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fizikai szemle



VESZTERGOMBI GYÖRGY, 1943–2016

Vesztergombi György eltávozott. Korunk egyik legna-
gyobb kísérleti részecskefizikusa volt, meghatározó
szerepet játszott csaknem valamennyi magyar vonat-
kozású részecskefizikai együttmûködés megalapításá-
ban. A Fizikai Szemle jelen számát jórészt neki szen-
teljük, a cikkeket tanítványai és munkatársai írták, és
azokból hihetetlenül sokoldalú fizikus képe bontako-
zik ki.

Gyuri egészen fiatalon kitûnt remek ötleteivel és
kimeríthetetlen munkabírásával. Még nem is találkoz-
tam vele, de már regéltek róla a 70-es években, Dub-
nában. Az egyik ilyen legenda szerint az együttmûkö-
dés délutáni megbeszélésén felmerült egy megoldat-
lan probléma és Gyuri másnap reggel jelentkezett a
megoldás 20 oldalas jelentésével. Amikor hosszú kül-
földi munka után hazatért Magyarországra, azonnal
nekilátott az RMKI Részecskefizikai Osztály átszerve-
zéséhez. A cikkekbôl kiderül, hogyan szervezte meg
az L3-együttmûködés magyar csoportját, vitte be Ma-
gyarországot az NA49- (késôbb NA61-), ALICE- és
CMS-együttmûködésekbe.

Nem lehetett neki nemet mondani. Engem, aki ad-
dig csak alacsony energiás fizikával foglalkoztam, rá-
beszélt, szervezzek csoportot a LEP elektron-pozitron
ütköztetô OPAL-kísérletéhez, pedig ezzel a saját L3-
csoportjának csinált konkurenciát. Rávette a magyar
részecskefizikus-közösséget, támogassa Magyarország
csatlakozását az LHC két kísérletéhez, a CMS-hez és
az ALICE-hoz (Élet-halál kérdése, hogy mindkettôhöz
csatlakozzunk! – mondta mindenütt), majd a döntés-
hozókat, hogy írják alá a csatlakozást és fizessék be a
magyar hozzájárulást a két kísérlet megépítéséhez.
Akkor az a furcsa helyzet állt elô, hogy Magyarország
utolsónak írta alá a csatlakozást és elsôként fizette be
a hozzájárulást.

Jórészt neki köszönhetô Magyarország számos ré-
szecskefizikai tevékenysége:

• a Budapest-fal nevû detektorelem megépítése az
NA49-kísérlethez;

• sikeres részvétel a CMS-kísérlet Hadron Forward
kaloriméterének megépítésében;

• a hihetetlenül sikeres Detector Data Link gyors
adatgyûjtô rendszer létrehozása és legyártása eredeti-
leg az ALICE-kísérlethez, amelyet utána tucatnyi más,
nagy kísérlet is felhasznált;

• a CERNtech kisvállalkozás létrehozása az RMKI–
CERN együttmûködés technikai támogatására;

• Magyarország belépése az LHC Computing Grid
rendszerbe és a CMS egyik legsikeresebb Tier-2 adat-
elemzô központjának létrehozása az MTA KFKI
RMKI-ban;

• a Wigner FK bekapcsolódása a CERN gyorsító-
technikai fejlesztésébe, különös tekintettel a lézeres
plazmagyorsításra.

Mindezt határozottan, lelkesen, mindig optimistán,
jó humorral és elképesztô kitartással vitte végbe.

Részecskefizikát oktatott az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetemen, tanítványai mindenütt ott vannak,
ahol kísérleti részecskefizika folyik. Részt vett az L3-
kísérlet fotonütköztetési tanulmányaiban, és amikor
ottani tanítványa, Csilling Ákos e témában megsze-
rezte PhD-fokozatát, majd átjött hozzánk, az OPAL-
kísérletbe, hozta magával a témát és abból számos
diplomamunka és PhD-fokozat született nálunk is.

Kitûnô elôadásokat tartott mindig alkalmazkodva a
hallgatóság érdeklôdési szintjéhez, kisiskolásoktól
egészen a saját csoportszemináriumunkig. Megalapí-
tásától kezdve ô volt a magyar CMS-csoport vezére és
a magyar CERN-bizottság fizikus tanácsadója.

Reméljük, a tisztelt magyar fizikusközösség ugyan-
olyan szeretettel fogadja ezt az emlékszámot, ami-
lyennel szerzôi megírták.

Horváth Dezsô
vendégszerkesztô
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EGY ÉLETÚT MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont

1962: A Mikszáth téri gimnázium kibernetikai szakkörének egyik
büszkesége a csodamalom, amely a malomjátékot játssza élô ellen-
féllel. A 40 jelfogóval mûködô asztali készülék ugyanannyit tud, mint
a Philips gyár 136 elektroncsôvel és ugyanannyi germánium diódával
mûködô szobanagyságú berendezése. Vesztergombi György, a gép
egyik építôje ellenôrzi a játék mûködését. (MTI Fotó: Mikó László)

Siklér Ferenc

Életének 73. évében elhunyt Vesztergombi György, a
magyar nagyenergiás fizikai kutatások meghatározó
alakja, az MTA Wigner FK professzor emeritusa, az
ELTE TTK nyugalmazott egyetemi tanára.

Vesztergombi György – számunkra Gyuri – 1943-ban
Mohácson született. A budapesti Piarista Gimnázium
elvégzése után tanulmányait az ELTE TTK fizikus sza-
kán folytatta. Diplomamunkáját a KFKI-ban a Magfizi-
kai Osztályon neutronok által elôidézett reakciók vizs-
gálatából írta. 1967-ben szerzett fizikusi oklevelet.

Gyuri kísérleti fizikusi pályafutását a Nagyenergiás
Osztályon, a buborékkamra-felvételeket feldolgozó
csoportban kezdte. Nagy Elemérrel a semleges kao-
nok négyfotonos bomlásának kiértékelésében vett
részt. Hamarosan csatlakozott a szerpuhovi gyorsítón
végzett kísérletekhez. Kifejlesztett módszere lehetôvé
tette, hogy fotók helyett az adatokat tartalmazó mág-
nesszalagok feldolgozására térjenek át. A szénen való
kaonregeneráció vizsgálata szolgált kandidátusi disz-
szertációjának alapjául (Egyesített Atommagkutató
Intézet, Dubna, 1974).

A kísérletek sikeres befejezése után Gyuri a Genf
melletti CERN-ben dolgozott tovább. A proton-proton
ütközônyalábos gyorsítón Pierre Darriulat csoportjá-
ban a nagy merôleges impulzusú jelenségek vizsgála-
tával foglalkozott. 1976-tól a protonok kvarkszerkeze-

tének vizsgálatát az SPS gyorsító müon-nyalábján
folytatta, a késôbb Nobel-díjjal kitüntetett Carlo Rub-
bia csoportjában. A Nagy Elektron-Pozitron Ütköztetô
L3-kísérletének tagjaként részt vett a W- és Z-bozonok
részletes tanulmányozásában. A kísérletek egyik fon-
tos eredménye volt, hogy csak háromféle neutrínó lé-
tezik a természetben.

A 80-as évek közepén már Münchenben, az MPI-
ben dolgozva csatlakozott az NA35 streamerkamrás
kísérlethez. Ez volt az elsô próbálkozás az anyag ko-
rábban nem ismert halmazállapota, a kvark-gluon
plazma felfedezésére. Gyuri 1990-es hazatérése után
itthon, az alacsonyabb energiákon dolgozó magyar
kísérleti csoportokra támaszkodhatott, a téma pedig
jól illeszkedett a Zimányi József vezette elméleti ne-
hézion-fizikai mûhely tevékenységéhez is. A magyar
CERN-csatlakozást kihasználva megalapította az
NA49-együttmûködés magyar csoportját Pálla Gab-
riellával, Fodor Zoltánnal és Sziklai Jánossal. Fontos
magyar hozzájárulásként megépítettük és üzemeltet-
tük a Budapest-fal nevû repülésiidô-spektrométert.
Kvark és mértékbozon kölcsönhatások címû akadé-
miai doktori értekezését 1992-ben védte meg.

Erre az idôszakra esik elsô találkozásunk is: szak-
dolgozati témát keresô egyetemi hallgatóként jártuk a
KFKI-t. A 2-es épületet látogattuk meg utoljára, Vesz-
tergombi professzorral szerettünk volna beszélni.
Meglepetésünkre egy közvetlen, fiatalos kutatóval
ismerkedtünk meg, aki lelkesen hívott Kolumbusz
hajójára, a lehetôségek hajójára. Így is lett: kinyílt az
új világ, magával ragadott minket a kísérleti nagyener-
giás fizika birodalma.

Gyuri az NA49-bôl kinövô NA61-kísérletnek egy
ideig társ-szóvivôje és az együttmûködés tanácsának
elnöke volt. Ezzel párhuzamosan megkezdte az elô-
készítô munkát a CERN Nagy Hadronütköztetôjén
tervezett kísérletekre.

A KFKI-RMKI kutatói irányítása alatt készítették el a
CMS-kísérlet Hadron Forward kaloriméterét. Csoport-
jának feladata volt továbbá a nyomkövetô detektor
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pozicionálása, a gyenge deformációk kiszûrése. A

Vesztergombi György, a tudományszervezõ

Göncz Ápád a CERN-ben (1997).

A Wigner Adatközpont átadása a Wigner Fizikai Kutatóközpontban, 2013. Jobb oldalt Pálinkás József MTA-elnök, mellette Orbán Viktor miniszterelnök,
középen Rolf-Dieter Heuer, a CERN fõigazgatója, mellette Pokorni Zoltán polgármester, balról a harmadik Vesztergombi György.

Magyar küldöttség a CMS-detektornál (2008).

kísérletek végül elvezettek a Higgs-bozon felfedezé-
séhez. Fontos, kezdeményezô szerepet játszott a Ru-
bin György és Kiss Tivadar mérnökcsapata által meg-
alkotott, a detektorok adatait nagy sebességgel elszál-
lító, üvegszálas átviteli eszköz (DDL) kifejlesztésében.
Az elkészült berendezéseket több nagyenergiás kísér-
letben, elsôként az ALICE-nál alkalmazták.

Gyuri elôre látta, hogy az LHC-n elôálló hatalmas
adattömeg klasszikus módszerekkel már nem lesz ke-
zelhetô. Kollégáival – köztük Ódor Gézával – egy asz-
szociatív programozáson alapuló számítógép kifejlesz-
tésében vett részt, amely több ezer processzort tartal-
mazott. A párhuzamos algoritmusok kérdésköre még
nagyon hosszú ideig érdekelte, legutóbb Fülöp Ágnes-
sel dolgozott ilyen eljárásokon. Az utolsó években erô-
sen foglalkoztatta az adatfeldolgozás nem processzoro-

kon, hanem programozható logikai kapukon történô
közvetlen, digitális elektronikai megvalósítása, valamint
ezek részecskefizikai, orvosbiológiai alkalmazásai.

Gyuri úttörô szerepet játszott új ötletek kidolgozá-
sában, forradalmi elképzelések megismertetésében és
terjesztésében. A neutrínók kölcsönhatásainak tanulmá-
nyozására megálmodott egy, az LHC protonjaival elô-
állított nyalábot: a Genfi-tó vizét használta volna giganti-
kus detektorként. Élénken foglalkoztatták a müonokkal
katalizált fúzió gyakorlati megvalósítási lehetôségei is.
Itthon az elsôk között ismerte fel a gerjesztett plazma
által hátrahagyott térhullámmal mûködô gyorsítók jelen-
tôségét. Reménykedett abban, hogy a TeV-ek után meg-
nyílhatnak a magasabb energiatartományok, és felbont-
hatjuk az eddig pontszerûnek ismert kvarkokat.

