
zetekben kezdte el vizsgálni. E témakörben elért ered-
ményeit számos hazai és külföldi folyóiratban ismer-
tette, és ezeket tartalmazza 1968-ban megvédett kan-
didátusi disszertációja. Ebben az idôszakban lehetôsé-
ge volt egy évet eltölteni a grenoble-i mágneses labo-
ratóriumban, illetve részt vett a KFKI-ban a Mn-alapú
ötvözeteken folyó kutatásokban is. Ezen a területen
szintén számos publikáció társszerzôje lett, amely mun-
kákra a spintronikai kutatások megindulásával az 1990-
es évek közepétôl mind a mai napig igen sokat hivat-
koznak a szakirodalomban.

Az atomi rendezôdést mutató ötvözetek vizsgálatá-
tól egyenes út vezetett az ezekkel ellentétes tulajdon-
ságú anyagokhoz, az amorf ferromágnesekhez, ame-
lyekben tökéletes a rendezetlenség, beleértve a kris-
tálytani rend hiányát is. Kiemelkedô eredményt jelen-
tett ezen a területen a különleges mágneses szerke-
zettel rendelkezô, buborékdomének létrehozására al-
kalmas amorf mágneses vékonyrétegekben (pl. Co–
Gd) a doménfal mozgásának megfigyelésére alkal-
mas, merôben új módszer általa történt kidolgozása,
amelyet továbbfejlesztve számos helyen használtak.

Hasonlóképpen nemzetközileg elismert eredmé-
nyekre vezettek a ferromágneses fémüvegek elôállítá-
si és mágneses paraméterei közötti kapcsolatokra vo-
natkozó vizsgálatai. Az 1980-as évek közepétôl kezd-
ve a fémüvegek szerkezeti relaxációjának Curie-pont
mérésen keresztül történô vizsgálatában végzett úttö-
rô munkát. A nyugdíjba vonulása elôtti években részt
vett a nanokristályos anyagok és multirétegek mágne-
ses tulajdonságainak felderítésében is.

Több mint négy évtizedes kutatói pályafutása alatt
55 angol nyelvû közleménye jelent meg, ezekbôl több
mint 40 nemzetközi folyóiratban, és munkáira közel
félezer hivatkozás történt a szakirodalomban.

Tarnóczi Tivadar kutatási tevékenységét röviden
két dologgal lehet jellemezni. Az egyik a rendkívüli
gondossága és precizitása a módszerek kidolgozásá-
ban, a kísérletek végrehajtásában és a mérési eredmé-
nyek kiértékelésében, majd a következtetések levoná-
sában. A másik a végtelen szerénysége, a tudomá-
nyok iránti alázata, ami mindenkire kiterjedô segítô-
készségével és határtalan nyugalmával párosult.

Nagy Imre

A FIZIKA TANÍTÁSA

KUGLER SÁNDORNÉ 100. SZÜLETÉSNAPJÁRA

Összeállította Szabados László.

Sok ezernyi egykori tanítványa nevében szeretettel és
tisztelettel köszöntjük Kugler Sándorné Kovács Györ-
gyi tanárnôt századik születésnapja alkalmából.

Bizonyára sokan nem ismerik ôt személyesen, de
az szinte elképzelhetetlen, hogy közvetve ne tanultak
volna ôk is Györgyi nénitôl. Az idôsebbek az általa
(férjével közösen) összeállított, elôször 1962-ben
megjelent Fizikai képletek és táblázatok könyv szer-
zôjeként ismerhetik, az ifjabb generációk pedig a kö-
zépiskolai függvénytáblázatok fizikai részének össze-
állítójaként. A függvénytáblázat címe az 1967-es elsô
kiadás óta többször módosult, de Kugler Sándorné
változatlanul a szerzôk között szerepel, és azóta is
tevékenyen részt vesz az idônként elkerülhetetlen
átdolgozásban. Így aki az utóbbi négy évtizedben járt
középiskolába, annak számára a fizika elsajátításához
Györgyi néni is feltétlenül hozzájárult.

Sohasem volt annyira reflektorfényben, mint pálya-
társai közül a vele szinte egyidôs Vermes Miklós
(1905–1990) és Kunfalvi Rezsô (1905–1998), vagy a
rádiós és televíziós szereplései hatására országosan
ismert Öveges József (1895–1979), de tevékenysége,
eredményessége az övékével összemérhetô.

