
KODKAMRAK,
ES REAKTOROK

CSIKAI GYULA ELMULASZTOTT NOBEL-DiJROL ES TELLER ALMAIROL

1956 oktebereben, mikozben a magyar forradalomra figyelt a vi lag, tortent egy masik nemzetkczi

jelentosegu esemeny is hazankban, Debrecenben Szalay Sandor es Csikai Gyula magfizikusok eppen

akkor "ertek tetten" a vilagon eloszor a neutrinet. A helyszint az Europai Fizikai Tarsulat tavaly okto·

berben fizikai tortenelmi emlekhellye nyilvanitotta.

A mikor a neutrinot indirekt giznek. Mivel ez korabban nem volt remoras eloadasit a Kiserleti Fizikai In-
formaban kimutato magyar igy, a dolog sehogyan sem volt inyem- tezetben. Ez megfogott, Ienyfigozott es
kutatoparos fiatalabbik tagja, reo Hogy kifejezzem nemtetszesernet, megerositett abban, hogy rnaternatika-

Csikai Gyula kezhez vette fizika-mate- egy szinten "kuruckodo" osztalytar- val, fizikaval foglalkozzam. Ettol rneg
matika szakos tanari diplomajit a deb- sam, a most Hodmezovasirhelyen lel- Orszagh Laszlo,az erettsegire kirendelt
receni Kossuth LajosTudornanyegyete- keszkent szolgaloZakar Odon TellVil- kormanybiztos sem tudott elteriteni.
men, akkor mar nyakig benne volt a rnos-nyitany orgonaatiratat eljitszot- Megirtam neki, hogy nem megyek
"neutnno-vadaszatban". Erre Imr---...,------~--."..,.,....,..,.,.,..__ orosz-angol szakra. Fizikusnak
ugyanis az MTA Atommagku- vettek fel, amiben azjatszott koz-
taro Intezetet (ATOMKI) meg- re, hogy az egyik tetelem a Sza-
alapito SzalaySandor meg egye- lay-fele eloadason elhangozottak
terni hallgatokent felkerte. A egyike volt. Egyetemistakent az-
professzor keze alatt megkez- tan Szalay keze alatt dolgoztam,
dett izgalmas kiserletek miatt masodeves koromtol externista,
nem ment a fovarosba kOltozo vagyis fizetes nelkuli gyakornok
fizikaszakkal 1952-ben. Maradt voltam a Kiserleti Fizikai Intezet-
inkabb Debrecenben - kod- ben. A professzor keresere a kod-
kamrar fejleszteni. karnrakkal+ vagyis, a vizgoz ki-
- En mar szuletesemkor hazas- csapodasa nyoman a reszecskek
sagot kotottem a fizikaval, kimutatasira alkalmas kiserleti
hiszen1930-ban lattarn meg a eszkozzel -, ezek fejlesztesevel
napvilagot Tiszaladanyban, ab- Szalay Sandor es Csikai Gyula foglalkoztam. Rajottem egy
ban az evben, amikor Pauli a vi- hasznalaton kivuli oreg kodkam-
lagon eloszor tetelezte fel, hogy leteznie tam az Arpad teri templomban, ahol ra hibajira, es arra, hogyan lehet azt ki-
kellegyigenkicsiny"energiatolvajnak", evek ota segedkantorkent muzsikal- javitani. Ezt kovetoen terjesztett fel de-
egy meg fel nem fedezett semleges tol- tam. Egy presbiter a kijiratnal gratu- monstratori allasra Szalay, amit meg is
tesf reszecskenek - kezd bele elettorte- lalt: "Az isten aldja meg, Kantor ur, kaptam. Igaz, mivel a fizikaszak Deb-
netebe Csikai Gyula. - Reformatus ne- azert, hogy eleternben rneg egyszer recenben megszGnt, a diplomarnba
velest kaptam, fogekony voltam a vi- hallhattam a Tell Vilmos-nyitanyt," nem az kenilt, hogy fizikus, hanem az,
lagra. A zene, a nyelvek es az irodalom Hogyne tetszett volna neki, 0 ertette: hogy fizika-matematika szakos tanar.
legalabb annyira erdekelrek, mint a ter- ennek a nyitanynak a templomi meg- Nem bantam, annyira erdekelt a mun-
meszettudornany, es szinte csak a velet- jelenitese nem mas, mint a ket 18 eves ka, arnibe belefogtam, hogy a felajin-
lenen mulott, hogy az utobbit valasz- diak csattan6s valasza az iskolak alla- lott Szovjetuniobeli aspiranturat isvisz-
tottam. De meg az is konnyen megle- mositasira. szautasitottam,
het, hogya tudomany valasztott engem - Megsem a lelkeszi hiuatastes a ze- - A Szalay Sandor keze alatt mar
- trefalkozik. a fizika debreceni felleg- net, hanem aJizilultvalasztotta elethi- egyetemistakCnt megkezdett klltata-
varanak- 1948-at irtunk, az iskolakat vatasalll.Hogyan tortent ez? sa val6banperspektivikus volt, hiszen
allamosirottak, az erettsegireteleket - Az erettsegire valo felkesziileskor a neutrino kimutatasa miatt hajszal
egysegesitettek, a vizsgabizottsagok- osztalyfonokorn, Jakucs Istvan biztara- hijan Nobel-dijasok lettek. Mar 1956
hoz pedig vizsgabiztosokat rendeltek sara az altala sajit bevallasa szerint nem oszen megvoltak az eredmenyelk,
ki. Osztalyfonokom sietett veh.ink ko- elegge ismert harem - a kvantumfizi- amelyeket Lengyelorszagban ismer-
zolni, csak azok tehetik le az orgonista kavaI, atomfizikaval, radioaktivitassal tetett, de csak 1957-benpublilulltak,
kantori vizsgat, akik a megerositett kapcsolatos - tetel megertese erdeke- mikiizben a Nobel-dijjal kitiintetett
vizsgabizottsag elatt sikeresen erettse- ben meghallgattuk Szalay Sandor 00- Reines is Cowanpar honappal koralr

