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Nehézionok:
új anyagot szétcsapó,

öklelõ bikák.
(Tsung-Dao Lee, 

Nobel-díjas fizikus verse)

(2003. május 17., Brookhaveni Nemzeti La-
boratórium, NY, USA) A radiokémiai épület 
elõadótermét különös izgalom lengi be. 
Négy nagy kísérleti együttmûködés – közel 
ezerháromszáz fizikus és mérnök – elmúlt 
féléves munkájáról számol be egy-egy 
kiválasztott kutató. A kísérletek függetlenek, 
még õk sem ismerik egymás eredményeit. 
Jelen vannak a szakterület vezetõ elméleti 
kutatói, a sajtó meghívott képviselõi. Az elõ-
adásokat pedig az Interneten keresztül az 
egész világon követhetik. A tét igen nagy: 
maga a Világegyetem! Pontosabban annak a 
megértése, hogy mi történt Világegyetemünk 
születésének elsõ pillanataiban. 

Ezen a fontos és izgalmas területen ma-
gyar kutatók is jelentõs szerepet játszanak.  

Tanulmány

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cikkünk célja, hogy ízelítõt nyújtson a terület 
világsajtót bejáró legújabb eredményeirõl, és 
ezen belül részletesebb képet adjon a magyar 
hozzájárulás mértékérõl.

1. Világunk születése

 A Világegyetemünk keletkezését leíró õsi 
teremtésmítoszokat a XX. századra felváltották 
a tudományosan megalapozott, kísérletekkel 
és elméleti számításokkal gondosan alátámasz-
tott elképzelések. Ezek közül az Õsrobbanás 
elmélete és a táguló Világegyetem képe adja 
a legjobb magyarázatot a megfigyelésekre. 
Eszerint Világegyetemünk egy szinte pontszerû 
kezdeti állapotban, az Õsrobbanásban szüle-
tett mintegy 15 milliárd éve, és innen jutott el 
mai állapotába. Az Albert Einstein által 1915-
ben megalkotott általános relativitáselméletre 
támaszkodva a kozmológia tudománya tár-
gyalja ezt a fejlõdést, nagy sikerrel (Németh, 
2003). Ha 15 milliárd évvel ezelõtt egy igen 
kicsiny térfogatba sûrûsödött össze minden, 
akkor kézenfekvõ a kérdés, hogy milyen 
tulajdonságokkal is rendelkezett egykoron 
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ez az õsanyag. Robert H. Dicke elméleti 
számításokkal kimutatta, hogy ha régen az 
Univerzum tényleg forró volt, de mostanra 
kitágult és lehûlt, akkor léteznie kell egy ma-
radvány háttérsugárzásnak a mikrohullámú 
tartományban. 1964-ben Arno Penzias és 
Robert W. Wilson a Tejút sugárzását vizs-
gálva váratlanul talált egy minden irányból 
egyformán érkezõ mikrohullámú jelet, felfe-
dezve ezzel a kozmikus háttérsugárzást. Ezzel 
elfogadottá vált az Õsrobbanás elmélete.

 Idõközben a kísérleti fizikusok egyre 
több új részecskét fedeztek föl. 1964-ben 
Murray Gell-Mann és Georges Zweig rámu-
tattak, hogy a protonok, a neutronok és az 
elemi részecskék egyre gyarapodó serege 
kirakható még elemibb alkotókövekbõl, a 

„kvark”-oknak nevezett részecskékbõl. A 
kvarkok közötti erõket pedig a gluonok, 
a „ragasztó részecskék” közvetítik, melyek 
egymáshoz is „tapadnak”. Így a korábban 
javasolt, protonokból és neutronokból álló 
õsanyag is visszavezethetõ egy még elemibb, 
még nagyobb energiasûrûséggel rendelkezõ 
anyagra, amely kvarkokból és gluonokból áll. 
A kvarkok és a gluonok többféle anyagfor-
mát is alkothatnak, éppen úgy, ahogyan az 
atomok is rendezõdhetnek szilárd, folyékony 
vagy légnemû halmazállapotba. Azonban a 
halmazállapotok tulajdonságainak kiszámí-
tása az elemi kölcsönhatások ismeretében 
rendkívül nehéz, még az atomok esetén 
is, a kvarkok és gluonok esetében pedig 
különösen az. 