Vesztergombi György hosszú ideig volt a KFKI-
RMKI Részecskefizikai Fôosztályának vezetôje, tudo-
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mányos tanácsadó, majd az MTA Wigner FK profesz-

Vesztergombi György a CERN Intersecting Storage Ring (egymást
metszô tárológyûrûk) gyorsítójánál épülô mérôberendezést vizs-
gálja Igor Szavinnal 1975-ben. (CERN képanyag)

szor emeritusa. Nagyon fontosnak tartotta az egye-
temi hallgatók oktatását, a kapcsolattartást a fiatal
kutatókkal. Az ELTE TTK Atomfizikai Tanszékén elô-
ször címzetes egyetemi tanárrá, majd egyetemi tanárrá
nevezték ki. Több, mint 25 éven át tanított kísérleti
részecskefizikát. Számtalan tudományos diákköri,
diploma- és doktori dolgozat témavezetôje volt.

Munkája elismeréseként 1982-ben az Eötvös Lo-
ránd Fizikai Társulat Schmid Rezsô-díját, 1992-ben az
MTA Akadémiai Díját, 2009-ben a Magyar Köztársasá-
gi Érdemrend Tisztikeresztjét vehette át. Szerteágazó
ismeretterjesztô tevékenységét a Fizikai Szemle 1999-
ben Nívódíjjal jutalmazta. Az MTA Fizikai Osztálya
Részecskefizikai Tudományos Bizottsága, a Magyar
CERN Bizottság, valamint számos CERN-központú
testület tagja, magyar delegáltja vagy képviselôje volt.
A Magyar Tudományos Mûvek Tára több, mint 1100
tudományos közleményét tartja számon.

Az utolsó találkozás során már súlyos betegen,
otthon, ágyban fekve fogadott minket. Nagyon gyor-
san a fizikára terelôdött a beszélgetés: nagyintenzitású
nyalábok, magfúzió, egybites processzor. Tele volt
kidolgozott és még kidolgozásra váró, nagyszabású
tervekkel. Tudta, hogy ezeket már nem ô valósítja
meg. A végén egymásra nézve kezet fogtunk.

Személyében egy nagy hatású, sokoldalú, ötletek-
kel teli tudóst veszítettünk el. Gyuri tevékenységével
sokaknak adott lendületet, kutatók új generációit indí-
totta el pályájukon, akik szellemi örökségét továbbvi-
szik és emlékét jószívvel megôrzik.

Vesztergombi György a Fizikai Szemlében
Semleges kaonok vizsgálata Szerpuhovban – 1982/1116
A jövô kísérleti fizikája és a párhuzamos számítógépek – 1994/168
A bölcsek kavicsa – az irracionális elektron – 1997/356
Magyarország, CERN és a részecskefizika jövôje – 1999/5
Találkozásaim Telegdi Bálinttal – 2002/4

EMLÉKEIM A KEZDETEKRÔL Centre de Physique des Particules de Marseille
Nagy Elemér

Elôször 1967-ben találkoztam Gyurival. Buborék-
kamrás felvételeket hoztam párizsi tanulmányutam-
ról azzal a céllal, hogy ezeket a KFKI Kozmikus Su-
gárzási Osztályán értékeljük ki. Akkortájt a részecs-
kefizika központi témája a kombinált tér- és töltés-
tükrözési (CP) szimmetria sérülésének tanulmányo-
zása volt, és ehhez fontos információval szolgált a

rövid életû semleges kaonok töltött, illetve semleges
pionokra történô bomlási gyakoriságának pontos
meghatározása. A felvételek kiértékelése ehhez járult
hozzá. Telbisz Ferenc, aki a számítógépes rekonst-
rukciót irányította, azzal a jó hírrel fogadott, hogy az
Osztályra éppen akkor vett fel egy „igen tehetséges
fiatal kutatót”, aki a felvételek kiértékelésében segít-
ségemre lesz. Gyuri, a fiatal kutató valóban minden
várakozásomat felülmúlta, miután igen hamar egy
egészen eredeti algoritmust javasolt és valósított
meg, amivel azonosítani tudtuk a semleges pionokra
történô bomlást azzal, hogy a kamrában lefényképe-
zett 4 (esetenként 3) foton egy közös térbeli pontból
indult ki. Mindannyiunk számára, akik ebben az ana-
lízisben részt vettünk, világos volt, hogy egy nem
mindennapi tehetséggel dolgozunk együtt, aki ígére-
tes jövô elôtt áll. Igyekeztem errôl többször is biztosí-
tani aggódó édesanyját. Az idôben Gyuri ugyanis
súlyos operáción esett át, de hála a kiváló orvosi be-
avatkozásnak és nem utolsó sorban Gyuri hatalmas
akaraterejének és az ôt mindvégig jellemzô nagyfokú
fegyelmezettségének, úgy tûnt, hogy teljesen vissza-
nyerte egészségét.

Nem sokkal ezután csatlakoztunk egy Szerpuhov-
ban tervezett kísérlethez, amelynek célja a híres Po-
merancsuk-tétel ellenôrzése volt. A tétel szerint a ré-
szecskék és antirészecskék hatáskeresztmetszetének
különbsége aszimptotikusan zérus értékhez tart. A
70-es évek elején a szerpuhovi protongyorsítón le-
hetett megvalósítani a világ legnagyobb energiájú
ütközéseit, így igen érdekesnek tûnt annak megvizs-
gálása, hogy ez a rekordnak számító energiatarto-
mány már aszimptotikusnak mondható-e. A javasolt
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kísérletben közvetlenül meg lehetett határozni a

Vesztergombi György és a Nagy Hadronütköztetõ (LHC)

Az LHC-alagútban 2008-ban, az LHC indulásakor. LHC-bögrét vizsgálva.

Nyílt nap a Wigner Fizikai Kutatóközpontban, Csillebércen, 2014-ben, Pokorni Zoltán polgármesterrel és mögötte Török Ádámmal, az MTA fõtitkárával.

semleges kaon és semleges antikaon hatáskereszt-
metszetének különbségét. Minthogy a semleges kao-
nok tanulmányozásában már rendelkeztünk bizo-
nyos tapasztalattal, a kísérlet vezetôje, Igor Szavin
örömmel fogadta csatlakozásunkat, különösen azért,
mert Gyuri vállalta, hogy az alkalmazott detektorban
rekonstruálja majd a kaonok bomlásából származó
töltött pionok trajektóriáját. Vállalását ebben az eset-
ben is teljesítette, bár a feladat itt különösen nehéz
volt, miután nem vizuálisan megjelenített, hanem
szabad szemmel nem látható, 2-dimenziós elektroni-
kus adatokból kellett visszaállítani a 3-dimenziós
részecskepályákat. A sok hamis kombináció hatha-
tós kiszûrése nagy leleményességet igényelt. A dub-
nai EAI-ban, ahol a számítógépes programot írtuk és
teszteltük, akkoriban egyetlen központi, nagy telje-
sítményû CDC-gép üzemelt. A normális üzemmód az
volt, hogy a felhasználó este 6 óráig leadta lyukkár-

tyáit, majd másnap reggel mehetett az eredményért.
Nyilvánvalóan ilyen körülmények között véges idô
alatt nem lehetett részletesen tesztelni egy bonyolult
rekonstrukciós programot, ami igen sok futtatást
igényelt. A megoldást Gyuri találta ki. Engedélyt kért
arra, hogy éjszakánként beengedjenek a gépterem-
be, és a gép üresjárataiban lehetôvé tegyék, hogy a
program eredményét a helyszínen ellenôrizzük, és
ha kellett, a paraméterek megváltoztatásával újrafut-
tassuk. Mai nyelven, rendszeres éjszakai mûszakokat
végeztünk a számítógép mellett – elsô alkalommal
az EAI történetében. Mindez döntô szerepet játszott
abban, hogy az együttmûködés a kijevi „Rochester
Konferencián” 1970-ben be tudta mutatni elsô ered-
ményét.

Téves lenne a fentiek alapján azt gondolni, hogy
Gyuri csak a részecskefizika technikáját ûzte igen
magas szinten. Vérbeli fizikus volt. Sohasem vesztette
szem elôl a kísérlet fô célját. Elsôsorban mindig az ér-
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dekelte, mit mondanak az adatok. Módszereit is min-
denekelôtt azokon próbálta ki. A gyorsítók által ka-
pott adatokat hatalmas kincsesbányának tekintette.
Az vezette, hogy olyan jelenségeket fedezzen fel ben-
nük, amit addig még senki sem látott, sôt talán még el
sem képzelték, hogy létezik. Emlékszem, hogy a
c-kvark felfedezését követôen éjt nappallá téve dolgo-
zott azon, hogy a dubnai adatokban olyan rezonan-
ciacsúcsokat találjon, amelyek mindaddig mindenki
elôtt rejtve maradtak. Manapság, amikor a részecske-
fizika is rendkívül fejlett szimulációs és kiértékelési
technikát alkalmaz, a primer adatok iránti megkülön-
böztetett figyelem példaértékû kell maradjon a fiatal
generáció számára.

Dubnai együttmûködésünk után a sors úgy hozta,
hogy kutatói pályánk párhuzamos vágányokon halad-
jon tovább. Bár több alkalommal dolgoztunk ugyan-
azokon a gyorsítókon, például a CERN ISR protonüt-
köztetôjén, a CERN SPS 450 GeV-es protonszinkrot-
ronjának müon-nyalábján, vagy akár a CERN Nagy
Hadronütköztetôjén, többé soha sem vettünk részt
ugyanabban a kísérletben.1

1 Kivételt képez a CERN LEP elektron-pozitron tárológyûrûjén az
L3-kísérlet, de Gyuri oda azután érkezett meg, amikor én a neutrí-
nók oszcillációjának kutatására tértem át.

Így másoktól értesültem arról, mivel foglalkozik,
milyen sikereket ért el. Személyesen csupán konfe-
renciákon vagy a CERN kávézójában találkoztunk,
néhány esetben családja körében, vagy mint utoljára
is, a balatoni gyorsvonaton. Minden alkalommal él-
ményt jelentett a vele történô beszélgetés. Emlék-
szem, egyszer azt vitattuk, vajon Sam Ting csoport-
jának sikerült-e rátalálni a sötét anyag egyik forrására
a Nemzetközi Ûrállomáson elhelyezett berendezésé-
vel. Gyurit fôképpen azért foglalkoztatta akkor ez a
friss hír, mert már be akarta építeni másnapi egyete-
mi elôadásába.

Gyurit minden érdekelte, ami a fizikával kapcso-
latos. Még felsorolni is nehéz hiánytalanul, mennyi
témában vett részt személyesen. Emellett, felhasz-
nálva kiváló meggyôzô erejét, tanítványainak sere-
gét indította el ötleteinek megvalósítására. Meghatá-
rozó alakja volt a hazai részecskefizikai kutatások-
nak, és mindig büszkeséggel töltött el, hogy egyike
voltam azoknak, akik elindították pályáján. Mind-
annyiunknak nagyon fog hiányozni, kiváló tanácsai-
val, néha kritikus, de mindig építô meglátásaival,
csillogó tekintetével, szelíd, finom humorával. Osz-
tozom családtagjai bánatában. Ôket is pótolhatatlan
veszteség érte a szeretô férj és a nagyszerû édesapa
eltávozásával.

LEVÉL DUBNÁBÓL

Kedves Dénes!1

1 A levelet Nagy Dénes Lajosnak írták.

Nekünk, Vesztergombi György dubnai kollégáinak
nagy szomorúságot okozott a hír, hogy régi barátunk
eltávozott. Kérlek, add át részvétnyilvánításunkat ro-
konainak.

