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korrekcióinak számítása.

– a 90 éves Angeli István köszöntése
Kardos Ádám

Debreceni Egyetem, Kísérleti Fizikai Tanszék

Angeli István, a Debreceni Egyetem Fizikai Intézeté-
nek nyugalmazott egyetemi tanára 2020. utolsó hó-
napjában tölti be 90. életévét. A cikk azon beszélgetés
rövid leirata, amelyet e jeles alkalomból folytattunk.
Az interjú során próbáltunk kitérni Angeli tanár úr
élete kezdetének meghatározó állomásaira, bízva ab-
ban, hogy az elmondottak jó példát mutatnak a fiata-
labb kutatógenerációk számára.

– Elõször is köszönöm tanár úrnak, hogy elfogad-
ta a felkérést az interjúra, aminek apropója tanár úr
90. születésnapja. E nagyon szép évfordulóhoz én is
õszintén gratulálok. Az évek során hatalmas élet- és
szakmai tapasztalatra tehetett szert, és ez is oka,
hogy megkértem e beszélgetésre. Úgy vélem, hogy az
ifjú fizikus és tágabb értelemben vett kutató generá-
ciónak nem elégséges pusztán szakmai tudást adni
és átadni, de ugyanilyen fontos, hogy inspirációt és
motivációt merítsenek az idõsebb kollégáiktól. Tudna
esetleg egy kicsit mesélni a gyerekkoráról?

– 1930. december 18-án születtem a Veszprém
megyei Peremartonban, amelyet pár évvel késõbb
Berhidához csatoltak. Ezért azt szoktam mondani,
hogy Peremartonban születtem, de Berhidára jártam
haza. Ketten voltunk testvérek, de a második világhá-
ború kettészakította a családot, és bátyám a háború
után nem tért haza Magyarországra, hanem Belgium-
ban telepedett le, ott alapított családot.

– Milyen volt akkoriban gyereknek lenni?
– Véleményem szerint nagyon boldog gyerekko-

rom volt, mert falun nõttem fel, ahol minden házhoz
tartozott udvar és sok állat is, így elmondhatom ma-
gamról, hogy nem csak az állatkertbõl ismerhetem az
állatokat.

– Hogyan teltek az általános iskolai évek?
– Viszonylagos frusztrációval kezdõdött, mert na-

gyon nehezen tanultam meg írni. Ma biztosan diszgrá-
fiát állapítanának meg nálam. Máig sem tudok rende-
sen írni. Hadd vessem közbe, hogy gimnáziumban
volt szerencsém a következõ értékeléssel visszakapni

matematikadolgozatot: „tartalom: jeles, külalak: minõ-
síthetetlen”. A g és d betûket pedig a mai napig össze-
tévesztem, talán ezért is volt megváltás számomra a
számítógép.

– Az általános iskola után pedig következett a
gimnázium.

– Igen, azzal az apró módosítással, hogy annak
idején még elemi iskolának hívták és csupán 5 osztá-
lyos volt. Ezután következett a már 8 osztályos gimná-
zium. Viszont, mivel minden létezõ gyerekbetegséget
elkaptam és elég vézna is voltam, szüleim egy évet
otthon marasztaltak, és majd csak 1942-ben kezdtem
el a gimnáziumot Szombathelyen, a Premontrei rend
gimnáziumában.

– Ez az egy év késés késõbb nem vált kárára tanár
úrnak?

– Éppen ellenkezõleg! Az elemi iskola után soka-
kat sokként ért a kemény latin és matematika, így
hiába voltak jó képességûek, mégsem bírták azt a
tempót, amit a tanári kar diktált. Viszont én, mivel
már egy évvel idõsebb voltam, már könnyebben vet-
tem az akadályokat.

– A mai fiataloknak nagyon idegennek tûnhet egy
rend által irányított gimnázium, az ember azt gon-
dolná, hogy a szigor átjárt mindent.

– Mindig egyenletes, jó teljesítmény volt az elvá-
rás, nem volt elég csupán a hét egy-két napján teljesí-
teni. A fegyelmet igen jól tudták tartani. Amikor el-
kezdtem az elsõ osztályt, 62-en voltunk az osztályban,
mégis tudtak rendet és fegyelmet tartani.

– A gimnáziumban mi volt a kedvenc tantárgya?
– A gimnázium elkezdése elõtt nagyon sokan ijeszt-

gettek a latinnal, ezért nagyon tartottam tõle. Elhatá-
roztam, hogy mindent megtanulok, nem csak a sza-
vakat, de teljes mondatokat és olvasmányokat is. Ez
késõbb nagy hasznomra vált a további nyelvek tanu-
lásánál.