2. Az Õsanyag kísérleti keresése
– a CERN korszak

Világunk születésekor, az Õsrobbanás után 
néhány milliomod másodpercben az egész 
Univerzum igen kicsi térfogatú és igen magas 
hõmérsékletû volt, olyan forró, hogy még a 
protonok és a neutronok is megolvadtak, és 
kvarkokra, gluonokra bomlottak. Kérdés, hogy 
milyen halmazállapotba rendezõdhettek ezek 
a kvarkok és a gluonok. Az egyik lehetõség, 

hogy újfajta, szabad töltések jelentek meg. 
Mivel a neoncsövekben világító anyagot a 
szabad elektromos töltései miatt elektromos 
plazmának nevezzük, az erõs kölcsönhatás 
szabad (szín)töltéseit hordozó anyagot 
kvark-gluon plazmának, angol rövidítéssel 
QGP-nek nevezhetjük (quark-gluon plas-
ma). A másik jelenleg népszerû elvi lehe-
tõség, hogy a kölcsönhatásban részt vevõ 
tengernyi gluon egyfajta színes, üvegszerû 
kollektív állapotot, kondenzátumot alkot, 
melynek angol rövidítése CGC (color glass 
condensate). Természetesen a kísérletekben 
az anyag más, eddig el nem képzelt formáját 
is feltárhatjuk.

Ezért igen fontos az a kérdés, hogy meg-
ismételhetõ módon elõ tudunk-e állítani 
a laboratóriumban, kvarkokból és gluo-
nokból álló anyagot vagy anyagokat, és meg 
tudjuk-e mérni ezek különbözõ tulajdonsá-
gait? Ez azért fontos, mert a részecskefizikai 
kísérletek és az elméleti számítások ugyan 
sokat elmondanak egy-egy kvark vagy 
gluon tulajdonságairól, azonban a belõlük 
álló anyagok sokféle váratlan, meglepõ 
tulajdonságot rejtegethetnek. Gondoljunk 
csak arra, hogy milyen csodálatosan szép a 
hópihe, de tulajdonságainak megértéséhez 
a vízmolekulák elméleti vizsgálatától igen 
hosszú út vezet.

Természetesen a kvark-gluon plazmát 
keresõ kísérletek elindítása sem ment egyik 
napról a másikra. Az Egyesült Államokban, 
a New York melletti Brookhaven Nemzeti 
Laboratórium területén az addig részecskefizi-
kai kísérletekben használt AGS gyorsítót 
1986-ra tették alkalmassá nehézionok gyor-
sítására. Elõbb szilícium atommagokat, ké-
sõbb arany atommagokat lõttek arany atom-
magokra, valójában egy aranyfóliára. A genfi 
székhelyû Európai Részecske- és Magfizikai 
Kutató Intézet (CERN) SPS gyorsítójánál, amit 
korábban csak protongyorsítóként használtak, 
szintén megkezdõdtek a nehézion-kísérletek. 
Itt 1986-1992 között oxigén és kén magokat, 
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1994-1999 közt pedig ólom atommagokat 
gyorsítottak föl az amerikai AGS-nél tízszer 
nagyobb energiára, majd azokat álló ólom 
atommagokra (ólomfóliára) lõtték. A CERN-beli 
NA35, majd a belõle kialakult NA49 kísérletben 
az elejétõl fogva részt vettek magyar kísérleti 
fizikusok, akik a detektorok fejlesztésében és az 
adatok analízisében úttörõ szerepet játszottak. 
Névsoruk: Barna Dániel, Csató Péter, Fodor 
Zoltán, Gál József, Hegyi Sándor, Lévai Péter, 
Molnár József, Pálla Gabriella, Siklér Ferenc, 
Szentpéteri Imre, Sziklai János, Varga Dezsõ, 
Veres Gábor, Vesztergombi György és Zi-
mányi József.

Kimérték, hogy nehézionütközésekben a 
keletkezett ún. ritka hadronok (kaonok) szá-
ma gyorsabban növekszik a nem-ritka had-
ronok (például pionok) számánál, amennyi-
ben növelik az ütközõ atommagok méretét 
és/vagy ütközési energiáját. Ezt a jelenséget 
már a kísérletek lefolytatása elõtt megjósolták 
az elméleti fizikusok (Biró – Zimányi, 1983), 
mint a ritka kvark-antikvarkok számának 
megnövekedésére utaló szignatúrát, ami 
csak a QGP megjelenése esetén jön létre. 
A kísérleti fizikusok további érdekes ered-
ményeket találtak a lepton-párok és a bájos 
részecskék keletkezését vizsgálva, azonban 
a kísérleti eredmények sok-sok kérdõjelet 
is hagytak, a QGP megjelenésére utaló jelek 
nem voltak egyértelmûek, a CGC fellépésére 
utaló jelet pedig egyáltalán nem találtak. 

