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Kozmikus müonok elnyelődése vas és ólom abszorbensben 
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A földfelszínt folyamatosan bombázzák nagyenergiás részecskék, amelyek égi eredete éppen 100 éve nyert bizonyítást. A primer 
kozmikus sugárzás jórészt protonokból áll, amelyek az Univerzum legenergetikusabb részecskéi, a leggyorsabbak közülük a 
CERN Nagy Hadronütközetetőjének (LHC) maximális, TeV-es energiáit is jóval túlszárnyalják. A kozmikus protonok a 
felsőlégkör atommagjaival ütközve részecskezáporokat keltenek, amelyek müonkomponensei eljutnak akár a földfelszín alá is. 
Mérésünkben a REGARD csoport által kifejlesztett müontomográf segítségével néhány GeV energiájú kozmikus müonok 
elnyelődését vizsgáltuk vas és ólom abszorbensekben. Kísérletünk eredményeit összehasonlítottuk korábbi, különböző mélységű, 
földfelszín alatti méréseinkkel.  

 

Kozmikus müonok és detektálásuk 
Idén ünnepeltük a kozmikus sugárzás felfedezésének 
centenáriumát. A Viktor Hess híres kísérletei [1] óta eltelt 
évszázad során egyre jobban megismerhette az emberiség a 
kozmikus eredetű ionizáló sugárzást. E kísérletek 
segítségével bebizonyították, hogy a világűrben terjedő 
primer kozmikus sugárzás többkomponensű: elsősorban 
protonokból (89%), stabil atommagokból (10%) és 
elektronokból (1%) áll. Megfigyelésekkel igazolták, hogy ezek 
a nagyenergiás primer részecskék tipikusan 30 km-es 
magasságban, a ritka felsőlégkör O és N atommagjaival 
ütközve másodlagos részecskezáporokat keltenek. A 
részecskezáporokban – az erős kölcsönhatás törvényei szerint 
– elsősorban pionok (π°, π±) keletkeznek, amelyek β-
bomlással müonokká (µ±) alakulnak. A müonok a nyugalmi 
rendszerükben 2,2 μs felezési idővel bomlanak el elektronra 
és neutrínóra, azaz keletkezési helyüktől – közel 
fénysebességgel haladva – mintegy 660 métert tehetnének 
meg. A valóságban azonban – a relativisztikus idődilatáció 
jelensége miatt – eljutnak Földünk felszínére, sőt akár a 
földkéregbe is. 
Noha a másodlagos részecskék keltési mechanizmusa 
megegyezik a nagyenergiás részecskegyorsítókban 
mesterségesen előállított proton-atommag, vagy atommag-
atommag ütközések során lejátszódó folyamatokkal, a 

kozmikus ütközések ritkábban fordulnak elő, esetenként 
nagyobb energiájúak és a keltett részecskezápor több km2 
területen éri el a földfelszínt.  

A keltett részecskezáporok detektálására több, nagy 
kiterjedésű detektorrendszert építenek. E detektorok pontos 
méréseivel kimutatható akár a naptevékenységtől és 
napszakoktól függő változás (a Föld mágneses terének 
módosulása miatt), valamint az évszakok váltakozásának 
hatása (légkör állapota) is. Kis felületen mért részecskehozam 
időben nagyjából állandónak tekinthető, pl. a földfelszínen 
állva testfelületünkön másodpercenként mintegy 20–30 müon 
halad keresztül. Ez a sugárzás számunkra veszélytelen, 
azonban a müonintenzitás mérése számos alkalmazási 
lehetőséget hordoz magában. 

Alkalmazott kutatások kozmikus 
müonokkal 
A kozmikus sugárzás tulajdonságainak beható vizsgálatából 
származó eredmények már a múlt század közepén 
lehetőséget teremtettek olyan alkalmazott kutatási projektek 
elindítására, amelyek a kozmikus részecskezáporok 
intenzitásmérésén alapulnak. Az első alkalmazás E. P. George 
nevéhez fűződik, aki az ausztrál hegyekben próbálta 
meghatározni a hórétegek vastagságát a müonhozam 
változásait vizsgálva.  
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Később, 1968-ban L. W. Alvarez és munkatársai egy 
kozmikusrészecske-detektort helyeztek el a Kefren piramis 
Belzoni kamrájába kb. 100 méteres mélységben. A több 
rétegben elhelyezett 1,8 m2-es szikrakamrákból álló 
müonteleszkóp fél évnyi adatgyűjtés során mintegy 1 millió 
müont mért. A mért müonhozamban nem volt 
intenzitásnövekedés a várthoz képest, ami azt jelentette, hogy 
az ismert kamrákon kívül nincsenek további, 1 m-nél 
nagyobb átmérőjű rejtett üregek a piramis belsejében. 
Munkájuk megkímélte az egyiptomi régészeket, hogy 
feleslegesen megbontsák a piramis szerkezetét, hagyományos 
módon keresve a rejtett kincseskamrákat [2].  

A régészeti kutatásokban alkalmazott eljárás elterjedt a 
geofizikusok körében is, elsősorban olyan extrém helyeken, 
amelyek nem közelíthetők meg, vagy a hagyományos 
geofizikai módszerekkel (pl. mélyfúrás) nem oldhatók meg. 
Japán, francia és olasz geofizikusok a kozmikus müonok 
hozamát mérve vizsgálják a vulkánok sűrűségeloszlását 
rejtett lávakürtők (a várthoz képest kisebb müonhozamok) 
után kutatva, amelyek egy következő kitörés útjai vagy jelei 
lehetnek [3]. Barlangkutatók pedig rejtett barlangi üregek, 
járatok után kutattak Alvarez módszerével [4]. A kozmikus 
müonok elnyelődésének és Coulomb szórásának mérésével 
lehetséges a nagy sűrűségű nukleáris anyagok azonosítása is. 
A Los Alamosi Kutatóintézet munkatársai olyan berendezés 
kifejlesztésén dolgoznak, amely radioaktív forrás alkalmazása 
nélkül vizsgálhatja át a határon átkelő járműveket és a 
kikötőkbe érkező konténereket rejtett nukleáris anyagok után 
kutatva [5].  
A REGARD (RMKI-ELTE GAseous Detector Research and 
Development) csoport kifejlesztett egy olyan detektort, amely 
a fentebb felsoroltakhoz hasonló célra alkalmazható, ám 
azoknál költséghatékonyabb, mobilisebb, infrastruktúrára, 
energiafelhasználásra és emberi felügyeletre tekintettel 
szerényebb igényű. Jelen cikkben bemutatjuk a REGARD 
csoport müontomográfját, amelyet eddig geológiai kőzet-
inhomogenitások, ill. hazai barlangokban ismeretlen járatok 
feltérképezésére használtunk [6,7,8]. 

Kozmikus müonok detektálása müon-
tomográffal  
Egy kozmikusrészecske-detektor megtervezésénél törekedni 
kell a detektor érzékeny felületének maximalizálására, 
azonban környezeti alkalmazásoknál (pl. barlangkutatás, 
régészeti feltárás) a hordozhatóság limitálja ezt a detektálási 
felületet. A mobilitás jegyében készült a REGARD 
müontomográf, amelynek tömege 13 kg, méretei: 51 cm×46 
cm×32 cm. Az 1. ábrán látható a detektor, amely 4 darab 
egymás alatt párhuzamosan elhelyezett közelkatódos 
kamrából (Close Cathode Chamber, CCC) épül fel [9,10].  
A müontomográfot felépítő közelkatódos proporcionális 
kamrák működésének alapja a töltött részecskék által okozott 
ionizáció mérése. Az ionizáció fenntartása miatt a kamrákon 
folyamatosan argon (Ar) és széndioxid (CO2) gázok 80:20 
arányú keverékét áramoltatjuk keresztül. A kozmikus 
müonok (töltött részecskék) a kamrákon történő áthaladásuk 
során közel 100 elektront hoznak létre az 1 cm vastag 
detektorban. Ezeket az elektronokat a szálak közelében 
kialakuló térerősség annyira felgyorsítja, hogy további 
ionizációra lesznek képesek, majd lavina effektussal akkora 
töltésmennyiség (103-104 elektron) alakul ki, amely erősítés 
után mérhető jelet ad (105-106 elektron). 

 
1. ábra: A REGARD müontomográf felépítése. 

A kamrák 32 cm × 32 cm × 1 cm méretűek, szálsíkjaikban 
két féle szálat alkalmazunk (lásd 2. ábra): 100 μm 
vastagságúak a térformáló szálak és 20 μm vastagságúak az 
anódszálak. A szálsíktól 1,5 mm-re elhelyezkedő alsó katódot 
a szálakkal egy síkban, merőlegesen, 4 mm × 320 mm 
felületű parkettákra (pad) szegmentáltuk. A térformáló 
szálakon a pozitív ionok mozgása következtében pozitív 
polaritású jelek alakulnak ki, majd ezen pozitív ionfelhő 
tükörtöltése megjelenik a parkettákon. Így a közelkatódos 
kamrák alkalmasak az egy időben történő, egymásra 
merőleges irányú digitális jelkiolvasásra a térformáló 
szálakon és a parkettákon is. Eredményül megkapjuk a 
kozmikus részecske beütésének ,,koordinátáit” az adott CCC 
kamrán.  

 
2. ábra: A közelkatódos kamra belső szerkezete [9,10]. 

A detektor – az egyes szálak, ill. parketták – detektálási 
hatásfoka fontos paraméter a mérések ideje, ill. a detektor 
energiafelhasználása szempontjából: kisebb detektálási 
hatásfokkal több idő szükséges ugyanakkora statisztikai 
adatmennyiség összegyűjtésére, ami nagyobb 
energiafelhasználást jelent a detektor szempontjából. A CCC 
kamrák detektálási hatásfoka átlagosan jobb, mint 95 % (lásd 
3. ábra), ami a laboratóriumi mérések során nem változott. 

 
3. ábra: A REGARD müontomográf közelkatódos kamráinak 

detektálási hatásfoka az érzékeny szálakra (piros vonalak) 
valamint a parkettákra (kék vonalak). 
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Kozmikus sugárzás elnyelődése vas és 
ólom abszorbensben 
Korábbi méréseink [6,7,8] során világossá vált, hogy 
alkalmazásainkhoz szükséges a müonok különböző 
(sűrűségű) anyagokban történő elnyelődésének kellő 
ismerete. Méréseink célja az volt, hogy a müonszám 
megváltozását mérjük aránylag kis anyagvastagságok esetén, 
mert nem pontosan ismert a kisenergiás müonok eloszlása. 
Méréseinket az MTA Energiatudományi Kutatóintézetének 
Nukleáris Analitikai és Radiográfiai Laboratóriumában 
végeztük el a DÖME (DÖgnehéz MérőEszköz, 8,5 tonna), 
valamint 1,2 tonna ólomtégla segítségével. A 4. ábrán látható 
a müontomográf, valamint az abszorbensként szolgáló 
berendezés. A berendezés egy vas (Fe) és vékony ólom (Pb) 
rétegekből felépülő, 80 cm × 80 cm × 80 cm belső térfogatú, 
15,6 cm falvastagságú kocka. Ennek belsejében helyeztünk 
még el további ólomrétegeket a méréseink során.  

 
4. ábra: Referenciamérés müontomográffal a DÖME berendezés 

tetején. 

A mintegy 5 hetes mérési időtartam során különböző 
abszorbens vastagságok esetén (berendezés felett, belsejében, 
ill. az alatt) végeztünk méréseket. Az 5. ábrán láthatók a 35 
nap során a detektor szenzorai által rögzített környezeti 
változók (páratartalom, nyomás), valamint a detektor 
működését biztosító tápfeszültség és a detektált müonok 
frekvenciája a különböző vastagságú abszorbens rétegek 
alatt. Mérésünkben az abszorbensek rétegvastagságát a 
sűrűséghosszal jellemezzük, amely az abszorbens cm-ben 
kifejezett vastagságának és g/cm3 egységekben kifejezett 
sűrűségének a szorzata, azaz a teljes anyagmennyiség 
szokásos mérőszáma.  

 
(a) 

 
(b) 

 

5. ábra: A müontomográffal mért környezeti változók (a ábra) és 
az események frekvenciája (b ábra) különböző vastagságú 
abszorbens rétegek esetén.  

 

Méréseink fontosságát az adja, hogy a müonok 
elnyelődésének függvényében (pl. a müonhozam 
mélységfüggésének ismerete alapján) megbecsülhető, hogy 
mennyi idő szükséges a detektor feletti anyag feltételezett 
sűrűségeloszlásának pontos feltérképezéséhez, azaz mennyi 
kozmikus müon-eseményt kell detektálni a megfelelő 
pontosság eléréséhez. A sűrűséghossz mérések elemzésével 
pedig más anyagok esetében is megadható a mért 
müonhozam ismeretében a detektor feletti anyagréteg 
vastagsága. Ez utóbbit összevetve az ismert 
kőzetvastagsággal lehetőségünk nyílik sűrűség-
inhomogenitások (pl. a kőzethez képest nagyobb sűrűségű 
ércek) vagy földalatti, rejtett üregek detektálására!  
A 6. ábrán látható a müontomográffal mért függőleges 
müonhozam sűrűséghossz-függése az ólom és vas 
abszorbensben (piros pontok statisztikus hibákkal) és a 
korábbi, földalatti méréseink (kék pontok statisztikus 
hibákkal), amelyeket a KFKI Kampusz területén lévő Jánossy 
aknában [6] és a Pilisben található Ajándék-barlangban [7,8] 
mértünk. A 6. ábra alapján méréseink jó egyezést mutatnak a 
[11] szakirodalomban közölt adatokkal. 

 
6. ábra: Merőleges müonhozam abszorber (piros pontok 

statisztikus hibákkal) és földalatti (kék pontok statisztikus 
hibákkal) mérések, amelyek jó egyezést mutatnak [11] 
szakirodalmi adatokkal.   
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További alkalmazási lehetőségek 
vizsgálata 
Érdekes kérdés, hogy a detektor alkalmas-e nagy sűrűségű 
tárgyak leképezésére. Ennek demonstrálására, bizonyítására 
elvégeztük az abszorberként szolgáló DÖME berendezés 
(röviden berendezés) leképezését kozmikus müonokkal.  
A leképezés elkészítéséhez két mérést végeztünk: egy 2 napos 
mérést a berendezés felett – mint referencia-mérés –, majd 
egy további 4 napos mérést a berendezés alatt. A második 
mérés során a detektor a DÖME fala alatt volt elhelyezve, 45 
fokkal elforgatva a berendezés falához képest.  
A leképezéshez az időegység alatt a detektor felületéhez 
képest merőlegesen (zenitben) érkező kozmikus müonok 
arányát számoltuk ki minden felületelemre (pixelre), mind a 
berendezés alatti, mind pedig a felette történt mérésekre. Ezt 
követően felületelemenként kiszámoltuk, hogy a detektorunk 
feletti berendezésben hány százalékot csökken a 
müonhozam. A 7. ábrán három jól elkülöníthető tartomány 
látszik: a berendezés teteje és alja (250 gcm-2) okozta, 
átlagosan 30 %-os hozamcsökkenés; a berendezés fala (630 
gcm-2) okozta, átlagosan 50 %-os hozamcsökkenés és a 
berendezés alól kilógó (0 gcm-2) detektorfelület által mért, 
átlagosan 0 %-os hozamcsökkenés.   

 
7. ábra: A berendezés 15,6 cm vastagságú falának leképezése a 

müontomográffal. 
 

A 8. ábrán a kozmikus müonok 2 dimenziós zenit- és 
azimutszög-eloszlását láthatjuk sr-1s-1 egységekben a DÖME 
berendezés alól mérve. Az origó a detektor középpontja, a 

vízszintes és függőleges tengelyeken az x és y irányú 
zenitszög-vetületek láthatók. Az eloszláson kékkel színeztük 
az alacsonyabb, pirossal a magasabb hozamú térszögeket.  
A 8. ábrán a kék ,,L-alakú” tartomány mutatja a DÖME 
berendezés falait és a jobb oldali zárt ajtó által kitakart 
térszögeket. A müontomográf a DÖME alatt asszimetrikusan, 
balra helyezkedett el. A mérés alatt a bal oldali ajtaja nyitva, a 
jobb oldali zárva volt. Ez utóbbi vetülete látszik az ábra jobb 
alsó térnegyedében.   
Ezek az eredmények egyértelműen azt bizonyítják, hogy 
detektorunk alkalmazható nagy sűrűségű objektumok 
roncsolásmentes leképezésére – káros mesterséges 
besugárzás nélkül – a kozmikus müonok segítségével. 

