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Megemlékezés

Szépfalusy Péter halálával an-
nak a nemzedéknek talán 
utolsó képviselője távozott az 
életből, amely a magyar elmé-
leti fizikát az 1960-as évek ben 
kiemelte nemzetközi elszige-
teltségéből.

1953-ban végzett a Buda-
pesti Műszaki Egye temen 
villamosmérnökként, ezt kö-
vető en, 1955-ben az ELTE-n 
fizikus oklevelet is szerzett. 1953-ban a BME 
Fizikai Intézetében lépett munkába, ahol 
Gom bás Pál Elméleti Fizikai Kutatócsoport-
jába került. Itt statiszti kus atomelmélettel 
foglalkozott, legjelentősebb eredménye a 
pszeudopotenciálok mód szerének bevezetése 
volt, amely James C. Phillips,  Marvin L. 
Cohen és mások kezében a szilárdtestek 
elektronszerkezetének leírásában széles kör-
ben elterjedt módszerré vált.

1963-ban az ELTE Elméleti Fizikai Inté-
zete keretében működő akadémiai kutatócso-
port tagja lett. Itt a kvantummechanikai 
sok testprobléma térelméleti módszereivel 
kez dett foglalkozni, az országban az elsők 
között, ha nem legelsőként.

Pályájának meghatározó jelentőségű moz-
zanatává vált az 1966–67-ben az Egyesült 
Államokban tett tanulmányútja. Feleségével, 
Menyhárd Nórával együtt tagja lett a Virgi-
niai Egyetemen a Richard Ferrell vezette ku-
tatócsoportnak, mely a hélium szuperfolyé-
kony átmenetének tanulmányozása kapcsán 
bevezette a dinamikai skálahipotézist. Ezzel 
a kondenzált anyag elméletének frontvona-
lába került, széles körű nemzetközi elismert-

séget szerzett, és hazatérése 
után tanítványait is felemelte 
a kutatás élvonalába. 

Péter szívós kitartással 
dolgozott a statiszti kus fizika 
magyarországi elismertetésé-
ért, szín vonalának emeléséért 
és nemzetközi beágyazásáért. 
Az Elméleti Fizikai Intézet-
ben kis kutatócsoport épült 
fel körülötte, amely aztán 

egyre több tagot számlálva meghatározó sze-
repet töltött be a statisztikus fizika magyar-
országi elterjesztésében, s amely oldalágaival, 
illetve függetlenül kifejlődött, hasonló érdek-
lődésű csoportokkal együtt a magyar elmé-
leti fizika egyik legsikeresebb irányzatává vált.

1972-ben ő kezdeményezte a MECO 
(Middle European Cooperation in Statistical 
Physics) nemzetközi együttműködést. Az 
évente más-más országban megrendezett 
MECO-konferenciák a maguk idejében rit-
ka alkalmat teremtettek a vasfüggöny két ol-
dalán dolgozó kutatók találkozására. A ME-
CO ma is él, vonzáskörzete immár lényegé-
ben egész Európa.

Hasonló jelentőségű kezdeményezése volt 
a IUPAP 1975. évi Statisztikus Fizikai Kon-
ferenciájának budapesti megrendezése. Ezen 
a rendkívül magas színvonalú rendezvényen 
adták át az első Boltzmann-érmet, a statiszti-
kus fizika legmagasabb nemzetközi kitünte-
tését Kenneth Wilsonnak, aki a fázisátalaku-
lások százéves rejtélyének megoldásáért utóbb 
a Nobel-díjat is elnyerte.

Hazai fronton Péter az Eötvös Loránd 
Fizikai Társulat kebelében kezdeményezte a 

dományok nélkül nincs kritikai szemlélet, 
megalapozott identitás, józan önértéktudat” 

– nyilatkozta tavaly nyáron. Borzongató el-
gondolni, hogy oly korban lépett a pályára, 
amikor a bölcsészetnek és ezen belül kiemel-
ten a történettudománynak éppen nem ezt 
a fontos és vállalható szerepet szánta az akko-
ri hatalom. Olybá tűnik számomra, hogy R. 
Várkonyi Ágnes, miközben – Hermann 
Hesse szavaival – „továbbadta, amit kapott, 
s újonnan kiharcolt tudást adott hozzá”, azaz 
felépítette önmagát, folyamatos emancipáci-
ós harcot vívott mint nő és mint magyar 
történész.Élete nagyobbik felében – számos 
más, kiemelkedő pályatársához hasonlóan – ő 
is beszorult egy szűkös lehetőségeket nyújtó 
világba, amelyből csak kevesen tudtak valódi 
nemzetközi karriert csinálni, és amelyben 
szinte minden tehetséges szereplő mély sebe-
ket szerzett. Biztos vagyok benne, hogy ha 