A CERN-ben elvégzett, közel tizenöt éves 
kutató munka eredményeit 2000 februárjá-
ban egy sajtótájékoztató keretében foglalták 
össze a legjelentõsebb kísérleti csoportok. 
Kijelentették, hogy a CERN-i kísérletekben 
ugyan látni vélik egy új anyag megjelenésé-
nek elsõ jeleit, azonban további, fõként még 
magasabb energián elvégzett nehézionütkö-
zésekre van szükség a létrejött forró anyag 
tulajdonságainak pontos meghatározásához. 
A CERN SPS által dominált korszak ezzel 
lezárult. Az LHC gyorsító 2008-ra tervezett 
beindulásával a CERN várhatóan visszanyeri 

majd vezetõ szerepét a kísérleti nehézion-fizikai 
kutatások területén.

3. Az Õsanyag kísérleti keresése –
a RHIC korszak kezdete 

2000 nyarán az Egyesült Államokban készen 
állt a következõ nehéziongyorsító, hogy a 
CERN SPS-nél tízszer nagyobb energiákon 
végezzen arany-arany ütközéseket, s ha kell, 
akkor a közbensõ energiákat is végigpásztázza. 
Ez a gyorsító ismét a Brookhaveni Nemzeti 
Laboratóriumban, AGS gyorsító mellett épült 
föl és Relativisztikus Nehézion Gyorsítónak 
(RHIC) nevezték el. A RHIC kimondottan 
nehézionfizikai kísérletek végzésére épült. 
A RHIC gyorsító feladata az, hogy korunk 
legmodernebb technológiáinak felhasználá-
sával képes legyen az anyag ismert legõsibb 
formáinak elõállítására. A várakozások sze-
rint vagy kvark-gluon plazma vagy színes 
gluonüvegkondenzátum keletkezik, de nem 
lehet kizárni a váratlan meglepetéseket sem. 
A viszonylag kis fizikai méretek miatt az is 
elõfordulhat, hogy nem találunk kollektív, 
anyagszerû viselkedésre utaló jeleket, sõt az is 
lehet, hogy mindkét jósolt anyagforma létrejön. 
A RHIC célja, hogy közvetlen bizonyítékokkal 
igazolja az új anyagnak a kísérletekben való 
megjelenését. Egy hosszú fejlesztési idõszak 
után az építkezés végül 1991-ben kezdõdött 
el, és 1999 végére be is fejezõdött. Még a koráb-
ban félbehagyott ISABELLE részecskefizikai 
gyorsító meglévõ alagútjának felhasználásával 
is közel egymilliárd USD támogatásra volt 
szükség az RHIC gyorsítónak és detektorainak 
megépítéséhez. Egy féléves tesztidõszak után, 
2000. június 12-én jött létre az elsõ, fizikailag 
is értékelhetõ arany-arany atommag ütközés. 
Néhány százezer esemény begyûjtése és kiér-
tékelése után 2000. október 9-én jelent meg az 
elsõ publikáció a Physical Review Lettersben 

(Back et al., 2000). Ezzel új korszak kezdõdött 
a nehézion-fizikában.

 A RHIC gyorsító és detektorai sok szem-
pontból alkalmasabbak az atommagok meg-
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olvasztására, mint a CERN SPS berendezései. 
Az ütközõnyalábos elrendezés miatt nagyon 
jól „belelátunk” az ütközési tartományba, a 
legnagyobb energiájú részecskék is nagy 
számban detektálhatóak. Így messze eltá-
volodhatunk attól a 3–4 GeV-es küszöbtõl, 
ami a CERN SPS-ben a középen keletkezõ 
hadronok impulzusának detektálási maxi-
muma volt. (Ez az küszöbérték is felelõs volt 
azért, hogy a CERN-kísérletek eredményeit 
nem lehetett egyértelmûen egy koherens, jól 
definiált képben értelmezni). A RHIC-nél a 
detektált részecskék transzverzális impulzusa 
2003-ra elérte a 15 GeV-et, s ez az érték idõvel 
még nõni fog. Ez a magas energiaérték már 
egyértelmûen átfedésben van a kvarkok 
és gluonok tulajdonságait leíró kvantum-
színdinamika (QCD) alkalmazhatósági 
tartományával, azaz a RHIC gyorsítót egy-
fajta kvark és gluon-gyárnak is tekinthetjük. 
Miután a keresett kvark-gluon plazma a kvar-
kok és gluonok által alkotott közeg, ennek 
legtöbb tulajdonságát szintén a QCD írja le. 
A RHIC gyorsító mérõberendezéseinek ter-
vezése során különös figyelmet fordítottak 
QCD-vel leírható jelenségek tanulmányozá-
sára, úgymint a közegen áthatoló próbák, 
a leptonpárok és a nagyenergiájú fotonok 
mérhetõvé tételére, melyek segítségével a 
keletkezett anyag legsûrûbb, legforróbb zó-
nájából érkezõ jeleket is elemezhetünk.

