
zó együttes eloszlások. Fiorentini csoportja az olasz

2. ábra. A KamLAND (felsô ábra) és a Borexino (alsó ábra) kísérlet-
ben mért földneutrínó események energiaeloszlását a földkéreg
részletes modellje alapján reprodukáló urán- és tóriumeredetû neut-
rínófluxusból származó beütésszámok, R (U) és R (Th), TNU egység-
ben (a legjobb egyezés a kövér pontokhoz tartozik). A pontok kö-
rül a kísérleti adatokat n = 1-, 2-, 3-szoros szórással reprodukáló
forrásintenzitások kontúrjai láthatók. Háromszoros hibahatárral fel-
tüntetik mindkét ábrában azt a tartományt (keresztek) is, amelybe
ez a pont átmegy, amikor a teljes intenzitásból levonjuk a földké-
regbôl származó számított neutrínófluxust [6].
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geológiai szolgálat segítségével az Appenninek detek-
torhoz közeli kéregtartományára is elkészített egy
finomabb felbontású urán- és tórium-elôfordulási
térképet. A távoli tartományokra pedig a folyamato-
san fejlesztett 2°× 2°-os immár háromrétegû kéregtér-

kép jelenlegi verziójából kiszámítható járulékot hasz-
nálták. A KamLAND- és Borexino-kísérletek spektru-
mainak U+Th forrásokkal történt reprodukálásából a
források erôsségére levonható következtetést mutatja
a 2. ábra. A spektrumoktól a legkisebb eltérésre ve-
zetô összetételbôl várt urán-, illetve tóriumeredetû
neutrínó-beütésszámot reprezentáló vastag pont körül
az 1-, 2-, 3-szoros szórás tartományának határait is
feltüntették. A két detektorból származó becslés a
jelenlegi hibahatárokon belül kompatibilis.

A kéregmodell járulékát a méréseket legjobban rep-
rodukáló összetétel eredményébôl levonva, mindkét
mérésbôl a kétszeres hibahatárt meghaladó biztonság-
gal állítható, hogy zérustól különbözô a maradék, ame-
lyet a 2. ábra kereszttel jelzett pontjai mutatnak. Ezt
azonosítják a köpenybôl származó fluxussal.

A maradék értéket a köpeny hat különbözô föld-
szerkezeti modelljében becsült urán- és tóriumtarta-
lommal hasonlították össze. Bár a jelenlegi hibahatá-
rok mellett egyik modell sem zárható ki, arra a konk-
lúzióra jutottak, hogy a magasabb U-Th tartalmú mo-
dellekbôl számolható fluxus áll közelebb a levonás
utáni maradékfluxushoz. Ezek adataival számított
radioaktív eredetû hôteljesítményre 14–20 TW adódik,
amely a Föld teljes hôteljesítményének 40–50%-a.
Továbbra is fennáll tehát a „hôrejtély”, mivel a Föld
saját hôtermeléséhez adott járulékát tekintve a radio-
aktív bomlásokon kívül az egyéb lehetséges források-
ra az ismertetetthez hasonló szinten számszerûsített
becslés egyelôre nem ismert.
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BALATONFÜREDI EMLÉKEIM MARX GYÖRGY
PROFESSZOR ÚRRÓL Vastagh György

Marx professzor úr kötôdése Balatonfüredhez akkor
kezdôdött, amikor szülei megvásárolták a Munkácsy
utca 8. szám alatti telket (akkor Arácshoz tartozott és
a 3. számot viselte) a kis házikóval együtt, amelyet
nyaralóként használtak.

Késôbb, elsô fizetésébôl már ô vásárolta hozzá a
mellette lévô telket is, így lett elegendôen nagyméretû
az egyre növekvô családhoz és a sok-sok kedves – tu-
dományos, mûvész-, munkatársi, tanítványi körökbôl
érkezô – vendéghez. A professzor úr ugyanis nem-

csak idehaza alakított ki alkotó baráti kapcsolatokat,
de a külföldön élô magyar tudósokkal is korán el-
kezdte a kapcsolatok felvételét azzal a céllal, hogy e
tudósok kötôdjenek szülôföldjükhöz, legyenek büsz-
kék magyar gyökereikre. Így került személyes barát-
ságba Wigner Jenôvel, Teller Edével, Gábor Dénes sel,
Kürti Miklós sal, Lánczos Kornél lal és Telegdi Bálint-
tal. Közülük nem egyet (Wigner, Teller, Kürti, Lán-
czos) sikerült Magyarországra „hoznia” (például Wig-
nert már 1972-ben, Tellert 1990-ben).
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Az ô erôfeszítéseinek köszönhetô az is, hogy csa-

Oláh György faültetésérôl a Pannon Napló is beszámolt.

ládjaikat meggyôzve, Szilárd Leó, Kürti Miklós és He-
vesy György hamvai hazai földben, a Magyar Nemzeti
Panteonban nyugszanak.

