számít. Az ottani gimnázi-
um és középiskola nem rendelkezik a székelyföldi iskolák évszáza-
dos hagyományaival és felszereltségével, de egy lelkes oktatógárda 
próbálta és próbálja emberségre és a tudomány szeretetére nevelni a 
diákokat. Ferencz Árpád (most már nyugalmazott oktató) fizika órái 

mindig különleges élménynek számítottak, aki a fizikai jelenségek magyarázata mellett fizi-
katörténeti előadásokat is tartott a nagy fizikusokról, illetve azon történetekről, amelyek el-
vezették őket valamely felfedezéshez vagy elmélet kidolgozásához.    

Kik voltak az egyetemi évek alatt azok, akiknek meghatározó szerepük volt az 
indulásnál? 
Azt gondolom, hogy egyetemi tanáraink mindegyikétől sikerült tanulni, építkezni az 

általuk átadott tudás révén. Mégis, nem hagyhatom említés nélkül Néda Árpád tanárúr 
előadásait, akinek karizmatikus előadásmódja magával ragadta a hallgatót, és aki az el-
mélet mellett apróbb kísérletekkel is fűszerezte az előadásait. Mély hálával gondolok 
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Darabont Sándor professzorra, aki mindig szemléletes példákkal szelídítette meg az 
elektromosságtant vagy éppenséggel a szilárdtestfizikát. Karácsony János tanár úr az op-
tika és spektroszkópia színes világát tárta fel előttünk, kiemelve az ilyen jellegű kísérle-
tek precíziós voltát. Néda Zoltán professzor a legbonyolultabbnak tűnő témákat is 
könnyedén és mindannyiunk számára érthető formába öntötte. Nagy László egyetemi 
tanárnak köszönhetem a tulajdonképpeni indulásomat, hiszen ő vezetett be az atomfizi-
ka világába. Később az irányítása alatt írtam a szakdolgozatomat és a doktori témaveze-
tőm is ő volt. Végül, de nem utolsó sorban sokat köszönhetek a kollégáimnak (itt főleg 
dr. Nagy Katalin, dr. Járai-Szabó Ferenc és dr. Borbély Sándorra gondolok), akiktől az 
évek során rengeteget tanulhattam. 

Miért éppen az atomfizika került érdeklődésed középpontjába? 
Számomra teljesen nyilvánvaló volt az egyetemi évek végén, hogy a szakdolgozato-

mat olyan témában fogom írni, amihez a számítógépes fizika elengedhetetlen. Az ato-
mok világa mindig vonzónak tűnt, Nagy László tanárúr pedig az atomi ütközések szá-
mítógépes modellezésével foglalkozott, így arra gondoltam, hogy ez ideális szakdolgoza-
ti téma lehet. A gondolatot tett követte, és így lett a dolgozatom témája a hidrogén mo-
lekula fotóionizációjának a vizsgálata. Ekkor döbbentem rá talán először arra, hogy a 
számításaim révén én magam is hozzájárulhatnák a fizika épületének erősítéséhez, még 
akkor is, ha ez csupán egy homokszemnyi hozzájárulás.   

Milyen kihívások, célok mentén építetted tudományos karriered? 
A cél mindig a kutatott jelenségek megértése és minél pontosabb leírása volt mind a 

doktori, illetve az azt követő kutatói pályafutásom alatt is. A doktori elvégzése után 
megpályáztam az egyetem egyik posztdoktori ösztöndíját, amely egy 2010–2012 közötti 
kutatási projekt sikeres megvalósítását tette lehetővé. Ezen projekt keretében vendégku-
tató voltam a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézetének debreceni 
székházában egy rövidebb időszakig.  2013-ban elnyertem az egyetem által a fiatal kuta-
tók számára kiírt egyik pályázatot, amely biztosította egy újabb kutatási projekt véghez-
vitelét 2014-gyel befejezőleg. Ezek mellett, a doktori befejezése után folyamatosan részt 
vettem más kutatási projektekben is. 