jobb korba születik, szintetizáló és szépírói 
képességei alapján ma a nemzetközi történet-
tudomány ünnepelt sztárjaként vennének 
tőle búcsút világszerte. Nem tudhatom, de 
valószínűnek tartom, hogy R. Várkonyi 
Ágnes pontosan tisztában volt a leküzdendő 
nehézségek természetével, és ez a tudás rend-
kívüli módon megedzette, megkeményítette, 
önmaga szakadatlan tökéletesítésére, ho ri-
zontjának tágítására és a szakma érdekeinek 
következetes képviseletére ösztönözte. Sokunk 
számára R. Várkonyi Ágnes testesítette meg 
azt az elvet, hogy „soha ne add fel” (csak nála 
fordulhatott elő, hogy ötödik nekifutásra 
választották meg akadémikusnak). Ezért is 
lett a „nagyasszonyunk”, akinél többet a kora 
újkori Magyarországról senki sem tudott. 

Fodor Pál
az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont 

főigazgatója

SZÉPFALUSY PÉTER
1931–2014



371

Magyar Tudomány • 2015/3

370

Statisztikus Fizikai Szakcsoport létrehozását, 
amelynek első elnöke is lett. Az MTA Fizikai 
Osztályán belül először egy Albizottság, majd 
Bizottság felállítását kezdeményezte a Statisz-
tikus Fizika előmozdítására. Ugyanezt az 
ügyet szolgálta az általa szervezett vagy kezde-
ményezett számos konferencia és nyári isko-
la is.  1982-ben választották az MTA levelező 
tagjává, 1987-ben pedig rendes taggá.

Az egyetemről 1976-ban az MTA KFKI 
Szilárdtestkutató Intézetébe távozott, innen 
tíz évvel később tanszékvezető egyetemi ta-
nárként tért vissza a Szilárdtestfizikai Tanszék 
élére, majd a Komplex Rendszerek Fizikája 
Tanszék megalakulásával ennek az egységnek 
lett egyetemi tanára, utóbb emeritus professo-
ra. A 70-es években elkezdett egyetemi statisz-
tikus fizika előadása a tárgyat a kor színvona-
lára emelte, a Gibbs-sokaságok alkalmazásával 
utat nyitva a kölcsönható rendszerek tárgya-
lása és a tudományág legújabb problémái felé. 
Az előadásairól készült jegyzet az egész ország-
ban elterjesztette a modern statisztikus fizika 
fogalmait, módszereit és alkalmazásait.

Péter a kezdetektől fogva tisztában volt a 
statisztikus fizika interdiszciplináris jelentő-
ségével, és aktívan igyekezett együttműködést 
kialakítani egyik oldalon a magyar valószínű-
ségelméleti iskolával, másik oldalon a kémi-
kusokkal és biológusokkal. A fázisátalakulá-
sok elméletében felismert univerzalitásban és 
a renormálásban meglátta azt a gondolati 
hidat, amely a fizikától a társtudományokhoz 
vezet. Ezen a hídon fizikusok egymást követő 
generációi vonultak át, hogy a szabályos kon-
denzált anyagon, a szilárd testeken túl egyre 
szabálytalanabb, egyre komplexebb rendsze-
rekre is kiterjesszék a statisztikus fizika mód-
szereit. Ma ezeket a módszereket széles kör-

ben alkalmazzák a biológiában, de a természet-
tudományok határain messze túl is, a számí-
tógéptudománytól a pénzügyeken át egy sor 
társadalom- vagy éppen politikatudományi 
problémáig.

Péter ilyen messze nem kalandozott el, a 
80-as években elindította Magyarországon az 
akkor nemzetközileg is az érdeklődés hom-
lokterében álló káoszkutatást, majd a Bose-
kondenzáció kísérleti megvalósítása után 
visszatért a kondenzált Bose-rendszerekhez.