György elismert kollégánk volt itteni tartózkodása
és közös munkánk alatt mind a dubnai Egyesített
Atommagkutató Intézetben, mind sok más, Dubnán
kívüli részecskefizikai kísérletben. Kutatóként mindig
nyitott szemmel várta az új felfedezéseket ezen a terü-
leten, és aktívan állt hozzá a bonyolult problémák
megoldásához. Nagyon fontos volt hozzájárulása az
elektronikus kísérletek adatelemzési módszereinek
fejlesztéséhez.

Vesztergombi György nagyon intelligens személy
volt, akivel remekül lehetett tárgyalni nemcsak tudo-
mányos kérdésekrôl, hanem a mindennapi élet prob-
lémáiról is. Emberi kvalitásai segítették hozzá, hogy
sok nemzetközi kísérletben vezethessen magyar kuta-
tócsoportot.

Sokáig fogunk emlékezni rá.
Vesztergombi György kollégái nevében:

Igor Szavin

Vesztergombi György és Igor Szavin 1975-ben. (CERN képanyag)
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GENERÁCIÓM MENTORA MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
Boldizsár László

„…nem keresnénk egyetlen örömünket mások
megszólításában, ha abszolút magányunkban

bizonyosak lehetnénk az igazság felôl…”
(Karl Jaspers )

1991–96 között végeztem az ELTE fizikus szakát, s
negyedévesként kellett diplomamunkát választanunk.
Bennem már valamivel korábban megérlelôdött, hogy
a részecskefizikát választom, ráadásul annak a kísér-
leti ágát. Az egyetem elsôsorban az elméletiek felleg-
vára volt, és lehetett tudni, hogy kísérleti részecskefi-
zikát inkább a KFKI RMKI-ban lehet ûzni.

Gyuri ekkor bevezetô elôadást tartott nekünk kí-
sérleti részecskefizikából, így kézenfekvô volt, hogy
tôle lehetne a témához kapcsolódó diplomamunkát
kérni.

El kell mondani, hogy sok dologban nagyszerû
volt, viszont az egyetemi kurzusok tartása nem tarto-
zott ezek közé, ami elbizonytalanító tényezô volt. Ez
nem azt jelenti, hogy rossz elôadó volt. Ha épp egy ôt
érdeklô témáról beszélt, azt nagyon lelkesen, össze-
szedetten és szuggesztíven tudta elôadni, az egyetemi
alapozó órái azonban – legalábbis az én idômben –
nem ilyenek voltak.

Ennek ellenére jelentkeztem nála, méghozzá konk-
rétan azzal, hogy a LEP gyorsító valamelyik kísérleté-
ben szeretnék dolgozni, annak ellenére, hogy ô eb-
ben az idôszakban fôleg az NA49-re koncentrált, és
inkább ide irányította a diákokat. Késôbb is mindig
úgy éreztem, hogy a nehézion-fizika van nála a kö-
zéppontban, s a LEP (és azon belül az L3-kísérlet)
kicsit másodlagos volt.

Azt hiszem, talán már a dubnai évek óta érdekelték a
semleges kaonok, amelyeket az L3-ban keresni kezd-
tünk. A hadronikus eseményekben, két pionon keresz-
tül 4 fotonra bomló végállapotot kerestünk (Fülöp Ág-
nessel és Tóth Józseffel ), de elég hamar kiderült, hogy a
hatalmas statisztikai háttér miatt ez elég reménytelen
vállalkozás.

Végül fél évvel késôbb CERN nyári diákjaként sike-
rült közelebb kerülni a fotonfizikai folyamatokban ke-
letkezô semleges kaonokhoz, igaz csak a töltött pio-
nokra bomlókhoz (ami valamivel egyszerûbb problé-
ma), és ez elég jó alap volt egy diplomamunkához.

Azt hiszem, Gyuri minden diákja elmondhatja,
hogy a kezdeti nehézségek leküzdése után meglehe-
tôs önállóságot kapott a munkája során. Erre nagyon
jellemzô – bár magam sem tudom, miként alakult
így –, hogy Gyuri, mint témavezetôm, már csak
akkor találkozott a diplomamunkámmal, amikor azt
bekötve letettem az asztalára. Ô pedig fogta a közel
120 oldalas dolgozatot és elkezdte olvasni az elejétôl
fogva, oldalról oldalra, miközben ott álltam az író-
asztala mellett, és kezdtem magam furcsán érezni.
Végül úgy 20 oldal után kérdezett valamit, és utamra
engedett.

Gyuriról mindenkinek az jut eszébe, hogy rendkí-
vül sok és szerteágazó téma érdekelte. És valóban,
vannak kutatók, akik talán egész életüket egyetlen
téma dédelgetésével töltik el, de Gyuri nem ilyen
ember volt. Ahogy a természetben is vannak fajok,
amelyek csupán pár utódot hoznak létre, és azokat
óvják a végletekig, mások viszont rengeteg leszár-
mazottal próbálják biztosítani a fajfenntartást. Nos,
azt hiszem, Gyuri is inkább a nagy számok törvényé-
ben hitt.

A ’90-es évek vége még az a „hôskorszak” volt,
amikor nem léteztek fapados repülôjáratok, és a
CERN-be való utazás megfizethetô módját a végtelen
autóutak jelentették. Mai fejjel egyre inkább elképesz-
tônek tûnik ez a sok autózás, télen hóban, nyáron
légkondi nélküli autókban, közel 1400 km, ami 14-16
órát vett igénybe. Számos kaland és vicces történet
kapcsolódik ezekhez az utakhoz, amelyeket a részt-
vevôk azóta is széles körben mesélnek. Emlékszem,
hogy volt egy sorozat, amikor 3-4 egymást követô út
során mindig az a kerék lett defektes, amelyiknél én
ültem. Egyik alkalommal pár km-re Genf elôtt, sötét-
ben, esôben, egy híd alatt cseréltünk kereket. Min-
denki tudja, hogy Gyuri egy esernyôt használt „tem-
pomatként”, s az egyre nagyobb sebesség hajszolása
helyett inkább a megállások számát próbálta redukál-
ni. Akkor örült, ha az egész utat egyetlen müncheni
tankolással kellett csak megszakítani, sôt, a maga sze-
líd módján mindig azon bosszankodott, hogy miért
nem gyártanak olyan autót, amelynek a hatótávja elér-
né az 1400 km-t, hogy megállás nélkül lehessen eljut-
ni Genfig.

Nem tudok felidézni egyetlen alkalmat sem, amikor
Gyurit igazán ingerültnek láttam volna. Félelmetesen
nyugodt volt. Emlékszem egy alkalomra, amikor ko-
rán reggel kellett volna elindulnunk a CERN-be, ám a
kocsija másként gondolta. Fél nap szereltük, mire
valamikor délután útnak indulhattunk. Szerintem bár-
melyik átlagos idegrendszerrel rendelkezô ember már
rég fogott volna egy nagy kalapácsot, hogy azzal a
felismerhetetlenségig verje szét a makacs gépet, de ô
nem ilyen volt. A legdurvább bosszankodás, amit va-
laha hallottam tôle a mosollyal kísért „A csudába!”
felkiáltás volt.

E maratoni autózások legemlékezetesebb momen-
tumai azonban a hosszú, az egész utat végigkísérô
beszélgetések voltak, amelyek során szinte minden
témakör elôkerült; a fizika talán kevésbé, annál több
történelem, politika és kultúra. Az egyik kétszemé-
lyes utunkra azóta is különös örömmel emlékszem
vissza. Szinte repült az idô, az egész utat végigbe-
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széltük, újabb és újabb témákat érintve. Életem egyik

Piarista gimnázium (2011). Lelkesítõ magyarázat kollégáknak...

Az LHC indulása (2009).

Vesztergombi György, a tanítómester

...és kollégának.

legnagyobb élménye volt. Gyurit az egész világ érde-
kelte, rendkívül széles látókörû volt, az élet minden
területén kereste az összefüggéseket, törvényszerû-
ségeket, igazi fizikus módon szerette volna megis-
merni és megérteni nem csak a fizikai, hanem a tár-
sadalmi problémákat is, ráadásul nem az a fajta be-
szélgetôpartner volt, aki igazából csak a saját hangját
akarta hallani, ôszintén kíváncsi volt arra, hogy a
másik ember mit gondol.

Azt hiszem, Gyurinak igazán kivételes tehetsége
volt arra, hogy korán felismerje az egyes kínálkozó
lehetôségek súlyát. Emlékszem rá, amikor egy alka-
lommal (még a LEP idejében) minden, épp a CERN-
ben lévô magyart meginvitált egy elôadásra, amely a
leendô, sok-sok nagyságrenddel nagyobb adatmeny-
nyiség kezelésérôl szólt, és amelyet elég nehéz volt
komolyan venni… Pár évvel késôbb ebbôl nôtt ki a
grid, amelynek ma a Wigner Adatközpont a gerince.

Az utolsó téma, amelyen igazán szorosan együtt
dolgoztam vele 2005–2006 táján, a CBM-kísérlethez
kapcsolódik. Gyurinak volt egy rendkívül elegáns meg-
látása, hogy lehetne majd a CBM-kísérletben Y-mezo-
nokat megfigyelni; és igazán lelkesen, gyakorlatilag
kézenfogva végigvezetett az elgondolása mentén, ami-
nek a végén sikerült a megfelelô szimulációkkal kimu-
tatni, hogy az ötlet valóban mûködôképes.

A leginkább megdöbbentô és zavarba ejtôen példa-
mutató Gyuri személyiségében pontosan ez a végtele-
nül szelíd, ôszinte lelkesedés volt, amellyel élete vé-
géig a különbözô problémákhoz viszonyult.

Mint minden ember, ô sem volt tökéletes; de na-
gyon sokan nagyon sokat köszönhetünk neki. Renge-
teg embert, fôként diákot vont be szerteágazó ötletei
mentén a kísérleti részecskefizika kultúrájába. Ezen a
területen ma a részecskefizikusok egész generációja
hiányozna az ô munkája nélkül.

Kedves Gyuri, ôszinte tisztelettel búcsúzunk tôled!
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VILÁGPOLGÁR ÉS EGYETEMES KUTATÓ MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
Rubin György

Világpolgár és magyar

Vékony, csontos, kortalan alakja, fontos papírokkal
tömött, hanyag eleganciával hordott zakója a világ
minden táján, kutatóintézetekben, egyetemeken, bi-
zottságokban, politikusok irodáiban gyakran megje-
lent. Ehhez a nagy mozgékonysághoz segítségére volt
nyelvtudása, jónéhány nyelven írt és beszélt. Bárhol a
világon sikeres lehetett volna, rengeteg meghívást
kapott, de mindig hangsúlyozta, magyar akar lenni,
itthon akar boldogulni, még ha sokszor nehézségekbe
ütközik is. Magyar fiatalokat akar nevelni, és segíteni
ôket a tudományos pályán. Tanítványait nehéz lenne
összeszámolni.

