
Szépfalusy Péter kutatómunkája mellett mindig talált
idôt arra is, hogy az új ismereteket fizikus kollégáinak és
a fiatal kutatóknak továbbadja. Úttörô szerepe volt a
hazai statisztikus fizika oktatásának modernizálásában, a
modern témákat is tárgyaló tárgy kialakításában, amit
aztán kisebb megszakításokkal közel húsz éven át gon-
dozott. A hetvenes évek közepén elkészült, sokszorosí-
tott jegyzete alapján nemzedékek tanultak nemcsak az
ELTE-n, hanem az egész országban. A statisztikus fizika
klasszikus és friss fejezeteirôl számos speciális elôadást
tartott, közülük több is a fizikus képzés reformja után
reguláris elôadás lett. 1995-ben vette át a Héjfizika címû
kötelezô elôadást, ami az ô kezében jól átgondolt, magas
színvonalú bevezetéssé vált a fizika e területébe.
Szépfalusy Pétert állandóan tanítványok vették körül.

Számtalan diplomamunkának volt témavezetôje, s mellet-
te a mai napig szinte megszakítás nélkül követték egy-
mást a doktoranduszok. Az új rendszerû doktori képzés
indulásakor meghatározó szerepe volt az ELTE Doktori
Iskoláján belül a fizika program kialakításában, ennek
2001-ig vezetôje is volt.
Kitartó szervezô munkával törekedett arra, hogy a sta-

tisztikus fizika az ôt megilletô súllyal legyen jelen a hazai
tudományos életben. Kezdeményezte az Eötvös Loránd
Fizikai Társulat Statisztikus Fizika Szakcsoportjának meg-
alapítását, ennek sokáig a vezetôje is volt. Megalakulásá-
tól kezdve egy évtizeden át vezette a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Statisztikus Fizikai Albizottságát, amely
késôbb – a statisztikus fizika növekvô elismertségének
jeleként – önálló bizottsággá vált.
Komoly erôfeszítéseket tett a statisztikus fizikát mûve-

lô közösség nemzetközi kapcsolatainak kiépítése érdeké-
ben. Elindítója volt az 1974 óta töretlenül mûködô és –
nevével ellentétben ma már egész Európára kiterjedô –
Közép-európai Statisztikus Fizikai Együttmûködésnek
(MECO). Hosszú ideig tagja volt az együttmûködés ta-
nácsadó testületének, s ô szervezte meg a MECO 1980.
évi budapesti konferenciáját. A hazai statisztikus fizikai
közösség nagy elismerésének tekinthetjük, hogy 1975-
ben Budapest rendezhette meg a IUPAP Statisztikus Fizi-
kai Konferenciáját, amelynek szervezôbizottságát Szépfa-
lusy Péter irányította. A budapesti konferencia e konfe-

renciák sorában az egyik legsikeresebb rendezvénynek
bizonyult, kedvezô alkalmat nyújtva a nyugati és a keleti
világ fizikusainak találkozására is.
Szépfalusy Pétert a Magyar Tudományos Akadémia

1982-ben levelezô tagjának, majd 1987-ben rendes tag-
jának választotta meg. Hosszabb-rövidebb idôszakokra
tagja volt az Acta Physica Hungarica, az Europhysics
Letters, a Fractals, a Zeitschrift für Physik B – Con-
densed Matter és a Physica A nemzetközi fizikai folyó-
iratok szerkesztôbizottságának. 1972 és 1978 között
tagja volt az IUPAP „Comission on Thermodynamics
and Statistical Mechanics” bizottságának.
Elismertségét számos díj elnyerése is jelzi, közülük a

legfigyelemreméltóbbak a Szent-Györgyi Albert-díj (1992),
a Széchenyi-díj (1995), az Arany János Közalapítvány a
Tudományért nagydíja (2000) és – a nemzetközi szinten is
jelentôs – Humboldt-díj (1998).
Széleskörû nemzetközi elismertségét jól mutatja, hogy a

tanítványai által 60. születésnapja alkalmából szerkesztett
könyvbe, melyet a World Scientific adott ki, több mint 30
közlemény érkezett külföldi szerzôktôl, köztük olyan ne-
ves kutatóktól, mint R. Ferrell, K. Binder, L. Bunyimovics,
C. De Dominicis, G. Nicolis, G. Stanley és J. Szináj.
Szépfalusy Péter a hazai fizikusközösség egyik megha-