A kísérletek megindulása elõtt az elméleti 
fizikusok összegyûjtötték azokat a lehetséges 
mérési eredményeket, amelyek nehézionüt-
közésekben egyértelmûen a kvark-gluon 
plazma állapot létrejöttére utalnának. Termé-
szetesen a sor a CERN SPS-nél megismert je-
lenségekkel kezdõdik. Így a QGP megjelené-
se esetén a RHIC-nél is várható a ritka kvarkot 
tartalmazó hadronok számának megemelke-
dése a proton-proton ütközésekben mért 
értékhez képest. Ugyanakkor a bájos kvark-
antikvark párt tartalmazó J/ψ és ψ’ részecske 
számának relatív csökkenését várjuk, mert 
ezek a részecskék várhatóan felolvadnak a 

plazmaállapotban. Megváltozik a fotonok és 
az elektron-pozitron párok száma és impul-
zuseloszlása, mert a plazma más töltésekkel 
rendelkezik, így másképpen sugárzik, mint 
egy gerjesztett hadrongáz. Ezeken túl felme-
rült egy merõben új jelenség is, amely egyér-
telmûen a színtöltéshez és a kvark-gluon 
plazma megjelenéséhez köthetõ. Nevezete-
sen a nagyon nagy energiájú kvarkok és gluo-
nok (partonok) energiájának csökkenése, 
illetve ennek következtében a mért hadro-
nok eloszlásának jelentõs eltolódása. A nagy 
energiájú partonok, miközben áthaladnak a 
nagy színtöltés sûrûségû kvark-gluon plaz-
mán, természetesen kölcsönhatnak a plaz-
maállapotot alkotó színes részecskékkel, s ez 
arra kényszeríti õket, hogy kisugározzanak 
néhány gluont. Így viszont nagymértékben 
csökken az energiájuk. A QCD törvényeit 
figyelembe véve elméletileg meghatározhat-
juk, hogy a kisugárzott energia a partonok 
kezdeti energiájával lesz arányos, nem pedig 
a befutott úttal – ez a viselkedés merõben 
eltér az elektromosan töltött részecskék sugár-
zási energiavesztésétõl, ami a befutott úttal 
arányos, s amit régóta jól ismerünk, valamint 
sok kísérleti detektorban felhasználunk. A 
nagyenergiás partonok (idegen szóval jetek) 
energiavesztésének elméleti vizsgálatából 
alakult ki a jet-tomográfiai eljárás (Gyulas-
sy et al., 2000). Az orvostudományból jól 
ismerjük, hogy a röntgensugarak másképp 
nyelõdnek el lágy szöveten vagy csonton, s 
a röntgentomográfiai eljárás segítségével két- 
vagy akár háromdimenziós képet kaphatunk 
az emberi testrõl. A nehézionfizikában a 
jet-tomográfia segítségével készíthetünk 
metszetet a forró anyagról, ami az ütközési 
centrumban kialakult.

4. A RHIC gyorsító kísérletei

Hogy képet alkothassunk magunknak a 
nehézion-fizika jelenlegi kísérleti élvonaláról, 
hasznos felidézni a RHIC gyorsító néhány érde-
kes tulajdonságát. A 2,4 mérföld, azaz 3,8 km 
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kerületû RHIC gyorsító gyûrûje jól látszik a 
New York melletti Long Islandról készített 
ûrfelvételeken. Ebben a 3,6 m-rel a föld 
felszíne alatt futó alagútban, két, közel kör 
alakú tárológyûrûben történik a nehézionok 
gyorsítása. A két gyûrûben egymással ellen-
tétes irányba futva, szupravezetõ mágnesek 
által terelve, és elektromágneses hullámok 
által gyorsítva, sok kör lefutása után érik 
el a nehézionok a kívánt végsebességet és 
lendületet.