A Pázmány Péter Tudományegyetemen matemati-
kát, fizikát és kémiát tanult, és 1931-ben kapott diplo-

mát. Kémiát és matematikát csak rövid ideig tanított.
Életét a fizika tanításának szentelte (és a családjának:
négy gyermeket nevelt fel). 1931-tôl három évtizeden
át Nagykanizsán volt gimnáziumi tanár. Tevékenysé-
gére felfigyelve 1961-ben Budapestre hívták vezetôta-
nárnak az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolájába.
Nagykanizsai és budapesti gimnazisták mellett így az
ELTE TTK tanár szakos hallgatói közül tanárjelöltként
sokan megismerhették pedagógiai módszereit.

Egykori tanítványai közül ma három fizikus akadé-
mikus, jóval tíz fölötti az akadémiai doktorok és kan-
didátusok, egyetemi, fôiskolai professzorok száma.
(Nem mind fizikus, van közöttük közgazdász, mér-
nök, matematikus stb.) Oktatói-nevelôi tevékenysé-
gét, a fizika tudásának és szeretetének átplántálását
azonban nem igazán szerencsés számszerûsítve, affé-
le impakt faktorral mérni. Azt a legjobban azoknak az
egykori tanítványainak a visszaemlékezései tükrözik,
akikbôl nem fizikus vagy fizikatanár lett, hanem az
élet bármely más területén állták meg a helyüket. Az
Eötvös Loránd Fizikai Társulat 1974-ben Mikola Sán-
dor-díjjal ismerte el a fizika oktatásában végzett tevé-
kenységét.

Szokatlan, de örömteli feladat elé állított bennün-
ket az élet, amikor a szakcikkek írásához szokott fizi-
kusokként, tanárokként, mérnökökként próbáltuk
megfogalmazni, hogy – tanítványként, tanárjelöltként,
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kollégaként közelrôl ismerve Györgyi nénit – mit is
köszönhetünk neki, és egyáltalán mire emlékszünk
vissza szívesen Vele kapcsolatban. Mindezt Kovács
László, a szombathelyi fôiskola fizikaprofesszora kez-
deményezésére tettük, aki kötetbe foglalta ezeket a
visszaemlékezéseket, köszöntéseket, hogy születésna-
pi meglepetésként Györgyi néninek ajándékozva
majd Ô maga is felidézhesse tanári pályájának szám-
talan szép pillanatát. Az alábbiakban e személyes
visszaemlékezések közül néhány szemelvényt bocsá-
tunk közre. A Fizikai Szemle ezzel köszönti Györgyi
nénit, és olvasói nevében jó egészséget, további tar-
talmas éveket kíván neki.

„TTK-s hallgatóként végeztem a tanítási gyakorlatot a
Radnótiban. Elég rövid volt ez az idôszak, de ezalatt is
kiderült számomra Györgyi néni nagy tudása, alapos
felkészültsége, példamutató tanári magatartása. Meg-
tanultam tôle a tapintatot, a türelmet, a segítôkészsé-
get, a gyerek emberként kezelését, a fizika szeretetét,
az önálló gondolkodásra nevelést.”

Sebôk Tiborné Reményi Magdolna

„Az Ô hatására kezdtem el én is gyûjteni a fizikai fel-
adatokat, rendszeresen »traktáltam« velük tanítványai-
mat. Györgyi néni nemcsak »elméleti« fizikát tanított,
hanem lehetôvé tette a fizika mindennapi életben való
alkalmazásának megismerését.” Kúti László

„Az volt a nagyszerû Györgyi néni tanításában, hogy
teljesen biztos, alkalmazható alapokat adott. Az egye-
temi évek alatt felmerült, magyarázatra váró elméleti és
gyakorlati problémákra középiskolás tudásom és szem-
léletem alapján csaknem minden esetben mertem, tud-
tam elfogadható megoldást adni.” Kovács László