 
8. ábra: Kozmikus müonok zenit- és azimutszög eloszlása a 

DÖME alatt elhelyezett detektor szemszögéből.  
 

Összefoglalás 
Bemutattuk a REGARD csoport által kifejlesztett, 
nagyenergiás kozmikus részecskék detektálására szolgáló 
detektort, amely a kozmikus müonok hozamát mérve – a 
geofizikai alkalmazások mellett – alkalmas nagy sűrűségű 
tárgyak leképezésre is. A közölt eredmények további érdekes 
alkalmazási lehetőségeket vetnek fel: stratégiai nukleáris 
anyagok azonosítása (csempészet), atomreaktorok 
fűtőelemeinek monitorozása valamint nehezen 
megközelíthető épületek, épületszerkezetek (pl. atomreaktor-
szigetelő szarkofág) szerkezeti ellenőrzése. 

 

 

Köszönetnyilvánítás 
Kutatásunkat az OTKA NK778816, NK106119, H07-C 74164, és K104260 pályázatok, valamint részben az OTKA-KTIA 77719, 
77815, NIH TET 10-1 2011-0061, ZA-15/2009 és NAP VENEUS (OMFB-00184/2006) pályázatok támogatták. BGG és VD szerzők 
külön köszönetet mondanak az MTA Bolyai János tudományos kutatási ösztöndíjának. 
 
 



Nukleon 2012. december V. évf. (2012) 122 

© Magyar Nukleáris Társaság, 2012  5 

 

Irodalomjegyzék 
[1] V.F. Hess: Penetrating Radiation in Seven Free Ballon Flights; PZ 13, 1912, 1084 

[2] L. W. Alvarez et al.: Search for Hidden Chambers in the Pyramids; Science 167, 1970, 832-839 

[3] K. Nagamine et al.: Method of probing inner-structure of geophysical substance with the horizontal cosmic-ray muons and possible application to 
volcanic eruption prediction; NIM A 356,  1995, 585-595 

[4] Caffau et al.: Underground cosmic-ray measurement for morphological reconstruction of the “Grotta Gigante” natural cave;NIMA 385 1997,480-488 

[5] K. N. Borozdin et al.: Radiographic Imaging with Cosmic Ray Muons; Nature 422, 2003, 277 

[6] Barnaföldi G. G. és mtai: Kincskeresés kozmikus müonokkal–avagy kozmikus müondetektálás alkalmazott kutatásokban; Fizikai Szemle, 2011,401-407  

[7]  G. G. Barnaföldi et al.: Portable Cosmic Muon Telescope for Environmental Applications; NIM A 689, 2012, 60–69 

[8] L. Oláh et al.: CCC-based Muon Telescope for Examination of Natural Caves; Geosci. Instrum. Method. Data Syst. Discuss. 2, 2012, 781-800   

[9] D. Varga et al.: Asymmetric Multi-Wire Proportional Chamber with reduced requirements to mechanical precision; NIM A 648, 2011, 163-167 

[10] D. Varga et al.: Close cathode chamber: Low material budget MWPC; NIM A 698, 2013,  11–18 

[11] L. Malqvist et al.: Theoretical Studies of In-situ Rock Density Determinations Using Underground Cosmic-ray Muon Intensity Measurements with 
Application in Mining Geophysics; Geophysics 44, 1979,  1549-1569 



Nukleon 2012. december V. évf. (2012) 123 

Kontakt: cserhati@npp.hu  Beérkezett: 2012. szeptember 11. 
© Magyar Nukleáris Társaság, 2012  Közlésre elfogadva: 2012. szeptember 28. 

Az atomerőmű építők – a többség folytatja vagy megkezdi  

Cserháti András 

MVM Paksi Atomerőmű Zrt., Műszaki Igazgatóság 
7031 Paks, Pf. 71. +3675 508 518 

 

A kétrészes írás elsőként azzal a kevés országgal foglalkozott, amely már elfordult vagy elfordulóban van az atomenergetikától. 
Folytatásként azzal a jelentős többséggel foglalkozik, amely – megtorpanva vagy töretlenül – tovább viszi, vagy új belépőként 
megkezdi a nukleáris blokkok építését. Főként az elmúlt pár év eseményeit, az azokból kiolvasható trendeket ismertetik a cikkek. 
Forrásul a nemzetközi gazdasági sajtó, vezető nukleáris portálok, szakmai megnyilvánulások rendszeres és célirányos figyelése 
szolgált. Az első rész a túlpolitizáltságot mutatta be, a második azt a hatalmas igényt és jelentős nehézségeket illetve 
erőfeszítéseket, amelyeket a többség vállal atomenergetikája fejlesztéséért. 

 

Bevezetés 
Olyan nagy az atomenergiával nem szakító országok száma, 
hogy a mindre kiterjedő, tételes ismertetés nem fér bele jelen 
keretekbe. Még egy nem teljes áttekintéssel is csak régiók 
vagy országok gazdaságpolitikai csoportjainak szintjén lehet 
megbirkózni, de lesz példa más egybevont tárgyalásra is. 
Csupán látszólag egyszerűsítené a képet, ha a viszonylag 
kevesebb atomerőmű szállító szerint rajzolnánk meg – több 
jövőbeli építő ugyanis még nem jutott el a típus és szállító 
kiválasztásáig. A sorrend a nagyoktól a kicsik felé halad, 
alapja inkább az épülő, mintsem üzemelő blokkok száma 
vagy a nukleáris termelés aránya. E cikknek a műfaja is 
túlnyúlik a folyóirat műszaki-tudományos profilján, mivel 
gazdasági, politikai és társadalmi területekre is ki kellett 
tekinteni. 

Világtendenciák, általános 
megnyilatkozások 
A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség1 szerint a 2011. 
márciusi japán természeti katasztrófa és a fukushimai súlyos 
atomerőmű baleset ellenére tovább fog nőni az atomenergia-
termelés a világon. Néhány ország – köztük Németország – 
felülvizsgálta nukleáris politikáját, de jóval több állam 
gondolja úgy, hogy szüksége van a nukleáris energiára a 
klímaváltozás elleni harcban. – Bárminél fontosabb, hogy 
szavatoljuk a nukleáris létesítmények biztonságát – mondta 
Amano főigazgató még annak az évnek júliusában [1]. 
Ugyanez az okfejtés, megállapítás köszönt vissza egy évre rá 
a Nukleáris Energia Ügynökség2 jelentésében [2]. Leszögezte, 
hogy az atomenergia fontos szerepet játszik a CO2-kibocsátás 
csökkentésében és a megbízható, megfizethető energiaellátás 
biztosításában. Több forgatókönyv alapján akkor járul hozzá 
jelentősen az emisszió csökkentéséhez, ha a világ 

                                                   
1 International Atomic Energy Agency, IAEA, ENSz szakosított 

szervezet a Közgyűlés és Biztonsági Tanács alatt  
2 Nuclear Energy Agency, NEA, az OECD tagszervezete 

villamosenergia-ellátásának közel negyedét képes biztosítani 
2050-ig. Ehhez azonban a következő években tovább kell 
fokozni az új blokkok építését, 2020-ig évente csaknem 16 
GW új atomerőművi kapacitást kell létesíteni. Nem mutatott 
ki egyetlen leküzdhetetlen akadályt sem, ami a következő 40 
évben gátolná a termelőkapacitás ilyen mértékű bővülését, de 
jelezte, hogy milyen kihívások hátráltatják a gyors 
növekedést: 

 finanszírozási nehézségek a magas beruházási költségek 
miatt, 

 társadalmi elfogadottság helyreállítása a Fukushima 
előtti szintre, 

 radioaktív hulladékok biztonságos kezelésének 
demonstrálása, ezen belül a nagy aktivitású hulladékok 
elhelyezésére vonatkozó tervek megvalósítása, 

 atomerőművek építése újonnan belépő országokban, 
egyidejűleg gátolva a fegyverkezésre is alkalmas 
nukleáris anyagok és technológiák terjedését, 

 nukleáris üzemanyag kínálat növelése, megbízható 
üzemanyag-ellátás 60 év üzemidőre. 

Az országok hatósági követelményeinek harmonizálása 
jelentős előnyökkel járna, segítene csökkenteni az építési időt 
és a költségeket. 
A KPMG nemzetközi pénzügyi tanácsadó is hasonló 
érvrendszert3 használt. Azt nyilatkozta, hogy a nukleáris 
energia a legolcsóbb és legjobb választás a CO2 kibocsátás 
csökkentésére irányuló nemzetközi célkitűzések betartására. 
A Fukushima után felcsapó antinukleáris hangulat ellenére 
szerinte még mindig e technológia az árban versenyképes és 
leghatékonyabb energiaforrás. Tanulmánya rámutat, hogy 
egy modern atomerőmű blokk élettartama 60-80 év, és 
termékének önköltségében az üzemanyag 20% a 
hagyományos erőművek 80%-ával szemben. Ez 60-
115 €/MWh termelői árhoz vezet (ami pl. tengerparti 
szélerőművekre 150-230 €/MWh). A dokumentum kiemel 

                                                   
3 2011. 07.22. Budapest Business Journal 
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egy sor zöld technológiai hátrányt. A napelemek hatásfoka 
általában 10% körüli, még a drágább és kifinomult fajtáké is 
csak 20%. Bár a szél, mint „üzemanyag” ingyenes, a járulékos 
költségek nagyon magasak a változó szélsebesség és a 
termelés ingadozása miatt. Biomasszából pedig nem 
fejleszthető elegendő villanyáram, sőt az energianövények 
intenzív termelése magasra viheti az élelmiszer árakat, 
veszélyeztetheti az ellátását. [3] 
Mindezen nyilatkozatok mellett a 2011-es események a 
világon működő atomerőművek számában és beépített 
teljesítményében időleges törést hoztak:  

1. táblázat Működő atomerőművek, növekmény és csökkenés, 
2012. január (forrás: wnn, [4]) 

Változás MWe Blokkok, országok, adatok 

új a hálózaton 

(6 blokk) 

+ 4014 Lingao II-2, Qinshan II-4 (kínai) 

Kaiga-4 (indiai) 

Bushehr (iráni) 

Kalinyin-4 (orosz) 

teljesítménynövelés + 440 cseh, finn, mexikói, 

spanyol, amerikai erőművek 

végleges leállás 

(13 blokk) 

 teljesen 
kifutott 

 üzemidő 
 nukleáris 

baleset, 
 sérülés 
 politikai 

alapú 

- 11270 angol: 

217 MWe 

1968-ban indított 
Magnox 

japán: 

2719 MWe 

Fukushima 
Daiichi 1-4 

német: 

8336 MWe 

Biblis A és B 

Neckarwestheim1 

Brunsbüttel 

Isar-1 

Unterweser 

Phillipsburg-1 

Krümmel 

Hivatalosan csak két új blokk építésébe kezdtek: a 340 MWe 
nyomottvizes Chashma-3 (pakisztáni) és a 700 MWe 
nehézvizes Rajastan-7 (indiai). 
A kemény rivalizálás ellenére az atomerőmű szállítók 
rendezték soraikat. A nukleáris ipar legnagyobb szereplői 
2011 szeptemberében példa nélküli, önkéntes, export-
orientált magatartási kódexet fogadtak el. A kódex ugyan 
jogilag nem kötelező érvényű, de tükrözi a közös 
szándékokat. A cél ma már nem az, hogy minél több 
atomerőművet létesítsenek világszerte, hanem hogy ezt a 
lehető legjobban tegyék. A vállalások hat alapelv köré 
csoportosulnak: (1) biztonság, sugáregészségügy és sugár-
védelem, (2) fizikai biztonság, (3) környezetvédelem, kiégett 
üzemanyag és nukleáris hulladék kezelése, (4) atomkárok és 
kártérítés, (5) fegyverzetkorlátozás és biztosítékok, (6) etika. 
A dokumentum egyeztetése három évvel előbb kezdődött a 
washingtoni nonprofit Carnegie Alapítvány4 támogatásával, 
a szöveg végül kibővült Fukushima tanulságaival is.  
Az egyeztetések során külön figyelmet fordítottak arra, hogy 
megfeleljenek a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és a 

                                                   
4 Carnegie Endowment for International Peace, CEIP 

Nukleáris Szállítók Csoportja5 iránymutatásainak, valamint 
hogy ne ütközzenek az EU és az USA anti-tröszt előírásaival 
sem.  

Aláírók: AREVA, ATMEA, Atomsztrojexport, CanduEnergy, 
GE Hitachi NE/Hitachi-GE NE, KEPCO, MHI, Toshiba, 
Westinghouse. [5] 
Alább látni fogjuk, hogy a beharangozott „nukleáris 
reneszánsz” nem marad el, de kissé realistább hangszerelésre 
váltott. Mindenesetre az építők markáns többsége fennáll. 
 

 
1. ábra: Kevés leépítő, sokkal több építő 

(forrás: anti/pronukleáris weblapok) 

Kína 
2011-ben Kína villamos-energia fogyasztása közel 11,7%-ot 
nőtt az előző évhez képest. Az év végén a teljes erőműpark 
beépített teljesítménye 1056 GWe volt, de ezen belül a 
nukleáris csak 12,57 GWe (1,2%). A termelésből való 
részesedések: fosszilis, főleg szén – 79,8%, víz – 16,4%, atom – 
1,8%, szél és egyéb – 2,0%. Az adatokból világosan látszik, 
hogy a kínai gazdaság fenntartható és környezetbarát 
fejlesztésének egyetlen kiútja a nukleáris energia fokozott 
igénybevétele. Az ország ezért az atomerőmű építésben is 
szédületes tempót diktál. Jelenleg 25 blokkot épít, a világon 
most létesülők 40%-át (a 70-es évek amerikai atomerőmű 
építési boomjához hasonlítva mai önmagát). A 2015-ig terjedő 
időszakban évente 6-6 nagy reaktort állít üzembe, és a 
nukleáris kapacitást 40 GWe-re emelve. [6] A további 
dinamika is grandiózus: 2020: 60 GWe, 2030: 200 GWe, 2050: 
400 GWe. [7] 
A közelmúltban és most épülő típusok (jellemzően 4-18 
elemű sorozatokban):  

 több nyugati gyártó típusai – amerikai AP1000, francia 
EPR, kanadai CANDU-6, 

 keleti gyártó típusa – orosz VVER/AES-91, 
 önállóan tervezett G26 majd G2+ sorozat – CNP-300, 

CNP-600, CNP-1000, 
 honosított (Framatome M310 alapú) G2+ sorozat – CPR-

1000,  
 egyediek (magas hőmérsékletű reaktor, kis moduláris 

reaktor, gyorsreaktor…). 
 

                                                   
5 Nuclear Suppliers Group, NSG 
6 G2, G3: második, illetve harmadik generációs, + kiegészítéssel: 

továbbfejlesztett atomerőmű típusok 
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Nincs hét, hogy kínai atomerőmű építők ne érnének el fontos 
mérföldköveket a különféle telephelyeken. Ragadjuk ki pár 
eseményt tavaly ősztől idén tavaszig: [8] 

 Szeptember 7. és 26. Ningde-3, illetve Hongyanhe-4 – 
CPR-1000 reaktorépület kupola (átmérő 37 m, magasság 
11 m, tömeg 156 t) emelések. 

 Szeptember 22. Sanmen-1 – A Westinghouse AP1000 
prototípus reaktortartályának daruzása (283 t, gyártó a 
dél-koreai Doosan), lásd a 2. ábrán felül. 

 Október 23. Taishan-1 – Az AREVA első kínai EPR 
reaktorára is felkerült a kupola. 

 December 28. Changjiang-1 – CNP-600 kupola 
felhelyezés. 

 Január 17. Haiyang-1 – Újabb AP1000 reaktortartály 
beemelés, lásd a 2. ábrán alul. 

 Április 16. Sanmen-1 – Az AP1000 fő keringtető 
szivattyúra sikeresen befejezték a minősítő vizsgálatokat 
Pennsylvaniában (50 ciklus, 500 üzemóra)7. 

 Április 25. Taishan-1 – EPR nagyberendezések érkeztek 
(2 gőzfejlesztő és térfogat kiegyenlítő), úton vannak 
továbbiak (2 gőzfejlesztő és a reaktor belső szerkezeti 
elemei). 

 

 
2. ábra: Az első AP1000 reaktortartály beemelések, Sanmen és 

Haiyang (forrás: Flickr) 

                                                   
7 A 7 m magas, 1,5 m átmérőjű és 91 t tömegű szivattyú addig a 

típus bizonytalan eleme volt, dominálta az AP1000 beruházások 
késési kockázatát. A gyártó Curtiss-Wright (USA) terméke 
egyszerű, tömszelence nélküli. Kevés karbantartást igényel, a 
tengeralattjáró technológiában jól bevált jelentősen kisebb 
méretben.  