166 • ELET ES TUDOMANY • 2014/6



ban, 1956. julius 20-an kozzetette a
neutrino kozvetlen kimutatasat igazolo
cikket a Science-ben. Hogyan "sike-
riilt" elkesniiik?
- Szalay Sandor 1953-ban javasolta,
hogy meg kellene probalni a helium
6-os izot6pot bejuttatni a kodkamraba,
es Iefenykepezni ennek bomlisnyoma-
it, mondhatnam ugy is, a kondenzcsik-
jait. En azonban rajottem, hogya bom-
Iisban keletkezo elektronok energiaja
annyira nagy, hogy a tervezett kiserlet-
hez uj kodkarnrat kell tervezni es epire-
ni. Meg kell ketszerezni a korabbi me-
retet, a pontszerii villanolampat pedig
hosszu, neonszeni fenyforrasa kell ki-
cserelni. A villanolampa ugyanis, ami
csak akkor ad fenyt, amikor erzekeny a
kodkarnra terfogata, nagyon fontos re-
sze a kiserletnek, igy a munkater ho-
mogen megvilagitasahoz kifejlesztet-
tiink egy 30 centimeter hosszu xenon
toltesfi vekony villanolampat. Ez akkor
vilagujdonsig volt, ami nagyon derek,
csak az a bokkeno, hogy onmagaban
ennek az eszkoznek a megalkotasa fel-
evvel kesleltette az uj expanzi6s kod-
kamra elkesziiltet. A megfelelo iiveg-
csovet egy berekfurdoi kutatomer-
nok hobbib61 fejlesztette ki, abban a kis
uveggyarban, ahol dolgozott. A specia-
lis iiveg alkalmazasahoz meg kellett ol-
dani olyan problernat, mint az iiveg- es
a femelektrodak osszeforrasztasa, sziik-
seg volt tovabbi az aluminium es gumi
vulkanizalasara is- ez volt a kodkarnra
dugattylija -, amihez egy ujpesti iparos
ertett. Mindezek nagyon idoigenyesek
voltak, igy kisse elkestunk: bar koran
indultunk, rnegis keson erkeztunk.
- Tulajdonkeppen, mi tortou ebben a
titokzatos kOdkamraban?
- Viz es alkohol kevereket felitattuk fe-
kete zselatinba, betettiik a munkaterbe,
ahol elparolgott. Ezt kovetoen a goz- es
hidrogengaz-terfogat kiterjesztesevel
hirtelen lehiitotruk, emiatt a goz, ami
addig egyenletesen toltotte ki az egesz
teret, kicsap6dott az elektron- es a visz-
szalokott litium-atommag altal keltett
ionokra. A kodkamra erzekenyseget
ugy allitottuk be, hogy a flashlarnpa
pontosan akkor villanion, amikor a ki-
terjesztesi arany megfelelo. Ezt megelo-
zoen allitottuk elo a rovid eletii heli-
um-6 izot6pot a kamra tereben, amely-
nek egy resze az erzekeny idoben bom-
lott el.A kiserletet tobb mint tizezerszer
vegeztuk el, sok szaz meternyi filmre.
Ezeket elohivtuk, mire 1956-ban sike-

