
lomb-gát alatt és mindössze 1-2 MeV energiával az

1. ábra. A könyvborító.

asztrofizikailag releváns energiatartomány felett szá-
mos magreakció hatáskeresztmetszetét megmértük.
Minden esetben – összhangban a más csoportok által
végzett (α,n) hatáskeresztmetszet-mérések eredmé-
nyeivel – azt találtuk, hogy a hálózatszámítások során
használt α-mag optikai potenciállal elvégzett számítás
felülbecsüli a kísérleti adatokat [10, 11] (mint látható a
4.b ábrán ). A számos új kísérleti adat az optikai po-
tenciál energiafüggésének pontosítását tette lehetõvé.
A módosított optikai potenciállal számított hatáske-
resztmetszetek jól egyeznek a kísérleti eredmé-
nyekkel (4.b ábra ). A pontosítással a jövõbeni reak-
cióhálózat-számítások megbízhatóbb elméleti hatás-
keresztmetszet-adatokra támaszkodhatnak.

Összefoglalás

Az asztrofizikai p -folyamat az egyik legkevésbé ismert
nukleoszintézis-szcenárió, hiszen a jelenlegi elméleti
modellek sem a röntgenkitörések fényesség görbéit
sem a Naprendszerbeli p -maggyakoriságokat nem ké-

pesek reprodukálni. A vezetõ modern radioaktívnya-
láb-gyárakban az rp -folyamat ösvényén elhelyezkedõ
magok megfelelõ intenzitással elõállíthatók, így szer-
kezetük és bomlásaik tulajdonságai tanulmányozható-
vá váltak. A hazai magfizikai kutatások is hozzájárul-
nak a p -magok keletkezésének megértéséhez: az
α-indukált magreakciók hatáskeresztmetszetének
pontos mérése – és különösen az optikai potenciálok
finomítása – megbízhatóbb p -folyamatmodell-számí-
tásokhoz vezet.
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A FIZIKA TANÍTÁSA

»A TERMÉSZET JÁTÉKAI« Vác

Köszönöm a két fiatal, Frey Sári és Varga Marci intellektuális öröm-
tõl sugárzó munkáját. És ábráikat.

A cikkben idézett kutatás anyagi igényeit részben a Nemzeti
Tehetség Program NTP-MTTD-16-0215 pályázata fedezte.

Tóth Eszter Rátz tanár úr életmű díjas fizi-
katanár. Több fizikatankönyvet írt, ame-
lyek a magyaron kívül japán, kínai, portu-
gál, angol és orosz nyelven is megjelentek.
Az 1980-as évektől tanórákon kívüli kutatá-
sokat szervezett diákjainak (országos lakó-
tériradon-felmérés; vörösiszap vizsgálata;
falvak felszín alatti vizeinek elemzése; ra-
dioaktív sugárzások hatása növényekre,
penészgombákra; baktériumok és antibak-
teriális anyagok kölcsönhatása). Fizikát is
tanított, nem eredménytelenül.

Tóth Eszter

Idézõjelbe tettem a címet, mert idézet. 1982-ben írta
meg Marx György A természet játékai címû könyvét.
Kilencvenedik születésnapján az õ emlékének aján-
lom ezt a cikket.

A könyv (1. ábra ) írásakor Marx György játékait
tanítványaimmal próbáltuk ki, a számítógépes progra-
mok egyes verzióit tanítványaim írták. Játszottunk a
természettel. És közben észrevétlenül együtt tanul-
tunk fizikát és biológiát. Mert tanítani lehet – állítólag
– úgy is, hogy a tanár 17-szer elmondja tanítványainak

a bemagolandót. És úgy is lehet, hogy a tanár a gyere-
kekkel együtt kérdezi a természetet, közösen alkot-
nak többé-kevésbé jól mûködõ modelleket, hogy
megértsék a tapasztalt jelenségeket. Szóval sok-sok
derûvel játszanak. És ez által maradandóbban és töb-
bet tanulnak.

A megélt dolgok nem múlnak el nyomtalanul. A fi-
zika tanítása (játszása?) mellett, tanítványaim kérésére
– fõként péntek délutánonként – mikrobiológiai kísér-

leteket, méréseket tervez-
tünk, hajtottunk végre. Az
internetnek, meg néhány
nagyon jó könyvnek hála,
sokat tanultunk a bakté-
riumokról és az antibak-
teriális hatóanyagokról.
(Én is, hiszen csak fizika-
tanár vagyok.)

Falusi kutak emberi fo-
gyasztásra is használt vi-
zébõl tenyésztettünk ki
baktériumokat, amelye-
ket a Mikrobiológiai prak-
tikum címû csodálatos
szakkönyv szerint homo-
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gén telepekre választottunk szét. Kísérleteinkben fel-

2. ábra. Középen a fehér itatóspapír, amire az antibiotikum-szusz-
penziót csöpögtettük. Körülötte a tápszínû gátlási zóna, a fehér sáv
valószínûleg a kezdetben még odaszaporodó, de elhalt baktériu-
mok, és azon kívül a szaporodó baktériumpázsit.