„Az órára való felkészüléskor Györgyi nénivel a legap-
róbb részletig mindent megbeszélhettünk az elmélettôl
kezdve a feladatokon át, a kísérleteket pedig kipróbál-
tuk. Az elsô órákon Györgyi néni teljes figyelme a
mienk volt. A felkészülésünket végigkísérte. De ha azt
tapasztalta, hogy az órán rendben mennek a dolgok,
akkor az egyik hátsó padban gyártotta a feladatokat a
fizika tagozatos tanulóknak. Határtalan szorgalommal,
végtelen kitartással, lelkesedéssel. És ha bementünk
egy-egy ilyen órájára, elhûlve tapasztaltuk, hogy mi
mindent tudnak ezek a diákok. Bizony nem mertünk
volna versenyre kelni velük. Nagykanizsára kerülve
tanárként sokszor elmentem olyan tabló alatt, amelyen
ott volt Györgyi néni képe. Addigra már megtudtam
néhány kollégától, hogy bizony sokan féltek annak
idején a fizikától és tartottak annak tanárától. Én olyan-
kor mindig mosolyogtam magamban: milyen jó, hogy
amikor Györgyi nénit kértem vezetô tanáromnak, nem
ismertem a hírt szigorúságáról. Én csak a melegszívû,
segítôkész, lelkiismeretes tanárral találkoztam. Biztatást
kaptam tôle akkor, amikor még ki sem érdemeltem.
Neki is köszönhetem, hogy soha nem fordult meg a
fejemben, hogy mást is csinálhatnék a tanításon kívül.”

Martonné Németh Mária

„Nagy szerencsémnek mondhatom, hogy kezdô tanár
koromban Györgyi néni, Ila néni (Huszka Ernôné ) és
Lenke néni (Kiss Barnabásné ) kollégája lehettem a
múlt század ’50-es éveinek végén, a ’60-as éveinek
elején. Tôlük tanultam, hogy a tanár magabiztosságát
a tanulók elôtt szakmai felkészültségének minôsége
alapozza meg. Azt is tôlük tanultam, hogy a fizika
tanításához a szemléltetés természetesen tartozik hoz-
zá. 45–50 év távlatából ma már nem tudom, hogy
pontosan melyik kísérlet elvégzésének módját melyi-
küktôl tanultam, nagyszerû továbbképzést jelentett
akkoriban a Radnótiban eltöltött minden nap. Azt
azonban biztosan tudom, hogy az MKSA mértékrend-
szerre való áttérés módját Györgyi nénitôl tanultam.
Györgyi néni több elôadást tartott nekünk az iskolá-
ban, amelyeken elmagyarázta a mértékegységeknek a
tudományban és a tanításban betöltött szerepét. És
éppen a ’60-as évek elején tért át a hivatalos tudomá-
nyos élet a CGS mértékegységrendszerrôl az MKSA
rendszerre. Tehát átíródtak a tankönyvek és a Györ-
gyi néni által szerkesztett függvénytáblázat képletei is.
Hogy Györgyi néni kitôl, hogyan tanulta meg legelsô-
ként, nem tudom. Akkor ez nem érdekelt, mert termé-
szetesnek tartottam, hogy Ô tudja, mint más módszer-
tani újdonságokat is.” Csákány Antalné

„1972-ben lettem az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóis-
kola fizikatanára. A szertár nyüzsgô, sietôs, kicsit mindig
zaklatott világában Györgyi néni magabiztos, derût su-
gárzó lénye nagy érték volt. Úgy emlékszem, hogy köz-
vetlenül sosem irányított bennünket, nem szervezte dol-
gainkat. Pontos, precíz munkájával mutatott példát ne-
künk, az akkor kezdô kollégáknak.” Zanati Béla

„Csendes, finom modorával és precizitást árasztó
egyéniségégével vonzotta magához diákjait, akik fo-
gékonyak voltak a technika és a fizika világa iránt.
Fizikaórái és szakköri foglalkozásai egyre erôteljeseb-
ben hatottak sokunkra a továbbtanulás irányának
megválasztásában is.” Horváth Miklós

„Györgyi néni kiváló pedagógiai módszereinek köszön-
hetôen egyértelmûen a fizika lett a kedvenc tantár-
gyam, és érdeklôdésem általában is a természettudo-
mányok felé fordult. Máig nem felejtem az élmény-
számba menô, igen jól szemléltetô kísérleteket, ame-
lyeket látva szó szerint gyerekjáték volt megérteni és
elsajátítani a fizika törvényszerûségeit. Külön öröm volt
számomra, és igen nagy megtisztelésnek vettem, hogy
szakkörösként órán kívül is tevékenykedhettem Györ-
gyi néni »boszorkánykonyhájában«, a fizikaszertárban,
és irányításával részt vehettem a következô óra kísérle-
teinek elôkészítésében.” Horváth István