K6dkamra

ri.ilt rneglatni es lefot6zni a bomlasi fo-
lyamatot. A betareszecske energiajat
rnagneses terben a palya gorbi.iletebol
hataroztuk meg.
- Mier: joglalkoztatta Onoket a neut-
rino?
- A radioaktiv bomlasok - vagyis az
alfa-, beta- es gammasugarzas - meg-
ertese Marie Curie-tel kezdodoen na-
gyon izgatta a fizikusokat. Reszben a
hadi hasznositas, reszben pedig a bekes
celu felhasznalas, vagyis az orvoslas es
az energiatermeles addig soha nem la-
tott perspektivai miatt. A betasugarzas
megerteseben Pauli 1930-ban kozzetett
feltetelezeset, ami szerint leteznie kell
egyeddig meg fel nem fedezett kicsiny,
toltes nelkuli reszecskenek, nem sokkal
kovette a neutron felfedezese, ami
Chadwick erdeme 1932-ben. igy allt
ossze, hogy az atommagban - a proto-
non kivi.il - van egy semleges reszecs-
ke, ezt nevezte 0 el neutronnak, es be-
tabomlaskor - maskeppen elektron-
ernisszio letrejottekor - ebbol lep ki egy
elektron es meg egy kis reszecske, ami
Pauli feltetelezesenek megfeleloen fele-
losse teheto a latszolag hianyzo energia-