Mivel mind az 1740 mágnesben ellenállás 
nélkül folyik az áram, nagy áramerõsséget és 
igen erõs mágneses teret lehet elõállítani, így 
a gyorsítás után a nehézionok végsebessége 
nagyobb lehet, mint bármilyen jelenleg 
mûködõ más nehézion-gyorsítóban. E szup-
ravezetés létrehozásához a mágneseket igen 
alacsony hõmérsékleten, az abszolút nulla 
fok közelében, 4,5 kelvin, azaz –268,6 °C alatt 
kell tartani, amihez folyékony héliummal 
való folyamatos hûtés és igen jó szigetelés 
szükséges. A gyorsított nyaláb szaggatott, 
nehézion-csomagokból áll. Az ütközések 
akkor jönnek létre, amikor két ellentétes 
irányba haladó csomag átszeli, és ennek 
során a két csomag egy-egy nehézionja elta-
lálja egymást. A nehézionok felhevülnek az 
összecsapódás során. Igen magas, mintegy 
egybillió, azaz 1012 kelvines hõmérséklet ha-
tározható meg a végállapotbeli részecskék 
sebességeloszlásából. Az elméleti várakozá-
sok szerint a protonokat és a neutronokat 
akkor lehet megolvasztani és kvarkokból 
és gluonokból álló plazmává alakítani, ha 
a hõmérséklet meghaladja a 2 billió kelvint. 
Ez a hõmérséklet több mint százezerszer na-
gyobb, mint a Nap központi hõmérséklete, 
ami „csak” 16 millió kelvin, és mintegy 
háromszázmilliószor forróbb, mint a Nap 
felszíne, ami mintegy 5800 kelvin. Azonban 
ha el is tudjuk érni ezeket a hõmérsékleteket 
a RHIC nehézion-ütközéseiben, az erõsen 
ösz-szenyomott állapotban keletkezõ anyag 
hirtelen kitágul és lehûl, kölcsönhatásmen-

tessé, „kifagyottá” válik. A jelenlegi mérések 
szerint ez mintegy 3×10-20 sec alatt megy 
végbe. Ez az idõ roppant kicsi. Míg a fényjel 
egy másodperc alatt a Föld kerületénél mint-
egy hét és félszer több távolságot tesz meg 
vákuumban, a nehézionfizikai reakciók 
kifagyási ideje alatt csupán annyi távolságot 
tud megtenni, mint amekkora a legnagyobb 
atommagok sugara.

A RHIC gyorsító által létrehozott nagy-
energiájú nehézion-ütközésben, a kifagyás 
után több ezer végállapoti részecske keletke-
zik, melyek tulajdonságait négy nagy kísérleti 
berendezés segítségével tanulmányozzák a 
fizikusok. A keletkezett részecskék számá-
nak, fajtájának, lendületük eloszlásának és 
keletkezésük egymástól való függésének, 
korrelációiknak a tanulmányozásával próbá-
lunk következtetni az új anyag létrejöttére. 

A RHIC két gyorsítógyûrûje hat helyen 
metszi egymást. Ha a gyorsítót fölülnézet-
ben egy óra számlapjához hasonlítjuk, a 
páros óráknál vannak a metszéspontok. 
Két metszéspontot, a 12 és a 4 órait a nyaláb 
vizsgálatára használnak fel, a másik négy 
metszéspontot foglalják el a kísérletek: 2 órá-
nál található a BRAHMS nevû spektrométer, 
6 óránál a STAR detektor, 8 óránál a PHENIX, 
10 óránál pedig a PHOBOS elnevezésû 
mérõberendezés. A négy detektor tulajdon-
ságai részben kiegészítik, részben átfedik 
egymást, így a tervezés szerencsés volta és a 
kivitelezés sikere nemcsak azt tette lehetõvé, 
hogy független kísérletekben ellenõrizhessék 
egymás eredményeit, hanem a detektorok 
egyedi tulajdonságai alapján egyfajta nemes 
vetélkedés is megindulhatott közöttük az 
ütközésben lezajló folyamatok részleteinek 
feltárásában. 

A BRAHMS detektort létrehozó és mû-
ködtetõ együttmûködésben hat ország 
tizenkét kutatóintézetének és egyetemének 
ötvenkét kísérleti fizikusa vesz részt. Ez a 
berendezés kis térszöget lát be, de forgatha-
tó, és a kiválasztott tartományban nagyon 
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precízen képes meghatározni a részecskék 
impulzusát és korrelációit. A négy kísérlet 
közül a BRAHMS képes arra, hogy az ütközõ 
nehézionok sebességéhez közeli nyalábirá-
nyú sebességgel (nagy rapiditással) mozgó 
végállapoti részecskéket is detektáljon. 