tározó személyisége. Kivételes érzéke van az új, fontos
tudományos fejlemények azonnali felismerésére, és e
felismeréseit pályája során mindig a hazai elterjesztésü-
kért tett fáradhatatlan lépések követték. Eredményei és
személyes tulajdonságai kiváló tanítványok sokaságát
vonzották hozzá, és ez a pezsgés nemzetközi elismertsé-
gû statisztikus fizikai iskola kialakulásához vezetett. Ér-
deklôdô hallgatókból és fiatal oktatókból korán lelkes
kutatócsoport alakult ki körülötte. Tanítványait nem ma-
gának nevelte, hanem hamar munkatársának fogadta
ôket s mindent megtett annak érdekében, hogy önálló
kutatóvá váljanak. Volt tanítványai közül sokan már hazai
vagy külföldi intézmények professzorai és megbecsült
munkatársai. Szépfalusy Pétertôl tanítványai a szakma
elmélyült ismeretét, tudományos igényességet és a tisz-
tességes megoldások keresését tanulhatják. A „Szépfalu-
sy-iskola” tagjává válni máig megtiszteltetés.

Tél Tamás, Sasvári László
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Litz József: FIZIKA II.
Új egyetemi tankönyv a termodinamikáról és az elektrodinamikáról
Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Budapest, 2005.

A Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. egységes köntösben jelen-
tette meg a Fizika I. (Klasszikus mechanika) és a Fizika
II. (Termodinamika és molekuláris fizika – Elektromosság
és mágnesség) címû köteteket, amelyek a természettudo-

mányi karon a pályakezdô egyetemi hallgatók számára
készült bevezetô, a régi szóval „kísérleti”, a mai helye-
sebb szóhasználattal „általános” fizika tankönyvéül szol-
gálnak. Bár több kiadó erôfeszítései ismeretesek, ehelyütt
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csak a Litz József tollából megjelenô új kötetrôl szólunk,
mégis kellemes kötelességnek érezzük, hogy a legutóbbi
évek elôzményeit is felemlítsük, mert az az érzésünk,
hogy egyes gondolatok szükségképpen kapcsolódnak a
korábbi változatokhoz is. Ezért – persze – az Olvasó szí-
ves elnézését kérjük.
Tisztában vagyunk azzal, hogy a tankönyvkiadó cégek

nincsenek rózsás helyzetben (a minôségért folytatott
harcban, az árképzés és a szükséges példányszám közti
kétfrontos háborúban), mégis meg kell jegyeznünk, hogy
az egységes köntös kívánalma – a természetes tartalmi
változásokat nem hagyva figyelmen kívül – érdekes szi-
tuációt hozott létre.
Litz József Hôtan címû könyvrésze nagyon hasonló a

Dialóg Campus Kiadónál 2001-ben megjelent kötetben
fellelhetôhöz, az Elektromosságtan címû fejezet darabjai
megtalálhatók A fizika alapjai címû – Erostyák János és
Litz József szerkesztette – 2002-es kötetben. S hogy tel-
jesebb legyen a körkép, Litz József Elektromosságtan és
mágnességtan címû munkájának egy változata már
megjelent a Mûszaki Könyvkiadónál is 1998-ban, az Ál-
talános fizika sorozatban. Nem akarjuk azt az igazság-
talan látszatot kelteni, hogy e mûvek között nem volna
olykor lényeges eltérés, de miközben ekkora vastag
tankönyveket szorongatunk a kezünkben, felmerül ben-
nünk a kérdés, mi lehet a Kiadó(k) felfogása – vagy az
elôtte (elôttük) lebegô cél –, hogy egyszerre ilyen bô-
ségben jelentet(nek) meg elektrodinamika tankönyve-
ket? Az igazság megköveteli, hogy Hevesi Imre Elektro-
mosságtan címû könyvét is megemlítsük, amit a szegedi
egyetem professzorától 1998-ban hozott ki a Nemzeti
Tankönykiadó. Nem hisszük, hogy öntudatlan pazarlás
esetével állnánk szemben. Azt sem tartjuk valószínût-
lennek, hogy több pályázó – vagy egy pályázó többszö-
ri szereplése – nem javítja a minôséget. Csak elgondol-
koztató ez a körülmény.
Mindenképpen Litz József Fizika II. kötete az, ami az

új, 2005-ös egységes küllemû kiadásban elôttünk áll, ez a
továbbiakban a tárgyunk.
Legfôbb ideje, hogy a magyar tankönyvkiadás „végle-