A szuggesztív elôadó

Olyan szuggesztív elôadó volt, és olyan költôi elra-
gadtatással beszélt a tudomány eredményeirôl és le-
hetôségeirôl, hogy az még egyetemi és kutatóintézeti
falakon kívül is ámulatba ejtett sok embert. Megvolt
az a ritka tulajdonsága, hogy bonyolult dolgokról is
egyszerûen és közérthetôen tudott beszélni. Hadd
mondjam el két, ezzel kapcsolatos élményemet. Nem
is egyszer Többször volt vegyes érdeklôdésû társaság
nálunk, ahol Gyuri is megjelent. Szó szót követett,
majd egyszerre már csak Gyuri hangja hallatszott, és a
vendégsereg apraja-nagyja Gyuri felé fordulva vará-
zsolódott el a kozmosz rejtelmeiben, a világ és a tudo-
mány nagyszerûségében, az emberi elme nagyságá-
ban gyönyörködve. Barátaink hazamenetel elôtt azt
mondogatták, mindig ilyen érdekes, hasznos és izgal-
mas baráti találkozókra szeretnének járni. Azután ott
volt a 70., a feleségemmel közös születésnapunk.
Sokan gyûltünk össze. Gyuri mondta a köszöntôt, ami
persze pár kedves mondat után átalakult tudományos
elôadássá. Vendégeink sokáig emlegették a nevezetes
találkozót, nemcsak Gyuri rabul ejtô beszéde miatt,
hanem mert sokan lemaradtak a desszertrôl, mivel a
hosszú elôadás végét nem tudták kivárni, indultak a
vonatok, buszok, ágyba kellett dugni a gyerekeket…

Megvilágosodás, avagy mire jó
néhány karton cigaretta

Mesélte, hogy otthoni és iskolai (piaristák) szigorú,
konzervatív, vallásos neveltetése következtében milyen
idealista, ártatlan és naiv volt, amikor bekerült az egye-
temre. Az NDK-ban töltött nyári gyakorlat alatt azonban
egy pillanat alatt megvilágosodott, és attól kezdve telje-
sen más ember lett. Egy idôsebb, tapasztaltabb (dör-
zsöltebb) egyetemi társával együtt ment az NDK-ba
nyári gyakorlatra, aki már korábban is járt ott. Szólt
Gyurinak, hogy vegyen néhány karton cigarettát, amit

majd az utcán esténként árulnak, és így lesz egy kis
költôpénzük a sovány ösztöndíj mellett. Gyuri azelôtt
elképzelni sem tudta, hogy ilyet tegyen, fogalma sem
volt arról, hogy ez mivel jár, de bízott a barátjában, és
megvette a cigarettákat. Azután az NDK-ban egyik este
kiálltak az utcára, árulni a dohányt. Zavartan álldogált a
utcasarkon, és csak akkor jött rá, hogy mibe kevere-
dett. Rettegett attól, hogy jönnek a rendôrök, és letar-
tóztatják, hogy bûnei miatt villám sújtja az égbôl, de
csak addig, amíg nem jöttek a vevôk, pár perc alatt
elfogyott a készlet, és egész szép hasznot zsebeltek be.
Nem tartóztatták le a rendôrök, nem szakadt rá az ég.
Gyuri egy pillanat alatt megvilágosodott: „Ja, hát a Világ
az nem is olyan, mint ahogyan én eddig gondoltam! A
Világról gyerekként tanultam valamit, a Világ mûködik
valahogy, és ez a kettô nem mindig azonos!” Ez a felis-
merés azután egész életeben segítette, hogy a merev és
sokszor életidegen szabályok között ügyesen lavírozva
elérje fontosnak érzett céljait.

A ház

Azt mondta, egy férfinak építenie kell egy házat. Épí-
tett is egyet, nem is akármilyet, nagy panorámával
számtalan szobával. Olyan házat, amelyik sosem ké-
szült el, mert mindig új ötlete támadt, mindig épített
hozzá valamit, mindig lebontott valamit, mindig vál-
toztatott rajta. Tele volt ötletekkel. Gondoltam is,
hogy ô maga is olyan, mint a háza, nagyszerû, leve-
gôs, különleges, és félbehagyott… Korán ment el.
Annyi ötlete volt még! A Jóistennel folytatott párbe-
szédében állandó megerôsítést kapott, hogy hittel és
bizalommal építkezzen, alkosson, ötleteljen, de vala-
hogy a végén egy kicsit korábban hívták az égiek.

A munkatárs

Gyurit 49 éve, 1967-ben ismertem meg. Életutunk
sokszor találkozott, és életünk két idôszakában inten-
zíven együtt is dolgoztunk. Nem csak kollégák, ha-
nem barátok is voltunk.

1967-ben kezdtem dolgozni a KFKI-ban. Mindket-
ten a 4. épületben, ugyanazon a folyosón dolgoztunk,
ô a Nagyenergiás Osztályon, én a Fizikai Optikai La-
boratóriumban. Akkor még csak felületesen ismertük
egymást.

1975-ben kimentem dolgozni Dubnába. Veszter-
gombiék már 2 éve ott voltak. Akkor kezdôdött barát-
ságunk, és ismerkedtek meg a családjaink. Szakmai
kapcsolatunk nem volt, de mindig érdeklôdtünk egy-
más szakmai munkája iránt.

Legközelebb 1991-ben, a CERN-ben kapcsolódott
össze az életünk. Ô már évek óta ott dolgozott. Én ösz-
töndíjjal Robert McLaren csoportjába kerültem, ahol új
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generációs, nagy sebességû adatátviteli rendszerek

Két eszköz a gyors adatátvitelre, amelyet Vesztergombi György vezetésével építettek 2001-ben
(fölül), illetve 2002-ben (alul) magyar kutatók.

kifejlesztésén dolgoztak. Gyurit nagyon érdekelte a
téma, és sokat beszélgettünk errôl. Néhány évvel az
LHC-projekt elindítása elôtt voltunk, és a szakemberek
számára már akkor is világos volt, hogy az egyik legne-
hezebben megoldható technikai probléma a hatalmas
tömegû adat átvitele lesz a detektorokból a számítóköz-
pontokba. Ösztöndíjam lejártakor Robert McLaren azt
javasolta, hogy szervezzek egy fejlesztô csoportot ott-
hon a KFKI-ban, és mûködjünk együtt az adatátviteli
rendszerek fejlesztésében. Hazatérésem után tárgyal-
tam intézetem, az SzFKI igazgatójával, aki azt mondta,
hogy én egyedül foglalkozhatok a témával, de ehhez az
SzFKI semmilyem támogatást nem nyújt. Néhány nap
múlva véletlenül találkoztam Gyurival, és elmeséltem
neki a történetet. Azonnal megkérdezte, hogy át aka-
rok-e jönni az RMKI-ba, mert ha érdekel a dolog, meg-
próbálja elintézni. Néhány nap gondolkodás után igent
mondtam. Ezt követôen viszonylag rövid idôn belül az
RMKI-ban, a Nagyenergiás Fôosztályon megszervezték
a Detektorépítési Osztályt, amelynek élére kineveztek
osztályvezetônek. Hatékony együttmûködést alakítot-
tunk ki Robert McLaren csoportjával, és végrehajtot-
tunk néhány sikeres, közös projektet is. Hozzákezd-
tünk a nagy sebességû adatátviteli rendszerek architek-
túráinak kidolgozásához az LHC detektorai számára.
Robert elképzelése az volt, hogy ugyanazt az adatátvi-
teli rendszert fogja használni az összes detektor. Mivel
Gyuri már évek óta a CERN-ben dolgozott, rendkívül

kiterjedt kapcsolatrendszerrel
rendelkezett. Tájékozódott az
ügyben, és világossá vált szá-
mára, hogy Robert koncepció-
ját valószínûleg nem fogják el-
fogadni. A CERN egyes vezetôi
ugyan mellette álltak, de Gyuri
úgy gondolta, hogy a detekto-
rok technikai vezetôi nem fog-
nak támogatni egy ennyire
nagyszabású fejlesztô projek-
tet, mivel annak végrehajtása
nagyon bonyolult lenne, és túl
sok kompromisszumot kellene
kötniük az egyes detektorok
különbözô követelményei mi-
att. Ehelyett inkább a saját de-
tektorokra optimalizált adat-
átviteli rendszerek kifejlesztése
mellett teszik le a voksukat.
Gyuri azt javasolta nekem,
hogy a Detektorépítési Osztály
csatlakozzon az ALICE-kísér-
lethez. A bonyolult diplomá-
ciai manôverezést ô végezte,
amelynek eredményeként el-
kezdôdhetett együttmûködé-
sünk az ALICE adatgyûjtô cso-
portjával. Felkértek, hogy a
követelményrendszerük alap-
ján dolgozzuk ki az adatátviteli

rendszerük (Detector Data Link – DDL) architektúráját
és protokollját. Ezen a területen azonban nem voltunk
egyedül, egy svéd egyetem és egy német kutatóintézet
is meg akarta szerezni a DDL-projektet. Két évig tartó
kemény versenyben gyôztünk, és ránk bízták a DDL
kifejlesztését. Ebben a harcban Gyuri háttér-informá-
cióval sokat segített nekünk. Ezt követôen, a projekt
végrehajtása során mindenben számíthattunk rá. Sokat
segített például pályázatok elnyerésében és kapcsola-
tok megteremtésében. A legnagyobb harcot ô egyedül
vívta meg. A DDL kifejlesztésének költségeit legna-
gyobb részben a ALICE állta. A CERN-es szabályok sze-
rint azonban a gyártás költségeit a beszállító országnak
kell fedeznie. Emiatt teljesen lehetetlennek tûnt szá-
munkra, hogy a gyártás Magyarországra kerüljön. Gyu-
rinak minden ügyességére, tapasztalatára és egy nagy
adag szerencsére is szüksége volt ahhoz, hogy a pénzt
meg tudja szerezni a gyártáshoz. A CERN-ben a DDL-
projektet az egyik legsikeresebb kelet-európai techno-
lógiai projektnek tartják. Ezen sikerek tették lehetôvé,
hogy a világ számos más kutatóintézete is a DDL hasz-
nálata mellett döntsön. A magyarországi gyártás nélkül
ez a projekt nem kötôdött volna egyértelmûen az or-
szághoz. Gyurinak ebben a sikerben elévülhetetlen
érdemei vannak.

Több mint tíz évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy
ismét együtt dolgozzunk. 2011-ben nyugdíjasként
hazatértem az USA-ból. Az volt a tervem, hogy né-
hány év otthoni „levezetés” után végleg abbahagyom
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a szakmai munkát, és teljesen a hobbijaimnak élek.

1. ábra. Gyuri irodájának ajtaja a CERN-ben.

2. ábra. Az NA49 TPC-jében rekonstruált részecskepályák.

Sajnos vagy szerencsére ez nem így történt. 2014-ben
Gyuri megkeresett azzal, hogy van egy ötlete a bio-
informatika területén. Arra kért, hogy segítsek neki
az ötletet szabadalommá érlelni. Eleinte nem akartam
teljes erôvel beszállni a munkába, és csak annyit
ígértem, hogy szakértôként tanácsokat adok neki. A
lelkesedése azonban hamarosan engem is elragadott,
és teljes erôvel belevetettem magam a munkába.
2015 elején már benyújtottuk a magyar szabadalmi
kérelmet és 2016 elején a nemzetközi szabadalmi ké-
relmet is. Az utolsó találkozásunk és egyben búcsúnk
alkalmával megkért arra, hogy foglalkozzam a szaba-

dalom hasznosításával. Nagyon remélte, hogy sike-
rülni fog nekem ez a munka. Az idôm egy részében
tehát most ezzel foglalkozom, a hobbijaimra így ke-
vesebb idôm marad.

A szabadalmunk alapján egy olyan eszköz építhe-
tô, amely lehetôvé teszi, hogy a DNS-analízis egy fon-
tos és erôforrásigényes részfeladatát sokkal gyorsab-
ban és olcsóbban el lehessen végezni, mint a jelenleg
használatos módszerekkel. Gyuri évtizedeken keresz-
tül foglalkozott több ezer – több millió nagyon egy-
szerû processzor segítségével végrehajtható párhuza-
mos algoritmusokkal. A DNS-analízis szabadalom
ezen elv egy specializált alkalmazása.