A PHENIX együttmûködésben tizenkét 
ország ötvenhét kutatóintézetének mintegy 
négyszázhatvan kutatója vett részt eddig 
összesen. Ez a berendezés a legnagyobb sú-
lyú kísérlet az RHIC-nél, mintegy háromezer 
tonna. Méretei egy kétemeletes családi ház 
nagyságához hasonlóak. A többi három de-
tektortól eltérõen a PHENIX alkalmas az igen 
könnyû és nagy áthatolóképességû leptonok, 
például a müonpárok eloszlásainak a meg-
határozására, melyek a reakció legsûrûbb és 
legforróbb zónájából is akadálytalanul hírt 
tudnak hozni. Emellett a PHENIX képes az 
erõsen kölcsönható részecskék, a hadronok 
azonosítására és spektrumaiknak, korre-
lációinak a vizsgálatára is.

A STAR-kísérlet a PHENIX mellett a RHIC 
gyorsító másik nagy mérõberendezése, me-
lyet jelenleg tíz ország harminckilenc kutató-
intézetének háromszáztíz kutatójából álló 
együttmûködés üzemeltet, súlya ezerkétszáz 
tonna, nagysága szintén a kétemeletes csalá-
di ház mérete. Specialitása az erõsen kölcsön-
ható részecskék fajtájának, számarányainak, 
impulzuseloszlásának és korrelációinak vizs-
gálata, a nyaláb irányára merõleges irányban, 
szinte teljes térszögben.

A PHOBOS-kísérlet a legkisebb méretû 
a négy RHIC detektor közül, elférne egy na-
gyobb íróasztalon. Így ez a kísérlet a leggyor-
sabb: a PHOBOS publikálta az elsõ cikket a 
RHIC méréseirõl. „Mindössze” három ország 
nyolc kutatóintézetének és egyetemének 
százhét kutatója vett részt a berendezés 
megalkotásában és üzemeltetésében. 

5. Magyar részvétel a PHENIX kísérletben

2002 végén együttmûködési nyilatkozat rög-
zítette három magyar intézmény: a Debrece-

ni Egyetem Kísérleti Fizikai Tanszéke, az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Atomfi-
zikai Tanszéke és az MTA KFKI Részecske 
és Magfizikai Kutatóintézet csatlakozását a 
RHIC gyorsító PHENIX-kísérletéhez. Ez alap-
ján a fenti intézmények kutatói hivatalosan 
is bekapcsolódhattak a PHENIX-kísérlet 
munkájába. Hangsúlyozni szeretnénk ezen 
belül azt, hogy a csatlakozás a magyar fizikus-
hallgatók és diákok számára is hasznos 
lehetõséget teremtett arra, hogy bekapcsolód-
hassanak a világ vezetõ kísérleti laboratóriu-
mában végzett nehézionfizikai kutatásokba. 
1996-ban kezdõdött, két szálon futó elõké-
szítõ munka gyümölcse érett be.

Az elõkészítésben az egyik kezdeményezõ 
szerepet Dávid Gábor magyar származású 
amerikai fizikus játszotta, aki a Brookhaveni 
Nemzeti Laboratórium (BNL) munkatársa. A 
PHENIX-kísérlet alapító tagja, csoportvezetõ, 
a részecskesugarak elnyomásának kísérleti 
szakértõje, debreceni kutatókat vont be 
a PHENIX-be. A PHENIX-Magyarország 
kísérleti együttmûködés intézményesítésé-
nek megszervezõje egyikünk (Cs. T.). 2002 
nyarától a Debreceni Egyetem, a KFKI 
Részecske és Magfizikai Kutatóintézet és 
az ELTE Kiss Ádám vezette Atomfizikai Tan-
széke, a PHENIX Intézményi Tanácsának 
egyhangú szavazata alapján, hivatalosan 
PHENIX-résztvevõ intézménnyé vált. A BNL 
RHIC PHENIX-kísérletében résztvevõ ma-
gyar fizikusok névsora: Csanád Máté, Csörgõ 
Tamás, Deák Ferenc, Dávid Gábor, Imrek 
József, Kiss Ádám, Hidas Pál, Ster András, 
Tarján Péter, Veszprémi Viktor, Vértesi Ró-
bert és Zimányi József. (Veres Gábor egyéni 
résztvevõ a PHOBOS-kísérletben). 