Rövidesen újabb atomerőművek építésére vonatkozó 
engedélyeket adnak ki Kínában. A nukleáris, az energetikai 
és a földrengés-tudományi nemzeti hatóságok, hivatalok 
elvégezték a japán reaktorbaleset nyomán elrendelt 
vizsgálatot működő, létesítés alatt álló és több tervezett 
atomerőműre. Ennek egyik eredménye, hogy eltekintenek a 
Jangce folyó partjára tervezett reaktoroktól, mert nem 
vállalják, hogy az ország 1,34 milliárdos lakosságának ott 
lakó harmadát akár a legkisebb radioaktivitás kockázatnak 
tegyék ki.[6] 
Egyre inkább önellátóak reaktortervezésben, kivitelezésben, 
nukleáris üzemanyagciklusban. Főként nyomottvizes 
típusokra alapoznak (kooperáció, illetve saját gyártás). A 
technológia átvétel, adaptálás, fejlesztés térnyerése már az 
első négy kínai AP1000 esetében is szembeszökő:  

2. táblázat Berendezésgyártók az egyes kínai AP1000 blokkokra 
(forrás: SNERDI előadás [6]) 

Berendezések S-1 H-1 S-2 H-2 

fő keringtető szivattyú W W W W+K 

robbanó szelepek W W W W+K 

reaktortartály W W K K 

gőzfejlesztő W W K K 

reaktor belső berendezések W W K K 

átrakógép W K K K 

védőépület fémtartálya W K K K 

primer csővezeték K K K K 

térfogat kiegyenlítő K K K K 

Jelmagyarázat: S-Sanmen, H-Haiyang, W-Westinghouse vagy                        
beszállítója, K-kínai cég. 
 

Figyelemre méltó, hogy Kínában az atomerőmű beruházások 
gyakorlatilag alig csúsznak és tartják a régióra jellemző 
viszonylag olcsó beruházási költségeket is. 
A jövő fő sodra az amerikai passzív reaktor honosítása, 
gyártásba vétele, továbbfejlesztése, teljesítményének növelése 
lesz (AP1000→CAP1000→CAP1400→CAP1700). Ugyancsak 
felhozzák 3G szintre a CNP és CPR sorozatokat (pl. 
ACPR1000). Háttere: a nagy országban jól megfér három 
helyezkedő állami óriáscég is (az SNPTC/SNERDI, a CNNC 
és a CGNPG8), persze igyekeznek saját sorozatukat lehetőleg 
előtérbe tolni. Minden más – így a CANDU, a VVER és az 
EPR – csak „múló epizód”9, hiába épül belőlük akár 4-8 
egység is.[6] 
Kína jobb híján ma még kis CNP-300 blokkokat exportál 
Pakisztánba, de nem kétséges, hogy pár éven belül ez is 
gyökeresen változni fog. 

                                                   
8 State Nuclear Power Technology Corporation /Shanghai Nuclear 

Engineering Research and Design Institute, Chinese National 
Nuclear Corporation, China Guangdong Nuclear Power Group 

9 Ezt a meglepő választ pár hete kaptam kérdésemre Sanghajban 
Dr. Zheng Mingguang SNERDI elnöktől. 
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Oroszország 
33 működő és 11 épülő atomerőművével, közel 18%-os 
nukleáris hányadával Oroszország változatlanul a világ 
élvonalában van. Teljesen soha nem állt le az atomenergetika 
fejlesztésével, 2020-ig másfélszeresére növeli meglévő 
kapacitásait. A nukleáris termékek, szolgáltatások exportja 
nemzeti cél. Világelsők a gyorsreaktorok technológiájában. [9] 
Belföldön a következő fő irányokban zajlik az új blokkok 
létesítése: 

 sokadik blokkok meglévő telephelyeken (pl. Rosztov, 
Kalinyin), 

 új kiépítések (Leningrád-II, Novovoronyezs-II, esetleg 
Tver, Kola-II, Kurszk-II), 

 zöldmezős beruházások (Balti), 
 gyorsreaktor (Belojarszk), úszó atomerőmű 

(Viljucsinszk). 
Külföldön is egy sor orosz projekt fut a készültség különféle 
fázisaiban (pl. iráni, kínai, bolgár, indiai, török, vietnami, 
fehérorosz, jordán – a legtöbbről lesz még említés alább). 
Nagyon fontos cél betörni és további megbízásokat nyerni az 
EU-ban (cseh, szlovák, magyar, esetleg brit beruházások). Az 
orosz nukleáris technológia globális terjesztésére létrehozták 
a Rusatom Overseas céget (multinacionális konglomerátum). 
Néhány éve igen intenzív a vegyes vállalatok alapítása (pl. a 
francia Alstom turbinagyárral) és jelentős európai gyártókat, 
nukleáris cégeket is felvásárolt, pl.:  

 2003-ban a cseh Skoda JS – reaktor;  
 2007-ben a cseh ARAKO – atomerőmű szerelvények;  
 2008-ban a magyar Ganz EEG – atomenergetikai gépek;   
 2009-ben a Nukem Technologies – radioaktív hulladék-

kezelés, atomerőmű leszerelés;   
 2010-ben az ukrán Energomashspecstal – öntött, 

kovácsolt acél nagyberendezések;  
 2011-ben a cseh Chladiciveze Praha – hűtőtornyok. 

A Rosatom leányok agresszív személyzeti politikát folytatnak 
(pl. a jó nevű cseh Tomíček és Kouklík, a finn Laaksonen 
bevonása). Fontosabb események a teljesség igénye nélkül: 

 Végső fázisába ért egy hányatott beruházás: a németek 
által 36 éve kezdett és az oroszok által tavaly befejezett 
iráni 1000 MW-os Bushehr Atomerőmű első blokkját 
szeptember 4-én párhuzamosan kapcsolták az ország 
energia-rendszeréhez, ma már majdnem teljes 
teljesítményen üzemel. [10] 

 Májusban beemelték a kupola első gyűrűjét a 
Novovoronyezs II-1 blokkon. A reaktor kettős falú 
védőépületének fedelét szakaszokban szerelik. Az építés 
2008 júniusában kezdődött, a két AES-2006 típusú VVER-
1200 blokk 2014-ben és 2016-ban indul. [11] 

 A Balti Atomerőmű két blokkjának konvencionális 
szigetét az Alstom-Atomenergomash francia-orosz 
vegyes vállalat szállítja (Arabelle gőzturbinák, 
cseppleválasztó túlhevítők, kondenzátorok, generátorok 
és más további berendezések). A teljes szerződés értéke 
kb. 875 millió €. A két AES-2006 típusú VVER-1200 blokk 
a tervek szerint 2016-ban és 2018-ban indul. Nem csak a 
kalinyingrádi régió energiaszükségletét fedezné, hanem 
exportra is termelne a balti államok számára. Ez az első 
olyan oroszországi atomerőmű beruházás, amelyben 

külföldi szállítók is részt vesznek, bár a nemrég 
megkötött szerződésben szereplő berendezések 
oroszországi gyártási hányada a szállító cég szerint már 
a kezdetektől 50% feletti, később várhatóan több mint 
70% lesz.[12] 

 Júliusban szállítási szerződést kötöttek a kínai Tianwan-
3,-4 blokkra.[13] 

Dél-Korea 
Dél-Korea atomenergetikájáról, arab projektjéről lásd a szerző 
cikkét ugyanebben a lapban. [14] Most röviden: a nukleáris 
hányad 35%, 23 blokk működik, 4 épül otthon és 1 külföldön.    
Egyidejűleg létesül az OPR-1000 és utódja, az APR1400 
(teljesítményük a nevükben, MW-ban):  

 2007 januárjában kezdték építeni, idén kapcsolták először 
párhuzamosan a hálózatra, nyáron üzemi géppé 
nyilvánították a Shin-Kori-2 blokkot 10. Ez az országban 
működő 10. OPR-1000, amúgy a 23. reaktor. További 
ilyen blokk épül Shin-Wolsongban.  

 2008 januárjától létesítenek két APR1400 egységet Shin-
Kori-3,-4 néven 11, a prototípus már 92% készültségű. 
Idén májustól újabb blokkba kezdtek Shin-Ulchin 
telephelyen. Harmadik párhuzamos helyszín Barakah 
(Egyesült Arab Emírségek). Az első blokkokat mindenütt 
kb. egy évvel követik párjaik. [15],[16] 

Júliusban környezetvédelmi engedélyt kapott az Emírségek 
első atomerőműve. Az Öböl-parti telephelyen építendő első 
két koreai szállítású blokkra még 2010-ben nyújtotta be az 
ENEC12 a környezeti hatásvizsgálatot és az építési környezet-
gazdálkodási tervet. Az Abu Dzabi Környezetvédelmi 
Ügynökség nem élt ellenvetéssel. [17] Mindössze pár nappal 
ezt követően a FANR is kibocsájtotta az építési engedélyt, és 
egy napra rá (sic!) az ENEC megkezdte 1500 m3 beton 
kiöntését13. Korlátozott építési engedély birtokában már 
addig is folyt jelentős előkészítés: földmunka, kiegyenlítő 
réteg és vasalás a szerkezeti betonalaphoz, tengeri hullámtörő 
gát építése, hideg és meleg hűtővíz csatorna kotrása.  
Az Öböl-part tektonikusan inaktív, Fukushima tanulságai 
mégis tervmódosításokban öltenek testet. Nő a dízelgenerátor 
épületek földrengésállósága és vízzáró ajtókat szerelnek 
rájuk. A dízel üzemanyag tartalék 8 helyett 24 órás lesz, az 
akkumulátor telepek kapacitása 8-ról 16 órára bővül. 
Csővezetékek épülnek ki külső víz bejuttatására súlyos 
baleseti helyzetnél a reaktor és a kiégett üzemanyag pihentető 
medencéjének hűtőrendszereihez.[18]  

A dél-koreai beruházások is jellemzően határidő- és 
költségtartók.  

Sajnos minden országban a korrupciós ügyek ott sűrűsödnek, 
ahol nagy pénzek forognak. Az ország ugyan nem 

                                                   
10 A koreai „shin” előtag magyarul „új”: tehát ott is meglévő 

telephelyeket bővítnek új blokkokkal. 
11 MVM delegáció tagjaként a szerző is meglátogatta ezeket 2011 

novemberében a kínai Sanmen-1 után. 
12 Emirates Nuclear Energy Corporation, Federal Authority of 

Nuclear Regulation 
13 Az is lehetett a sietség oka, hogy a Ramadán böjt 07.20-tól 08.18-

ig tartott (ekkor napkeltétől napnyugtáig tartózkodni kell az 
evéstől, ivástól, dohányzástól, ami a munkaintenzitás érezhető 
csökkenésével jár). 
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fertőzöttebb az átlagnál, de nemrég éppen onnan jött híre: 
ügyészségi indítványra a KHNP14 22 vezetőjét tartóztatták le 
a beszerzéseknél feltárt csúszópénzek és más 
szabálytalanságok miatt. [19] 

Egyesült Államok 
A legtöbb atomerőmű változatlanul az USA-ban működik.  
A 104 amerikai reaktor termeli a világ atomerőműből 
származó villamos-energiájának több mint 30%-át. Az elmúlt 
30 év alatt nem épült új blokk, de a termelés érezhetően 
bővült a működők teljesítményének növelésével (összesen 
5800 MWe), élettartamuk hosszabbításával (73 reaktor), a 
beépített teljesítmény sokkal jobb kihasználásával (50%-ról 
90% fölé nőtt). A gazdaságpolitika a ’90-es évek óta egyengeti 
az utat a nukleáris kapacitásnövelés előtt, együttműködik az 
iparral az új tervek és építések gyorsított jóváhagyása 
érdekében. 2007-től 24 új reaktor engedélyezése indult. Bár az 
alacsony gázárak a szándékokat részben kikezdték, 2020-ig 4-
6 új blokk üzembe lép. [20] 
A japán válság persze itt sincs hatások nélkül. Az Obama 
kormányzat azonnal átfogó biztonsági felülvizsgálattal bízta 
meg nukleáris hatóságot15, de emellett kinyilvánította, hogy 
továbbra is támogatja az atomenergetika bővítését. [21] 
2012 februárjában a több évtizedes szünet után végre megtört 
a jég: az NRC kiadta az építési engedélyt a georgiai Vogtle-3, 
-4 blokkokra (a döntést meghozó bizottságban 4:1 arányban 
leszavazták a Fukushima miatt aggódó Jaczko NRC elnököt, 
aki nem sokkal később lemondott). Márciusban a dél-
karolinai VC Summer-2,-3 is megkapta az engedélyt. A 
floridai Levy blokkjai egyelőre csak telephely engedéllyel 
rendelkeznek, ráadásul májusban a kisebb fogyasztói 
kereslet, az elhúzódó gazdasági visszaesés, a CO2 
szabályozás bizonytalanságai és az alacsonyabb földgázárak 
miatt az építtető 2024-re halasztotta őket. A 3. ábra az 
ütemezést mutatja (a Levy County itt még a halasztás előtti 
dátumokkal): 

 
3. ábra: Kínai és amerikai AP1000 létesítési ütemterv (forrás: 

korábbi AP1000 tárgyú Westinghouse előadások visszatérő ábrája) 

Folyamatos hírek jönnek félbehagyott atomerőmű építések 
újrakezdéséről is. Tennessee-ben 1988-ban 80%-os 
készültségnél szakadt meg az 1150 MW-os Watts Bar-2 
Westinghouse blokk létesítése. A szintén befagyasztott 
alabamai 1260 MW-os Bellefonte-1 55%-ban kész B&W 

                                                   
14 Korea Hydro and Nuclear Power 
15 NRC, Nuclear Regulatory Commission 

reaktor. Mindkét beruházás folytatásáról idén tavasszal 
döntöttek, mert befejezésük gazdaságosabbnak tűnik, mint 
fosszilis pótlásuk. Ha netán befutnak 2014-ben vagy 2015-
ben, a hosszú szünet utáni elsők is lehetnek. [22] 
Marylandben a francia EdF szeretne egy „amerikanizált” EPR 
reaktort építtetni (Calvert Cliffs-3), de ez csak hazai 
résztulajdonost bevonva lehetséges. 
Pár hónapja a radioaktív hulladéktároló engedélyezése és 
költségvetése körüli jogi csatározások miatt az NRC egyelőre 
nem ad ki új engedélyt, de a kérelmek elbírálásán tovább 
dolgozik. 

Észak- és Nyugat-Európa 
A finn Olkiluoto-3 már 2014-re sem készül el. Az EPR 
prototípus építése a 2005-i kezdet óta több kudarcot megélt. 
Jelentősebbek: betonozási anomáliák, majd a primerköri fő 
keringtető vezeték újragyártása, illetve irányítástechnikai 
áttervezés voltak. Amikor mind a négy gőzfejlesztő a helyére 
került, a többször átütemezett indítási időpont még 2012 vége 
volt, de 2011-ben már 2014 augusztusa lett. Most úgy tűnik, 
hogy ez sem realizálható. Az építészeti munkák és gépészeti 
szerelés gyakorlatilag befejeződtek, de csúszik a végleges 
tervek, dokumentáció szállítása és a primerköri 
irányítástechnikai szerelés, üzembe helyezés. Folytatódik a 
megrendelő (TVO16 és társai), illetve a kulcsrakész szállító 
(AREVA-Siemens konzorcium) közötti egymásra mutogatás, 
a 2008 végétől tartó választott bírósági eljárás. Már 1,4, illetve 
1,9 milliárd €-ra dagadtak az egymással szembeni 
követelések. [23] Ezzel együtt aligha kétséges, hogy az 
elkészülő egyik legelső G3+ blokk műszaki megoldásait, 
kivitelét tekintve eredeti és különleges lesz, hosszútávon 
tervezői, kivitelezői és üzemeltetője büszkesége – még ha 
nagy áron is. Az Olkiluoto-4 tendert várhatóan 2013 elején 
írják ki öt szállító várható típusaira: AREVA – EPR, GE 
Hitachi – ESBWR, KHNP – APR1400, Mitsubishi – APWR és 
Toshiba – ABWR. A blokkot 2020 körül indítanák. 