– A latin mellett mit szeretett még nagyon?
– Az olvasást! Miután megtanultam olvasni az vált

a legnagyobb örömömmé egész felnõtt életemben.
Azt szokták mondani, hogy a könyvek örök barátaink.
Viszont sosem vonzott a gyerekkönyvek gügyögõ
világa. Ma talán vadnyugatinak hívnák, viszont annak
idején mi csak cowboy -regénynek neveztük azokat a
vadnyugaton játszódó könyveket, amelyeken tényle-
gesen megtanultam az olvasás technikáját. Aztán ke-
resztanyámnak hála Gárdonyi Géza regényeit kezd-
tem el olvasni, és rá kellett jönnöm, hogy nem csak a
vadnyugati regények lehetnek érdekesek. Persze ez-
után jött a többi: Verne Gyula, May Károly 1 stb.

1Ma már Jules Verne és Karl May, de annak idején minden gye-
rek csak a magyarosított néven ismerte õket.
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– A fizikával hogyan került elõször kapcsolatba?

Angeli István történeteket mesél magáról és a fizikáról alma matere
fennállásának 300. évfordulóján.

– Szombathelyen egy könyvesbolt kirakatában
megláttam egy könyvet Suhanó szárnyak címmel,
amelyen egy nagy fehérszárnyú repülõ volt látható.
Talán ez volt az elsõ alkalom, hogy megfogott a tech-
nika és a fizika.

– Amikor gimnáziumba járt, javában dúlt a má-
sodik világháború. Abból mit éreztek?

– 1942-tõl 1946-ig jártam a Premontrei rend intéze-
tébe. A háborúval 1944 decemberében találkoztunk,
mert a falunk beleesett a hadmûveleti zónába. El kel-
lett hagynunk a szülõi házat, és többek között ke-
resztanyámnál, Veszprémben találtunk menedékre.

– A háború végeztével történtek változások?
– Igen, ugyanis édesapám a B-listázás áldozatává

vált, és elbocsátották a munkahelyérõl úgy, hogy el-
vették a már letöltött szolgálati éveit is. 1946 nyarán
jártunk. A családnak meg is kellett élni valamibõl,
ezért amikor a cséplõgéphez kerestek munkásokat,
ott kezdtem el dolgozni. Kezdetben igen nehezen
bírtam a munkát – napkeltétõl napnyugtáig tartott –,
de egy-két hét alatt hozzászoktam, amihez az is nagy-
ban hozzájárult, hogy az ember alkalmazkodó képes-
sége 16 éves korában a legjobb.

– Ez a kemény fizikai munka gondolom kihatás-
sal volt az állóképességére is. Sikerült a családnak
anyagilag segíteni?

– A munka hat hétig tartott és a hatodik hét végére
valóban megerõsödtem és sikerült annyi pénzt keres-
ni, hogy abból egy évre elegendõ búzát, az állatoknak
takarmányt vegyünk, és némi készpénzt is sikerült
hazavinnem. Így vált belõlem családfenntartó.

– Más munkát is elvállalt azért, hogy segítsen a
családján?

– Igen, nem messze tõlünk volt a Péti Nitrogén
Mûvek. Azonban édesapám azt javasolta, hogy pihen-
jek pár napot, mielõtt munkába állok, ezért elõbb
elutaztam nagybátyám családjához Enyingre.

– Itt került közeli kapcsolatba a természettudomá-
nyokkal. Hogyan is volt ez pontosan?

– 1946 augusztusában a pengõ olyan gyorsan inf-
lálódott, hogy az a pénz, amit édesapám a visszaútra
adott már nem volt elég a vonatra. Arról viszont lebe-
széltek, hogy gyalog induljak neki az útnak, még ak-
kor sem, ha csak 15 km volt a távolság, ugyanis nem
volt ritka, hogy lelõttek embereket egy karóra, vagy
egy ruha miatt. Így azt javasolták, hogy maradjak a
forint bevezetéséig. Akkor nagybátyám úgyis kap fi-
zetést, így lesz mibõl hazautaznom. Amikor már min-
dent kiolvastam a lakásban, akkor unokatestvérem
egy nagy, vastag könyvet nyomott a kezembe, hogy
inkább ezt olvassam, mint a Grimm-meséket, és az
életem akkor változott meg teljesen.

– Ez a könyv az oka, hogy fizikus lett?
– Igen, habár tanultam én már kémiát, de az na-

gyon tananyag ízû volt. Ez a könyv viszont nagyon
olvasmányosan foglalta össze azt a kémiai tudást,
aminek a 40-es évek elején a birtokában voltunk.

– A nyári munkák után pedig folytatódtak a gim-
nazista évek, ugye?

– Igen, azzal a különbséggel, hogy átkerültem a
veszprémi Piarista Gimnáziumba (ma Lovassy László
Gimnázium), ami már közelebb volt és bejárós lehet-
tem. Itt már körvonalazódott bennem, hogy kémiával
vagy fizikával akarok foglalkozni.