ges” megoldást kínáljon az általános fizika termodina-
mika és elektrodinamika fejezeteinek (majd persze más
kötetekben a többi diszciplínának is). Az elmúlt körül-
belül 50 esztendôt tekintve a Papalekszi-féle hétkötetes
(kísérleti) fizika, majd azt követôen Gyulai Zoltán, Bu-
dó Ágoston, Mátrai Tibor, Pócza Jenô és Tarján Imre
nevével jegyzett kiváló magyar erôk alkotta könyvsoro-
zat nem avult el ugyan, hanem gyorsuló világunkban
egy kissé fakóbb lett. A tapasztalati (és piaci!!) tények
oly mértékben gazdagodtak, hogy azok olykor gyökere-
sen megváltoztatták nemcsak nézeteinket, hanem labo-
ratóriumi felszereléseinket is. (Bármennyire furcsa is a
sorrend, hiszen hazánkban gyakran elôbb változik a
tudat, mint a gyakorlat.) Ezért az újfajta szintézist meg-
kísérlô, mégis a kezdôk számára hozzáférhetô, ugyan-
akkor vonzó, de fôként a jövôbe mutató bevezetô tan-
könyvekre égetô szükség van. S a különbözô irányú
érdekességek felé mutató tárgyalás – amelyben a bioló-
gia nagy súllyal szerepel – okvetlenül azt követeli, hogy
úgyszólván már az elején a széles körû alkalmazási le-

hetôségekhez forduljon a szerzô. Hiszen az egyetemi
hallgatóság, a feltételezett olvasók csak akkor mozgósít-
hatók, ha azonnal meglátják, merre vannak az alkalma-
zási lehetôségek, még akkor is, ha a jelenségek, a tör-
vényszerûségek megfogalmazásához a szükséges mate-
matikai fegyvereket jó esetben csak pár perccel koráb-
ban hallják, vagy ismerik meg.
Egy másik körülmény, ami az egységes tárgyalás

szempontjából sem lényegtelen, az az, hogy a kötet kö-
vetkezetesen az SI mértékrendszert alkalmazza.
A termodinamikáról és a molekuláris fizikáról szóló

rész a körülbelül 660 oldalas kötetbôl 250 oldalnyi. En-
nek egyik fô jellemvonása, hogy alig 50 oldal után elkez-
di az anyag atomos szerkezetének tárgyalását. A szilárd-
testek felépítésének tárgyalásakor a kristályszerkezet lép
az elsô frontba. A fô tételek kimondását a fázisátalakulá-
sok és fázisegyensúlyok elemzése követi. Ezután kerül-
nek sorra a transzportfolyamatok, majd a termikus ener-
gia átalakításának kérdései (hôerôgépek, hûtôgépek és
hôszivattyúk). Külön 10–10 oldal foglalkozik a kémiai és
a biológiai termodinamika fontos általános kérdéseivel
(entrópiaprodukció, a DNS szerkezete).
Az elektromosságról és mágnességrôl szóló hatalmas

rész általános szerkezete nem igazán meglepô. De az,
hogy már az elsô oldalon szerepel Maxwell neve és a
televízió meg a számítógép, eleve mutatja, mi a Szerzô
célja. Olyan elektrodinamikai „bevezetôt” adni – mert
nézzünk azért a kötet utolsó oldalain bemutatott jó szán-
dékú matematikai emlékeztetôkre is! –, amely a hagyo-
mányos áramköri elemekre (ellenállás, kapacitás kon-
centráltan) éppúgy épít, mint ahogy kitér az utolsó feje-
zetben a vezetési mechanizmusok szilárdtestfizikai as-
pektusaira is. S ez nem kis feladat! Nehéz dolog megállni
a bevezetô tankönyvben „a még érthetô elemeknél”!
A szerzô gondos pedagógiájára jellemzô az is, hogy a

kötetben a tárgyaláshoz kapcsolódóan mintegy 100 ki-
dolgozott feladat és körülbelül 500 szöveges feladat csat-
lakozik. Ez utóbbi a fejezetek lezárása után található.
Igencsak figyelemreméltó, hogy Litz József – ha csak

pár sorban is – helyet biztosít az elektréteknek, elektro-
strikciónak, piezoelektromosságnak, elektrokalorikus
hatásnak, az MHD-generátoroknak, a van Allen-zónák-
nak, a Cooper-pároknak és a SQUID-nek is.
A kötet még tartogat egy olyan tulajdonságcsoportot,

amely az olvasó szívét melengeti. Az okfejtése szép és
igényes magyar nyelven íródott – amiben bizonyára vol-
tak a Szerzô elôtt példák. A könyv gyakran idéz mottó-
ként, vagy a konklúzió után egy-egy passzust akár közis-
mert fizikus szerzôtôl, akár a szépirodalomból, jeléül
annak, hogy nem kell szégyellni, milyen elôdök nyomán
tárgyaljuk az ismereteket, mert végül is ez mindnyájunk
öröksége – legfeljebb nem mindenki él vele tevékenyen.
De ha tevékenyen akar vele élni, a kötet bôséges irodal-
mi utalásokkal is szolgál az elôdök munkáját illetôen. S
ebben a tekintetben is döntô minôségi különbség látható
néhány külföldi szerzô ekkora méretû mûvéhez képest.
A szerzônek a szövegért, a kiadónak a könyv kiállítá-

sáért mindenképpen elismeréssel tartozunk.
Abonyi Iván

ELTE Elméleti Fizika Tanszék
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