A debreceni csoport tagjai fontos szerepet 
játszottak a semleges pionok spektrumának 
meghatározásában, ami az arany-arany 
ütközésekben a részecskesugarak elnyelõdé-
sének kísérleti észleléséhez vezetett. Az 
ELTE és a KFKI RMKI kutatói a PHENIX-
kísérletben az ütközések frontálisságának 
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meghatározásában vesznek részt, amely 
szinte valamennyi publikációban az adatok 
elemzésének egyik alapja. A PHENIX-Ma-
gyarország együttmûködés kialakításáról, 
kutatásainak eredményeirõl a Magyar 
Tudomány kereteit meghaladó, részletes 
beszámoló is olvasható a Fizikai Szemlében 
(Csörgõ, 2004). Kutatásainkat a Fulbright Bi-
zottság, az MTA, az OTKA és az NSF nemzet-
közi pályázata, valamint az OTKA tematikus 
és mûszerpályázatai támogatták. 

6. Látunk-e újfajta anyagot
a RHIC gyorsítónál?

Az elsõ eredmények, amelyeket 2001 janu-
árjában, a Quark Matter 2001 konferencián 
mutattak be, részben igazolták a várakozáso-
kat. A ritka részecskéknél mért számarányok 
értelmezésére sikeres javaslatot tettek a 
kvarkanyag megjelenését feltételezõ kvark-
koaleszcencia modell, az ALCOR használa-
tával (Zimányi et al., 2003). Ez a modell már 
a CERN SPS-nél is sikeresen mûködött, és a 
kvark-koaleszcencia létezése fontos bizonyí-
téka a kvarkok nehézion ütközésben történt 
kiszabadulásának. A RHIC-nél a pionok és a 
kaonok kis impulzus különbségnél fellépõ 
Bose-Einstein-korrelációi, a szakterület szá-
mos meghatározó elméleti fizikusa számára 
váratlanul, skálaviselkedést mutattak, mely 
a szakirodalomban a „RHIC HBT-rejtély” 
néven is ismert. Ezt a skálaviselkedést a ma-
gyar-svéd együttmûködésben kidolgozott 
Buda-Lund-modell segítségével sikeresen 
tudtuk értelmezni (Csörgõ – Ster, 2003), meg-
mutatva, hogy a jelenség oka az, hogy minél 
távolabb van két részecske egymástól, annál 
gyorsabban távolodnak egymástól, azaz a ne-
hézion-ütközésekben létrejövõ kis Bumm a 
Nagy Bummhoz, az Õsrobbanáshoz hasonló 
Hubble-típusú tágulási képet mutat. Ez a vá-
ratlan eredmény természetes módon vezetett 
egy másik, korábban megmagyarázatlan 
jelenségnek, a táguló tûzgömb elliptikus 
folyása rapiditásfüggésének magyarázatához, 

és ahhoz a megfigyeléshez, hogy a tûzgömb 
központjában, a teljes térfogat mintegy 1/8-
ad részében a 2 billió kelvines kritikus érték 
fölé emelkedik a hõmérséklet, ami a QGP 
keletkezésének közvetett bizonyítéka (Csa-
nád et al., 2004).

Nagy meglepetést okozott – de az elõzõ 
eredményekkel összhangban áll – a nagy 
energiájú részecskék mért energiaeltolódá-
sának nagysága: olyan nagymértékû a nagy 
energiájú kvarkok és gluonok indukált ener-
giavesztése, hogy azt csak a hideg maganyag-
nál tízszer sûrûbb, színes anyag idézhette elõ, 
amibe szinte „beleragadtak” a nagy energiájú 
kvarkok és gluonok (Lévai et al., 2002). Az 
2002-ig elvégzett arany-arany ütközésekben 
elvégzett mérések magasabb energiákon is 
megerõsítették ezt az eredményt. Továbbá, a 
két-részecske szögkorrelációknak a STAR- és 
a PHENIX-kísérlet által is vizsgált adatai azt 
mutatják, hogy ha egy nagyenergiás par-
tonpár a forró tartomány felületéhez közel 
keletkezik, akkor a felületrõl kifelé induló 
partonból keletkezõ hadronok megérkez-
nek a detektorba, de a forró tartományon 
áthatoló párjának nyoma vész: a forró 
tartományban a parton minden energiáját 
elveszíti, és mintegy beleolvad, beleragad a 
kialakult sûrû anyagba. 

Idõközben ellenõrzõ jelleggel elvégezték a 
proton-proton kísérleteket is, ahol nem találták 
a nyomát az ilyen sûrû, ragacsos anyag kiala-
kulásának, úgy tûnt, hogy az csak nehézion 
ütközésben jön létre. A proton-proton kísérletek 
adatainak ismerete nagy pontosságú analízisek 
elvégzését tette lehetõvé. Az elméleti analí-
zisben, a perturbatív QCD eredményeinek 
proton-proton és arany-arany ütközésekre 
való alkalmazásában sikeresen vettek részt 
magyar kutatók (Barnaföldi et al., 2003).

