
A 2020-AS DUPLASZÁM ELÉ
A nyár végén megjelenô duplaszámunk, már terjedelménél fogva is, a szokásos
számoknál általában szélesebb és vegyesebb tartalommal jelenik meg. Így van ez
ebben az esetben is. Induló összeállításunk Nagy Elemér professzor emléke elôtt
tiszteleg születésének 100. évfordulója alkalmából. Az összeállítás cikkeibôl talán
nem jön le annyira, de akik az ô vezetése alatt, vagy az ô környezetében dolgoz-
tak, tudják, hogy a „nehéz emberek” kategóriájába tartozott, gyors gondolkodá-
sa és véleményének megalkuvás nélküli kimondása okán. Sólyom Jenô cikkében
írja le a Nagy Elemér-féle Kísérleti Fizika Tanszék megalakulásának történetét az
ELTE-n. Ezen a tanszéken a hazai szilárdtest-fizikai és anyagtudományi kutatások
számos meghatározó egyéniségének tevékenysége bontakozott ki és a tanárkép-
zés kísérleti és szakmódszertani része is itt folyt. Késôbb ebbôl a tanszékbôl ala-
kult meg az Általános Fizika és a Szilárdtest-fizika Tanszék, majd ezek újraegyesü-
lése után az Anyagfizikai Tanszék. Így stílszerû, hogy az összeállítást éppen az
Anyagfizikai Tanszékrôl származó cikk követi, amelyben az anyagkutatás egyik
igen dinamikus területérôl, az amorf fémötvözetek fizikájáról és a még mindig
számos nyitott kérdést tartalmazó mechanikai viselkedésükrôl olvashatunk.

A Tokai-to-Kamiokande (T2K) kísérlet nemrég tette közzé, hogy a neutrínók
ízátalakulásaik során (a leptonok közül elôször) a CP-szimmetriasértés jeleit
mutathatják. Radics Bálint írásából megérthetjük, hogy az eredmény alapvetô
jelentôségét az adja, hogy az anyag-antianyag aszimmetria kialakulásának
egyik lehetséges magyarázata olyan elemi folyamatok létezése, amelyekben
fellép a CP-szimmetriasértés. A T2K eredményei arra utalnak, hogy a neutrí-
nóknál észlelt CP-szimmetriasértés elegendôen nagymértékû lehet ahhoz,
hogy a nagy méretskálán tapasztalt anyag-antianyag aszimmetriát megmagya-
rázza. Ez a kísérleti megfigyelés Nobel-díjesélyesnek tûnik, feltéve, hogy továb-
bi, részben máshol folyó mérések is megerôsítik.

A fizika szempontjából fontos eredményeik mellett a lenyûgözô irányítás- és
észleléstechnikai csúcsteljesítmények megismerése miatt is nagyon érdekesek a
BepiColombo ûrmisszióról, illetve az LHC ALICE kísérletrôl szóló írások.

Az elmúlt néhány héten több olyan írás is érkezett szerkesztôségünkhöz,
amelyek a fizikaoktatás nehézségeivel foglalkoznak és javaslatokat tartalmaznak
ezek kezelésére. Ezeket a mostani számtól kezdôdôen a „Vélemények” rova-
tunkban tervezzük közzétenni. Mint ilyen esetekben szokásos, most is azzal a
megjegyzéssel, hogy ezek a vélemények nem feltétlenül, vagy nem teljes mér-
tékben tükrözik a Szerkesztôség álláspontját. Örülnénk, ha – elsôsorban tanítási
gyakorlattal rendelkezô kollégáktól – visszajelzéseket kapnánk ezen írásokra, de
természetesen más is kifejtheti véleményét. Elsôként, a beérkezés sorrendjének
megfelelôen, ebben a számunkban Radnóti Katalin írása jelenik meg.

A „Tanítás” területérôl szóló cikkek is figyelemreméltóak. A Bokor Nándor által
ismertetett, videókban is bemutatott bûvészmutatvány és a jelenségekhez adott
magyarázat nagyon látványos és tanulságos. Schramek Anikó tanárnô középisko-
lai atomfizika-oktatásról szóló gondolatai és javaslatai számos hasznos ötletet
adhatnak. Ôt egyik tanítványa, Matolcsi Dávid írása követi (bár témájában nem
csatlakozik a tanárnô írásához). A cikk érdekesen tükrözi egy tehetséges középis-
kolás diák sajátos szemlélet- és írásmódját. A Szilárd Leó Fizikaverseny feladatai-
nak ismertetését is minden bizonnyal jól lehet hasznosítani az oktatásban.

Nyári szám lévén több „színes”, vagy viszonylag könnyebb olvasmányt je-
lentô írásnak is helyt adunk: így ajánljuk a csillagképek anatómiájáról és az
Eötvös-kiállításokról szóló cikkeket. A fizika keresztrejtvénnyel és a tudományos
viccekkel pedig reméljük, kellemes szórakozást nyújtunk olvasóinknak.

Lendvai János
fôszerkesztô



Fizikai Szemle
MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT

megjelenését támogatják: A FIZIKA BARÁTAI

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat havonta
megjelenõ folyóirata.

Támogatók: a Magyar Tudományos
Akadémia Fizikai Tudományok Osztálya,
az Emberi Erõforrások Minisztériuma,

a Magyar Biofizikai Társaság,
a Magyar Nukleáris Társaság

és a Magyar Fizikushallgatók Egyesülete

Fõszerkesztõ:
Lendvai János

Szerkesztõbizottság:
Biró László Péter, Czitrovszky Aladár,

Füstöss László, Gyürky György,
Hebling János, Horváth Dezsõ,

Horváth Gábor, Iglói Ferenc, Kiss Ádám,
Koppa Pál, Ormos Pál, Papp Katalin,

Simon Ferenc, Simon Péter, Sükösd Csaba,
Szabados László, Szabó Gábor,

Takács Gábor, Trócsányi Zoltán,
Ujvári Sándor

Mûszaki szerkesztõ:
Kármán Tamás

A folyóirat e-mailcíme:
szerkesztok@fizikaiszemle.hu

A lapba szánt írásokat erre a címre kérjük.

A beküldött tudományos, ismeretterjesztõ és
fizikatanítási cikkek a Szerkesztõbizottság,
illetve az általa felkért, a témában elismert

szakértõ jóváhagyó véleménye után
jelenhetnek meg.

A folyóirat honlapja:
http://www.fizikaiszemle.hu

A címlapon:
Tömbi fémüvegek szobahõmérsékletû

deformációja inhomogén módon megy
végbe, a képlékeny deformáció általában

nagyon keskeny nyírási sávok formájában
lokalizálódik, miközben az anyag

térfogatának jelentõs része semmilyen
átalakuláson sem megy át. Két ilyen

egymást metszõ deformációs sáv több közel
párhuzamos sávot hoz létre, majd ezek
a sávok kölcsönhatásuk következtében

újra egy sávvá állnak össze.
(Lásd az írást a 231. oldalon.)
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