„Keze ügyében volt mindig egy fizikai példatár (saját
gyûjtemény), amelybôl osztogatott is feladatokat rende-
sen naponta. Egyszerûen azt sugallta: fiam, ebben a fü-
zetben van a jövôd záloga. Saját érdekedben – ha akarsz
valamire jutni – dolgozzál. Én mindent megadok, amire
szükséged lehet a felvételi vizsgán.” Gaál Endre
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„Nekem nem Györgyi néni tanította a fizikát. Mindig
irigyeltem tanítványait, hiszen (az akkor igen gyakran
használt) négyjegyû függvénytáblában a szerzôk kö-
zött olvastam a nevét. De megjött a lehetôség: Györ-
gyi néni fizikaszakkörére iratkozhattam be. Nagy él-
mény volt. Igazán akkor vált izgalmassá, mikor a fel-
tett kérdéseimre nekem kellett megadnom a választ,
Györgyi néni »csak« rávezetett. Mikor ahhoz a problé-
mámhoz értem, miért megy a cukor a teában középre,
amikor annak a keverés hatására a szélére kellene
mennie, Györgyi néni engedélyt adott, hogy egy tár-
sammal kísérleteket végezzek a
kérdés megválaszolására. Nagy
tisztességnek tartottam, és a legna-
gyobb izgalommal ismertem meg
a Coriolis-erô rejtelmeit, a hurri-
kán kialakulását egy pohár teában.
(Ez az élmény még akkor is kísért,
amikor sok évvel késôbb az egye-
temen meteorológus-hallgatókat
tanítottam fizikára…) Mikor már
Györgyi néni elismerte komoly-
ságomat, Ô adott feladatot: ki kel-
lett mérnem (ismét valakivel) a
tehetetlenségi nyomaték alakfüg-
gését. Fantasztikus munka volt.
Boldog voltam, lelkesedtem. Fizi-
kus lettem.” Szász András

„Szeretve tisztelt osztályfônökünk,
Györgyi néni a fizika tudományára
okított bennünket. Megtanított a
logikus, dialektikus gondolkodás
titkaira. A számok világának és
törvényeinek alkalmazására és
tiszteletére. Akik az általa vezetett fizikaszakkör tagjai
lehettünk, a kísérletek végzésekor maradandó, hasz-
nos élményeket szerezhettünk. Egyetemi tanulmánya-
im során érezhettem fôleg mindezek hasznát, majd ké-
sôbb orvosi szakmám gyakorlásakor is. A fülészet és
az audiológia a fô szakterületem. A hallás élettana a
fizika törvényeire épül. A Györgyi néni által megalapo-
zott tudást nap mint nap hasznosíthatom munkavégzé-
sem kapcsán.” Beke Árpád

„Györgyi néni igyekezete velem szemben sem volt hiá-
bavaló. Én katonai fôiskolára jelentkeztem, és a felvé-
teli vizsgán a velem együtt felvételizô körülbelül 150
diák között matematikából és fizikából is az elsô tíz
között végeztem. Ez persze lehet egyfajta minôsítése az
oda jelentkezetteknek is, én mégis itt éreztem elôször,
hogy azért nem volt mindegy, ki tanította nekünk a
matematikát, illetve a fizikát.” Várkonyi Gábor

„A mai napig legfontosabbnak és legértékesebbnek
azokat a középiskolai éveket és ezekben azokat az órá-
kat tartom magam számára, amelyek elindítottak az
akkor még – néha még most is – ismeretlen életállomá-
sok felé, amelyeket elértem, megéltem és talán még
meg fogok élni. Ha meg kell nevezni a szüleimen kívül

a számomra emberileg és szakmailag leginkább mérv-
adó, meghatározó embereket, akiktôl tanultam, akikre
felnéztem, akiket tisztelhetek, akkor Györgyi néni a
dobogón nagyon magasan áll.” Vadász István

„Személyes tanítványaimmal dolgozva önkéntelenül is
az ô módszerét kezdtem követni. Egyenrangú kolle-
gialitást sugallok, minden döntési helyzetet igyek-
szem úgy csavarni, hogy kimenetét önálló választás-
ként éljék meg. Aztán izgulok, hogy azt választják-e,
amit helyesnek látok, netán más témájához pártol-

nak-e át, visszatérnek-e a tanszék-
re hosszabb külföldi tanulmány-
utakról. Biztosan tudom, hogy
Györgyi néni ugyanezeket az inga-
dozó érzéseket élhette át, amikor
a befolyásolás látszatát is messze
elkerülve felébresztette bennünk
az önállóan elért eredmények örö-
mének érzését, és bízott a fizika
megszeretéséig továbbhajtó ere-
jükben.” Patkós András