Kérlek mutasd be röviden kutatói tevékenységed megvalósításait, eredményeit 
Amint említettem, Nagy László professzor irányítása alatt kezdtem el foglalkozni az 

atomi ütközések fizikájával, konkrétabban a molekulák ionizációját tanulmányoztam 
pozitron illetve elektron lövedékek hatására. 2006-ban jelent meg az első tudományos 
cikkem, ami különböző molekulák pozitronnal való ionizációját vizsgálta. Itt a moleku-
lák úgynevezett teljes ionizációs hatáskeresztmetszetét számítógépes program segítségé-
vel határoztuk meg, és sikerült bevezetnünk néhány modellt, amelyek jó egyezést mutat-
tak a kísérleti adatokkal, főleg a kétatomos molekulák esetén. Későbbi kutatásaink során 
a teljesen differenciális hatáskeresztmetszetet modelleztük. Ilyen jellegű számításokat 
tartalmaz egy 2010-ben publikált cikkünk, amely az én esetemben a leghivatkozottabb 
cikket jelenti. Ebben sikerült egy olyan modellt bevezetni, amely a metán molekula ese-
tén a kilökött elektron, illetve a magok kölcsönhatásának fontosságát hangsúlyozta ki és 
írta le, viszonylag jó egyezésben a kísérlettel. Több mint tíz, nemzetközi szaklapban 
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megjelent cikk társszerzője vagyok, emellett számos nemzetközi konferencián is részt-
vettem. Az utóbbi két évben dr. Ercsey-Ravasz Mária által vezetett tudományos kutatási 
projektekben is résztveszek, ahol olyan témákat vizsgálunk, mint például az agy funkci-
onális hálózata. Ugyancsak ezen projektek egyikében a tudományos publikációkra egy 
új, az impakt faktorhoz képest plusz információt is szolgáltató mutatót vezettünk be.  

Melyek a jövőbeli akadémiai terveid? 
Szeretném a jövőben is folytatni a kollégákkal már elkezdett kutatást, nagyon érde-

kesnek ígérkezik például az agy hálózatának a vizsgálata. Emellett szeretek diákokkal is 
foglalkozni, ezért vállaltam oktatási tevékenységet is a Fizika Karon. Remélem a jövő-
ben is, legalább kismértékben, hozzájárulhatok az érkező fiatal diákok elindításához a 
fizika izgalmas területén. 

Milyen előadásokat tartottál, illetve tartasz? 
Előadást Informatika fizikusoknak név alatt tartottam. Emellett szemináriumi vagy 

laborgyakorlatokat tartottam olyan tantárgyak keretében mint mechanika, elektromos-
ságtan, optika, atom- és molekulafizika, magfizika, elemi részek fizikája, fizikában al-
kalmazott informatika, komplex rendszerek és hálózatok. 

Mit tudsz ajánlani a Fizika Kar jövendőbeli hallgatóinak? 
Azt tudom ajánlani, hogy bátran válasszák a fizika csodálatos világát. Talán közülük 

kerül ki az új Newton, Einstein vagy Bohr. Fizikusnak lenni egy külön életvitelt jelent, 
egy jellegzetes világkép kialakítását teszi lehetővé ez a pálya, amely a logikus gondolko-
dás és a kreativitás névjegyeit hordozza. Másrészt, fizikusi képzéssel ma már más terüle-
teken is viszonylag könnyen elhelyezkedhetnek az egyetem elvégzése után, ezt mutatja a 
volt diákok életútja is. 

K. J. 
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Alfa és omega fizikaverseny 

VIII. osztály 
 

1. Töltsd ki a táblázatot! Vigyázz a mértékegységekre  
 

Áramerősség Feszültség Ellenállás Teljesítmény 
 10 V 50Ω
500 mA 20 V   
0,0005 kA  0,1 kΩ  
 5 A   1,1 kW 