Nutrino vissza/6k6 hatasa

K6dkamra·fe/vete/

ert, impulzus es impulzus-momentu-
rnert. Mi ennek a Fermi altal neutrin6-
nak elnevezett semleges reszecskenek a
nyomaba eredtiink, celunk az volt,
hogy bizonyitsuk, az energia-, es im-
pulzus-rnegmaradas torvenye radioak-
tiv kolcsonhatasok eseten sem seriil.
- Hogyan hatott az Onok tudomanyos
eredmenye a magyar jizikara, es sze-
melyesen az On karrierjere?
- Mivel az altalunk keszitett felvetelek
nagyon szepen bizonyitottak a neutri-
no letezeset, Szalay professzor 1956 ok-
t6ber kozepen arra kert, menjek el
Krakk6ba, Lublinba, es Vars6ba tartsak
eloadasokat a kutatasainkrol. Szalayar-
ra is megkert, irjam le a kiserletiinket
egy akkor j6 nevfi olasz szaklapban, a
Nuovo Ciment6ban. Ami Photographic
evidence for the existence if the neutrino
cimmel jelent meg 1957-ben. Meg
ugyanebben az evben tartottak
Paduaban es Velenceben egy nemzet-
kozi konferenciat, ahol a vezeto fiziku-
sok zorne megjelent: Heisenberg, Pauli,
a pi-mezont kimutat6 Powell, Yukawa
es Ivanenko, ok valamennyien Nobel-
dijasok. Ezen a konferencian a neutrin6
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kapcsin Heisenberg azt mondta Sza-
laynak: "Alig vannak rna mar olyan fi-
zikusok, akik ezt a sok munkat vallal-
nak". Arra utalt ezzel: ahhoz, hogyezt
a kiserleti fizikai sikert elerjiik, ezer-
szamra kellett a kiserletet ujra es ujra el-
vegeznunk, es tizezerszamra kellett fel-
veteleket keszitenunk. Ezen az ornin6-
zus konferencian tobb rnagyar fizikus
is reszt vett, peldaul Marx Gyorgy, aki
elesztoje es kitlino ismertetoje volt a ho-
ni fizikanak es tartotta a kapcsolatot
kiilfoldon elo neves magyar fizikusok-
kal. 0 is segitette, tamogat-
ta a pilyamat. Itthon Szalay
professzor javaslatara meg-
honositottuk a neutronfizi-
kat es egy kis atornreaktor
epitesere is kiserletet tet-
tiink, de nem kaptunk hoz-
za megfelelo ffitoelemet, igy
ez a programunk meghiu-
sult. En a rnagam reszerol,
megis nagyon szoros kap-
csolatba kerilltem a vilagban
foly6 bekes celu nuklearis
kiserletekkel. Ugyanis 1966-
ban felkeresett engem Deb-
recenben az ENSZ Nem-
zetkozi Atomenergia Ugy-
noksegenek egyik titkara es felkert,
dolgozzak nekik, annak erdekeben,
hogy a fejlett es fejIodo orszigokban
minel tobb helyen meghonositsuk a
nuklearis kulturat. Teller Ede es Wig-
ner Jeno munkassagat is Marx Gyorgy
reven ismertem meg, raadasul sikerillt
is mindkettojuket meggyoznom arrol,
jojjenek el Debrecenbe. Szemelyes se-
gitseget is kaptam, Wigner sokfelekep-
pen igyekezett engem a nernzetkozi tu-
domanyos elet potentatjainak figyel-
mebe ajinlani. Egyszer peldaul, a Deb-
recenbe kene menni, pulykakakast kene
venni kezdetii dalt enekelve jott felem
egy konferencia nyitofogadasan. A
Nobel-dijas Wigner ezen maganszama
nagyon hatasos "bemutatasnak" bizo-
nyult, mert attol kezdve tenyleg kezd-
tek ram figyelni. 6 ezt elvezte, de el-
vezte a magyar beszedet is, hiszen anya-
nyelvunkon folyt kozottunk a sz6.
- Mikor Iatogatott el Wigner Debre-
cenbe?
- Mar 1976-ban hivtam, akkor azon-
ban azt mondta: "Megneztem a terke-
pet, es ugy Iattam, hogy Debrecen na-
gyon kozel van Oroszorszaghoz", Eh-
hez tartotta magat hat evig, es csak
1983-ban, 81eves koraban jott el, akkor
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viszont korcsardast tancolt a lakasunk-
ban. Mondhatom, mindannyiunk
nagy oromere, Ez nagyon fellelkesitett
es amikor 1984-ben egy amerikai utam
alkalrnaval Teller Edevel talalkoztam -
akkor 0 volt az igazgatoja az egyik hi-
res kaliforniai laborat6riurnnak - fel is
emlegettem Wigner debreceni korcsar-
dasat. Erre 0 azt mondta: "Wigner eb-
ben iskolonb volt nalarn." Teller Debre-
cen iranti erdeklodeset vegul egy
atomfutomfivekkel kapcsolatos javasla-
tunkkal sikerillt felkelteni.