 
4. ábra: A tervezett vagy létesített finn blokkok: Olkiluoto-3, -4 és 

Pyhäjoki-1 (saját ábra) 

                                                   
16 Teollisuuden Voima Oyj energiatársaság 
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A 2007-ben alakult Fennovoima 2010 nyarán szerzett 
kormány- és parlamenti jóváhagyást. Sajátos a részvényesi 
összetétele: 2/3-át összesen 69 finn nagyfogyasztó, 
áramszolgáltató birtokolja, míg 1/3 a német E.ON tulajdona. 
Kiválasztották a harmadik finn telephelyet a Botteni öböl ÉK-
i partján: Pyhäjoki ad helyet a még versenyben lévő két 
szállító atomerőművének. Ezek az AREVA – EPR vagy 
Toshiba – ABWR. A létesítést 2013-ban kezdenék, a blokk 
legkorábban 2020-ra léphet üzembe. [24] 
 

A franciák jelentős nukleáris technológiai fejlesztéseik 
nyomán igen alacsony költségekkel a villamos energia 
szükségletük több mint 75%-át atomerőműben termelik. A 
blokkok kb. 17%-ban újra feldolgozott nukleáris 
üzemanyagot használnak. Franciaország így ma nem csak a 
világ legnagyobb nettó villamos áram exportőre, hanem fő 
kiviteli profiljába tartoznak reaktorok, nukleáris üzemanyag 
és szolgáltatások is. A tavaszi államelnök választás az 
atomerőműveket ilyen imponáló háttér ellenére is a politika- 
biztonság- gazdaság háromszögébe vonta. Példaként lássuk a 
legidősebb és a leendő legújabb blokkok néhány aktualitását.  

 Az elzászi Fessenheimben a hetvenes évek végétől 
működik két 900 MW-os nyomottvizes blokk. A tavaszi 
elnökválasztási kampányban a győztes Hollande 
kilátásba helyezte a blokkok 5 éven belüli leállítását. Bár 
egyéb nukleáris kijelentéseitől (pl. az atomerőművek 
részesedésének 50%-ra csökkentése) némileg 
elszakadóban van, ezeknek a blokkoknak a leállításáról 
nem tett le. Az atomerőmű a francia nukleáris 
hatóságtól17 tavaly 40 éves üzemidőre zöld utat kapott 
azzal a feltétellel, hogy megduplázzák a reaktor 1,5 m-es 
alaplemezének vastagságát (szilárdságnövelés, 
zónaolvadéknak való nagyobb ellenállás). Fukushima 
miatt ennek határidejét előre hozták 2013. decemberről 
júliusra, de a tulajdonos EdF szerint végrehajtható addig 
is. Az ASN szerint az alaplemez megvastagítása esetén 
nincs biztonsági ok a leállításra. Egyben felhívta a 
kormányzat figyelmét, hogy ha mégis ilyen döntését 
hozna, azt időben tegye meg, gondoskodva a helyettesítő 
kapacitásokról is, hogy az esetleges energiahiány ne 
vezethessen biztonsági kompromisszumokhoz. 
Szeptemberben Batho energetikai miniszter úgy 
nyilatkozott, hogy a blokkokat mielőbb le kell állítani. Ez 
elavult szénerőművek egyidejű kivonásával a hazai EPR 
2016-os várható indításáig valóban ellátási kihívásokkal 
járhat, jelezte Maillard, az átviteli hálózat felelőse.[25] 

 A várt EPR, azaz Flamanville-3 új generációt képvisel, 
így létesítése otthon sem gondok nélküli. Az 
irányítástechnikai rendszert illető hibákat tavaszra 
sikeresen orvosolták. A gyökerek 2009. novemberig 
nyúlnak vissza, amikor – elég szokatlanul – egy brit-finn-
francia közös nukleáris hatósági figyelmeztetés jelent 
meg. Lényege ez volt: „Az EPR tervében az engedélyesek 
és a gyártó eredeti állításaitól eltérően nem teljesül a 
függetlenség elve, mivel jelentős komplex kapcsolódások 
vannak a szabályozó és biztonsági rendszerek közt.” A 
szállító AREVA és a beruházó EdF átterveztette a 
rendszer architektúráját, így az ASN-nek már nincs 
fenntartása az irányítástechnika felépítésével szemben. A 
változtatások egyaránt érintik a hagyományos 

                                                   
17 ASN, Autorité de Sûreté Nucléaire 

irányítástechnikai platformot és a reaktor 
biztonságvédelmét megvalósító speciális nukleáris 
platformot. A döntésről tájékoztatták a külföldi 
társhatóságokat. Még az Egyesült Államokban is, mivel 
ott szintén folyik az US EPR változat engedélyezése. [26] 

 

A brit atomerőművek ma az ellátás 16%-át adják, de 15 éve 
még 25%-ot. 2025-ig az üzemelő 10 blokk közül 9-et le kell 
állítani, az új atomerőmű flotta terve 16 GW nagyságú.  

A politika ma is kitart korábban meghirdetett nukleáris 
programja mellett. Az atomenergiának komoly szerepet 
szánnak a szigetország jövőbeni energiaellátásában, 
klímavédelmi vállalásainak teljesítésében. Az Egyesült 
Királyságban német befektetők által 2009-ben alapított 
projektcég, a Horizon Nuclear Power 2025-ig kb. 6,6 GW új 
nukleáris kapacitást tervezett Wylfa és Oldbury 
telephelyeken, amelyek számára a leszerelendő öreg blokkok 
melletti földterületet már megvásárolta. A típusról és 
blokkszámról idén kívántak dönteni a következő két változat 
közül választva: 4 db UK EPR vagy 6 db AP1000. Márciusban 
viszont megingott a szilárdnak tűnő vállalat: a felerészben 
tulajdonos E.ON UK és RWE Npower közösen bejelentette, 
hogy nem folytatják tovább a projektet. Hangsúlyozták, hogy 
továbbra is jó üzlet brit atomerőművek építése, de otthoni 
blokkjaik politikai alapú bezárása pénzügyi nehézségeket 
okozott nekik és így kénytelenek kiszállni. A lehetséges 
vásárlók sora hosszú volt: felmerült két nagy kínai állami 
atomenergetikai vállalat, illetve egy állami alap, az orosz 
Roszatom, a francia GDF Suez, a japán-amerikai Toshiba-
Westinghouse, és az amerikai Exelon csoport is. [27], [28] 
Mint az érdeklődők köréből látszik, többen nem annyira 
befektetnének, inkább piacot vásárolnának.18  
Már biztos, hogy másfélszeres munkaerő kell az új brit 
reaktorok üzembe állításáig. A Nukleáris Ipari Szövetség éves 
londoni energiakonferenciáján bejelentették, hogy 2025-ig 
8500 szakember vonul nyugdíjba és évente 1500 új személyt 
vesznek fel. Ez jelentős lehetőség a fiatalok számára. [29] A 
2011 végén lefolytatott közvélemény-kutatás szerint a brit 
lakosság körében a japán atomerőmű baleset utáni átmeneti 
visszaesést követően jelentősen nőtt az atomenergia 
támogatottsága. [30] A felmérést végző Ipsos MORI 
tájékoztatása szerint most a megkérdezettek 50%-a támogatja, 
hogy az üzemelő reaktorokat leállításuk után majd új 
atomerőművekkel pótolják, az ellenzők aránya 20%-ra 
csökkent (lásd az ábrán): 

 
5. ábra: Brit közvélemény az atomenergiáról az elmúlt tíz évben 

(forrás: [30]) 

                                                   
18 A legfrissebb hírek szerint a céget a Hitachi vette meg, amivel 

ABWR típusát is menekíti a szűkülő japán lehetőségek elől.  

 



Nukleon 2012. december V. évf. (2012) 123 

© Magyar Nukleáris Társaság, 2012  7 

A brit legfelső üzleti körök optimizmusára szintén alig 
hatottak a japán események az új atomerőművek esélyeit 
illetően. Az üzleti vezetőket tömörítő Insitute of Directors 
(IOD) jelentésének lényege: 

 1117 tagjuk 84%-a támogatta atomerőművek építését 
(korábban 85%), 

 a nukleáris technológia  
 tiszta, olcsó és környezetbarát: teljes életciklusra a CO2-

kibocsátások rendre: atom – 50, gáz – 500, szén – 
900 t/GWh, kevesebb SO2, NOx gázt, port bocsát ki, 
mint a fosszilis, 

 teljes üzemidőre gazdaságos: 2017-es projektindítás esetén a 
termelési költségek rendre: atom – 70, gáz – 95, szén – 
130, parti szél – 145, tengeri szél – 180 GBP/MWh, 

 élen jár az ipari biztonságban: az EB és a svájci Paul 
Scherrer Institute energiaipari halálozási adatai szerint 
rendre: atom – 0-0,2, szél – 0,2, gáz – 0,1-0,4, víz – 0-0,8, 
biomassza – 1,4, lignit – 2,2, szén – 2,8, olaj – 4,1 
fő/GWév. 

 túlzottak a Fukushima egészségügyi hatásaival 
kapcsolatos aggodalmak, a sugárzás nem okozott 
súlyosabb egészségügyi károsodást és ez nem is várható, 

 az üzemidejük végét elérő brit reaktorok lecserélése 
szükséges annak érdekében, hogy betöltsék azt a hiányt, 
amit a földgáz és a megújulók nem képesek, 

 az új atomprogram legnagyobb gátja a gazdaság: számos 
intézkedés kell ahhoz, hogy az új blokkokba befektetők 
elől elhárítsák az akadályokat; hosszú távú kormányzati 
garancia jelentősen csökkenti a nukleáris termelés 
tőkeköltségét. [31] 

A Lordok Háza műszaki-tudományos bizottsága úgy véli: a 
brit ipar még nehezen boldogul a nukleáris technológiák 
következő években várható mintegy 2100 milliárd € globális 
piacán.  
A nukleáris K+F szektor foglalkoztatottsága 8000-ről 2000 alá 
csökkent, költségvetése pedig alacsonyabb, mint Ausztráliáé, 
ahol nincs is atomerőmű, sőt fele Hollandia, Norvégia és 
százada (sic) a franciák ilyen büdzséjének. Ajánlása szerint 
nukleáris energiastratégiát, K+F útitervet és a megvalósítást 
biztosító szervezetet is létre kell hozni, a kormány 
gyakorlatilag elfogadta e javaslatokat. [32] 

Közép- és Kelet-Európa 
Nem csak országonként, hanem politikai vezetők 
összejövetelein is felmerül a nukleáris téma. 
 

A visegrádi országoknak kell az atomenergia, állapította meg 
2011 októberében, 20. csúcstalálkozóján a magyar, szlovák, 
cseh és lengyel államfő:  

 Schmitt: A atomenergia békés felhasználásának egyelőre 
nincs a térségben alternatívája. 

 Klaus: Abszurd lenne, ha a négyek feladnák atomerőmű 
programjaikat, hiszen nem rendelkeznek annyi gázzal, 
olajjal vagy egyéb energiahordozóval, amellyel kiváltható 
lenne a nukleáris energia. A márciusi japán tragédiát 
atomkatasztrófának beállítani tévedés, mert természeti 
katasztrófa történt, és nem az atom hasznosításából 
fakadó szerencsétlenség.  

 Gasparovic: Manapság divat környezeti és biztonsági 
szempontból elfogadhatatlannak minősíteni az 

atomerőműveket, ennek ellenére az atomenergiának nagy 
jövője van a térségében. A bezárásért fellépni túlzás, a 
felszámolás hatalmas összeget emésztene fel, amit 
hasznosabb tudományos kutatásokra és az 
üzembiztonság erősítésére fordítani. [33] 

 

2012 márciusában az összes balti miniszterelnök támogatta a 
közös atomerőművet. Az észt, lett és litván vezetők fokozott 
együttműködést ígérve megerősítették elkötelezettségüket, 
hogy új atomerőmű szolgálja a balti államokat. Egy litvániai 
találkozón Ansip, Dombrovskis és Kubilius 
miniszterelnökök, valamint a stratégiai befektető GE Hitachi 
és az Európai Bizottság képviselői voltak jelen. A GE Hitachi 
tavaly jelentette be, hogy részt vesz a finanszírozásban, 
amikor a baltiak az 1350 MW-os továbbfejlesztett forralóvizes 
(ABWR) típusát választották a litván Visaginas telephelyre. 
Az EB jelenlét indoka, hogy Litvánia még az EU csatlakozás 
feltételeként leállította mindkét szovjet RBMK reaktorát, ezért 
számára leszerelésre, pótlásra pénzügyi támogatást helyeztek 
kilátásba. A politikusok ösztönözték energetikai vállalataikat, 
hogy a tárgyalások "időben" lezáruljanak, mert a térség 
erősen függ a villamosenergia-importtól, illetve az orosz 
gáztól. Az építést a tervek szerint 2014 körül kezdik, a blokk 
2020-2021 körül indul. A projektben eredetileg a lengyelek is 
benne voltak, de saját nukleáris terveikre koncentrálva 2011 
decemberében kiszálltak (a visszaút még nyitva). További 
körülmény, hogy Oroszország már javában építi a 
kalinyingrádi enklávéban, közel a litván határhoz saját, 2017-
ben induló, zömmel áramexportra szánt Balti Atomerőművét. 
A baltiak miniszterelnöki találkozóján nem véletlenül merült 
fel a villamos-energia import korlátozása is, de az időzítését 
és mértékét egyelőre nem döntötték el. [34]  
A litván ellenzék még a nyáron elérte, hogy a visaginasi 
atomerőmű ügyében az országos választásokkal együtt 
október 14-én véleménynyilvánító népszavazást tartottak. Az 
új atomerőmű építése ezzel átpolitizálódott, kampánytémává 
vált. A lakosság végül leváltotta a kormányt és 64%-ban az 
atomerőmű ellen voksolt. Az új vezetést ugyan nem köti az 
eredmény, de bizonytalanságot keltett a projekt körül. [35] 
Egyelőre a mostani kormány nem hozott végleges döntést, és 
az ügyben újabb referendum várható két éven belül.   
A térségben szintén a már elindított majd leállított 
atomerőmű beruházások újrakezdése hozhatja legkorábban 
új, G2+ reaktorok belépést.  

 Ehhez legközelebb a szlovák Mochovce-3 és -4 áll.  
Az energetikai privatizációt követően az olasz ENEL 
nagy lendülettel viszi a projektet, és hazai lehetőségei 
bezárulása nyomán még több eszköze, energiája maradt 
e feladatra. Pillanatnyilag úgy tűnik, hogy a több 
vonatkozásban továbbfejlesztett VVER440/V-213 
blokkok (egyenként 440 MW) 2013-ban illetve 2014-ben 
indulhatnak, sőt teljesítményük növelhető 2015-re (60-60 
MW). 