„A feladatmegoldásokon túl érde-
kes kiegészítô témák szerepeltek a
szakkörön. Györgyi nénit minden
érdekelte, ami a fizikával kapcso-
latos volt, és tudását nagy átélés-
sel, logikusan adta át nekünk.
Külön megemlítem Györgyi néni
mesteri modellezô képességét,
ahogyan a fizikai problémát mate-
matikai feladattá alakította. Mate-
matikus-közgazdászként modelle-
zéssel foglalkozom, tanárként mo-

dellezést tanítok, és a motiválásban és a modellezés-
ben Györgyi nénit igyekszem utánozni azóta is.”

Simonovits András

„Rávezetett, hogyan lehet felismerni egy probléma
típusát, megtanított arra, hogyan és hol nézzünk
utána hasonló, már megoldott feladatoknak, hogyan
lehet adaptálni egy hasonló probléma megoldásának
tapasztalatát egy új feladathoz. Végül, jól megváloga-
tott mintafeladatokon keresztül megtanított minket
problémát megoldani, fizikus fejjel gondolkodni.
Talán ez volt az, ami korábban valamennyi tanárom
repertoárjából hiányzott. A bevett séma szerint tanár
felírta a feladatot, jótanuló kiment a táblához, melléír-
ta a megoldást, de soha senki nem mondta el a többi-
eknek, az adott esetben miért pont így volt célszerû a
megoldást keresni.” Darvas György

„Bár nem rajongtam a fizikáért, boldogultam vele. Be-
vallom, többször félve vonultam az elôadóterem felé.
Vártuk Györgyi nénit, aki a nagy, fekete könyvével,
példatárával – mely tele volt feladatokkal – megjelenjen
és bennünket »gyötörjön«! Számtalan példát oldottunk
meg a tanultak alkalmazásával. Fôleg induláskor én
csak segítséggel találtam az odaillô képleteket. Szeren-
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csére Györgyi néni néhány ráhangoló kérdéssel meg-
nyitotta a megoldás útját. Kiegyensúlyozottsága, nyu-
galma jó hatással volt rám. Ez áradt belôle nemcsak az
órákon, de akkor is, amikor kulturális rendezvényekre,
majd a végsô búcsúra, a ballagásra készült az osztály. A
szeretetteljes szigor mellett szeme sarkában én mindig
látni véltem egy »fénysugarat«, amely nekem »bátorsá-
got«, egy kis önbizalmat adott. Munkájának igazi érté-
két nem 18 évesen, hanem csak késôbb ismertem fel.”

Sütô Istvánné Bodó Piroska

„Emlékeim alapján azt mondhatom, hogy Öveges Jó-
zsefhez tudlak hasonlítani. Tanításod tartalmát és ha-
tását testvéreimen tudom igazán lemérni: Mária és
Ágnes el voltak Tôled ragadtatva, egészen biztos,
hogy a Te példád alapján, hatásodra lettek matemati-
ka-fizika szakos tanárok.” Kerecsényi Erzsébet

„Tôle nem csak a fizika tudományának rejtelmeit ta-
nultuk meg, tanultunk pontosságot, igényességet, a
tudás iránt vágyat, annak fontosságát. Személyes pél-
dája elkísér bennünket egész életünkben. Ô táplálta
belénk a kitûzött célok eléréséhez szükséges akarni
vágyást. Talán ennek is köszönhetô, hogy mind a
harmincan megálltuk a helyünket az életben. Hisz
kaptunk olyan útravalót az Ô személyes varázsa ré-
vén, amely, velem együtt, hét osztálytársamat vezé-
relt a pedagógus pályára. S egész eddigi életünkben
hûségesek maradtunk hivatásunkhoz.”

Miklós Zoltánné Vargha Ildikó

„A Györgyi néni-jelenséghez hozzátartozott a szemüveg
és a mögüle kitekintô mélység, odafordulás, a közeledô
arcot és szót élôvé avató fénye a szemnek. Mennyi szel-
lemi, érzelmi és fizikai erôt, milyen mély bölcsességet
képes ôrizni és továbbadni egy négy gyermekes tudós
édesanya! – ennek az igazságnak felismeréséhez csak
késôbbi, érettebb korunkban jutottunk el… Fizikataná-
runk azon kevés pedagógus közé tartozott, aki a diákot
elfogadó szívnyugalomból soha ki nem lendült, s látha-
tóan saját örömeként is mutatta be a kísérleteket, hig-
gadtan, visszafogott lelkesedéssel magyarázott mindig
többet és mindig mélyebben a tankönyvben leírtaknál.”