– És a kémiából hogyan lett fizika?
– Veszprém környékén sok vegyiüzem létesült,

akkor nyitották meg a Veszprémi Nehézvegyipari
Egyetemet és úgy gondoltam, hogy vegyészmérnök-
ként könnyen el fogok tudni ott helyezkedni. Azon-
ban az érettségi elõtt egy gyárlátogatáson kellett rá-
döbbennem, hogy súlyos képleteket kell megjegyezni
és a memorizálás sosem volt erõsségem.

– Ezért úgy döntött, hogy inkább fizikus lesz.
– Igen. A felvételi lapomra inkább azt írtam, hogy

Eötvös Loránd Tudományegyetem, fizikus szak. A
gimnáziumot azonban 1948-ban államosították, én
pedig 1950-ben érettségiztem. Idõközben nagy vál-
tozások voltak a tanári karban és az igazgató nem
tudott arról, hogy ilyen szak létezne, ezért kijavít-
tatta a felvételi papíromon a fizikus szakot matema-
tika–fizikára. Azt pedig, hogy felvettek egyetemre
ennek köszönhettem, hiszen édesapám miatt egyéb
besorolású voltam.

– 1950-ben kezdte az egyetemet az ELTE-n, kik
voltak még akkor ott, akikre sokan emlékezhetnek?

– Amikor én elsõ éves voltam Marx György akkor
volt negyed éves és sok igen érdekes speciális kollé-
giumot tartott nekünk. De tartott gyakorlatot Kisdi
Dávid, ott volt Császár Ákos, Györgyi Géza, Károly-
házy Frigyes és mások is. Emlékszem egyszer Károly-
házy Frigyes mutatott egy könyvet Györgyi Gézának
és azt mondta, hogy: „Ide figyelj ecsém, ha olyan
okos akarsz lenni, mint az Isten, akkor ezt a könyvet
olvasd el.” Nézem, mi a címe: Groupentheorie.
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– Akkor mondhatjuk, szerencsés volt, hogy ilyen
környezetbe került?

– Igen, nagyon szerencsésnek érzem magam, mert
tényleg olyan környezetben voltam, amely képes volt
az embert a jó irányba terelni. Az évfolyamomon is
kiváló emberek voltak: Lovas Pista, Zimányi Jozsó,
Abonyi Iván, Németh Jutka.

– Tanár úr pont akkor járt egyetemre, amikor a
legsötétebb 50-es évek voltak, ezt hol érezték meg?

– Mindenki nagyon ágról szakadt volt. Az albérlet-
ben, ahol harmadmagammal laktam télen, ha hófúvás
volt éjszaka, akkor reggel az ágyunkon is sokszor
porhó volt, ugyanis az ablak csak részben volt beüve-
gezve. A mosakodó lavórban pedig reggelre mindig
vékony jégréteg képzõdött.

– Az egyetem végeztével az Atomkiban kapott ál-
lást. Hogyan sikerült ide kerülni Budapestrõl?

– 1954-ben végeztem el a negyedik évfolyamot és
akkor az volt a szokás, hogy már végzés elõtt állásba
kerültek az emberek. Ekkor történt, hogy az Akadé-
mia új intézeteibe új kutatók kellettek. Ennek köszön-
hetem, hogy Debrecenbe kerültem, ami véletlen ered-
ménye volt, mert akinek eredetileg felajánlották az
állást, tõsgyökeres budapesti révén visszautasította.
Én viszont kapva-kaptam az alkalmon. Tehát így ke-
rültem Debrecenbe 1954. július 1-jével. Az MTA négy
állást hirdetett meg és így jelentkeztünk rá négyen:
Pesti László, Lovas István, Regus Gyula és én. A fel-
adat pedig urán keresése volt a Magyarországon elõ-
forduló szenekben.

– Csak ez volt az egyetlen elképzelés az urán utá-
ni kutatásra, vagy voltak más ötletek is?

– Megpróbáltuk a forrásvizek urántartalmát is
megmérni, és abból következtetést levonni a rétegek
urántartalmára, ami azt jelentette, hogy igen sok for-
rást fel kellett keresnünk. Ehhez szükségünk volt
olyan térképekre, amelyeken minden kis részlet jelöl-
ve volt. Ilyen térképeket végül a Hadügyminisztérium
bocsátott a rendelkezésünkre, ugyanis a korabeli tu-
ristatérképek éberségi okokból el voltak torzítva.

– Szûkebb értelemben vett tudományban is sike-
rült elõre lépni?

– Szalay Sándornak volt egy ötlete arról, hogyan
lehet gerjesztési függvényt felvenni polóniumizotóp-
pal, amit a nátriumra alkalmaztam és ebbõl lett meg a
doktori értekezésem.