EGY ELMAGÁNYOSODOTT IRODA ÜZENETEI
Veres Gábor

ELTE Atomfizikai Tanszék

Ebben a számban Vesztergombi Györgyre emléke-
zünk. Az én emlékezetem pedig nagyon szubjektív:
így fôleg a velem létrejött szakmai és emberi kapcso-
latán keresztül tudom bemutatni személyiségét és a
tudományban, valamint az oktatásban kifejtett hatá-
sát. Ez tehát csak egy nagyon kis részét jelenti az ô
szerteágazó és sokszínû életútjának, és meg sem pró-
bálhatok teljességre törekedni. Maradnom kell annál a
szerény epizódnál, amit a közös munkánk során ta-
pasztaltam és kaptam tôle.

Vesztergombi György nem sokkal Magyarország
CERN-hez való csatlakozása után, 1995-ben lett a tu-
dományos témavezetôm, és ebben a minôségében
egészen 2002 áprilisáig, a PhD-fokozatom megszer-
zéséig elkísért. Elsô beszélgetésünk nagyon élénken
megmaradt bennem, amikor diákként kutatómunkát
kerestem. Gyuri – ahogy a kollégái és tanítványai
szólították – ahelyett, hogy aggodalmasan levizsgáz-
tatott volna annak megállapítására, vajon elég hasz-
nos segítôtársa leszek-e, azonnal bevitt a laborató-
riumba a KFKI RMKI-ban, és megkért, hogy Barna
Dániellel – aki hasonló cipôben járt mint én – vizs-
gáljuk meg a fény terjedési sebességét az akkoriban
épülô Repülési Idô detektor szcintillátorrúdjaiban,
amelyet az NA49-kísérletben akartunk használni, a
CERN SPS gyorsítójánál. Azonnali bizalma nagy ha-
tással volt rám, és késôbb is rendkívül motiváló volt

Gyuri, mint témavezetô részérôl. Ekkor határoztam
el, hogy vele maradok szakdolgozatot írni.

A következô feladat a CMS HF (Hadron Forward)
kaloriméterének tervezése volt, amellyel kapcsolatban
Gyurinak voltak ötletei, de ezek pontos kidolgozásá-
ban számított ránk. Ez a fontos detektor sok évvel ké-
sôbb valóban megépült, méghozzá részben Csillebér-
cen, a KFKI RMKI telephelyén. Azóta számtalan mérés-
ben alkalmazták, és ma is mûködik a CERN-ben. Mégis,
a legfontosabb dolog, amit Gyuri értem tett, az az
NA49-kísérletben való stratégiai elhelyezésem: felvetet-
te, hogy én esetleg meg tudnám oldani az akkoriban a
világ legnagyobb idôprojekciós kamrájának (Time Pro-
jection Chamber, 2. ábra ) kalibrációját, ami a részecs-
kék azonosításához volt szükséges a nehézion-ütközé-
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sekben. A detektorrendszer a Világegyetem ôsanyagá-

3. ábra. Gyuri táblájának részlete.

nak tanulmányozását sokféle mérésen keresztül segítet-
te, és még ma is használatban van.

Gyuri nemcsak arra bíztatott sikeresen, hogy pá-
lyázzam meg a CERN Nyári Diák ösztöndíját 1997-ben,
hanem a többi nyáron is ellátott izgalmas és sokszor
igen ambiciózus feladatokkal a CERN-ben. Így lehet-
tem részese számtalan autós utazásnak Budapest és
Genf között, amelyek alatt Gyurival nemcsak a fizika
legkülönbözôbb területeirôl és olyan híres fizikusokról
folytattunk beszélgetéseket akikkel együtt dolgozott
(Carlo Rubbiától Pierre Darriulatig ), hanem a fizika
kultúrtörténetérôl, a nagy felfedezésekrôl, a kalandor
típusú ötletelésrôl és életmódról, kultúráról, technikai
vívmányokról, irodalomról, történelemrôl, közéletrôl
is. Lenyûgözô volt Gyuri széles és mély érdeklôdése,
végtelenül megértô és kedves hozzáállása, humora,
kritikáink elviselésében tanúsított türelme, háborítha-
tatlan nyugalma, szerénysége, és a kihívásokkal szem-
ben mutatott bátorsága is. Gyurit lehetetlen volt felide-
gesíteni, kihozni a sodrából, illetve eltántorítani célki-
tûzései megvalósításától, akármilyen ambiciózusak

voltak is ez utóbbiak. Életének utolsó évében is több-
ször lelkesen mesélte el CERN-beli irodájában legújabb
nagyratörô ötleteit, segítségemet és támogatásomat
kérve. Még ekkor is legalább harminc évre elôre terve-
zett – világos volt, hogy egyetlen pillanatig sem unat-
kozna ilyen idôtávlatban sem.

Ez az iroda ma szomorúan, üresen áll a CERN-ben.
Úgy éreztem, ezen emlékezés megírásához a legtöbb
ihletet ebben a szobában kaphatom. Emlékeztem,
hogy Gyuri kedveli a magvas idézeteket, amelyekkel
teleírta a falitábláját (3. ábra ), amelyeket most össze-
gyûjtöttem. Ezeket sok éve olvasgatom, és mindig
találtam köztük elgondolkodtatót, miközben Gyuri
hosszas magyarázatait hallgatva rájuk tévedt a tekinte-
tem. Furcsa és szívszorító érzés a nyári hôségben, az
elmagányosodott irodában ezeket most már egyedül
olvasgatnom. A harmincnégy idézet eredete nem min-
dig ismert számomra, de fontosabbnak tartom, hogy
ezek sok évig kísérték ôt napi munkája közben, és azt
hiszem, ô sem ellenezné, hogy néhányat ebben az
írásban közzétegyek. Azokat választottam, amelyekrôl
eszembe jut néhány jellemzô, közös kalandunk, vagy
amelyeket legtipikusabbnak találtam Gyuri kutatói és
emberi karakterére nézve, és amelyeket alább röviden
megemlítek. Az idézeteket a hûség kedvéért a Gyuri
által használt eredeti nyelven közlöm, de ahol szüksé-
ges, a magyar fordítással együtt.

„Only for hopeless cause is worth to fight.”
„Csak reménytelen ügyekért érdemes harcolni.” Ez a

gyûjtemény elsô darabja, és nem véletlenül kerülhetett
a tábla tetejére. Nem is lehetne Gyurira jellemzôbbet
találni köztük. Sosem lelkesedett unalmas rutinfelada-
tokért, amiket mások is el tudnak végezni. A nagy ötle-
tek motiválták. Az, hogy az ember azzal a reménnyel
jöjjön be a CERN-be reggelente, hogy épp aznap szület-
het egy Nobel-díjas javaslata egy mérésre. Nem volt
híve energiánk elaprózásának. Minél kevesebben hittek
az aktuális ötletében, annál több erôt merített ebbôl az
idézetbôl, hiszen kevés nagy felfedezést fogadtak azon-
nal megértéssel a kollégák a fizika történetében.

„You can persuade a man to believe almost anything,
provided he is clever enough.”

„Egy embert szinte bármirôl meg lehet gyôzni, felté-
ve, hogy elég okos” (Sir Tom Stoppard ). Ez az idézet
szorosan kapcsolódik az elôzôhöz. Gyuri arcán nagyon
sokszor láttam az örömet, amikor valamit sikerült meg-
értetnie velem, amit mások nem hittek el neki, mond-
ván, hogy mindig is tudta, hogy én talán elég okos va-
gyok ehhez. Gyakran alkalmazta az ehhez hasonló pszi-
chológiai motivációs eszközöket, és tényleg nagyon sok
tanítványát lelkesítette ezzel egy-egy, kevesebb remény-
nyel kecsegtetô tervének megvalósításához is.

„If you are not confused, you don’t understand the
situation.”

„Ha nem vagy összezavarodva, akkor nem érted a
szituációt” (Edward Roscoe Murrow ). Gyuri magyará-
zatai végén mindig egy teszt is következett: nem ké-
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telkedem-e abban, amit mond? Átgondoltam-e én is a

4. ábra. Az OPAL-kísérlet elektromágneses kalorimétere.

problémát, vagy csak bólogattam? Akkor lett a leglel-
kesebb, amikor látta rajtam, hogy megkérdôjelezem
levezetéseit – ellenkezô esetben tényleg nem értettem
volna a szituációt!

„An intellectual is a man who takes more words than
necessary to tell more than he knows.”

„Az entellektüel olyan ember, aki a szükségesnél
több szóval és többet mond el, mint amennyit tud”
(Dwight D. Eisenhower ). Gyuri igyekezett mindig
takarékosan bánni a részletek kifejtésével, és a fô
gondolatmenetre, ötleteinek lényegére koncentrálni.
Sosem szégyellte bevallani, ha egy-egy területen még
nem teljesen dolgozta ki a problémát, viszont ilyen-
kor nem is játszotta meg az eisenhoweri értelemben
vett entellektüelt.

„Az lesz a mienk, amit ki tudunk küzdeni
magunknak” (Kós Károly ).

A CERN-beli nagy kísérletek megtanították Gyurit
arra, hogy csak állandó erôfeszítéssel lehet akár csak
a legszerényebb sikert is elérni, egy érdekes téma
vagy analízis kidolgozását végigvinni, hiszen a vetély-
társak legalább olyan elszántak. Sokszor igyekezett
inkább a tanítványai önbizalmát növelni, és szerény-
ségüket háttérbe szorítani, amikor egy-egy projekt
megvalósításának ígéretérôl volt szó. Élete utolsó
éveiben valóban sikerült egy CERN-ben mûködô kol-
laboráció, az NA61 társ-vezetéséig eljutnia.

„Soha egyetlen hópehely sem érzi magát felelôsnek
egy lavinában” (David Vaughan Icke ).

Az egyik legnehezebb és legfontosabb kérdés az
egyéni felelôsség vállalása egy nagy, sokszor több
ezer résztvevôvel rendelkezô kísérleti együttmûkö-
désben, és ezt Gyuri jól átérezte.

„I have always found that plans are useless,
but planning is indispensable.”

„Mindig úgy találtam, hogy a tervek haszontalanok,
de a tervezés elengedhetetlen” (Dwight D. Eisenho-
wer). Kísérleti fizikusként Gyuri mérhetetlenül realista
is tudott lenni, és egyúttal szkeptikus, hogy bármi,
amit jó elôre eltervezünk, valóban a terv szerint fog
megvalósulni. Ezt sosem problémának, hanem termé-
szetesnek tekintette. Annak ellenére, hogy nem pon-
tosan a mi tervünk valósult meg a CMS HF kalorimé-
terének építésekor, mégis sokat tanultunk a tervezés-
bôl, és a kivitelezésbôl is kivettük a részünket.

„A cél tökéletlen alkatrészekbôl tökéletességre törekvô
rendszert létrehozni.”

Ez talán a legfontosabb dolog, amit Gyuritól tanul-
tam: hogyan lehet egy-egy tökéletlen kísérleti eszközt
sokkal több mindenre használni, mint amire azt tervez-
ték. Nemcsak az NA49-kísérletben, hanem késôbb –
már Gyuri segítsége nélkül – a brookhaven-i PHOBOS-,
illetve a CERN-beli CMS-kísérletekben is jó szolgálatot
tett az idézett tanács. Gyuri sosem látta teljesen remény-

telennek, hogy valami értékeset hozzunk létre, akár a
kiselejtezés szélén álló eszközökbôl – jó példa erre az
OPAL-detektor kristály-kalorimétereihez (4. ábra ) tarto-
zó nagy mennyiségû kábel leszerelése, amelyet közösen
végeztünk, nem mindennapi erôfeszítéssel.