 Kevésbé reményteli, de nem is reménytelen a román 
Cernavoda még el nem készült blokkjainak esete.  
Az eredetileg tervezett öt CANDU-6 típusú reaktor 
közül eddig kettő épült meg: az elsőt 1996-ban, a 
másodikat 2007-ben helyezték üzembe, majd a kormány 
úgy döntött, hogy már csak további kettőt létesítenek. A 
bővítési projekttársaságban eredetileg a román állam 
többségi tulajdona mellett cseh, olasz, francia, német, 
román és spanyol befektetők voltak. A gazdasági 
minisztérium azért írt ki idén tavaszra újabb tendert, 
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mert 2010 végén a cseh, 2011 elején pedig a francia, a 
spanyol és a német befektető is kiszállt a projektből. 
Mivel a kiírás után csak egy kínai és egy dél-koreai cég 
érdeklődött, a tárcának három lehetőség közül kellett 
választania: 1) a határidő kitolása idén szeptemberig, 2) a 
versenytárgyalás újrakezdése, 3) a négyes reaktorról is 
lemond és csak a hármat épít meg. Az első mellett 
döntöttek: – Az utóbbi két lehetőség nagyon időigényes, 
márpedig nincs vesztegetni való időnk – indokolta Bode 
miniszter. A 720 MW-os blokkok erős optimizmus 
mellett 2016-ban és 2017-ban már termelhetnek.  
A kínai befektetőket román politikusok bátorították 
Pekingben. [36] 

Az új építések előkészítést tekintve az élen a cseh ČEZ19 jár. 
Korábbi tenderezési szándéka 2 alap blokk (Temelín-3, -4) és 
3 opciós blokk volt (Dukovany-5, -6 és a szlovák Bochunice-5) 
volt. Mivel a legújabb cseh közbeszerzési törvény szerint az 
opció mértéke legfeljebb további 30% lehet, a 2011 
októberében indult verseny tárgya már csak a temelíni 
bővítés lett. 400 fős csapat dolgozott 3 évig a mellékleteivel 
együtt 6000 oldalas pályázati dokumentáción. Három 
szállítótól (AREVA, Atomsztrojexport – Hidropress-Skoda JS 
konzorcium és Westinghouse-Toshiba) várták az ajánlatokat. 
Kulcsrakész szállítási és létesítési szerződés tervezetét is 
mellékelték, valamint 9 évre szólóan nukleáris üzemanyag 
ellátást is igényeltek. A blokkoknak meg kell felelni a cseh, 
illetve EU jogszabályoknak, hatósági előírásoknak, NAÜ és 
WENRA20 biztonsági követelményeknek, továbbá 
engedéllyel kell bírniuk a gyártó országában vagy egy EU 
tagállamban. Az előminősített szállítók 8 hónapig készítették 
ajánlataikat, majd 2012. július elején be is nyújtották, 
1,5 tonna súlyban, 73 dobozban: 

   
6. ábra: A három ajánlattevő július 2-án átadja a ČEZ-nek 

tenderdokumentációját (forrás: cez.cz) 
Az ügylet nem csak a cég, hanem az egész Cseh Köztársaság 
eddigi legnagyobb szerződése. A ČEZ több mint 100 
szakértővel vizsgálja, értékeli és a pályázókkal megvitatja az 
ajánlatokat. A műszaki-biztonsági, illetve a pénzügyi-
kereskedelmi rész azonos értékelési súlyt kap. A szerződést a 
nyertessel várhatóan 2013 végén írják alá. A beérkezett 
információ kezelése szigorú biztonsági előírások szerint 
történik. [37] Szükség is van rá, mert a „megatendert” sokak 
érdeklődése övezi. A cseh Biztonsági Információs Szolgálat21 
idén augusztusban közzétett éves jelentésében leszögezi, 
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19 Western European Nuclear Regulators Association 
20 BIS, Bezpečnostní informační služba 

hogy a legaktívabb hírszerzést az országban az orosz 
titkosszolgálatok végezték.  
A főleg diplomáciai fedésű orosz kémek egyik fő prioritása az 
energetika, különösen az atomerőmű bővítése volt. [38] Még 
a kiírás előtti napokban egy prágai hírportál áttételesen a BIS-
re hivatkozva azt állította, hogy a legjobb esélyei az orosz-
cseh konzorciumnak vannak – hozzátéve azt is, hogy az orosz 
győzelem potenciális veszélyt jelent az ország 
energiabiztonságára –, a franciák kilátásai a legrosszabbak, de 
az amerikaiak még küzdenek. [39] Ahogy lenni szokott ilyen 
nagy üzletnél, a kulisszák mögött egyes versenytársak 
lejárató harcot is folytatnak, vagy legalább ezzel 
vádaskodnak. Pl. fél éve néhány cseh újságíró e-mail üzenetet 
kapott: „Tájékoztatásul küldöm Önnek ezeket a cikkeket, 
amelyek Roszatom beruházások problémáiról, késéseiről 
tudósítanak és referenciául szolgálnak a temelíni bővítéshez”. 
Feladója a Westinghouse érdekeit képviselő Euro RSCG nevű 
PR-ügynökség volt. A körlevél elég lanyha hatást ért el. Csak 
egy cseh portál írt a novovoronyezsi új blokkok építésének 
nehézségeiről, míg a Hospodarske Noviny napilap hosszú 
cikke mindhárom pályázó eddigi létesítési gondjait elemezte. 
[40] Más támadások is vannak: a bővítés gazdaságilag nem 
életképes, véli egy Candole Partners nevű kis prágai-
bukaresti energetikai tanácsadó cég22. Tanulmányuk és 
harsány sajtóértekezletük szerint csak 46% az esély arra, hogy 
a 8 milliárd € ráfordítás a két új blokk élettartama alatt 
megtérül. [41] Sem a franciák, sem az oroszok nem akarnak 
Skoda turbinát, mindketten francia Arabelle-t hoznának. 
Nagy a felzúdulás a Skoda Power cseh turbinagyártónál, 
hogy hazai beszállítóként kihagyják őket, pedig ők a működő 
első két blokk turbináinak gyártói (tán éppen ez a baj, mert a 
blokkok sokat állnak turbina problémák miatt). [42] Lehet 
fogadni a tender befutójára is.  
A prágai Fortuna bukmékeriroda által adott odds23 tömören: 
A – 5,5:1, RU-CZ– 1,3:1, W – 2,8:1, ami orosz nyertest sejtet. 
[43] Lám, mire készülhetünk a Paks-II tendernél.  
Legújabb fejleményként október elején az AREVÁ-t kizárták a 
tenderből, amire azonnal fellebbezett. Az okok nem ismertek. 
 

A bolgárok tavasszal lemondtak Belenéről, nem folytatják az 
elkezdett atomerőmű építést. A projekt már jó ideje alig 
haladt, finanszírozási problémákon túl árviták is vannak 
Moszkvával. Fukushimát követően a zöldek nyomása 
ugyancsak fokozódott. Bulgária az első blokkért már kb. 935 
millió USD-t kifizetett az oroszoknak. Az OMZ Izsora 
szentpétervári nehézgépgyár áprilisra legyártotta az első 
reaktortartályt. De a legújabb döntések szerint a belenei 
reaktort inkább Kozlodujban építenék fel, az ott működő 5. és 
6. blokk folytatásaként, infrastrukturális megtakarításokat és 
nagyobb befektetői bizalmat remélve. Az oroszok már 
belefáradtak a bolgár álláspont „végtelen számú 
változásaiba”. [44] Augusztusban öt pályázó közül a 
Westinghouse elnyerte a versenyt a bolgár Kozloduj-7 2013 
márciusáig elkészítendő megvalósíthatósági tanulmányára. 
Az egyik érdekes vizsgálandó változat olyan hibrid 
kialakítás, amely kombinálja a VVER/AES-92 blokkoknak a 
lefújt beruházás keretében már megvásárolt elemeit 
Westinghouse irányítástechnikával, üzemanyaggal és 
Toshiba turbinákkal. A másik változat valamilyen 1000-

                                                   
21 Más országokban is aktívak az ottani „felsmannbalázsok” 
22 Nyereség egységnyi tétre 
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1200 MW-os nyomottvizes reaktor – így akár a Westinghouse 
AP1000 reaktora – is lehet... [45] 
A lengyel PGE24 vezetése februárban öt évvel elhalasztotta az 
első atomerőmű építését. 2035-ig szóló stratégiájuk része két 
atomerőmű építése. Ez jelentős szerkezetváltást hoz.  
A termelt villamos energia forrása ma több mint 95%-ban 
lignit és szén, amit 38%-ra szorítanának vissza. Az első 2-3 
blokkos, 3 GW teljesítményű atomerőmű 2025-ben indulna, 
míg a második hasonló kapacitásúnak 2029-ben kellene 
először áramot szolgáltatnia. A lengyelek konzultációkat 
folytatnak szomszédjaikkal is, akiket aggaszt Varsó 
atomprogramja. Júniusban a PGE új bejelentést tett: a tender 
kiírást ugyancsak késleltetik, hogy tovább elemezhessék a 
pénzügyi hátteret. Addig vált nyilvánvalóvá számukra, hogy 
a tender nem szakítható el a stratégiai partner kiválasztásától 
és a finanszírozási modelltől. Egyes stratégiai partnereknek 
ugyanis erős típuspreferenciái és kötődései vannak, ezért a 
technológia és szállítója, illetve a partner kiválasztására 
irányuló döntések alig függetleníthetők egymástól. A GE 
Hitachi és a Westinghouse nagyon készül. [46], [47] 

Néhány további ország 
A nyári óriási indiai áramkimaradások ébresztőként hatottak 
az infrastruktúra fejlesztésre. Július végén kétszer is kiesett az 
ország északi részén a hálózat, sok más régióra is átterjedve, 
több százmillió fogyasztót érintve. Az ellátást 32 óra alatt 
sikerült helyreállítani, ezután a minisztert leváltották.  
Az ország rendkívüli kihívásokkal néz szembe hatalmas és 
növekvő lakossága, a gyorsan fejlődő gazdaság és az ennek 
megfelelni képtelen elavult infrastruktúra miatt.  
Az atomenergia részesedése az energiaellátásban jelenleg 
alacsony (3,7%), de stratégiai szerepe rendkívül fontos.  
Az átfogó fejlesztési tervek célja éppen az, hogy ezt a 
hányadot 2050-ig 25%-ra emeljék. A működő reaktorok 
egységteljesítménye viszonylag kicsi (a 20 mai blokk együtt 
csak 4385 MW beépített teljesítményt képvisel).  Ezt töri meg 
két nagy, indítás előtt álló orosz szállítású VVER-1000 reaktor 
Kudankulamban, ahol nemrég rakták be az üzemanyagot. 
Már 2011 márciusában is hasonló készültségű volt, de a 
Fukushimát követő, részben külföldről gerjesztett helyi 
tiltakozások miatt az üzembe helyezés azóta gyakorlatilag 
állt. Továbbiak létesítése is előkészületben, de tervezik más 
gyártóktól származó technológiák beruházását is: AREVA – 
EPR, Westinghouse – AP1000 és GE-Hitachi– ABWR. [48] 

A jordán Atomenergia Bizottság tavaly írt ki versenyt 
atomerőmű kulcsrakész szállításra. Már májusra kialakult a 
meghívottak mezőnye: a francia-japán ATMEA (AREVA-
Mistubishi Heavy Industries) a nyomottvizes ATMEA1 
típussal indult. Az orosz Atomsztrojexport az AES-92 VVER-
1000 modellel pályázott. A kanadai SNC-Lavalin 
International továbbfejlesztett CANDU-6 nehézvizes reaktort 
kínált. A műszaki ajánlatokat júliusban, a pénzügyi 
ajánlatokat a következő hónapban nyújtották be. A bírálók 
2012 márciusában végül nem nevezték meg a nyertes 
ajánlatot és a projektet segítő pénzügyi tanácsadót. Helyette 
két jelöltre csökkentették a résztvevőket: már csak az orosz és 
a francia-japán pályázóval tárgyalnak tovább. 2013-ban 
kezdenék el az atomerőmű építést és az első blokk 2020-től, a 
másik pedig 2025-től termelne. [49]  
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2012 júliusában az argentin Nucleoeléctrica is felvette 
előminősítést követően az ATMEA1 típust az Atucha-3 blokk 
lehetséges jelöltjei közé. A francia hatóság biztonsági 
értékelését sikeresen teljesítő, de egyelőre még sehol sem 
épülő blokkal így már nem csak Jordániában, hanem a dél-
amerikai országban is számolnak.25 [50] 
A fehérorosz kormány idén júliusban jóváhagyta az ország 
első atomerőművének létesítésére irányuló szerződést. 
Előzményeként 2009 májusában orosz atomenergetikai 
együttműködés indult, szeptemberben a Roszatom 
leányvállalat Atomszrojexport (ASE) megbízást kapott egy 
megvalósíthatósági tanulmányra, amelynek része volt a 
befektetői források feltárása és a finanszírozás is. Ezt 2011 
márciusában kormányközi megállapodás követte. A már 
meghirdetett tenderre meghívták az AREVA-t és a 
Westinghouse-Toshibát is. Mivel csak az oroszok vállalták, 
hogy pénzügyileg is segítik a terv megvalósítását, az ASE 
nyerte a pályázatot. Két AES-2006 típusú, 1200 MW-os 
nyomottvizes blokkot szállítanak a litván határhoz közeli 
Osztroveckbe. A teljes létesítési költség kb. 9 milliárd dollár. 
A létesítést 2013 végéig elkezdik, 60 hónapot terveztek rá.  
A földmunkák már folynak, idén nyáron kb. 500 fő és 200 gép 
dolgozott a telephelyen, a létszám év végére 1000 főre fut fel. 
Több fehérorosz építő cég dolgozik Oroszországban a 
Rosztov-3,-4 beruházáson, hogy gyakorlatot gyűjtsön. [51]  
A NAÜ idén nyáron értékelte a fehérorosz felkészülést.  
Az atomerőmű létesítéséhez szükséges nukleáris 
infrastruktúra integrált felülvizsgálatának26 eredményeként 
több tucat ajánlást és konkrét javaslatot fogalmaztak meg, 
főként a jogszabályi környezet fejlesztésére. [52] Lukasenko 
elnök augusztusban lerakta az atomerőmű alapkövét. 
A török Akkuyuban az oroszok egy ma még eléggé szokatlan 
konstrukcióban építenek atomerőművet: ez a BOOT27, azaz 
saját költségükön megépítik, tulajdonolják, személyzetükkel 
üzemeltetik, majd az erőmű bizonyos idő után és szabályok 
szerint átmegy török résztulajdonba. Ilyen keretek közt 
felmerülnek nukleáris kárfelelősségi kérdések és a török 
nukleáris hatóság hozzáértése is. [53] 

Zárásul 
A két cikk folytatásaként logikusan kívánkozna a hazai 
viszonyok részletes bemutatása, de erre nem vállalkozom. 
Ismerethiány nem akadályoz, mert eddig elég mélyen részt 
vettem a paksi bővítés, a hazai új blokkok előkészítő 
munkáiban. Természetesen bizalmassági nyilatkozat köt. De 
magam is úgy látom, hogy a túl nagy – egyes hazai 
„jogvédők” követelései szerint parttalan – nyilvánosság az 
ügynek sokat ártana. Nem csak a nukleáris opció lehetőségeit 
rontaná, hanem megnehezítené a beruházó projekttársaság, a 
tulajdonos MVM Zrt. és végső soron országunk vásárlói 
pozícióit, gyengítené versenyképességünket külföldi 
atomerőmű beruházásokkal összevetve. Bár amint Paks-5 
üzembe lép, és lesz még rá módom, talán előállok egy 
hasonló cikkel. 

                                                   
24 Ha az ATMEA bárhol nyer, megoldódik a prototípus hiánya, ami 

számunkra is fontos lehet. 
25 INIR, Integrated Nuclear Infrastructure Review 
26 Build, own, operate, transfer, 
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Neutronkutatások Magyarországon 

Rosta László 

MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont 
1121 Budapest, Konkoly Thege út 29-33.  

 

A magyarországi neutronkutatás fő bázisa az MTA csillebérci kutatóreaktora, amely az elmúlt 20 évben – mint az egyetlen 
európai léptékű hazai kutatási infrastruktúra – a társadalmi hasznosulás fontos intézménnyé vált, mind a tudományos, mind a 
nemzetgazdasági tevékenységek tekintetében. A neutron felfedezésének nyolcvanadik évfordulója alkalmából összegyűjtöttünk 
néhány említésre méltó példát a hazai neutronkutatások elmúlt időszakának eredményéből, valamint bemutatjuk azokat a 
területeket, ahol a reaktorhasználat közvetlen társadalmi haszna gyorsan és hatékonyan érvényesül.  

 

Bevezetés 
Hazánkban a neutronkutatásoknak, a nukleáris 
energetikának, ezek ipari társadalmi hasznosításának jelentős 
tradíciói, komoly nemzetközi elismertsége, valamint 
folyamatosan megújuló eredményei és sikerei vannak. 
Nemcsak a nagy elődökre gondolunk, akiknek a hatása, sőt 
közreműködése a mai napig inspiráló a hazai tudományos 
közegben. Wigner Jenő – aki már 1933-ban cikket közölt a 
kisenergiás neutron-proton szórásról – nevét vette fel 2012-től 
az MTA megújult hálózatában a fizikai kutatóközpont. Teller 
Ede – akinek cikke (1937) az orto és para-hidrogénen való 
neutronszórás elméletéről nagyban hozzájárult a magerők 
spinfüggésének kimutatásához – döntő módon hozzájárult, 
hogy a rekonstruált kutatóreaktor a rendszerváltás után 
nemzetközi nyitással újra tudott indulni. 1934-ben Szilárd 
Leó kidolgozta és szabadalmazta a neutronok által keltett 
maghasadás és láncreakció elvét. Hevesy György 1936-ban 
 kidolgozta a neutronaktivációs analízis alapjait – ma ezen a 
területen a hazai prompt-gamma aktivációs csoport úttörő 
eredményeket produkál. A múlt század közepén beindított 
hazai kutatásoknak, a több mint 50 éve üzemelő csillebérci 
kutatóreaktornak is köszönhető, hogy ezen a területen az 
európai élvonalba tartozunk. A jelen cikkben elsősorban a 
csillebérci reaktorhoz köthető kutatásokról ejtünk szót, bár 
jelentős neutronkutatások folynak még a debreceni ATOMKI-
ban, ill. a BMGE-n és ELTE-n is. 