– Az uránkeresés és a doktori cím megszerzése
után milyen munkákat végzett?

– A 60-as évek közepén az intézetbe érkezõ új
gyorsítókhoz sugárvédelmi számításokat végeztem,
valamint teljes neutronszórási hatáskeresztmetszetet
mértünk, amire igen nagy érdeklõdés mutatkozott a
Nemzetközi Atomenergia Ügynökségtõl. Olyannyira,
hogy nem-anyagi jellegû támogatásként neutronfor-
rást, mûszereket és detektorokat kaptunk.

– A 60-as évek után a figyelme az atommagsugár
mérése felé fordítódott.

– Igen, 1974-ben töltéseloszlási sugarakat határoz-
tunk meg kísérleti adatokból, aminek folyományaként
két alkalommal, 83-ban és 84-ben Orsay-ben is ven-

dégeskedtem. Ott reakció-hatáskeresztmetszetekbõl
határoztunk meg magsugarakat.2

2Itt érdemes megemlítenünk, hogy Angeli István 82 évesen
publikálta K. P. Marinova társzerzõjével a Table of experimental
nuclear ground state charge radii: An update címû összefoglalóját
(Atomic Data and Nuclear Data Tables 99/1 (2013) 69-95), amelyre
az MTMT 643 hivatkozást tart nyilván. Gratulálunk! – K.Á.

– Mikor lépett az egyetem kötelékébe?
– 1967-ben az MTA megtiltotta, hogy ugyanazon

ember több intézet igazgatója is legyen, így Szalay
Sándor az Atomkit választotta, és az idén szintén 90
éves Csikai Gyula lett a Kísérleti Fizika Tanszék veze-
tõje. Õ hívott át engem is adjunktusnak.

– A modern fizika elképzelhetetlen számítógép
nélkül. Mik az emlékei az elsõ számítógépek megjele-
nésével kapcsolatban?

– Nem sokkal azután, hogy átkerültem a Kísérleti
Fizika Tanszékre jelent meg az elsõ számítógép az inté-
zetben, egy ODRA 1013-as lengyel gép, amelyet a fizi-
kusok oktatásában azonnal fel is használtunk és a Szá-
mítógép-programozás tárgyat is én kezdtem el tanítani.

– Az egyetemi oktatás szerves része nem csak az
elõadások megtartása, de a tanulást segítõ segéd-
anyagok, jegyzetek készítése is. Tanár úr sok ilyen
jegyzetet készített. Melyik áll nagyon közel Önhöz?

– Elméleti magfizikából Platt és Weisskopf Elméleti
magfizika címû könyve volt a biblia számunkra, de
kísérleti módszerekhez nagyon sok, szerteágazó szak-
irodalom tartozott, így a kollégákkal úgy döntöttünk,
hogy írunk egy háromkötetes jegyzetet Magfizikai
mérõmódszerek címmel.

– Jól sejtem, hogy ezekbõl nõttek ki a Detektorok
és Részecskegyorsítók címû kurzusok, amelyeket ne-
kem is volt szerencsém hallgatni?

– Igen, az elsõ kötet a magsugárzás és az anyag köl-
csönhatásával foglalkozott, a második a detektorokkal
és a harmadik a gyorsítóknak volt szentelve. Mivel ek-
kor már dolgoztam a neutrongenerátorral, így testközel-
bõl, a gyakorlatban tapasztalhattam meg mûködésüket.
Ezt az anyagot volt szerencsém továbbfejleszteni, ami-
kor késõbb a CERN gyorsítós nyári iskolája Egerben ka-
pott helyet, ahova én is el tudtam menni. Így a legfris-
sebb technológiák is helyet kaphattak az új változatban.

– A kötetek közül melyikre a legbüszkébb?
– Az elsõre! Amíg a gyorsítók és detektorok jönnek-

mehetnek, addig az alapfolyamatok nem változnak.
– Kutatóintézetbõl átkerülni egy egyetemre azt is

jelentette, hogy az idõ nagy részét oktatással kell el-
tölteni. A programozás és magfizikai kísérleti techni-
kák mellett még mit kezdett el oktatni?

– Oktatási feladataim közé tartozott laboratóriumi
gyakorlatok vezetése és a Mérési adatok feldolgozása
címû tárgy megtartása is. Ehhez hozzátartozik, hogy
az egyetem alatt pont Fizikai laborból és Numerikus
és grafikus módszerekbõl volt közepesem, és most
ezeket kellett tanítanom.

– Tanár úr, köszönöm szépen a beszélgetést. To-
vábbi jó egészséget és a jelenlegihez hasonló tettre-
készséget kívánok. Isten éltesse sokáig!
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