Marx professzor úr – aki 1955-ben, 28 éves korá-
ban(!) lett Kossuth-díjas – 1956-tól kezdve a neutrínó-
asztrofizikai kutatások terén ért el jelentôs eredmé-
nyeket, így a Nemzetközi Neutrínó-konferenciák ál-
landó elôadója és hazai szervezôje lett. Az elsô konfe-
rencia helyszínéül 1972-ben Balatonfüredet választot-
ta. Ekkor már mûködött az Annabella Hotel (1968
óta), így lehetôség volt a világ minden tájáról érkezô
neves tudósok színvonalas elhelyezésére.

Azóta kétévenként a világ különbözô városaiban tar-
tanak ilyen nemzetközi konferenciákat, köztük 1978-
ban ismét Balatonfüreden. De az elsô, az 1972-es más
szempontból is nevezetes lett (errôl késôbb írok).

Másik nagy érdeklôdési területe a fizikatanítás volt.
Ô maga is egyetemi oktató volt, sôt az ELTE Atomfizi-
kai Tanszék vezetôje (1970-tôl 1992-ig), majd haláláig
(2002) professzor emeritusa.

Elnöke volt a Fizikaoktatás Nemzetközi Társaságá-
nak (GIREP), és így elôadója és szervezôje e társaság
nemzetközi konferenciáinak, amelyek 1967-ben kez-
dôdtek (Lausanne, Svájc) és máig folytatódnak (im-
már a 23. konferenciával). A kilencedik (1981. szep-
tember) és a tizenkettedik (1989. szeptember) GIREP-
konferenciára Balatonfüreden, a Füred Hotelben ke-
rült sor. Az elsô füredi konferencia témája: Magfizika,
magenergia, míg a másodiké: Energiaalternatívák és
oktatásuk volt, sok neves elôadóval, mint például Eric
Rogers (USA-Anglia), Jon Ogborn (Anglia), Roman
Sexl (Ausztria).

E konferenciák egyik programjaként tanórákat láto-
gattak a Lóczy Lajos Gimnáziumban. Iskolánk részt vett
a Marx professzor kezdeményezésére indult MTA-prog-
ramban, amelynek célja a természettudományos okta-
tás modernizálása volt, és ebben Balatonfüredrôl Ki-
szely Pál kollégámmal ketten vettünk részt. A vendé-
gek közül többen beírták benyomásaikat az iskola Ven-
dégkönyvébe. Természetesen Marx professzor úr is.

A nagy nemzetközi konferenciákon (Neutrínó, GI-
REP) kívül más oktatási konferenciáknak, tapasztalat-
cseréknek is helyszíne volt Balatonfüred: elsôsorban
finn és japán természettudomány-szakos tanárokat
csábított Marx professzor úr Füredre és a Lóczyba.
(Ilyen találkozók Füreden kívül más években és más
városokban is voltak – például Jászberényben, Sop-
ronban – de külföldön is, mint a genfi CERN-ben.)

Ezeket a magyarországi látogatásokat a magyar
tanárok viszontlátogatása követte. Mindez természete-
sen Marx professzor úr kiterjedt nemzetközi tudomá-
nyos kapcsolatainak volt köszönhetô.

Most szeretnék visszatérni az 1972-es esztendô –
még az írás elején említett – másik nevezetességéhez.
Ebben az évben kezdôdött a tudósok faültetése a Ta-
gore sétányon, azonban hosszú ideig (1991-ig) nem
volt ismeretes a kezdeményezô személye. Az ô kilétét
sikerült megtudnom az említett év decemberében a
csernobili szakmai látogatásról visszafelé döcögô vo-
naton Marx professzor úrtól, ôt idézem:1

1 Saját magnófelvétel.

„Rabindranath Tagore kezdte el a faültetést, és ebbôl
adódott, hogy az indiai facsoport kialakult. Úgy emlék-
szem, hogy amikor Salvatore Quasimodó t készült Bala-
tonfüred fogadni, Lipták Gábor ötlete volt, hogy Quasi-
modo is Nobel-díjas, tehát ültessen ô is fát, és ebbôl
mintegy adódott egy Nobel-díjas faültetési rendszer.

Magyarország a hatvanas évek vége körül tudomá-
nyosan kezdett kinyílni, legalábbis mi szerettük volna
kinyitni, ennek egyik nagy eseménye volt 1972-ben a
Nemzetközi Neutrínó Konferencia, amelyre több No-
bel-díjas fizikus is eljött. Akkor támadt az ötletem, ha
két Nobel-díjas költô ültetett fát, akkor a Nobel-díjas
Richard Feynman is ültessen.