3. ábra. Balról jobbra egyre vastagabb a táp. Jól látszik, hogy a vastagabb táp fölött kisebb átmérõjû gátlási zóna alakul ki.

ismertük, hogy a kútvizekbõl kitenyésztett baktériu-
mok nagy többsége érzékenyen reagál a fokhagymá-
ra. Egészen pontosan a fokhagymából kinyerhetõ
allicinre, amely vegyület a fokhagyma illatát, szagát is
adja. „Kérem, szagoljon meg egy fokhagymafejet!”
Meg fog lepõdni. Nincs fokhagymaszaga. Ez azért
van, mert a fokhagyma csak akkor termel allicint, ha
sejtjeit megsértik. Így védekezik a bakteriális fertõzés
ellen. (Evolúció: ma azok a fokhagymák vannak élet-
ben, amelyek képesek voltak megsérülésükkor a ben-
nük fellelhetõ allinin molekulákból egy enzim segítsé-
gével az allicint legyártani.) Csodálatos volt felfedez-
ni, hogy az ajánlott népi gyógymód: „Vágd apróra a
fokhagymát, tedd vízbe, rottyanásig fõzd, majd na-
ponta egy-két kanállal egyél belõle, akkor elmúlik a
bakteriális fertõzés okozta náthád!” – NEM mûködik.
Csak a friss fokhagyma írtotta a Petri-csészékben a
táptalajon egyébként vígan szaporodó baktériumokat.
Nemcsak a fõzött, de már a 30, 40, 60 fokos vízfürdõn
tartott fokhagymalé sem volt elég hatásos. (Ez kelle-
mes tulajdonsága az allicinnek abból a szempontból,
hogy mire a vastagbélben lévõ jótékony bélbakté-
riumainkhoz érkezne, elbomlik.) Olyan cikket talál-
tunk a gyerekekkel, ahol spektrofotométeres méré-

sekkel bizonyították, hogy az allicin hõbomló vegyü-
let. A magasabb hõmérsékletek felé haladva szépen,
exponenciálisan csökkent az allicin mennyisége, de a
cikk szerzõi igazi laboratóriumban dolgozva, megfele-
lõ eszközökkel rendelkeztek az allicinsûrûség kiméré-
séhez.

A gyerekek elõtt azonban nincs megoldhatatlan
feladat. Felfedeztük az úgynevezett korongdiffúziós
eljárást. Akkor még nem tudtuk, hogy a mikrobioló-
giai kutatásokban ezt gyakran alkalmazzák annak
kiderítésére, hogy egy adott hatóanyag mennyire ha-
tékony egy-egy baktériumtörzzsel szemben. Mi bõr-
lyukasztóval itatóspapír-korongokat vágtunk ki. A
frissen öntött, majd megdermedt táptalajra egyenlete-
sen rákentük a baktériumból készült szuszpenziót,
végül a közepére tettük a hatóanyagba áztatott koron-
got. A korongról kidiffundált hatóanyag összetalálko-
zott a baktériummal, és vagy megölte azt, vagy gátolta
szaporodását. Így a korong körül gyûrû alakú gátlási
zóna alakult ki, míg a zónán kívül szemmel jól látható
baktériumpázsit jött létre (2. ábra ).

Az elmúlt években nagyon sok kísérletet végez-
tünk, nagyon sok mindenre derült fény. Nem csupán
a fokhagyma hatóanyagáról, de többféle, gyógyszer-
tári antibiotikumról is. Most arra szaladok rá, aminek
kutatásakor visszaköszönt nekem Marx György köny-
ve.

A táptalajokat a gyerekek fõzték, megdermedése
elõtt, forrón öntötték Petri-csészébe. Nagyon vigyáz-
tak, hogy lehetõleg azonos mennyiséget öntsenek
egy-egy csészébe. Hiszen, ha össze akarják hasonlíta-
ni például néhány baktériumtörzs reagálását ugyan-
azon hatóanyagra, akkor minden, baktériumszaporo-
dást befolyásoló tényezõt azonosnak kell tartani. Így
például a tenyésztés idejét, a tenyésztés alatt a hõmér-
sékletet, a korong méretét, azon a hatóanyag sûrûsé-
gét stb. Bármennyire is igyekeztek, néha vastagabb,
néha vékonyabb volt a táp a csészében. A csuda se
gondolta volna, hogy a táp felületén tenyészõ bakté-
riumok felé a korongról kidiffundáló hatóanyag más
méretû gátlási zónát hoz létre, ha a felület alatt vasta-
gabb a táp. De hát ezt tapasztaltuk. Ezért öntés helyett
áttértünk egy lófecskendõs tápanyagkészítésre. És a
fecskendõvel pontosan 25 ml tápot juttattunk minden
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Petri-csészébe. A dolog mûködött. De sem a gyereke-

5. ábra. A számítógépes szimuláció eredménye egy adott tápvastag-
ság esetén. Függõlegesen a felületre jutó antibiotikus molekulák
száma. Vízszintesen a táp felületének metszete, ahol az origó az
antibiotikumos korong középpontja. Ott lesz a gátlási zóna, ahol
elegendõ hatóanyag-molekula (vízszintes vonal) jut a felszínre. (Ezt
a kísérleti eredményekhez illõen lehetett kalibrálni. A képen körül-
belül 60 egység átmérõjû gátlási zónát látunk.) Több, különbözõ
tápvastagsággal lefuttatott program megmutatta, hogyan függ a táp-
vastagságtól a gátlási zóna átmérõje.
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ket, sem engem nem hagyott nyugton, hogy miért van
ez. Honnan tudja a hatóanyag, hogy alatta még meny-
nyi táp van (3. ábra )?