Kutatási eredmények 
A Budapesti Kutatóreaktor 
A következő részben néhány tipikusnak mondható példát 
láthatunk a Budapesti Kutatóreaktornál (BKR) végzett 
kísérletek közül, amelyek az ország kutatás- és 
fejlesztéspolitikája által fontosnak ítélt projektekhez 
kapcsolódnak. A BKR egy könnyűvízzel moderált és hűtött, 
tank típusú reaktor [1], amelynek a mintegy 60 cm átmérőjű 
és magasságú aktív zónájában 228 fűtőelem (19,75 %-ra 
dúsított 235U) 10 MWatt termikus teljesítményt fejleszt.  
A zóna üzemi hőmérséklete 60 °C körüli és atmoszferikus 
nyomáson üzemel. A vizes csapdában a maximális termikus 

neutron fluxus 2,2×1014 n/s/cm2, a zónát körülvevő Be-
reflektorból 10 vízszintes csatorna vezeti ki a 
neutronnyalábokat. A 10-es csatorna egy ú.n. hidegneutron 
moderátoron (fél liter cseppfolyós hidrogént tartalmazó 
cellán) keresztül 3 neutronvezetőt táplál, amelyek átnyúlnak 
a reaktorépülethez csatlakozó „hidegneutron csarnokba”, 
ahol jelenleg nyolc spektrométer található. Hat mérőállomás a 
termikus csatornákon üzemel a reaktornál, ill. az ú.n. 
repülési-idő-spektrométer (TOF) egy 2004-ben épült, 
különálló neutronvezetős pavilonban van. A BKR évi ~150 
napos üzemideje és 15 mérőállomása összesen több mint 2000 
’berendezés-nap’ kísérleti lehetőséget biztosít, ezzel mintegy 
180-200 vizsgálat elvégzésére kerülhet sor, ezek nagy része a 
nemzetközi felhasználói program keretén belül valósul meg 
[2]. 

Energiakutatási példák 
Döntő fontosságú feladat hosszútávon kidolgozni az 
energiafüggőség és -ellátás kockázatai minimalizálásának 
módját. Magyarországon az elektromos energiatermelés 40%-
a nukleáris energiából származik, és a tervek szerint az 
atomenergia jelenléte az ország energiaellátásában továbbra 
is számottevő marad. Csehország és Románia is nagyszabású 
tervekkel rendelkezik az atomenergia-ipar tekintetében. 
Számos probléma van napirenden, amelyet széles körben 
lehet neutron-módszerekkel vizsgálni, itt csak egy, a témában 
jellemzőnek mondható példát mutatunk be. A nátrium-
boroszilikát üvegek jelenleg az érdeklődés középpontjában 
vannak, mivel radioaktív hulladék (pl. UO3 vagy PuO2) 
tárolására alkalmas befogadó közeg izolálására megfelelő 
anyagok. Neutron diffrakciós méréseket végeztünk [3] 6-
komponensű befogadó üvegen, UO3 hozzáadása előtt és után. 
A cirkónium rendkívüli hatékonyságát az üveg- és a 
hidrolitikus tulajdonságok stabilizálásában az jelenti, hogy a 
cirkónium ionoknak erős hálózatteremtő szerepe van, 
miközben az urán-ionokat 6-os koordinációjú oxigénatomok 
veszik körül az 1.6 - 3.4 Å intervallumban – a hálózatosodás 
miatt rendkívül stabil kötésben.  

A megújuló energiák környezetvédelmi szempontokat is 
figyelembe vevő tiszta felhasználható energiává alakítása 
szintén fontos kutatási terület. Számos biológiai alapú 
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napenergia-átalakító rendszer a szilárd hordozóra kötött 
katalizátor rétegsor használatára épül, ahol például hidrogén 
vagy hidrogénben gazdag gáz termelhető. Az ilyen 
katalitikus reakciók energiaellátását a fotoszintéziséhez 
hasonló módon lehet megoldani. A növények kloroplaszt 
tilakoid membránja magasan szervezett multi-lamelláris 
rendszert alkot. Ezekben a fotoszintetikus rendszerekben az 
apparátus nagyszámú fehérjekomplexumból áll. 
Vizsgálatunkban a mezo-szintű szerkezetváltozásokat 
tanulmányoztuk működő tilakoid membránokban, a 
befogadó közegben (ionerő, ozmolaritás), fényerősségben és 
hőmérsékletben bekövetkező változások függvényében. 
Kisszögű szórásméréseket végeztünk [4] a periodikus 
lamelláris struktúrára jellemző elsőrendű Bragg-csúcs 
kimutatására, egy másik, nagyon enyhe csúcsot pedig a 
tilakoid lemezek nem-rendezett szakaszából eredő 
másodrendű Bragg-csúcsként értelmeztünk. A fényerő-
változtatás folyamata közben szerkezetváltozások voltak 
megfigyelhetők, vagyis egyértelműen kimutattuk a 
fotoszintetikus tulajdonságokkal való kapcsolatot.  
Egy másik, szintén az energiakutatáshoz kapcsolódó kísérlet 
kiválóan illusztrálja, milyen központi szerepet játszanak a 
neutronok hidrogénérzékenységükből adódóan.  
A kutatásban katalitikus anyagokat vizsgáltak a prompt 
gamma aktivációs analízis egyedülálló lehetőségeit 
kihasználva – a hidrogén jelenlétének és mennyiségének 
kimutatására még zárt térben elhelyezett anyagokban is. Egy 
speciális katalitikus reakció cellát építettek és installáltak a 
PGAA berendezésben in situ kémiai analízis elvégzésére.  
Az alkinek/alkének szelektív hidrogénezése lehetséges 
palládium katalizátoron. Az eredményekből világosan 
látható volt, hogy a nem-szelektív hidrogénezés hidrogén 
telített -hidriden megy végbe, míg szelektív hidrogénezés 
csak a felületi események intenzív tulajdonságainak 
kettéválasztása után lehetséges. Következésképpen számos 
katalitikus anyag felülete alatti régiók is fontos szerepet 
játszhatnak az adott anyag komplex katalitikus funkciójában.  

Autóipari példa 
Közismert, hogy a gépjárműipar új technológiai 
fejlesztéseinek legnagyobb része a versenyautók 
fejlesztéséből származik. Az alábbi példa egy Formula-1-es 
autón elvégzett neutronvizsgálatot mutat be. A kísérletekben 
kisszögű neutronszórással (SANS) tanulmányoztuk a széles 
körben használt AlSi2CuNiMg ötvözetből készült 
dugattyúkban előforduló, a magas hőfokú használat okozta 
mikrostrukturális kiválások kialakulását. A vizsgálatot a 
világbajnok Ferrari csapat új és használt dugattyúkoronáin 
végeztük. A SANS görbéket mindkét dugattyú 5 különböző 
pontján mértük meg (a lehetséges gócpontokon). Az új minta 
központi részein izotróp szórás volt megfigyelhető, a 
dugattyú oldalsó részein azonban a szórás anizotrópnak 
mutatkozott, jelezve a gyártás által előidézett textúra 
jelenlétét. Ezt a gyártástechnológia javításával sikerült 
kiküszöbölni. A használt dugattyúkon az anyagfáradást is 
vizsgáltuk. Ismeretes, hogy az Al-Mg-Si ötvözetek olyan 
mechanikai jellemzőkkel bírnak, amelyek igen érzékenyek a 
hőkezelésekre. A működési hőmérséklet általában nagyon 
közel van a gyors elöregedést előidéző hőmérséklethez, és a 
korona egyes részein azt meg is haladja. Összehasonlítottuk a 
mechanikai tulajdonságok öregítési kezeléssel előidézett 
változásait a nano-méretű kiválások (precipitátumok) 
szerkezetében bekövetkezett változásokkal, és kimutatható 

volt a korai stádiumban jelentkező mikrorepedések 
terjeszkedése. Az eredmények elősegítették a gyártási 
technológia optimalizálását, és hozzájárultak a motor 
élettartamának jelentős növeléséhez [5]. 

 

 

 
1. ábra:  Alumínium ötvözetű dugattyúk nanoszerkezeti 
elváltozásainak vizsgálata kisszögű neutronszórással a használat 
különböző stációiban. Anizotróp eloszlást és a kiválások 
előfordulásának erőteljes geometriai függőségét mutattuk ki.  

Atomi felbontású neutron holográfia 
Egy háromdimenziós tárgy kétdimenziós képként való 
tárolását, majd ennek oly módon való rekonstruálását, hogy a 
tárgy eredeti alakjában legyen látható, holográfiának 
nevezzük (Gábor Dénes, Nobel-díj 1962). A holográfia 
felbontását elsősorban a nyaláb hullámhossza és a forrás vagy 
detektor mérete határozza meg. Szőke Ábrahám javaslatát 
követve az atomi felbontás úgy érhető el, ha egy atomot 
használunk forrásnak vagy detektornak a mintán belül. Szőke 
eredeti elképzelése elektronokra vonatkozott.  
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2. ábra:  Ólom-kadmium egykristályról készült atomi felbontású 
neutron hologram és a BKR 8-as csatornájánál üzemelő termikus 
háromtengelyű spektrométer, mint holográfiai mérőhely. 
A neutron holográfia koncepcióját először Cser László (BNC) 
vetette fel 2000-ben és ő dolgozta ki az atomi felbontású 
neutron holográfia elméletét és kétféle kísérleti 
megvalósítását is [6]. Az atomi felbontású neutron holográfia 
egy olyan különleges eljárás, amely közvetlenül mutatja a 
detektor-, vagy forrásatom körüli térben elhelyezkedő 
atomokat. Például képes direkt módon mérni a helyi 
rácstorzulásokat a kristályrácsban, vagy fel tudja térképezni a 
mágneses rendet. Könnyedén előrejelezhető, hogy a nem is 
olyan távoli jövőben a neutron holográfia mintázat-felismerő 
eljárásokkal kombinálva egy nagyon ígéretes eszközzé fog 
válni – a neutronok hidrogén-érzékenységének köszönhetően 
– például a biológiai szerkezet-analízisben. Egy Cser László 
vezette nemzetközi csapat végezte el az első sikeres kísérletet, 
bizonyítva, hogy egy Pb-Cd egykristályról leképezhető az 
ú.n. belső detektoros hologram (3. ábra, baloldali kép – 12 
ólomatom háromdimenziós képe a kadmium mag körüli 0,35 
nm sugarú gömbön). Ez a kísérlet azt is igazolta, hogy a 
neutron holográfia egyedülálló módszer a helyi 
rácstorzulások mérésére pikométer alatti pontossággal.  
A Budapesti Kutatóreaktornál üzemelő holográfiai eszközt 
mutatja a 3. ábra jobboldali képe – ez a világon az első 
dedikált neutron holográfiai berendezés. A Cser László 
vezette kutatócsoport az elmúlt években már több sikeres 
holográfiai kísérletet végzett és kanadai, japán, svájci 
csoportok is bekapcsolódtak a holográfiai kutatásokba. 

Vizsgálatok a kulturális örökség témakörében 
A BNC 2009 óta vesz részt az EU-FP7 CHARISMA 
elnevezésű projektben, amely Európa legjelentősebb 
múzeumait (British Museum, Louvre, National Galery 
London, Louvre, Prado stb.), valamint természettudományi 
kutatóközpontokat, nevezetesen analitikai kutatási 
infrastruktúrákat egyesít. Mi azért kaptunk meghívást ebbe a 
projektbe, hogy a Budapesti Kutatóreaktornál üzemelő 
neutron spektrométerek segítségével kutatói felhasználói 
szolgáltatás formájában, nemzetközi csoportokkal közösen a 
kulturális örökség különböző tárgyain végezzünk 
roncsolásmentes vizsgálatokat. A nemzetközi 
együttműködésnek köszönhetően számos rendkívül érdekes 
vizsgálati tárgy és probléma került így hozzánk [7]. Példaként 
az igen szerteágazó területekről származó archeológiai 
tárgyak vagy történelmi vonatkozású kérdések tekintetében 
érdemes megemlíteni a Kárpát-medencei kőkori leletek 
(horvát, szerb, romániai múzeumokból), különböző európai 
reneszánsz üvegek (belga, lengyel, német múzeumokból), 
középkori fegyverek (angol, olasz, magyar gyűjteményekből) 
eredetének és korabeli előállítási technológiáinak vizsgálatát. 
Több szakmai fórumon és népszerűsítő előadásban is 

kitértünk többek között a viking kardok vizsgálata során tett 
megállapításainkra. Mint ismeretes, Szent István király 
testőrsége viking zsoldosokból állt, így a Kárpát-medence a 
viking fegyverek gazdag lelőhelye, sőt feltehetően maga 
István is viking kardokat használt – így külön érdekesség a 
kiváló tulajdonságú acélok ezer év előtti előállítási 
technológiainak tanulmányozása; a kovácsolás, edzés 
körülményeinek felderítése neutron diffrakciós 
spektrumokból. Ugyancsak kiemelendő eredmény egy 
londoni gyűjteményből származó, „az emberiség legrégibb 
vaseszközének” feltételezett egyiptomi lelet bevizsgálása.  
A neutron- és röntgen-analitikai mérések alátámasztották azt 
a feltételezést, hogy a „vasgyöngyök” anyaga meteorit 
eredetű; sőt neutron-tomográfiai átvilágítással először 
sikerült egy olyan felfedezést tenni, amely kimutatta egy 
rendkívül korrodált, 5500 éves „vasdarabról”, hogy az egy 
lemez-szerű kiindulási anyag összehajtogatásával, vagyis a 
meteoritdarab tudatos megmunkálásával készült. 

A neutronkutatások társadalmi haszna 
Ebben a fejezetben néhány olyan szempontot szeretnénk 
felsorolni, amelyek rávilágítanak arra, hogy milyen közvetlen 
hatása, ill. hasznosulása van a neutronkutatásoknak a 
társadalom, a nemzeti fejlődés tekintetében. 

Neutron mérőeszközök fejlesztése és technológiai 
transzferje 
Metodikai fejlesztések mindig is a BNC tevékenységének 
homlokterében voltak. A 70-es, 80-as években a devizahiány, 
a 90-es években a források szűkössége miatt a berendezéseink 
kiépítése alapvetően saját fejlesztéseken alapult, vagyis a 
drágán beszerezhető külföldi eszközök helyett saját 
fejlesztésű berendezéseket építettünk. Így a szegénységből 
erényt is sikerült kovácsolni, ez a fejlesztési készség és ennek 
„technológiai transzferje” jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy 
ma a világ egyik vezető neutron műszergyártó kapacitása a 
KFKI-ban, a reaktor bázisán létrejött spin-off cégek révén 
épült ki.  

Példaként az egyik friss fejlesztést mutatjuk be. Ez az új 
típusú neutronforrásokhoz, a gyorsító alapú spallációs 
forrásokhoz kapcsolódik. Mezei Ferenc az ú.n. hosszú-
impulzusú koncepció előterjesztésekor egyúttal a neutronok 
repülési idő technikájának átfogó kutatását is javasolta.  
Ilyen például az ú.n. „időablak többszöröző repülési-idő 
monokromátor” koncepciójának optimalizált szupertükrös 
neutronvezetőkből és egy nyalábszaggató tárcsa rendszerből 
álló berendezésként megvalósítható terve. Az első ilyen 
kísérleti berendezést a Budapesti Kutatóreaktor egyik 
termikus neutronnyalábján valósítottuk meg. A Monte-Carlo 
szimulációs vizsgálataink és a neutron mérések eredményei 
azt mutatják, hogy ennek a fajta mérőeszköznek a 
teljesítménye messze meghaladja a hagyományos kristály 
monokromátorral működő por-diffraktométerek 
teljesítményét. Ennek az elvnek a megvalósításával építettük 
meg az előzőekben már említett nagyfelbontású TOF 
spektrométerünket. 
A BKR-nél 1992 óta kiépült neutronkutatási infrastruktúra, a 
15 mérőállomást tartalmazó berendezés-együttes szinte 
kivétel nélkül mind egyedi tervezés és kivitelezés alapján 
valósult meg hazai vállalkozások részvételével.  
A szériagyártású kereskedelmi komponenseket leszámítva a 
beruházási érték mintegy 90 %-a magyarországi beszállítások 
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révén realizálódott, vagyis összértékben a 
beszerzés/kivitelezés 70-80 %-ban hazai terméknek 
tekinthető. A megvalósításban közvetlenül szerződött 
vállalkozások száma – a gépészet, elektronika, 
számítástechnika, finommechanika, vákuumtechnika, optika 
stb. területén – az elmúlt 10 évben kb. 20-25.  