„An eye for an eye leaves the whole world blind.”
„Szemet szemért – és az egész világ megvakul” (Mo-

handas Karamchand Gandhi ). Gyuri nemcsak hitt eb-
ben a bölcsességben, de meg is valósította azt: soha
nem volt haragtartó vagy dühös, és mindenkivel a lehe-
tô legjobb viszonyt alakította ki. A bosszúállás, egymás
jogtalan kritizálása távol állt tôle, és a tudományos
együttmûködések kártékony gátjának tartotta ezeket.

„A tömeg nagy, de kevés az ember” (Szinópéi
Diogenész ).

Sejthetô, hogy Gyuri azért szimpatizálhatott ezzel
az idézettel, mert felismerte, hogy a nagy kollaborá-
ciókban milyen kevés kulcsember van, akik igazán
kompetensen mûködtetik ezeket – mindig próbált
rájuk koncentrálni, és felkutatni ôket.

„Okos ember hülyéskedik, a hülye meg okoskodik.”
Gyuri nagyra értékelte a humort, de ki kellett fej-

lesztenie azt az érzéket, hogy a tudományos csopor-
tok, diákok, kollégák képességeit – megnyilvánulá-
saik alapján – gyorsan és pontosan felmérje.

„The necessity is the mother of invention.”
„A szükség a találmányok anyja” (angol közmon-

dás). Gyuri sokszor nagyvonalúan hitt abban, megelô-
legezte, illetve elôre látta, hogy a technikai fejlôdés
lépést tud tartani a fellépô igényekkel, különösen a
részecskefizikai detektorok, mágnesek, adattárolási és
számítási kapacitás a kísérletek sokszor extrém köve-
telményeivel.
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„Vertrauen ist gut, kontrolle ist besser.”
„A bizalom jó dolog. Az ellenôrzés még jobb” (V. I.

Lenin ). Amellett, hogy Gyuri nagyon bízott a diákjai-
ban, azért megragadta az alkalmakat arra, hogy a tel-
jesítményüket idônként ellenôrizze. Ezt azonban so-
sem formálisan vagy bántóan tette, inkább szinte ész-
revétlenül. Az elismeréssel, dicsérettel, ha reálisnak
érezte, viszont sosem bánt szûkmarkúan.

„The American system was designed by geniuses so
that it could be run by idiots.”

„Az amerikai rendszert zsenik tervezték, úgy, hogy
idióták is mûködtetni tudják.” Úgy sejtem, Gyuri kép-
zeletét megragadhatta ez az idézet, hiszen egy jó ré-
szecskefizikai berendezés tervezése rendkívüli ötle-
tességet igényel, részben azért, mert fel kell készülni
arra, hogy késôbb az azt felügyelô kollégák figyelmet-
lenségei ellenére se legyen probléma.

„Az oktatás célja az üres fejeket nyitott fejekkel
felcserélni.”

Válogatásom utolsó darabja Gyuri egyik fontos
örökségére emlékeztet, a kutatók újabb generációjára,

amelynek magam is egyik szerencsés tagja vagyok.
Gyuri oktatási tevékenysége során is azt tartotta elsôd-
legesnek, hogy a diákok érdeklôdését felkeltse, mivel a
részleteket megtanulniuk úgyis maguknak kell majd –
az ehhez szükséges nyitottságot pedig Gyuri nemcsak
tanította, hanem kifejezetten sugározta magából.

✧

Megilletôdve és nehéz szívvel sétáltam ki Gyuri im-
már üres irodájának ajtaján: ez volt az elsô alkalom,
hogy már nem hallatszott a szokásos, baráti elkö-
szönése a hátam mögött. Mielôtt magam után bezár-
tam volna az ajtót, még egy utolsó pillantást vetet-
tem a táblára kézzel írt idézeteire: „Zahme vögel
singen von freiheit, wilde vögel fliegen…” (A szelíd
madarak a szabadságról énekelnek, a vadmadarak
repülnek…).

Remélem, Gyuri most megszabadulva a test szen-
vedéseinek kalitkájából, lélekben valahol magasan
felettünk, szabad madárként figyeli utolsó ötleteinek
megvalósulását, tanítványainak boldogulását a fizika
kihívásokkal teli világában.

Nyugodj békében, Gyuri!

VIRTUÁLIS ÉS VALÓS TALÁLKOZÁSOK MTA Wigner FK RMI
Barnaföldi Gergely Gábor

Virtuális és valós találkozások Gyurival

Mindjárt az elején tisztázandó Gyuri (Vesztergombi )
bármikor elérhetô volt e-mailen, azonnal válaszolt a
feltett kérdésekre, de sem telefonon, sem élôben nem
volt vele egyszerû a kommunikáció.1 Ez alól csak ter-

1 A szerzô tudomása szerint mobiltelefonja sem volt, csak a felesé-
gén keresztül lehetett elérni telefonon.

mészetes környezete, a CERN volt kivétel, ahol estén-
ként nyugodt körülmények között lehetett eszmét
cserélni vele a „Restaurant 1”-ben.

Tanulmányaim során sokáig nem is tudtam szemé-
lyesen találkozni vele. Diáktársaimmal még vicceltünk
is azon, hogy ô igazán egy nem valódi, hanem virtuá-
lis fizikus, aki mindenütt ott van, amolyan kvantumo-
san. Most furcsa, mert hiába írnék neki, az eddigi „vir-
tuális-Veszter” sem érhetô el…

Egyetemista évfolyamtársaim – mostani kollégáim –
akkoriban sokat meséltek a „CERN Gururól” aki a nagy
gyorsító és a legnagyobb, legizgalmasabb kísérletek
közelében él. Aki segítségével be lehet jutni a „Részecs-
kefizikusok Paradicsomába”. Több féléven át fel is vet-
tem egyetemi kurzusait. De talán csak a harmadik
egyetemi vizsgám volt Gyuri tárgyából, amikor elôször
találkoztam vele személyesen – mind a saját, mind az ô
kiküldetései miatt éveken keresztül nem sikerült össze-
futnunk. Ennek ellenére, természetesen „részt vettem”
az elektronikus elôadásain és az online vizsgán. Emel-

lett e-mailben, talkon keresztül tartottuk – ismeretlenül
– a kapcsolatot. Manapság ez nem tûnik furcsának, de
a ’90-es évek végén a világon és talán Magyarországon
is elsôként mûködött a nagyenergiás kísérleti fizika
elektronikus távoktatással a KFKI szerverein.

Noha a személyes találkozó nem jött össze éveken át,
valahogy mindig bekerült a jeles és a „vgyu” aláírás az in-
dexbe. Az utolsó alkalommal az indexem vittem be épp
a KFKI RMKI 2. épületébe és kérdeztem az NFO egyik
nyitott ajtajú szobájában ülô, laza eleganciával öltözött
kutatót, hogy merre találom Vesztergombi György pro-
fesszor urat, amikor mondta, ô az, jó helyen járok. A
jegybeírást akkor nem úsztam meg virtuálisan. Hossza-
san beszélgettünk arról, hogy a tetrakvarkok létezhet-
nek-e, és hogyan lehetne ôket kimérni – ez volt ugyanis
akkor a Lévai Péter által vezetett TDK-munkám.

Következô találkozásunk a MAFIHE CERN-kirándu-
láson volt, ahol szuggesztív elôadása után komolyan
fontolóra vettem, hogy kísérleti oldalról kezdjek el a
nagyenergiás magfizikával foglalkozni. Nem így lett,
az elmélet felé fordultam, de a sors fintora, hogy a
feladat nem szaladt el elôlem.

Kísérlet versus elmélet

2001-ben a MTA KFKI RMKI Részecskefizikai Fôosz-
tály (RFFO) ifjú kutatója lettem, ahol Vesztergombi
Gyuri lett a fônököm – Lévai Péter témavezetôsége
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mellett. Amikor szeptember
vége felé, elôször le tudtunk
ülni beszélni, bejött a szo-
bámba és a kutatási témám-
ról, a Cronin-effektusról kér-
dezett. A diszkusszió végén
azt mondta nekem, hogy na-
gyon fontos szerepem lesz,
mint elméleti fizikus az RFFO
kötelékében. Elkerekedett
szemmel hallgattam, hogy
nekem, mint újonnan beke-
rült ifjú kollégának milyen
feladatom lehetne itt a szak-
mai elitben. Hosszasan kifej-
tette, hogy segítenem kell
kapcsolatot építeni a nagy-
energiás kísérleti kollégák
irányába, és le kell majd bon-
tanom a több évtizedes falat, amely a hazai nagy-
energiás magfizikai kutatásokban a kísérleti és elmé-
leti kutatók között húzódik. A több órás elôadása
után nagyon meg voltam szeppenve, de azt semmi
esetre sem gondoltam, hogy az általa a CERN ALICE-
kísérletében úttörôként kitaposott ösvényen egyszer
nekem is helyt kell majd állnom.

A jövô az elosztott virtuális számítógépes
erôforrásokban van

Elsô közös munkánk a CERN elosztott számítógépes
rendszerének (Worldwide LHC Grid – WLCG) hazai
kiépítése volt, amit Gyurival, Horváth Dezsôvel, Lévai
Péterrel, Hajdú Csabával és Debreczeni Gergellyel
kezdtünk el. Éreztem, valami nagy dolgot csinálunk,
de bevallom, hogy akkor nagyon nem értettem, miért
olyan fontos a CERN fizikusainak 10-20 budapesti
számítógép hálózatba kötve, távolról irányítva, virtua-
lizálva. Gyuri elôadásából tanultam meg, hogy ezt
csak így lehet és így érdemes csinálni, ha a CERN
óriásdetektorainak hatalmas adatmennyiségét akarjuk
elemezni. Elôször csak 30 géppel és 10 TB tárhellyel,
késôbb 100-200 maggal futó ALICE és CMS Tier-2
rendszerekben, amelyek ma mintegy 1000 maggal
számolják a Monte Carlo szimulációkat, dolgozzák fel
a CERN részecskefizikai adatait, mintegy PB-nyi tárhe-
lyen rögzítve azokat. Ebbôl a bölcsôbôl szerzett tudá-
sunk nôtte ki magát késôbb a világszínvonalú Wigner
Adatközponttá, valamint a nemrégiben elindult Wig-
ner és Akadémia Felhôvé.

Vesztergombi Gyuri az ALICE-kísérlet
virtuális tagja

Gyuri nem volt tagja az ALICE kísérleti együttmûkö-
désnek, csak virtuálisan, mindezek ellenére legalább
4 ALICE-publikáción is szerepel társszerzôként. Dip-
lomáciai érdemeinek, éleslátásának és kiváló mene-

dzselésének volt köszönhetô, hogy jelenleg az ALICE-
detektor által mért adatok az utolsó bitig mind a hazai
tervezésû és kivitelezésû adatgyûjtô és -továbbító
(Data AcQuisition System – DAQ) rendszeren keresz-
tül jutnak el a tárolóelemekbe.

A detektorokat összekapcsoló (Detector Data Link
– DDL) elektronikák tervezése és kivitelezése 1996
és 2002 között zajlott le, amelyben Dénes Ervin †,
Kiss Tivadar, Rubin György, Soós Csaba és késôbb
Tölyhi Tamás vettek részt, az KFKI RMKI és a Cern-
Tech Kft. oldaláról (lásd Rubin György írását e szám-
ban). A DDL nemcsak megelôzte korát, de késôbb
több más kísérleti együttmûködés is átvette és alkal-
mazta nagy sávszélességének és kiváló sugárzástûré-
sének okán.

Az 1996-ban megkezdett ALICE DAQ fejlesztés
során szerzett tudásnak és tapasztalatnak köszönhetô,
hogy a jelenleg is folyó ALICE detektorfejlesztésben
(ALICE UG) kiemelkedô szerepet kapott a Wigner
DAQ Csoportja az ALICE O2 Common Readout Unit
(CRU2) fejlesztésének irányítása által.