Egy mikrobiológia iránt (kezdetben) egyáltalán nem
érdeklõdõ, programozó szakképzõs tanítványomnak
elmondtam, hogy a gátlási zónák méretének meghatá-
rozásához nagyon sok mérést kell elvégezni, nem dol-
gozna-e ki egy eljárást, hogy a számítógépre bízzuk e
feladatot. Ennek nemcsak a kevesebb munka elérése
volt a célja, hanem az objektivitás biztosítása is. (Az
ember hajlamos egy kicsit kisebb átmérõt leolvasni, ha
az jobban illeszkedik az elméletéhez.)

Szóval: összeeresztettem egyik mikrobiológiás lá-
nyomat a programozó fiúval. Miközben kidolgozták a
számítógépes mérést, természetesen szóba került a
nyomasztó – a zónaméret tápvastagsággal való kap-
csolata – nem-értésünk. Idõközben a mikrobiológiás
kislány a zónamérettel kapcsolatban szakirodalmat
talált, amelyben szépen kimutatják a szerzõk, hogy az
mennyi mindentõl és hogyan függ, csak egyedül a
tápvastagságot nem vizsgálták a cikkben. De szó volt
a hatóanyag molekuláinak diffúziójáról. És akkor ne-
kem beugrott Marx György könyvének hatodik, Bo-
lyongás fejezete, ami a tengerparti kocsmáról és a
részeg matrózokról szól (4. ábra ). „Tíz matróz ácso-
rog a kocsma ajtajában (X = 4), egy lépésre a kocsmá-
tól (X = 5). Tántorogva elindulnak. A kocsma köze-
lebb van, legtöbbjük ott köt ki. Lesz-e olyan is a vak-
tában lépegetõ szesztársak közül, aki eljut a kijózaní-
tó fürdõig (X = −5), és hazamegy kabinjába?”

Hát, a diffúzió bolyongás! Megkértük a programozó

4. ábra. Marx György könyvébõl az ábra (emlékszem, õ rajzolta,
mert a könyv rajzolójának nem sikerült kifejeznie a lényeget ).�

fiút, írjon egy programot arra, hogy a korongból kidif-
fundáló molekulák merre járnak a tápban. Azután,
amelyik hatóanyag-molekula eljut a felszínen lévõ
bacikhoz, az semmisítse meg a bacit. ÉS! Tegye bele a
programba azt is, hogy a tápnak van alja, onnan a
molekula nem tud tovább bolyongani, hanem „vissza-
verõdik” (5. ábra ). Midõn ez készen van, változtassa
a táp vastagságát.

Nem csak a kísérletekben már tapasztaltakat – vas-
tagabb táp, kisebb a gátlási zóna átmérõje, és mintha
összefüggésük lineáris lenne – sikerült megmutatni a
modellel is, és így szemléletesen megérteni. De a mo-
dellt ki lehetett terjeszteni nagyobb tápvastagságokra.
Nagyobb tápvastagságnál a modell szerint jól látha-
tóan már nem lineárisan, hanem egyre kevésbé csök-
ken a gátlási zóna átmérõje. A mikrobiológiás kislány
pedig kigondolta, kísérletileg miként bizonyítsa a
modellkiterjesztés eredményét. És a kísérlet eredmé-
nye, figyelembe véve a mérési hibát is, igazolta mo-
dell alapján vártakat!

Ha Marx György vissza tud ide nézni, akkor most
nagyon örül a két fiatal sikerének: a mikrobiológiát
tudó kisleány és a programozásban jártas fiú egymás-
ra figyelõ, eredményes együttmûködésének. Könyve
35 éve készült. Azóta a számítógépek sokat fejlõdtek,
a fiatalok pedig azokat még jobban tudják használni,
mint 35 éve. Nekünk, tanároknak a dolgunk, hogy ne
(csak) lövöldözõs, autóversenyzõs játékokra használ-
ják, hanem a természet játékaira. Mert a természet
játékait nem lehet megunni.

A szerkesztôbizottság fizika tanításáért

felelôs tagjai kérik mindazokat, akik a

fizika vonzóbbá tétele, a tanítás

eredményességének fokozása

érdekében új módszerekkel,

elképzelésekkel próbálkoznak, hogy

ezeket osszák meg a Fizikai Szemle

hasábjain az olvasókkal!
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