Másfelől a BKR kutatási/technológiai bázisán kifejlődött és 
stabilan működik egy specializált neutronkutatási 
műszergyártó kapacitás, amely jelentős export árbevételt 
produkál. Ezek a spin-off cégek a KFKI telephelyen 
működnek, a BKR-t fejlesztő és minőségellenőrző bázisként 
napi szinten használják.  

 

3. ábra: A hazai neutronkutatási eszközgyártók forgalma 
 

A fenti ábrán annak a négy kisvállalkozásnak az elmúlt 10 évi 
árbevételi eredményét mutatjuk be, amelyek 
összforgalmának minimum 90 %-át a neutron műszerexport 
képezi. Az egy évtizednyi teljes forgalom 8.6 milliárd forintot  
 

 

tesz ki. A Hidegneutron Forrás (HNF) Kft. ú.n. kriogén 
neutron moderátorok fejlesztésére és szállítására 
specializálódott. Az ANTE és RegTron Kft. neutron 
komponensek, ill. spektrométerek vezérlésére szakosodtak. 
 

    
4. ábra:  Neutron nyalábszaggatók az SNS egyik berendezésénél (Oak Ridge, USA).  

 

A MIRROTRON Kft. fő profilját a hazai felfedezésen és 
technológiai fejlesztésen alapuló ú.n. szupertükrös 
neutronvezetők gyártása képezi. Monokromátorok, 
polarizáló eszközök, detektorok, sugárvédelmi komponensek 
is a gyártási palettán vannak – sőt ezek összeépítésével 
komplett neutron spektrométerek „kulcsrakész” szállítására 
is sor került. A MIRROTRON termékei a világ szinte minden 
jelentős neutronkutatási laboratóriumában (Ausztráliától 
Kínán, Japánon, Indián, Amerikán át természetesen az 
európai centrumokig) megtalálhatók [8]. A high-tech 
komponensek (minőség és technológia szempontjából 
kritikus egységek) gyártására jelentős „házon belüli” 
gyártókapacitás épült ki. A 4. ábra egy MIRROTRON 
műszer-együttest mutat az SNS-nél. Az itt bemutatott négy 
kisvállalkozás közel 50 munkatárssal dolgozik. Az elmúlt 10 
évben az alvállalkozásban foglalkoztatott cégek száma elérte  

 

a 120-at. Ezek zömében szintén kisvállalkozások, de van 
közöttük jelentős multinacionális nagyvállalat is, mint a 
General Electric (pl. nagyméretű vákuumtartó tartályok 
gyártója), ill. egyszemélyes egyéni vállalkozás is (pl. precíziós 
csomagolásra). A beszállítók listája közel 30 olyan céget 
tartalmaz, amelynek az alvállalkozói beszállítói volumene 
lényegesen meghaladta a millió forintos nagyságrendet.  

A reaktorhasználat hozadéka 
A BKR-nél az utóbbi évek néhány kiemelkedő eredményéből 
néhányat fent bemutattunk.  Évente 110-120 nemzetközi 
publikáció születik. A különböző pályázatokkal, ill. 
megbízásokkal kapcsolatos tevékenységek beszámolóinak, 
jelentéseinek száma 20-25. Számottevő oktatói tevékenység is 
kapcsolódik a kutatásokhoz: 10-12 PhD munka készül 
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folyamatosan, hazai és nemzetközi szakmai kurzusok 
biztosítják az utánpótlást. Az elmúlt 10 év főbb, a 
neutronkutatás, ill. reaktor-felhasználás gazdasági adataira 
vonatkozó számadataiból itt csak néhányat emelünk ki. 
Foglalkoztatás: 250 fő az a létszám, amely a reaktor 
üzemeltetése nélkül nem létezne. A hazai kutatási pályázatok 
száma folyamatosan 30-40 közötti, a nemzetközieké 15-20. A 
pályázatok kumulált összege 10 év alatt közel 3 milliárd Ft. A 
kapcsolódó gazdasági tevékenység (izotópgyártás, 
forgalmazás, műszergyártás stb.) évi árbevétele ~ 1,2 milliárd 
Ft, azaz a reaktor üzemköltségének (beruházás és fűtőelem 
nélkül) kb. kétszerese. 

A neutronkutatások mai helyzete 
A következő 20 évre a neutron-kutatások nagymértékű 
fejlődése vetíthető előre. Világszerte jelentős beruházások 
folynak új neutronforrások (kutatóreaktorok és spallációs 
források), ill. mérőállomások/spektrométerek létesítésére – 
ezek közül a legjelentősebb projekt az ESS.  
Ma Magyarországon ebben a szektorban mintegy 40 
intézmény (kutatóhely, egyetem, iparvállalat) érintett, a hazai 
neutron-felhasználók száma ~200 kutató, a kapcsolt 
tevékenységekben (reaktorüzem, kutatás, műszergyártás) 
közvetlenül dolgozók létszáma mintegy 250 fő. A nemzetközi 
statisztika szerint a világban mintegy 11-12 ezer kutató 
foglalkozik rendszeresen neutronkutatással, Európában ez a 
szakmai közösség kb. 6000 főt számlál. Magyarország 
pozicionálása Európában a második Svájc mögött van a 
neutron-felhasználás arányát illetően (létszámra és/vagy 
GDP-re normálva). Külön figyelmet érdemlő magyar 
vonatkozása a neutronkutatások jelen áttekintésének az a 
szembeötlő jelenség, miszerint Mezei Ferencnek, az MTA 
rendes tagjának 40 év alatt ezen a területen kifejtett 
munkássága folyamatosan, ill. korszakos újításokkal a 
szakma szinte minden ágában meghatározó és iránymutató 
szerepként jelenik meg. Csupán néhány kulcseredményt 
említenénk:  
Az 1972-ben felfedezett neutron spin-echo (NSE) jelenségén 
alapuló módszert, a világ számos laboratóriumában működő 
NSE berendezéseket kutatók százai használják a biológiától a 
mágnességig a legszélesebb tudományos alkalmazásokban; a 
konferenciákon külön NSE szekciók vannak stb. Az 1974-ben 
ugyancsak Budapesten demonstrált szupertükör elven 
működő neutronoptikai eszközök (neutronvezetők, tükrök, 
polarizátorok, benderek stb.) nélkülözhetetlen kellékei a mai 
neutron spektrométereknek. A spallációs forrásokra 1995-ben 
javasolt hosszú-impulzusú megoldása (Acta Phys.Hun.) ma 
az új-generációs neutronforrások létesítésének alaptétele, és 
az ezzel összefüggésben az általa kidolgozott új repülési-idő 

technikák pedig a nagyfelbontású neutronspektroszkópia új 
irányát jelentik. Mezei Ferenc, aki kétségkívül a nemzetközi 
tudományosság kiemelkedő egyénisége, a neutronkutatói 
szakmai közösség egyes számú vezető személyisége, rangos 
nemzetközi díjak, valamint a Wigner Jenő Díj 1999-es 
kitüntetettje éppen 10 évvel fiatalabb, mint a neutron 
felfedezése. 

A tudomány népszerűsítése 
Az archeológiai vagy autóipari eredmények bemutatása 
nemcsak rangos nemzetközi szakfolyóiratokban, hanem 
népszerűsítő fórumokon is történik. Az a tapasztalatunk, 
hogy pl. a kulturális örökség kutatási témái igen közel állnak, 
ill. kiválóan hozzájárulnak a hazai társadalmat foglalkoztató 
kérdések megválaszolásához. A laikusok számára is könnyen 
érthető módon lehet a nukleáris technikákról alapvető 
tudományos ismereteket tolmácsolni (pl. fémtárgyak 
„átvilágíthatósága” vagy eredet-azonosítás elemösszetétel 
alapján) és ez által a kutatással nem foglalkozók érdeklődését 
is könnyen fel lehet kelteni a természettudományos munka 
iránt, sőt szemléletes magyarázattal lehet szolgálni az 
egyébként elvontnak és költségesnek vélt reaktoros 
kutatásokról is. 

Összefoglalás  
Némileg szubjektív módon – megállapíthatjuk, hogy az 
elmúlt 80 évben a neutronok kutatása, ill. a neutronokkal való 
kutatás két fő korszakra osztható. Az első 40 év elsősorban a 
neutron tulajdonságainak felderítéséről, valamint 
atomreaktorok energiatermelés, ill. neutronforrás célú 
megalkotásáról szólt, míg az utóbbi 40 évben a neutronok 
anyagkutatási felhasználása dominált. Az egyre nagyobb 
fluxusú források lehetővé tették az eleinte csak 
szilárdtestfizikai vizsgálatokra használt neutronszórási 
módszerek széleskörű elterjedését a kémia, biológia, 
anyagtudomány, archeológia stb. körében, vagyis a 
neutronkutatás igen széles multidiszciplináris kutatási és 
innovációs ágazattá fejlődött. Magyarországon főként ez 
utóbbi időszakban születtek számottevő eredmények. 
Leginkább az elmúlt 20 év (a reaktor rekonstrukció utáni 
nemzetközi nyitás) tapasztalata mutatja, hogy a nukleáris 
energiatermelés felépítése, a reaktorok megbízható, 
gazdaságos és biztonságos üzemeltetésének segítése mellett, 
a felfedező kutatások eredményei, a gazdasági hasznosulásba 
gyorsan forduló alkalmazások, a műszergyártás támogatása 
nemcsak az ország tudományos presztízsét és általános 
kulturális színvonalát emelik, hanem közvetlen gazdasági 
hasznot is hajtanak. 

 

Irodalomjegyzék 
[1] Tőzsér S, Full-scale reconstruction and upgrade of the Budapest Research Reactor. Research Reactor Modernization and Refurbishment (IAEA-

TECDOC-1625). IAEA, August 2009. pp. 83-94 

[2] Rosta L, Baranyai R, Budapest Research Reactor – 20 years of international user operation, Neutron News, 22, 31 (2011) 

[3] Fábián M, Urántartalmú boroszilikát üvegek szerkezetvizsgálata..., Fizikai Szemle, 61, 145 (2011) 

[4] Nagy G, Posselt D, Kovács L, Jens Kai Holm, Szabó M, Ughy B, Rosta L, Peters J, Timmins P, Garab G: Reversible membrane-reorganizations 
during photosynthesis in vivo - by small-angle neutron scattering, Biochem. J Plant: 436, 225 (2011) 

[5] Rogante M, Lebedev VT, Nicolae F, Rétfalvi E, Rosta L, Physica B, 358, 224 (2005) 

[6] Cser L, Krexner G, Török Gy, Atomic resolution neutron holography, Europhysics Letters, 54, 747 (2001) 

[7] Kasztovszky Zs, Rosta L, How can neutrons contribute to Cultural Heritage research? Neutron News, 23, 25 (2012) 

[8] „Világszínvonalú neutronkutató eszközök” Gazdasági Tükörkép Magazin, 2011. November, 8.szám 15. oldal (www.gtm.hu) 



Nukleon 2012. december V. évf. (2012) 125 

Kontakt: rad8012@helka.iif.hu  Beérkezett: 2012. augusztus 2. 
© Magyar Nukleáris Társaság, 2012  Közlésre elfogadva: 2012. szeptember 26. 

A Becquerel - sugaraktól a chicagói reaktorig  

III. rész 

Láncreakció: az elmélettől a megvalósításon át az alkalmazásig 

Horváth András, Radnóti Katalin  

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Fizikai Intézet 

 

Előző írásainkban bemutattuk az atom, illetve az atommag szerkezetének, a radioaktív sugárzás három fajtájának a 
megismerését, a mesterségesen keltett izotópok előállítási lehetőségeit és a maghasadás felfedezését. Jelen írásunkban a 
láncreakció felfedezését írjuk le eredeti dokumentumokra támaszkodva, majd bemutatjuk a 70 éve Chicagóban megépített első 
atomreaktor történetét. 

 

A láncreakció lehetősége 
Abban az időben, amikor James Chadwick felfedezte a 
neutront, Szilárd Leó (1898 - 1964) (1. ábra) emigránsként már 
Angliában tartózkodott.  

 
1. ábra: Szilárd Leó fényképe 

A londoni Imperial Hotel halljában a kezébe került a 
The Times 1933. szeptember 12 – i száma, amely Lord 
Rutherford egy, a Brit Tudományos Szövetségben tartott 
előadásáról is beszámolt. A szalagcím Az atommag feltörése 
volt, és az újság idézte is Rutherford szavait: 
„… mindenki, aki az atomenergia ipari léptékű felszabadításáról 
beszél, az holdkóros.” 
Szilárd így emlékezett vissza a történtekre:  
 „Ez a kategorikus kijelentés elgondolkodtatott, miközben London 
utcáit jártam. Emlékszem, hogy a Southampton Sorhoz érve 
megállított egy vörös közlekedési lámpa. Várnom kellett, hogy az 
úttesten átmehessek. Abban a pillanatban, mikor a lámpa zöldre 
váltott, hirtelen eszembe ötlött: ha találnánk egy elemet, amelyet a 
neutron szétver, és eközben két neutron keletkezik, ilyen elemből 
elegendő mennyiséget összegyűjtve önmagát fenntartó láncreakció 
jöhetne létre.” 
Röviden ez a következőképpen írható:  

 
 

Ezzel megszületett a nukleáris láncreakció alapgondolata.  
A láncreakció kifejezést Szilárd egyes kémiai folyamatokra 
alkalmazott szakkifejezésből kölcsönözte. (A történetben 
minden bizonnyal akadnak legendás elemek, hiszen sokak 
szerint Szilárd Leót a vörös közlekedési lámpák nem voltak 
képesek megállítani.) [1] 
Szilárd ezzel az ötletével felkereste Ernest Rutherfordot. 
Válasz helyett a teljesen felingerelt Rutherford kidobta az 
irodájából. Napok múlva is csak azt hajtogatta, hogy ez az 
ötlet mekkora badarság.  
Ezek után Szilárd meglátogatott néhány fizikust, hogy pénzt 
szerezzen a kísérletek megkezdéséhez olyan elem 
felkutatására, amely a neutronokat képes megkettőzni. 
Megkeresett több cégvezetőt is, köztük a General Electric 
vezetőjét és Polányi Mihály közvetítésével a budapesti 
Tungsram gyár igazgatóját, Aschner Lipótot is, de egyik 
esetben sem járt sikerrel. A sikertelen próbálkozásoknak az 
lehetett az egyik oka, hogy Szilárd a tárgyalópartnereknek 
nem mondott el mindent, ugyanis attól tartott, hogy ha a 
nukleáris láncreakció lehetősége, és annak pusztításra való 
alkalmazhatósága nyilvánosságot kap, akkor az rossz 
kezekbe kerülhet. [2] 

A sok hiábavaló próbálkozás után 1934. március 12-én 
szabadalmat jelentett be a neutronokkal kiváltott 
láncreakcióra. A szabadalmi leírásban a neutronokat 
megduplázni képes elem lehetőségeként Szilárd a 
berilliumot, a brómot és az uránt javasolta. A Brit Admiralitás 
a szabadalmat 440 023 szám alatt megadta, és Szilárd kérésre 
titkosította. 