Az utolsó projekt

A késôbbi években, amikor már az RMKI Elméleti
osztályára kerültem, be-bejött a szobámba, ha erre
járt. „Gergely… lenne itt egy ötlet…”, kezdte mondan-
dóit és mindig tudtam, ez bizony hosszú történet lesz
– de persze élvezetes „agymenés”.

Legutóbb egy pályázat kapcsán volt egy ilyen
látogatása nálam, ebben többezer magos szuperszá-
mítógépet vizionáltunk. Pár mondatban felvázolta,
mi lenne az ötlet. Mondtam neki, hogy rendben, de
gyôzzön meg! Nagy levegôt vett és elkezdett beszél-
ni. Szemtelenül közbevágtam, leállítottam: Gyuri,
úgy gyôzz meg, hogy nem használhatod híres-neve-
zetes retorikai képességeidet. Nevetett, de kérésem-
re úgy tett, vagy lehet, hogy csak úgy csinálta, hogy
ne vegyem észre. Meggyôzött és be is nyújtottuk a
pályázatot.
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A virtuális és nem virtuális társadalmi haszon

Az NA61-együttmûködés, CERN, 2010.

Sokszor kérdezik tôlünk, hogy mit ad a nagyener-
giás mag- és részecskefizika a társadalomnak? A
CERN mára huszonkét tagországgal rendelkezik,
Magyarország 1992-ben csatlakozott. A CERN-tagság
értelmében mintegy 1%-os tulajdonosai vagyunk a
nemzetközi szervezetnek. A magyarok részvétele az
elmúlt évtizedek során jelentôs mértékûre nôtt.
Pusztán az ALICE-kísérletet tekintve, számos magyar
kutatómérnök, fizikus, technikus és diák vett részt a

megépítésében, üzemeltetésében, illetve a mért ada-
tok kiértékelésében és azok megértésében. E szak-
emberek egy része nem csak a tudományos életben
állta meg a helyét, hanem az ipari és a piaci szektor-
ban is – mindez közvetve, virtuálisan Gyurinak is
köszönhetô.

Fontos kiemelni azonban, hogy az ALICE kísérleti
együttmûködés DAQ-fejlesztése az egyik olyan hazai
projekt, amely a legnagyobb mértékben forgatta visz-
sza a kutatás-fejlesztésre fordított összegeket a hazai
adóforintokba – nem csak virtuálisan.

A TANÍTÓMESTER MTA Wigner FK RMI
László András

Gyuri már a 90-es évek elôtt is élénken érdeklôdött az
erôs kölcsönhatás viselkedése iránt, a 90-es évek kö-
zepe táján azonban komoly lehetôsége nyílt ezen tanul-
mányokra a CERN-beli NA49-együttmûködés kereté-
ben. Akkoriban az NA49-berendezés nyújtotta a témá-
ban a legígéretesebb kísérleti lehetôséget, mivel kora
legnagyobb TPC kamrarendszerével rendelkezett (ma
is a harmadik legnagyobb). A kísérlet elsôdlegesen
tervezett célja a hadronokból álló közönséges mag-
anyag fázisátmenetének megfigyelése volt a kvark-
gluon plazmaállapotba. Megalapítva a magyar NA49-
csoportot, Gyuri tulajdonképpen egy folyamatot indí-
tott el: kiváló kutatói platformot teremtett diplomamun-
kásai, illetve doktoranduszai számára. Csak néhány
nevet említve: Siklér Ferenc, Veres Gábor, Barna Dá-
niel, Varga Dezsô, valamint utolsóként jómagam is
ezen lehetôséggel élve indultunk el pályánkon.

Gyuri – avagy ahogy mi, tanítványai magunk között
hívtuk, Veszter – deklarált oktatási filozófiája volt,
hogy ô a diákjait csak elindítja a pályájukon, azután a
darwini természetes szelekció megoldja a többit. En-
nek általában mi, diákjai annyira nem örültünk, de

tény, hogy az NA49-kísérlet közösségében a magyar
csoportot – elsôsorban a doktoranduszok kiválósága
miatt – sokszor emlegették.

Veszterrel kapcsolatos elsô emlékeim egész ko-
raiak, elsô éves egyetemista korunkban, 1999-ben
kerestük meg egy TDK hétvége után, ahol a csoport-
jából Veres Gábor egy érdekfeszítô elôadást tartott.
Ezután számos beszélgetés következett magával Vesz-
terrel, akit akkoriban a diákság a CERN-es kísérletek
nagy itthoni gurujának tartott. A dolog végül odáig
fejlôdött, hogy megkérte egyik idôs munkatársát,
Szentpétery Imrét (Zsiga bácsit), hogy külön nekünk
szervezzen egy nyári gyakorlatot, szcintillátoralapú
kozmikusmüon-detektor építése céljából. Ez nagyon
hálás kapcsolat volt, évekig ellátott minket érdekes
kísérleti problémákkal és tapasztalatokkal. Jól tükrözi
azt is, hogy Veszter hitt a diákok kutatásba való igen
korai bevonásában. Mindemellett mindig hangsúlyoz-
ta, hogy az egyetemi tanulmányaink kell, hogy el-
sôbbséget élvezzenek. Néha, amikor fiatal diákokkal
dolgozom, és ehhez hasonló tanácsokat adok, szinte
látom magam elôtt, ahogy nekünk mondta hajdanán.
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A 2001-es év nyarától, azaz másodéves egyetemista
korunk végeztével Veszter elkezdett minket magával
vinni a CERN-es útjaira, hogy részt vegyünk az elsô-
sorban NA49-cel, illetve a CMS-kísérlettel kapcsolatos
kisebb munkákban. Ezek az utak sokszor már csak az
utazás miatt is igen érdekfeszítôk voltak, hiszen a
hosszú Budapest–Genf autóutak során került sor a
Veszter-beszélgetésekre, amelyek során megismerhet-
tük egészen sajátos gondolatait, ötleteit, illetve – de-
mokratikus ember lévén – egy-egy kérdésben a mi
véleményünket is nagy érdeklôdéssel megfontolta.
Nekünk ez a közvetlenség akkor, diákként természe-
tesnek tûnt, hiszen a pesti ELTE-s fizikus közösségben
ez volt az elterjedt. Veszterben volt azonban egy ezen
felüli közvetlenség, illetve egy rá nagyon jellemzô
türelem és humor: szinte lehetetlen volt kihozni a
sodrából, akár munka közben, akár egy-egy vitában.
A kezdeti években segítséget nyújtott CERN-hez köt-
hetô diákösztöndíj-lehetôségek megpályázásában is,
mint amilyen például a CERN nyáridiák-ösztöndíj.
Ezen idôszakunkban diákként alakítottuk ki elsô kül-
földi szakmai kapcsolatainkat.

Szakmai kapcsolatom 2003-ra, illetve 2004-re szo-
rosabbra fûzôdött Veszterrel, mert lehetôségem volt
diplomamunkát írni nála a CMS-ben, illetve az NA49-
ben épülô egy-egy kaloriméterelven mûködô detek-
torról, amelyek építéséhez és teszteléséhez is hozzájá-
rulhattam. Ekkor készült a CMS-kísérlet HF-kalorimé-
tere, illetve az NA49-kísérlet LGC-kalorimétere.

Veszter a 2004–2008 idôszakban doktori témaveze-
tôm lett, az általa adott kutatási téma pedig az erôsen
kölcsönható anyag fázisátalakulásának vizsgálatával
volt kapcsolatos, amelyet az NA49-kísérlet adatain volt
célszerû elvégezni. A téma elôzménye, hogy a megelô-

zô években az RHIC gyorsító kísérleteiben 200 GeV
nukleonpáronkénti, tömegközépponti energián megfi-
gyelték, hogy az atommag-atommag ütközésekben faj-
lagosan kevesebb merôlegesen kirepülô nagyenergiás
hadronrészecske keletkezik a vártnál, amit a kvark-
gluon plazma kialakulásának tulajdonítottak. Gyuri
felvetette: mi lenne, ha megpróbálnánk ezt a mérést
tízszer alacsonyabb energián elvégezni. Akkoriban az
NA49-kísérlet adatai természetes módon kínálkoztak
erre. A téma odáig fejlôdött, hogy nemcsak a doktori
dolgozatomat tudtam ebbôl megírni, hanem javasolni
tudtunk egy jelentôs fizikai kérdéskört az NA49 máso-
dik generációs kísérletéhez, az NA61-hez.

Az NA61-kísérletet 2007 végén fogadták el az álta-
lunk is összeállított kísérleti javaslat alapján, adatgyûj-
tését pedig 2009-ben kezdte meg. Az új kiolvasórend-
szert, amely ma is üzemben van, mi csinálhattuk meg
az MTA Wigner FK RMI-ben. A magyar csoport ezen
felül is jelentôs súlyú: kezdeményezô szerepünk van
az új eseményrekonstrukciós szoftverrendszer kifej-
lesztésében is. Szintén jelentôs a teljesen magyar épí-
tésû LMPD-detektor, amely az ütközési centralitás
meghatározását célozza proton-atommag események-
ben. Az újonnan épülô Forward-TPC rendszer leg-
technikásabb részegysége is a mi csoportunk terméke
lesz. Ezen kifutás nagy része Gyurinak is köszönhetô,
aki a kezdetektôl fogva az NA61-együttmûködés meg-
határozó tagja volt, amit az is jelez, hogy az indulástól
fogva jópár évig társ-szóvivôje volt, illetve az együtt-
mûködést vezetô bizottság elnöki tisztségével is meg-
bízták, egészen a halála elôtti évekig bezárólag. Távo-
zását követôen sokszor lehet érezni, hogy hiányzik a
terembôl vitákat elrendezô higgadtsága, és enyhén
vitriolos humora.

ISKOLATEREMTÔ ELTE IK Komputeralgebra Tanszék
Fülöp Ágnes

Vesztergombi György fizikust (Gyuri) 1994-ben ismer-
tem meg és 1997-ig dolgoztam csoportjában. Ekkor a
KFKI RMKI Részecskefizika Fôosztályának vezetôje
volt. Sok fiatal dolgozott vele, támogatta a tehetséges
hallgatókat, irányítva szakmai munkájukat.

Gyuri érdeklôdése széleskörû volt, kiterjedt új ku-
tatási módszerek bevezetésére is. Már az 1990-es
években foglalkoztatta a párhuzamosítás gondolata,
amely késôbb többször is felmerült kutatómunkája
során. 1994-ben a Soproni CERN School of Compu-
ting rendezvényen hallgattam meg az Erôteljesen
párhuzamos asszociatív sztring processzor (ASP) a
nagyenergiás fizikában címû elôadását errôl a kuta-
tási területrôl, amely késôbb szerves részévé vált
munkánknak.

Újra 1997-ben, az ELTE TTK Fizika Doktori Iskola
Részecskefizika alprogramjában találkoztam vele,
mint az ELTE Atomfizika Tanszék professzorával, ahol

több mint negyedszázadon keresztül tanított kísérleti
részecskefizikát, és e cikk szerzôje is tanítványának
mondhatja magát.

Majd hosszabb idôre eltávolodtak útjaink, más-más
kutatási területtel foglalkoztunk. 2007-ben kezdtünk
újra együttdolgozni, ekkor az ELTE IK Komputeral-
gebra Tanszék docenseként javasoltam, hogy hoz-
zunk létre együttmûködést a kísérleti részecskefizika
numerikus problémáinak vizsgálatára, bevonva az
ELTE hallgatóit is. Ebbôl majd tíz évig (haláláig) tartó
sikeres munkakapcsolat alakult ki. Elsôsorban a kísér-
leti részecskefizika szimulációival foglalkoztunk az
ELTE IK Komputeralgebra Tanszékén az NA61- és a
CBM-kollaborációval együttmûködve. Sajátos helyze-
tünknél fogva legintenzívebben a nyári idôszakban
tudtuk kutatásainkat végezni.