A debreceni A TOMKI epiilete

- A nyolcvanas evek vegen Onok
meglehetiisen nagy feltunest keltettek
ezzel az otletiikkel, hogy Debrecen
tClVfutesetcelszerii lenne atomenergi-
ara kapcsolni. Mi lett ennek a Teller
Ede altai is izgalmasnak Wit iitlet-
nek a sorsa?
- Vilagos volt szarnunkra, hogy atom-
fUtomuvel sokkal olcsobbi lehetne ten-
ni a tavfiitest, Ezt meg is terveztiik, am
azzal kellett szembesiilrnink, hogy
olyan fUtoelem, amire nekiink sziikse-
gunk van, nines rnasutt csak Kinaban.
Az ottani atomenergiai miniszterium
meghivasara volt szerencsem tiz napot
Kinahan tolteni, es konstatalni, hogy a
vilag osszes akkori fUtoelemtipusa ren-
delkezesukre all. Szallitas azonban,
megsern lett a dologb6l, mert a kinaiak
akkor meg nem irtak ala az atornso-
romp6 egyezrnenyt, igy nem lehetett
toliik atomffitoelemet - vagyis dusitott
urant - vasarolni, igy a rni debreceni
energiareformunk nem val6sulhatott
meg, am a program Tellert tovabbra is
erdekelte, 1990. november vegen Svajc-
ban, a Paul Scherrer Intezetben volt egy
nagyon szfik korfi tanacskozas a hot
terrnelo atornreaktorokrol - maskep-
pen atomfiitomiivekrol, Ott talalkoz-

tunk esbeszeltiink errol ujra.Akkor mar
nagyon szep municio birtokiban tar-
gyaltam vele: vittem rnagammal Antall
J6zsef miniszterelnok ur meghiv6 leve-
let, Kosary Domokos uzenetet, hogy a
Magyar Tudomanyos Akademia tiszte-
leti tagjava valasztotta es j6 lenne, ha a
december elejirendkiviili kozgyfilesen at
tudna venni az oklevelet,
- Teller 1990 ve~Cn atvette oklevelet
az Akademian. Alita a szavat, is ezt
kovetoen Debrecenbe is ellatogatott?
- Nem, meg akkor sem, mert vissza

kellett mennie Amerikaba,
de megigerte, kovetkezo ev
februarjiban eljon es legalabb
egy hetet tolt Debrecenben,
hogy reszletesen beszeljunk
az odatervezett atomffito-
mfivekrol, Neki is volt ekkor
otlete, arnit el is mondott az
akademiai eloadasiban A Jold
alatti atomreaktorok lCtes{tese
cimmel. Aztan 1991-ben
tenyieg eliott, Szerveztunk
ugyanis, egy szfik koru ta-
nacskozast, amire kiilfoldiek
is elfogadtak a rneghivasun-
kat. Egyontetfien tamogattak
az atomffitorntivet. A javaslat

Tellernek nem volt uj, hiszen az anya-
got 1984-ben elvittem neki Kalifomia-
ba. Teller otletei kozul pedig engem kii-
lonosen erdekelt a fuzios reaktor, arni-
nek a letrehozasit mar nagyon regen, a
hasadasos tipusu, vagy maskeppen ura-
non alapul6 reaktorok megvalositasaval
parhuzamosan javasolta. Ennek kidol-
gozisahoz vegeztunk olyan mereseket
Debrecenben, arniIyeneket az Egyesillt
Allamokban akkor nem tudtak meg-
csinalni. Ez nem volt veletlen, rni Deb-
recenben ugyanis tudatosan valasztot-
tunk olyan kutatasi terilletet, ahol kez-
dernenyezok Iehettiink. Ezert honosi-
tottuk meg a neutronfizikat eshoztunk
letre olyan laborat6riumot, ahol szoras-
mentes kornyezetben lehet mereseket
vegezni,
- Teller zsenialis elgondolasa afuzios
reaktorrOiazota sem valosult meg ...
- Nem, de tobb helyen folynak igeretes
kiserletek. igy zajlik egy kiserlet EU-
osszefogassal Franciaorszagban es van
egy igerer, hogy meg is val6sul 2030-
ra. Akkor leszek en eppen szazeves...

DOMBI MARGIT
A debreceni neutrin6k{serletrol tovabbi-
akat a Termeszet Vilaga [ebruari sza-
maban olvashatnak.