Varga Lászlóné Geresits Gizella

„Kuglerné Tanárnônek volt egy nagy trükkje: Mindig
olyan példákat oldottunk meg a szakkörön, amelyek
így vagy úgy, de hajaztak az éppen aktuális, havi Mat-
lapok (mi még így hívtuk) fizika rovatában megjelent
feladatokra. Pontosabban, nem mindig! Csak eleinte…
2–3 hónapig. Amíg rákaptunk a feladatmegoldás, a kí-
váncsiság kielégítôdése, a kihívás okozta öröm ízére.
Mi vártuk volna utána is a segítséget, a hasonló felada-
tok során alkalmazandó trükkök ismertetését, de ez fo-
kozatosan elmaradt, és végül magunkra lettünk utalva.
Emlékszem, már akkor, gimnazista fejjel is, nagyszerû
pedagógiai elgondolásnak tartottam ezt a módszert, és
már akkor is szeretettel gondoltam a Tanárnôre, hogy
így vezetett rá valamire, amit az életem fontos és sok
örömet jelentô részévé vált, és amibe a kezdeti segítség
nélkül nem vágtam volna bele.” Vicsek Tamás

A MESEBELI ÉGIG ÉRÔ PASZULY:
AZ ÛRKÁBELEN SUHANÓ ÛRLIFT ELTE, Biológiai Fizika Tanszék

Horváth Gábor

Az ûrlift futurista víziója

A csillagászokat és ûrkutatókat állandóan foglalkoztató
kérdés, hogy miként lehetne még könnyebben és ol-
csóbban eljutni a világûrbe. A rakéták ûrkutatásbeli
alkalmazását az elsôk között Konsztantyin Eduardo-
vics Ciolkovszkij (1857–1935) orosz fizikus szorgalmaz-
ta. Ô vetette föl 1895-ben elôször egy „égi kastély”, mai
szóhasználattal egy ûrállomás megépítését, amit egy
magas földi toronyhoz kapcsoltak volna egy erôs ká-
bellel (1.a ábra ). Eme „ûrkábelen” egy „ûrlift” szállítot-
ta volna az embereket, ûreszközöket és alapanyagokat
a Föld és a magasban lebegô ûrállomás között (1.b
ábra ). Az ûrlift elsô korszerû elképzelése 1960-ból Jurij
Arsutanov leningrádi mérnöktôl származik, amely ötlet
azonban visszhang nélkül maradt. Az ûrfölvonó ötlete a
20. századi tudományos-fantasztikus irodalomban is
föl-fölbukkant, mint például Arthur Charles Clarke
(1917–2008) angol író és mérnök Az éden szökôkútjai

(The Fountains of Paradise, 1979; magyarul, Budapest:
1993) és a 3001 – Végsô ûrodüsszea (3001 – The Final
Odyssey, 1997; magyarul, Budapest: 1999) címû regé-
nyeiben. Az utóbbi könyv történetében az emberek je-
lentôs része a Föld köré épült, összefüggô geostacio-
nárius gyûrûben él, amit több ponton ûrkábelek kötnek
össze a Föld különbözô pontjaival.

Az ûrlift tervezésével régóta foglalkoznak már a csil-
lagászok, ûrkutatók és ûrmérnökök [1–4], mivel egy
ilyen ûrfölvonó megépítése akár 10 000-ed részére is
csökkenthetné a világûrbe jutás költségeit. A kábelt a
Földön egy közel 50 km-es toronyhoz kötnék, valahol
az Egyenlítô mentén. Így a kábel alsó része mindig ép-
pen a geostacionárius pályán keringô tömegközéppont
alatt maradna, másrészt pedig az egyenlítôi elhelyezés
azért is elônyös, mert a hurrikánok és erôs széllökések,
amelyek egy ilyen magas torony alsóbb szintjeit veszé-
lyeztethetnék, elkerülik. Fölül a kábel a geostacionárius
pályán túl keringô, jókora ellensúlyhoz lenne rögzítve
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