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Egy követ tevékenységének sikere elsõ-
sorban a tájékozottságán múlik – mit tud meg
állomáshelye politikai, gazdasági, társadalmi
viszonyairól, hozzájut-e kulisszatitkokhoz,
járatos-e a legfrissebb pletykákban. A jólérte-
sültség nyitja pedig az, hogy mennyire mé-
lyen ágyazódik be az uralkodó elitbe, milyen
mértékben van otthon a „jó társaságban”.
Nos, a két világháború közötti idõben kevés
olyan diplomata tevékenykedett a magyar
fõvárosban, aki Montgomeryhez hasonló
kapcsolatrendszerrel bírt.

Ezt bizonyítja az a száznyolcvankét bizal-
mas politikai beszélgetés (1934. október 29.
és 1941. február 13. között), amelyek szöve-
gét Frank Tibor éles szemû lényeglátással
emelte ki a hagyaték tömkelegébõl. A követ
hivatásából következõen számos alkalommal
tárgyalt a magyar külügyi vezetés mértékadó
személyiségeivel, Kánya Kálmánnal, Apor
Gáborral, Bessenyey Györggyel és Vörnle Já-
nossal. A miniszterelnökök közül legtöbbször
Teleki Pállal találkozott. Nyilván nem a vélet-
lennek tudható be, hogy mindössze egyetlen
kurta Gömbös-beszélgetést jegyzett fel. Pe-
dig missziófõnöki mûködésébõl három esz-
tendõ egybeesett Gömbös miniszterelnök-
ségével. Annál több ízben folytatott eszme-
cserét Eckhardt Tiborral, az ellenzéki kisgaz-
davezérrel, aki mindinkább az egyoldalú
német orientációt elutasító angolszászbarát
irányzat egyik hangadó politikusává vált.

A nagy élményt Horthy Miklóssal való
találkozásai jelentették számára . Kifejezetten
imponált neki a kormányzó, és lenyûgözte –
Frank Tibor szavaival – „katonás fellépése,
lefegyverzõ kedélye, ellenállhatatlan charme-
ja. Élete végéig úgy emlékezett rá, «nagyon
remek valaki és nagyon csodálatos ember».

Mind az államfõvel, mind a politikusokkal
és a diplomatatársakkal folytatott beszélge-
tések új és fontos forrásai a korabeli magyar-
országi szellemi miliõnek, a jellegzetes gon-
dolkodás- és szemléletmódoknak. Frank
Tibor önálló biográfiának is beillõ bevezetõ
tanulmányában mélyreható empátiával
mesteri korrajzát adja „egy amerikai követ
magyar világá”-nak és Montgomery szemé-
lyiségének. Feltérképezi a diplomata kör-
nyezetét és kapcsolatait a követségi beosz-
tottjaitól a társas életén át az informátorokig
és a publicistákig. Ily módon kulcsot ad a
beszélgetések megértéséhez, a vélemé-
nyek értelmezéséhez és esetenként dekó-
dolásához.

Frank Tibor korántsem kritikátlan hõsé-
vel szemben. Szóvá teszi szalon-antiszemitiz-
musát, és rámutat arra, hogy Montgomery
„mintha nem ébredt volna idõben tudatára,
hogy ami koronként «csupán» társasági szelle-
mességnek számított, abból idõközben élet-
veszélyes ideológia, hamarosan pedig vé-
rengzõ politika lett”. Úgyszintén bírálja naiv
rajongását Horthy iránt, vakságát, amely el-
fedte elõtte  a kormányzó uralmának autori-
ter vonásait.

A kötetet hasznos információkat tartal-
mazó függelék egészíti ki a jegyzet- és szak-
irodalmi apparátuson kívül alapos kronoló-
giával, a gyakrabban szereplõ személyek élet-
rajzi adataival és a budapesti diplomáciai kép-
viseletek vezetõinek listájával. (Frank Tibor:
Roosevelt követe Budapesten. John F. Mont-
gomery bizalmas politikai beszélgetései
1934-1941. Corvina, Budapest, p., 2002,
351 p.).
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Tibor Fényes:
Structure of Atomic Nuclei
A könyv az atommag kis gerjesztési energiá-
kon megfigyelhetõ viselkedését, szerkezetét

tárgyalja, az egyedi nívókra felbontható, né-
hány MeV-ig terjedõ tartományban. Kevés
kutatónak adatik meg, hogy kutatási terüle-
térõl monográfiát írjon. A szerzõ a szakma ava-
tott mûvelõje, negyvenéves kutatómunkájá-
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nak (és kutatócsoportjának) eredményeivel
a háttérben. A ma már félelmetesre duzzadt,
igen szerteágazó irodalom mellett a jelensé-
gek szisztematikus csoportosítása és értelme-
zése heroikus vállalkozásnak bizonyult.