A tíz éves sikeres együttmûködés eredményeibôl
három nagy területet emelek ki.
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A nagy merôleges impulzusú jelenségekkel Gyuri a

1. ábra. Balra: lehetséges nyalábirány a Genfi-tóban. Jobbra: az elsô taggingneutrínó-detektáló berendezés 1981-bôl.
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70-es években kezdett el foglalkozni a világ elsô pro-
ton-proton ütközônyalábos gyorsítóján (ISR), a CERN-
ben Pierre Darriulat csoportjában. 1976-tól a hadro-
nok kvarkszerkezetének vizsgálatán, az NA4-kísérlet-
ben Carlo Rubia csoportjában dolgozott. A kvark-
gluon plazma kutatását az NA49-kísérletre épülô
NA61-kollaborációban folytatta, amely tartalmazta a
proton-proton és proton-atommag reakciók jobb
megértését, különös tekintettel a korrelációkra, fluk-
tuációkra és a nagy transzverzális impulzusú jelensé-
gekre. A p+p, p+A, A+A reakciók kezdeti szakaszában
keletkezô forró, sûrû, erôsen kölcsönható kvark-
anyagban a lefékezôdés már alacsonyabb energián is
észlelhetô.

Mivel az NA61-kísérletben a fluxust nem lehetett
tovább növelni, a mérési eredményeket korlátozott
statisztikával lehetett csak meghatározni. A FAIR–
CBM-kollaboráció jóval több, ezer helyett 109 köl-
csönhatást tervezett elérni másodpercenként 2014-re.
Ezért a 2009-ben végzett szimulációt a CBM-detektor
adatai alapján átdolgoztuk. Egy erôsen párhuzamosí-
tott mozaiktrigger-algoritmust vezettünk be, amely
lehetôvé tette a transzverzális impulzus numerikus
becslését p+p és p+A reakciókban 1–2,5 GeV/c ener-
giatartományon. Ebbôl a munkából született eredmé-
nyeket a Computing of High Energy Conference -en
(2009) mutattuk be és 2010-ben publikáltuk.

Másik terület a Napból érkezô neutrínónyalábok
detektálása volt. A neutrínók oszcillációja bizonyítja,
hogy van tömegük, de olyan kicsi, hogy a mai kísér-
leti technikával közvetlenül még nem mérhetô. To-
vábbi rejtély, hogy mi a különbség a neutrínók úgyne-
vezett töltöttáram- és semlegesáram-kölcsönhatásai
között. Ennek vizsgálatára Gyuri egy újszerû kísérleti
módszerre tett javaslatot. Az LHC-t a tervezettôl elté-
rôen fixtarget-üzemmódban javasolta mûködtetni,
hogy úgynevezett taggedneutrínó-nyaláb jöjjön létre.
Ez a világon egyedülálló neutrínónyaláb azon alapul-
na, hogy a bomlási csôben elbomló K0 mezonok
elektronneutrínó + pion, illetve müonneutrínó + pion

bomlások esetén online állapítaná meg a neutrínó tí-
pusát és energiáját a lepton + pion részecskepár re-
konstrukciójával. Ezáltal azonosítani lehetne a Genfi-
tó vizével kölcsönható neutrínók pontos paramétereit
és egzaktul meg lehetne mérni, hogy a végállapotban
milyen kölcsönhatások történtek. Ezek közül a köl-
csönhatások közül kiválasztva a rugalmas neutronszó-
rásokat, még fel lehetne fedezni az ízváltoztató semle-
ges áramok (FCNC) létezését és méretét, ami a stan-
dard modellen túlmutató fizikára utalna. Az általunk
végzett szimulációk szerint 1000 darab 7 TeV-es pro-
tonból egy ilyen tagged neutrínót lehetne elôállítani.
Ha 1012 proton jönne be másodpercenként, akkor 109

lepton-pion párt kellene rekonstruálni másodpercen-
ként. Ez a rate pontosan megfelel annak az online
triggerhozamnak, amelyet az elôzô CBM-es cikkben
írtunk le, vagyis az a konstrukció itt is ideálisan alkal-
mazható. Ezen eredményt a Workshop European Stra-
tegy for Future Neutrino Physics rendezvényen mutat-
tuk be, 2010-ben.

A kísérletnek két része van. Egyrészt a fent elmon-
dott módon létre kell hozni a neutrínónyalábot,
egyenként megjelölve a neutrínók típusát, energiáját
és nanoszekundum pontossággal az indulás idôpont-
ját. A Genfi-tó vize szolgálna céltárgyként, amelyben
több száz méteren keresztül fotoelektron-sokszoro-
zók detektálnák a keletkezett elektronok Cserenkov-
sugárzását. Az elektronok elektromágneses záport
hoznának létre, amelyek analíziséhez felhasznált
módszereket az elôzô, CBM-kísérletben publikált
cikkben írtuk le (1. ábra ).

Gyurit foglalkoztatta a mérési eszközök új módsze-
reinek megvalósítása is. A nagy adatbázisok szekven-
ciális feldolgozása helyett egy új megoldást, az úgyne-
vezett NON-Neumann architektúra bevezetését java-
soltuk, amely FPGA-n hardverközeli programozással
valósítható meg, kihasználva a probléma párhuzamo-
síthatóságát és az egyes elemek közvetlenszomszéd-
kölcsönhatását, ami szükségtelenné teszi a nagy adat-
mozgatást. Az így megvalósított célgép skálázható és
újra konfigurálható. Ebbôl az eredménybôl született

FÜLÖP ÁGNES: ISKOLATEREMTŐ 303



cikket 2015-ben publikáltuk. Számos kérdés fogal-

Nagy Attila 2010-ben szerzett az ELTE-n
meteorológus diplomát. Azóta a Siófoki Vi-
harjelzô Obszervatórium munkatársa. Szak-
mai tevékenységei között leghangsúlyosabb
a WRF mezoskálájú numerikus idôjárás-elô-
rejelzési modell fejlesztése, operatív alkal-
mazása a rövid- és ultrarövidtávú elôrejelzési
rendszerben és a számítások felügyelete az
OMSZ szuperszámítógépén. A közeljövôben
beadásra kerülô doktori értekezésének fô
témája a modell viselkedésével kapcsolatos
tapasztalatok rendszerezése.

Horváth Ákos 1984-ben végzett az ELTE
meteorológus szakán, kandidátusi fokoza-
tát 1992-ben szerezte meg. Szakmai terüle-
te a légköri mélykonvekció, szinoptikus és
numerikus meteorológia, valamint az idô-
járási veszélyjelzés. Az Országos Meteoro-
lógiai Szolgálat Siófoki Viharjelzô Obszer-
vatóriumának vezetôje.

A szerzôk köszönetet mondanak Sükösd Csabának a munkához
nyújtott segítségért.

mazható meg ilyen módon, mint például a biológiá-
ban a DNS-szekvenálás, az elméleti részecskefiziká-
ban a rács-QCD és a kvantumkémia bizonyos problé-
mái. Elkészítettünk egy prototípust a DNS-szekvená-
lás implementálására Terasic DE1-SoC boardon egy
Cyclone V chip felhasználásával, amelyet a cancúni
ReConfigurable Computing and FPGA konferencián
mutattunk be 2014-ben. A hardver megvalósításában
Kiss Tivadar volt segítségünkre.

Kutatási munkánk során mintegy húsz új tudomá-
nyos eredmény, számos cikk és konferencián megtar-
tott elôadás született, például IEEE (2011), CHEP
(2012), MACS (2012), IZEST (2012), Wigner-111
(2013), GPU Technology (2013). Részt vettünk az
EGEE (Enabling Grid for E-Science) projektben
(2009–2011). Az NA49/61-kollaboráció megbeszélését
2012-ben az ELTE-n bonyolítottuk le. Az NA61-kolla-
borációval 14 cikkünk jelent meg.

A 10 év során többször elôfordult, hogy egyéb fel-
adataink miatt munkánkat csak megszakításokkal tud-

tuk továbbvinni, de mindig úgy váltunk el, amint le-
het, folytatjuk. Közös kutatómunkánk sajnos 2015
ôszén megszakadt. Utolsó cikkünk 2015 decemberé-
ben jelent meg Simple scalable nucleotic FPGA based
short aligner for exhaustive rearch of substitution
errors címmel.

Gyuri és a diákság: a hallgatókkal kialakított mun-
kakapcsolatát a közvetlenség jellemezte, a diákság
számára „Veszter” volt. Mindenkivel nyitott, színes
egyénisége a fiatalok érdeklôdését is felkeltette.
Rendszeresen új ötletekkel bombázta a hallgatókat, és
aki képes volt vele tartani, azokkal idôt nem kímélve
foglalkozott. A kutatásban résztvevô diákoknak ösz-
töndíjat segített szerezni a CERN-ben és a GSI-ben,
eleinte technical studentként, majd PhD-hallgatóként,
végigkövette az egyes diákok sorsát az elsô eredmé-
nyektôl (TDK) a doktori fokozatig.

Gyuri iskolateremtô tevékenysége több generációnak
adott lehetôséget, hogy eljuthassanak a tudományos
élet különbözô területeire, kipróbálhassák magukat és
továbbvigyék ezt a szellemet, amit tôle örököltek.

RADIOAKTIVITÁS A LÉGKÖRBÔL
A csernobili baleset légköri viszonyainak újraszámítása

Nagy Attila, Horváth Ákos
Országos Meteorológiai Szolgálat
Siófoki Viharjelző Obszervatórium

Harminc évvel ezelôtt, 1986. április 26-án robbanás
történt az akkori Szovjetunió – ma Ukrajna – területén
található Csernobil város melletti atomerômû négyes
blokkjában. Egy balul sikerült kísérlet során a reaktor
instabillá és irányíthatatlanná vált, a fejlôdô hô elôbb

gôzrobbanást okozott, majd tûz keletkezett. A helyze-
tet súlyosbította, hogy az RBMK-1000 típusú reaktor-
ban nagy mennyiségû grafitot használtak a láncreak-
ció fenntartásához szükséges neutronlassításhoz. A
több száz tonna grafit napokon keresztül magas hô-
mérsékleten égett, és május 6-ig több tonna anyag –
köztük radioaktív elemek – került a légkörbe. A bal-
eset lefolyásáról számos részletes leírás és elemzés
készült, így hazai szakemberek is írtak röviddel a bal-
eset után tanulmányokat [1, 2], illetve több kiadást
megélt ismeretterjesztô könyvet az eseményrôl [3],
továbbá áttekintô publikációk készültek a következ-
ményekrôl [4]. A súlyos szerencsétlenség kiváltója az
ember volt, azonban a légkör is kivette részét a radio-
aktív anyagok terjedésében. Abban az idôben az Or-
szágos Meteorológiai Szolgálat feladata volt a légköri
radioaktivitás mérése, amelynek eredményei napja-
inkban is rendelkezésünkre állnak [5]. Ugyanakkor 30
év elteltével a meteorológia és a számítástechnika se-
gítségével lehetôség nyílt arra, hogy a modern számí-
tógépes modellek felhasználásával újraelemezzük az
akkori idôjárási helyzetet. Rendelkezésünkre állnak
olyan terjedési modellek is, amelyekkel követni tud-
juk a kibocsátott radioaktív anyagok mozgását, ülepe-
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