Feynman a 20. század második felének egyik leg-
zseniálisabb fizikusa volt. Ô itt Balatonfüreden, a szív-
kórház elôadótermében mondta el fizikatörténeti je-
lentôségû elôadásában, hogy az 1970 körül elvégzett
kísérletekben miként vették észre a protonok és neut-
ronok mélyén lévô kvarkokat, és ezek miért nem tud-
nak kiszabadulni, akármekkorát is lökünk rajtuk. Így
adódott Feynman fája.

De hát 1972 volt és egyensúlynak is kellett lennie,
úgyhogy Bruno Pontecorvó t – aki hasonló témákkal
foglalkozott és szintén zseniális volt, azonban a törté-
nelem vihara Keletre sodorta – kértük meg másik fa-
ültetônek. Mindkét fát ugyanazon a napon, június 13-
án ültették.”

E két 1972-es faültetés után, még ugyanabban az év-
ben ültetett fát Ilja Mihajlovics Frank is. Majd Wigner
Jenô (1976), Paul Adrien Maurice Dirac (1977), Alek-
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szander Mihajlovics Prohorov (1979), Rudolf Mössbauer

Marx György a Dirac-centenáriumon.

A 2003-ban, Marx György emlékére ültetett fa.
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(1982), Nevill Francis Mott (1986), Benoit Mandelbrot
(1987), Kürti Miklós (1989), Teller Ede (1991), Harsányi
János (1995), Oláh György (1995), a magyar származású
Daniel Carleton Gajdusek (1998) követte ôket.

Ezek a faültetések igazi örömteli események voltak
mind városunk, mind pedig a magyar fizikustársadalom
számára. A faültetések után Marx professzor úr a kertjé-
ben az ültetôknek, a füredi, a hazai és külföldi vendé-
geknek maga készítette a „tûzönsült húst”, húzta föl az
akkor még meglévô kútban hûlô görögdinnyét. A ven-
dégfogadó ital cseresznyepálinka volt („Fekete címkés,
mert attól szerelmes lesz az ember.”). Majd sör, mert
„attól meg boldog lesz az ember”. Richard Feynman a
kerek nádasztalkán dobolt a közönségnek (kitûnô do-
bos is volt), Paul Maurice Dirac viszont bevonult a szo-
bába, mert az ô szervezete nagyon sok alvást igényelt.
Marx professzor sokáig ereklyeként ôrizgette a nádasz-
talt és a Dirac által használt pokrócot.

Ám Marx professzor úrnak köszönhetôen Balaton-
füredre látogatott több olyan személy is, aki a fasort
szerette volna látni, például B. S. Bajwa és H. S. Virk
professzorok Indiából 2001-ben. 2002-ben még két
centenáriumi megemlékezést rendeztünk a fasorban,
amelyeken a professzor úr is részt vett: 2002. augusz-
tus 8-án ünnepeltük Dirac 100. születésnapját, majd
2002. november 11-én Wigner Jenô lánya, Martha (és
férje) részvétele mellett tartottuk meg a magyar fiziku-
sét is (Wigner Jenô 1902. november 17-én született).

A nagybeteg Marx Györgynek ekkor már csak há-
rom hetet tartogatott a sors. (Marx professzor 2002
nyarán elbúcsúzott Balatonfüredtôl. Baráti segítséggel
végigsétált mindenfelé, amerre fiatalon gyakran járt.
Besétált a Koloska-völgybe is, beljebb csak autóval,
mert elfáradt. Annak idején ott szokott pöfeteggombát
szedni, amit nagyon finomra tudott fôzni.)

Így a következô, 2003. június 23-i faültetés, szomo-
rú esemény lett. Ekkor került sor a 2002. december
2-án elhunyt Marx György professzor úr emlékfájának
elültetésére az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, az ELTE
Atomfizikai Tanszéke és a helybéliek kezdeményezé-
sére, sok-sok tisztelgô jelenlétében.

A világhírû fasor megteremtôje elment, de alkotása
tovább él. Halála óta máig két külföldi tudós ültetett
fát: 2005-ben Robert Hubert (kémiai Nobel-díj, 1988)
és 2009-ben Avram Hershko – a Karcagon született
Herskó Ferenc – (kémiai Nobel-díj, 2004), és biztosan
sor kerül majd újabb faültetésekre is. Erre garancia a
magyar természettudományok mûvelôinek világhíre
és hazaszeretete mellett a helyiek lokálpatriotizmusa.

Források
Fizikai Szemle 53/1 (2003) – Marx György különszám
Marx György – Wikipédia
About GIREP (Internet)
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