Péter rendkívül visszafogott, zárkózott 
személyiség volt. A háborús évekre eső serdü-
lőkora és a Rákosi-terror idejére eső egyetemi 
évei egészen bizonyosan hozzájárultak visz-
szahúzódó, óvatos természetének kialakulá-
sához. Minden mondatát gondosan mérlegel-
te, lassan és megfontoltan reagált. A konflik-
tusokat igyekezett messze elkerülni, de min-
den körülmények között a korrekt megoldást 
választotta. Politikai szerepet soha nem vállalt. 
Előadásai nem színességükkel, hanem preci-
zitásukkal és világosságukkal fogták meg a 
hallgatóit. Nem volt könnyű nála vizsgázni, 
ugyanolyan gondosságot követelt a felelőtől, 
mint amilyennel ő maga építette fel az elő-
adásait. Cikket írni sem volt könnyű vele; 
minden szót százszor meggondolt, minden 
gondolatnak a helyén kellett lennie. 

Számos kitüntetést kapott (Szent-Györ-
gyi Albert-díj, Széchenyi-díj, Humboldt-díj, 
Magyar Köztársasági Érdemrend középke-
resztje), de ezek együttesen sem tudják elis-
merni azt a hatást, amelyet életművével a 
hazai tudomány fejlődésére gyakorolt. Szép-
falusy Péter immár véglegesen beírta magát 
a magyar tudománytörténet lapjaira.

Kondor Imre 
egyetemi tanár, ELTE Fizikai Intézet 

Kitekintés

Kitekintés

SEJTBEÜLTETÉS 
ALZHEIMER-KÓR ELLEN

A stockholmi Karolinska Intézet és a Karo-
linska Kórház munkatársai egy dán biotech-
nológiai céggel az Alzheimer-kór kezelésében 
hatékonynak tűnő implantációs technikát 
dolgoztak ki. 

Alzheimer-kór esetén az agyban szelektí-
ven pusztulnak az ún. kolinerg idegsejtek, 
amelyeknek működésükhöz egy idegi növe-
kedési faktornak hívott speciális fehérjére 
(nerve growth factor – NGF) van szükségük. 
A fehérje  mennyiségének csökkenése jelentős 
szerepet játszik ezen idegsejtek halálában. 

Abból kiindulva, hogy a növekedési faktor 
pótlása megállítja az idegsejtek pusztulását, 
vagy csökkenti annak sebességét, a kutatók 
parányi kapszulába bezárt NGF-termelő sej-
teket juttattak hat Alzheimer-kórban szenve-
dő beteg agyának megfelelő részébe. Ehhez 
egy, az idegsebészetben használt pontos „cél zó 
módszert”, ún. sztereotaktikás eljárást hasz-
náltak. 

Maria Eriksdotter és munkatársai többfé-
le módon próbálták tesztelni a kísérleti terá-
pia eredményességét. Egyrészt a gerincvelői 
folyadékban mérték egy olyan jelzőanyag 
mennyiségét, amely a kolinerg sejtek működé-
sének minőségéről ad információt. Másrészt 
pozitronemissziós tomográfiás képalko tó 
eljárással az agyban e sejtek aktivitását, anyag-
cseréjét vizsgálták. Harmadrészt, tesztelték a 
betegek memóriafunkcióinak alakulását.  

A sejttranszplantáció mindhárom vizsgá-
lati rendszer szerint hatékonynak tűnt, a 
kutatók azonban hangsúlyozzák: egyelőre 
mindössze hat beteget kezeltek, így eredmé-
nyeikből messzemenő következtetéseket nem 
lehet levonni.    

Karami, Azadeh – Eyjolfsdottir, Helga – 
Vijayaraghavan, Swetha et al.: Changes in 
CSF Cholinergic Biomarkers in Response 
to Cell Therapy with NGF in Patients with 
Alzheimer’s Disease. Alzheimer’s & Demen
tia. 2015; DOI: 10.1016/j.jalz.2014.11.008

A HORMONPÓTLÓ KEZELÉS 
NÖVELI A PETEFÉSZEKRÁK 

KOCKÁZATÁT

A menopauzában akár csak néhány éven át 
alkalmazott hormonpótló kezelés jelentősen 
megnöveli a két leggyakoribb típusú petefé-
szekrák kialakulásának kockázatát – írják egy 
nagy nemzetközi tanulmány szerzői a The 
Lancetben. 

A kutatás során 52, elsősorban észak-ame-
rikai, európai és ausztráliai asszonyokat érintő 
epidemiológiai vizsgálat meta analízisét végez-
ték el. Azon nők körében, akik kb. ötvenéves 
koruktól öt éven át kaptak hormonpótlást, 
egy ezrelékkel nőtt a petefészekrákos megbe-
tegedések száma. Korábbi, sokkal kevesebb 
nőt érintő tanulmá nyok csak tartós hormon-
pótló kezelés esetén vetették fel a petefészek-
rák kialakulási kockázatának emelkedését. 