A könyv óriási anyagot ölel fel, nem kevés-
bé kiadós terjedelemben. A több mint hétszáz
oldalas könyv 835 irodalmi hivatkozást tar-
talmaz. A kísérleti és elméleti egyoldalúságok-
kal szemben sokféle érdeklõdést elégít ki. Az
általános módszerek mellett konkrét egyedi
eredményeket is bemutat, bõven merítve az
alkalmazásokból. A vállalkozás alkalmat te-
remtett arra, hogy eddig csak folyóiratok ha-
sábjain található témák is kézikönyvbe kerül-
jenek. A könyv a kisenergiájú magfizika, pon-
tosabban magszerkezet iránt érdeklõdõknek
tizenkét fejezetben nyújt részletes és gyakor-
latilag jól használható áttekintést, anélkül,
hogy elveszne a részletekben vagy recept-
könyvvé válna. A valóban hasznos képletek
azonban nem maradnak ki.

Az atommag szerkezetének leírására két
alapvetõ megközelítés alakult ki, melyek
egészen a kezdetekig nyúlnak vissza; mind-
kettõ tapasztalati tényeken nyugszik. Az
egyik, a klasszikus folyadékcseppet idézõ –
a hasadás magyarázatára például jól bevált –
kezdeti elképzelés, melynek leszármazottai
a mag kollektív mozgásformáinak fenome-
nológiai modelljei. A másik, az atomi elekt-
ronburok szerkezetének analógiájára felál-
lított héjmodell, amely értelmezni tudta a
különösen stabilis, ún. mágikus nukleon-
számú magok létét. Ez utóbbi típusú mo-
dellek a nukleon-nukleon kölcsönhatás ex-
plicit figyelembevételével ún. mikroszko-
pikus leírást is lehetõvé tesznek. Az egyré-
szecske és kollektív szabadsági fokok köl-
csönhatása, kombinációja vezetett az egye-
sített magmodell felállítására. Egy újabb, a
héjmodell egyszerûsítésébõl nyert közelítés,
a kölcsönható bozon, majd bozon-fermion
modellek (IBM és IBFM) megjelenésével
újabb fejlõdés vette kezdetét, mely napja-

1068

inkra a magszerkezeti kutatásokban átütõ
eredményeket hozott. Ezek a modellek, míg
a korábbiaknál jobb fenomenológikus leírást
eredményeznek, a mikroszkopikus megkö-
zelítést is közvetlenebbül alapozzák meg,
és ma már nem hiányozhatnak a kutatás
fegyvertárából.

A szerzõ a motivációban a posztgraduális
képzés, a doktoranduszok, kísérleti magfizi-
kusok igényeit jelöli meg, de a könyv valójá-
ban az élvonalbeli kutatónak is nagyon hasz-
nos. A bevezetõ fejezetben a magfizika
1911-es születésétõl (Rutherford atommo-
dellje) követi nyomon a történet fõbb állomá-
sait. A második fejezetben az atommagok
alapadatait és -tulajdonságait, a magerõket,
a kölcsönhatásokat, a deuteron elméletét
tekinti át. Ezután a statisztikus (Fermi-gáz)
modellt írja le. A héjmodellek legegyszerûbb
változata, a független részecske-modell (zárt
héjak, elektromágneses átmeneti valószínû-
ségek, momentumok) tárgyalása után a
kétnukleon-konfigurációkkal, perturbáció-
elmélettel, kevert konfigurációkkal, mátrix-
elemekkel, majd a sokrészecske-konfigurá-
ciókkal, párkorrelációkkal, kvázirészecske-
számításokkal, clustermodellekkel foglal-
kozik. Ezután a gömbszimmetrikus magtörzs
vibrációinak részecske-lyuk gerjesztéseket
alapul vevõ, különféle közelítésekkel törté-
nõ mikroszkopikus leírását mutatja be. Mind-
ezek a leírások a nukleonok centrális gömbi
átlagtérben végzett mozgásából indulnak ki.
Végül a deformált magok héjmodellje (Nils-
son-modell) következik.

A magot folyadékcseppnek tekintõ geo-
metriai kollektív modellek keretében a
gömbszimmetrikus magok kisenergiájú felü-
leti rezgését, továbbá deformált magok felü-
leti vibrációját, majd a rotációját tárgyalja. Ide
illeszti be az egyesített magmodellt, a kollek-
tív mozgásokat (felületi vibrációt és defor-
mált mag esetén rotációt is) végzõ magtörzs
és az egyedi pályán lévõ valencia-nukleon
képével. A térfogati kollektív gerjesztések-



egyedi nívók tartományába. Azonban ehhez
is kimerítõ hivatkozást ad.