Ezzel az elméleti irányzattal párhuzamosan 
egyes elméleti számolások arra utaltak, hogy 
a nagy energiára felgyorsított atommagok 
belsõ szerkezete olyan átrendezõdésen me-
het keresztül, amelynek eredményeképpen 
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speciális önárnyékolás jön létre az atom-
magon belül egymást átfedõ protonok és 
nukleonok partonjai között. Így már az 
ütközés elõtt, a kezdeti állapotban létrejön a 
CGC állapot, és emiatt alakul ki az az elnyo-
más, amelyet egy végállapoti folyamat ered-
ményének (nevezetesen a plazmaállapot, a 
QGP létrejöttének) is lehet tulajdonítani. Az 
elméleti bizonytalanságot csak kísérletileg 
lehet eldönteni. Ezért került sor 2003-ban a 
deuteron-arany ütközések végrehajtására, és 
2003. május 17-én ezekre az eredményekre 
vártak a cikk elején említett tudományos 
rendezvény résztvevõi.

A deuteronban nem lép fel az önárnyékolás, 
ahhoz kevés a deuteront alkotó egy-egy neutron 
és proton. Azaz ha deuteron-arany ütközésben 
fele akkora elnyomást látunk, mint arany-arany 
ütközésben, akkor azért a megváltozott arany 
atommag a felelõs, és nincs forró, sûrû, 
színes anyag. Ám ha nincs elnyomás, akkor 
az arany atommag mégsem változik meg a 
gyorsítás alatt; ekkor a deuteron-arany üt-
közés inkább a proton-proton ütközésekre 
hasonlít – s az arany-arany ütközésben látott 
elnyomás egyértelmûen egy sûrû anyag ke-
letkezésére utal (Adler et al., 2003). 

S hogy mi lett az eredmény? 2003 júniu-
sában Brookhavenben sajtótájékoztatón 
ismertették a kísérleti fizikusok: mind a négy 
kísérlet azt mutatja, hogy a deuteron-arany 
ütközésben, a reakciózóna közepén, nyo-
mát sem látni az önárnyékolásnak. Tehát az 
arany-arany ütközésekben a nagy energiájú 
részecskesugarak energiavesztesége egy új 
anyagforma megjelenése miatt lép fel. Így 
kísérletileg igazolódott, hogy egy nagyon 
sûrû és igen ragacsos anyag jön létre az 
arany-arany atommag ütközések középsõ 
tartományában.

7. A legújabb eredmények 

2003 októberében az Amerikai Fizikai Tár-
sulat közgyûlésén a BRAHMS-kísérlet beje-
lentette, hogy ha a reakció közepe helyett a 
szélét tanulmányozzuk, azaz az aranymaggal 
a nyalábirányban együtt mozgó részecskéket 
vizsgálunk, akkor a d+Au ütközések és az 
Au+Au ütközések hasonlóan viselkednek. 
Ez a hasonlóság a színes üvegszerû konden-
zátum megjelenésére is utalhat az ütközések 
szélén. Ennek a más kísérletek által akkor 
még meg nem erõsített eredménynek a tu-
datában különös izgalommal készülõdtek a 
kutatók a szakterület nagy seregszemléjére, 
a Quark Matter 2004 konferenciára, amit 
Oaklandban (Kalifornia) rendeztek meg 
2004. január 11. és 17. között. A PHENIX-kí-
sérlet megerõsítette a BRAHMS eredményeit 
a részecskesugarak elnyomásának rapiditás-
függésérõl. Ezen adatoknak az elméleti 
értelmezése jelenleg is folyik. 

Biztosan állíthatjuk azt, hogy a RHIC gyor-
sítónál legalább egy újfajta anyagot sikerült 
létrehoznunk, esetleg kettõt is, de még nem 
ismerjük pontosan a tulajdonságaikat, azok 
feltérképezéséhez még további kutatásokra 
van szükség. Az is biztos ma már, hogy a 
RHIC gyorsító fizikája gazdagabb annál, mint 
amit néhány éve remélni mertünk. 

A szakterület soron következõ, újabb 
mérföldkövet jelentõ világkonferenciáját Buda-
pesten rendezzük meg, 2005. augusztus 1. és 6. 
között, Quark Matter 2005 néven, melynek 
kapcsán újra tájékoztatást adunk majd a ne-
hézion-fizika aktuális eredményeirõl.

Kulcsszavak: Világegyetem, õsrobbanás, 
kvark-gluon plazma, nehézionütközések, 
erõsen kölcsönható anyag.
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