A könyv kiadása tényleg idõszerû volt,
miután az utolsó nagy összefoglaló munkák
nyolc–tizenkét éve jelentek meg. A mû ezért
hézagpótló a legfrissebb, aktuális témák mo-
nografikus feldolgozásában. Ilyen például a
neutronok és protonok egymással szemben
történõ kisszögû oszcillációja (scissor mode),
vagy a különféle dinamikus szimmetriák
egységes algebrai leírása az IBM modellek
keretében. Csak örülhetünk, hogy érdemes
hazai magfizikusaink eredményei is gazda-
gon képviselve vannak.

A könyv kiállítása gondos, igényes; az
ekkora vállalkozásnál óhatatlanul elõforduló
sajtóhibák száma az angol nyelvûség ellené-
re sem nagy, jóllehet némelyik név helyes-
írása megtréfálja a szerzõt (vagy a nyomdát?).
Így például a Cockcroft név helyesen három
„c”-vel írandó (tehát nem Cockroft, mint a
legtöbb magyar szerzõi hivatkozásban).
Vagy például szöveg közben Ragnasson és
Bosterli (az irodalomjegyzékben már helye-
sen Ragnarsson és Bolsterli) olvasható. Majo-
rana neve is elõfordul két n-es alakban. A
hivatkozott irodalom nem mindenhol a leg-
frissebb (például a szeparációs energiák Audi-
Wapstra-féle 1993-as kiadásánál van már
újabb is).

E kitûnõ könyv kiadása mindenképpen
nagy nyeresége a magfizikának. Mint álta-
lános kézikönyv, a felhalmozódott irodalmi
anyagot kompakt formába öntve megköny-
nyíti a tájékozódást, ugyanakkor a nemzet-
közi rangú szép hazai eredményeket is fel-
mutatja, megmentve õket a lassú elsüllye-
déstõl az irodalom áradatában. (Tibor Fényes:
Structure of Atomic Nuclei. Akadémiai
Kiadó, Budapest, 2002)
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nek (óriásrezonanciáknak) klasszikus hidro-
dinamikai, valamint részecske-lyuk gerjesz-
tések szuperpozícióján alapuló mikroszkopi-
kus megközelítése is lehetséges. A rotációról
szóló fejezetben többek között a rotációs
állapotok mikroszkopikus leírása (cranking
modell), a nehézion reakciókban gerjesztõdõ
nagyspinû állapotok, a szuperdeformált ma-
gok témája kap helyet. Az utolsó két feje-
zetben a magszerkezet-vizsgálatokba nuk-
leonpárokkal bozon változókat és modern
algebrai módszereket bevezetõ, az utóbbi két-
három évtizedben óriási fejlõdést felmutató
kölcsönható bozon modellek (IBM) különféle
változatainak és azok kiterjesztéseinek össze-
foglaló tárgyalása található. E modellekkel
fõleg kollektív tulajdonságok írhatók le, de a
végsõ mikroszkopikus megalapozás a héj-
modellbõl ered. Az ezirányú vizsgálatok a
magkutatás egyik legérdekesebb és legaktí-
vabban mûvelt területét jelentik.

Nem lezárt témák is helyet kapnak, pl. a
kvantum káosz, a nagyspinû állapotok, a
kölcsönható bozon-fermion (IBFM) model-
lek. A betöltési szám reprezentáció, az im-
pulzusmomentum algebrája, a szimmetriák
modern algebrai leírása (csoportelmélet, Lie-
csoportok) függelékként zárja a könyvet.

A fenti módszerekkel, melyek bemutatá-
sát itt csak rendkívül elnagyolt módon kísé-
relhettük meg, nagy mennyiségû kísérleti
anyag osztályozható és értelmezhetõ. A szer-
zõ az elméleti eredményeket minden eset-
ben összehasonlítja a kísérleti adatokkal. A
szigorú matematikai levezetéseket több-
nyire kerüli, de megadja az irodalmi hivatko-
zást, ahol a részletek megtalálhatók. Il-
lusztrációképpen numerikus számításokat is
bemutat konkrét magokra. Az óriásrezonan-
ciák tárgyalása szokatlanul rövid, talán mert
ezek a mag egész térfogatára kiterjedõ kol-
lektív gerjesztések igazában már nagyener-
giájú (>10 MeV) állapotok, nem esnek az