Ez után Szilárd 1934. június 28–án 630 726 szám alatt, majd 
1936–ban 814 236-os számmal is nyújtott be kiegészítéseket 
illetve pontosításokat a szabadalmához. Megemlítette, hogy 
az önfenntartó láncreakció csak egy kritikus tömeg felett 
lehetséges, ugyanis az adott térfogatban keletkező neutronok 
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számának felül kell múlnia a felületen át elszökő neutronok 
számát, ami csak egy minimális méret felett lehetséges. 
1934–ben Szilárd a berilliumot tekintette a legreményteljesebb 
elemnek a láncreakció létrehozásához. Tudta, hogy a 8Be 
instabil, rögtön két 4He magra esik szét.  
A berilliumból egy neutron elnyelése után két neutron 
szabadul ki a következő reakció szerint: 

n2He2Ben 49                      (1) 

Weizsäcker publikációja alapján már ki lehetett számítani, 
hogy ez a magreakció endoterm, tehát nem szabadíthat fel 
energiát, másrészt a keletkező két neutron néhány szóródás 
után annyira lelassul, hogy elenyészővé válik annak a 
valószínűsége, hogy legalább az egyik újabb reakciót váltson 
ki. Erre figyelmeztették is Szilárdot, de ő úgy döntött, hogy 
nekilát a kísérleteknek.  
Már csak laboratóriumot kellett találnia, ahol az ötletét 
ellenőrizni tudja. Megkérte a Szent Bertalan Kórház (St. 
Bartholomew’s Hospital) Fizikai Laboratóriumának vezetőjét, 
hogy pár hétig igénybe vehesse a kórház rádium–forrását. [3] 

A vezetés meggyőzésére felvetette, hogy a besugárzás során 
keletkeznek olyan, radioaktív izotóppal jelzett szerves 
molekulák is, amelyek a gyógyászatban is használhatók.  
Az engedélyt azzal a feltétellel kapta meg, hogy a munkába 
bevon valakit a kórház tudományos személyzetéből.  
Az egyetlen jelentkező Thomas A. Chalmers volt. Azért, hogy 
előidézzék az (1) folyamatot, a gamma–sugárzó rádium–
forrást berilliumfóliával vették körbe, a magreakció (a 
neutron keletkezésének) indikálására pedig jódot használtak: 

nBeBe 89                              (2) 

Ennek során a berilliumból kiszabaduló neutronok (Fermiék 
eredményei szerint) a stabil 127I izotópot radioaktív 128I 
izotóppá alakítják: 

 IIn 128127  
Etil–jodidot használtak a kísérletben. Szilárd arra gondolt, 
hogy a magátalakulásban keletkező radioaktív jód kiszakad a 
kötéséből. Azt találták, hogy a stabilizálódó radioaktív atom 
kémiai állapota függ a környezet kémiai állapotától. Ezért a 
besugárzott rendszerhez kis mennyiségű elemi jódot adtak. 
Ez a kísérletben jodiddá redukálódik, és ebben a formában 
vizes oldatba extrahálható és ezüst–jodid csapadékként 
elválasztható a besugárzott szerves vegyülettől: 

IAgAgI 128128    
Az eredmények azt mutatták, hogy a besugárzás után a 
radioaktivitás több, mint 90%-a ezüst-jodid formájában van 
jelen. Ebből két fontos következtetést vontak le: a gamma–
sugárzás hatására a berillium atommagjából neutronok 
lépnek ki a (2) képlet szerint, de ez olyan mennyiség, amely a 
láncreakciót nem teszi lehetővé. A második megfigyelés 
pedig az volt, hogy a magátalakulásban keletkező radioaktív 
atomok jelentős része az eredeti kémiai kötésből kiszakad.  
Ez a jelenség a Szilárd–Chalmers effektus.   

(A későbbiekben sem Szilárd, sem Chalmers nem foglalkozott 
az általuk felfedezett jelenséggel, de később nagy jelentőséget 
kapott a radioaktív izotópok előállításában.) 

Szilárd néhányszor járt az Egyesült Államokban az 1930-as 
évek közepén és fontolóra vette, hogy elhagyja Európát, 
mivel a háború lehetősége egyre inkább körvonalazódott. [4] 

1938 szeptemberében a müncheni egyezmény idején egy 
előadáson vett részt az Egyesült Államokban, s látva Anglia 
politikai gyengeségét Németországgal szemben, eldöntötte: 
New Yorkba költözik. Amerikában elnyert egy pályázatot, 
hogy neutronduplázó magreakciókat keressen. Nem sikerült 
láncreakciót létrehoznia, így 1938. december 21–én a 
következő távirattal visszavonta a szabadalmát:  
„Nem látszik szükségesnek, hogy szabadalmam érvényességét 
fönntartsák. Ezért szabadalmamat visszavonom. Szilárd Leó” 

Amerika megismeri a maghasadást 
A dán Niels Bohr (1885 - 1962) Otto Frisch révén (aki nála 
dolgozott Koppenhágában) folyamatosan értesült Hahn és 
Meitner maghasadással kapcsolatos kísérleteiről és 
eredményeiről.  
Bohr 1939. január 7–én indult Amerikába a Drottingholm 
nevű gőzös fedélzetén, és január 16-án érkezett meg New 
Yorkba. Utazásának célja az volt, hogy néhány napig 
Princetonban tanítson és kísérletezzen, és hogy később részt 
vegyen egy elméleti fizikai konferencián Washingtonban, 
amelynek témája az alacsony hőmérsékletek fizikája volt. 
A konferenciát George Gamow (1904 – 1968) és Teller Ede 
(1908 – 2003) (2. ábra) szervezte január 26. és 28. között.  

 
2. ábra: Niels Bohr, George Gamow és Teller Ede fényképe 

Lise Meitner elméleti értelmezését a maghasadásról Bohr csak 
induláskor, a hajón ismerte meg. A New York–i kikötőben 
John Archibald Wheeler (1911 - 2008) fogadta. 
Vámvizsgálatra várva Bohr elmondta neki, hogy az addig 
oszthatatlannak hitt atom kettéhasadt. Ezzel Wheeler 
elsőként értesült Amerikában a maghasadás híréről. Később 
így jellemezte a kapott hír hatását: 

 
„Úgy éreztem magam, mint Ádám, aki felé az Úr kinyújtja ujját 
Michelangelo freskóján a Sixtus Kápolnában: az Úr átadta az 
üzenetet!” 

   
Bohr meg akarta látogatni Enrico Fermit, aki akkor már a 
New York–i Columbia egyetemen dolgozott. (A Nobel–díj 
átvétele után a Fermi család Stockholmból nem tért vissza a 
fasiszta Rómába, mert Fermi felesége, Laura zsidó volt.) 
Fermi ekkor már Washingtonban tartózkodott, így Bohr csak 
a munkatársait, Herbert Andersont és John Dunningot találta 
ott. Őket is tájékoztatta az európai hírekről. A kutatók még 
aznap éjjel egy oszcilloszkópos technikával kimutatták a 
maghasadást. [5] 
A washingtoni konferencia előzetes programját az elnöklő 
Gamow megváltoztatta, és Bohrnak adta meg a szót, ezzel a 
maghasadás került az érdeklődés középpontjába. A táblánál 
Bohr és Fermi diszkutálták a jelenséget. A konferencia egyik 
résztvevője, Merle Tuve felismerte, hogy az a diszkusszió 
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nagyon is sorsdöntő lehet, ezért a szemináriumról tudósító 
két újságírót kikísérte a teremből. 
Az előadás emlékére a George Washington Egyetem 209–es 
számú előadótermében emléktáblát állítottak. (3. ábra) 
 

  

 
3. ábra: Bohr magyarázza a maghasadást és az előadás emléktáblája 

 
Az atomkorszak bejelentése 

 
„1939. január 26-án a Nobel-díjas Niels Bohr ezen a campuson 
számolt be az urán atommag hasításáról 200 millió elektrovolt 
energia kibocsátásával, ezzel beharangozta az atomkorszak kezdetét. 
Ez a bejelentés a Government Hall-ban történt, a 209. szobában, a 
George Washington University professzorai, George Gamow és 
Teller Ede által szervezett Ötödik Washingtoni Elméleti Fizikai 
Konferencián, melyet a Carnegie Intézet és a George Washington 
University együttesen támogatott.” 
 
A konferencia befejezésének napján több laboratórium 
hozzálátott a maghasadás kimutatásához és több újság 
címlapon számolt be az eseményekről.  
Abban az időben Berkeleyben már működött egy ciklotron, 
amivel protont gyorsítottak és a következő magreakció 
segítségével nagy fluxusú neutronnyalábot voltak képesek 
előállítani: 

nBeLip 7
4

7
3   

Ennek segítségével rövid idő alatt a már említett 
oszcilloszkópos technikával bemutatták a maghasadást. Az 
eredményekről szóló kéziratot 1939. január 31–én már be is 
nyújtották a Physical Review szerkesztőségébe. [6] 
Egy 1940–ben megjelent dolgozat már több mint száz darab 
maghasadásra vonatkozó hivatkozást sorol fel. A következő 
években a maghasadás termékei között közel negyven elemet 
és azok mintegy kétszáz izotópját azonosították.  

A láncreakció megvalósítása 
Amikor Szilárd Leó értesült a Bohr által Európából hozott 
hírekről, valamint Hahn és Strassmann kísérleteiről, 1939. 
január 26–án a következő szöveggel táviratot küldött az 
Angol Admiralitás szabadalmi osztályára: 

 
„. . . kérem, tekintsék korábbi levelemet tárgytalannak . . .” 

Az Angol Admiralitás türelemmel, és megértéssel kezelte 
Szilárd ellentmondásos lépéseit, és a 814 236–os számú 
szabadalmát fenntartották. 
Ezek után Szilárd meglátogatta jó barátját, Wigner Jenőt (1902 
- 1995) (érdekesség, hogy Wigner a szintén Nobel–díjas Paul 
Dirac sógora volt) (4. ábra), és akkor épp kórházban feküdt. 
  

 
4. ábra: Wigner Jenő fényképe 

 
Wigner így emlékezett vissza a történtekre: 
 

„Hat hete kórházban feküdtem sárgasággal. Szilárd Leó eközben 
lakásomban lakott. Majd minden nap meglátogatott a kórházban, 
hogy kedves magyar beszéddel felvidítson. Egyik nap az ágyamhoz 
lépett, és ezt mondta: Wigner, azt hiszem, hogy most meglesz a 
láncreakció. Arra gondolt, hogy a maghasadás lehetővé teszi a 
neutron láncreakciót. Először ellentmondtam, de csakhamar 
beláttam, hogy igaza van.” 

 
Nem sokkal később Bohr és Wheeler leközölték saját 
tanulmányukat a maghasadás elméleti leírásáról. Erre így 
emlékezett Wigner: 

 
„Amikor elolvastam, örömmel láttam, hogy az urán atommag 
stabilitása tekintetében Szilárd és én több tekintetben messzebb 
jártunk, mint Bohr és Wheeler. Szilárd helyesen jósolta, hogy a 
maghasadás során neutronoknak is ki kell lépni, amiben Bohr és 
Wheeler kételkedett. Ők nem hitték, hogy nukleáris láncreakció 
megvalósítható, vagy ha esetleg mégis, akkor csakis igen alacsony 
hőmérsékleten.” 

 
Szilárdnak pénzt kellett szereznie a kísérletek 
megkezdéséhez. Az első pénzügyi támogatás egy 2000 
dolláros kölcsön volt, amit Benjamin Liebowitztól kapott. 
1939. március 3-án Szilárd Wigner Jenővel és Walter H. 
Zinn kanadai fizikussal (1906 - 2000) (5. ábra) New Yorkban a 
Columbia Egyetemen rádium – berillium neutronforrásból 
származó neutronokat paraffinban lelassított.  
 

 
5. ábra: Walter Zinn fényképe 

A lassú neutronokat uránra irányították, így bőven tudtak 
maghasadást előidézni. Az urán megszaporította a 
neutronokat, hasadásonként legalább két neutron 
keletkezését figyelték meg:  
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En4,2YYUn 21
235              (3) 

 
A sikeres kísérletek után, március 9-én Szilárd felhívta Teller 
Edét, és a következőt mondta: 
 

„...megtaláltam a neutronokat!” 
 
Szilárd éberségi okokból beszélt magyarul, mivel meg volt 
győződve róla, hogy lehallgatják. 
A (3) egyenletből látható, hogy a hasadásban nem pontosan 
két darab neutron keletkezik, hanem 2,4. Egy hasadásban 
keletkező neutronok száma (ν) 0 és 5 között változhat. (Ez az 
adat 1955-ig titkos volt!) A keletkező neutronok számának 
valószínűségi eloszlásfüggvénye 235U-re 6. ábrán látható.  
(A ν=2,4 érték erre vonatkozó átlag.) 

 
6. ábra: Az 235U hasadásában keletkező ν számának valószínűségi 

eloszlásfüggvénye 
Ellenőrzésként Fermi és Anderson ugyancsak vizsgálni 
kezdték az urán hasadását, de ők nem észlelték nagyszámú 
neutron kibocsátását. Ekkor Szilárd javaslatára ők is 
paraffinnal lassították a neutronokat, ettől megszaporodtak a 
maghasadások, megfigyelhetővé váltak a hasadásban 
keletkező gyors neutronok is. Ekkor már vitathatatlan volt, 
hogy lehetséges a láncreakció. 
 

A hasadási neutronok újabb bizonyítéka 
 

1939 márciusában Fréderick Joliot–Curie a következő 
kísérletet végezte: uránsó vizes oldatába neutronforrást 
helyezett, amely 0,11 MeV energiájú neutronokat bocsátott ki. 
(7. ábra) 

 
7. ábra: Joliot–Curie kísérleti elrendezése 

 
A neutronok a vízben a termikus energiáig lelassultak és 
uránmagok hasadását váltották ki.  
A feltevés szerint ha elég nagy energiájú másodlagos 
neutronok keletkeznek, akkor ezek kimutathatók egy olyan 

reakció segítségével, melynek a küszöbértéke 0,11 MeV felett 
van. Joliot–Curie a kísérletében szén–diszulfidot (szénkéneget 
– CS2) használt detektorként, ennek a belsejében helyezte el 
az uránsót tartalmazó oldatot.  
Azért esett a választása a szénkénegre, mert 0,95 MeV 
energiát meghaladó neutronok hatására végbemegy a 
következő magreakció: 

pPSn 32
15

32
16 

 
 

Ennek eredményeként radioaktív foszfor keletkezik. Ezt 
kémiai úton ki tudta választani a szénkénegből, és béta–
számlálók segítségével meghatározta a béta–aktivitását. 
Mivel a forrás neutronjainak maximális energiája 0,11 MeV, 
így a megfigyelt aktivitást csak az urán hasadásakor 
keletkező neutronok idézhették elő. Az urán nélkül végzett 
kontroll kísérletek megerősítették ezt a következtetést, ezzel 
Joliot–Curie is kimutatta a hasadási neutronokat.    

Titoktartás vagy publikáció? 
A fizikusok tisztában voltak azzal, hogy az atomenergia 
felszabadítása és a láncreakció megvalósíthatósága lehetővé 
teszi egy gigantikus méretű, öldöklésre és rombolásra képes 
fegyver előállítását. [7] 
A téma súlyára való tekintettel Szilárd Leó megszervezte a 
fizikusok titoktartását. A Physical Review hivatalosan 
regisztrálta a tanulmányok beérkezését, de nem nyomtatta ki 
azokat. Wigner Jenő közvetítésével sógora, Paul Dirac 
biztosította az angolok hasonló titoktartását. Viktor 
Weisskopf ugyanezt kérte a franciáktól, de Fréderic Joliot–
Curie visszautasította ezt a felkérést, és a Nature magazin 
április 22–én közzétette a fentebb már említett eredményét, 
melyben kimutatta a hasadási neutronokat. A következő 
üzenetet küldte Szilárdnak: 
 

„A kérdést tanulmányoztam és az a véleményem, hogy most 
publikálom. Tisztelettel: Joliot” 
 

Válaszul a Physical Review is lehozta Fermi és Anderson 
valamint Szilárd és Zinn korábban beérkezett tanulmányait.  

A nukleáris reaktor ötlete  
Bohr és Wheeler megállapították, hogy a természetes uránban 
a kis mennyiségben (0,71%) előforduló 235U sokkal nagyobb 
valószínűséggel hasad, mint a 238U (99,28%) izotóp. A 238U 
csak nagy energiájú neutronokra hasad, viszont a 235U 
bármilyen energiájúakra. (8. ábra) (Tanulmányuk 1939. 
szeptember 1-én jelent meg, ezen a napon tört ki a II. 
világháború.) 

 
8. ábra: A 235U és a 238U hasadási hatáskeresztmetszete (barn-ban) 
Bonyodalmat okoz az is, hogy a neutronok a hasadásban 
átlagosan 2 MeV energiával keletkeznek. Ha a reaktor 
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elegendő mennyiségben tartalmaz könnyű atommagokat, 
akkor a neutronok többsége termikus energiára lassul le. 
Mivel a hatáskeresztmetszetek a termikus energiájú 
neutronokra a legnagyobbak, így az ilyen reaktorokban a 
láncreakciót a termikus neutronok tartják fenn. Ezért ezeket 
termikus reaktoroknak, a bennük lévő neutronlassító 
anyagokat pedig moderátornak nevezzük. [8] 
Figyelembe kell venni, hogy az átlagosan 2 MeV energián 
keletkező neutronok lassulás közben befogódhatnak nem 
hasadó atommagokban. Ebből a szempontból a 
legfontosabbak a 238U rezonanciái. (9. ábra) Ha a lassuló 
neutron energiája egy rezonanciaenergia közelébe esik, akkor 
nagy valószínűséggel befogódik, és egy 239U mag keletkezik.  

 
9. ábra: A 238U neutron-hatáskeresztmetszetének rezonanciái 

Fermi és Szilárd azon töprengtek, hogy miként lehet 
megvalósítani a neutron–láncreakciót. Szilárd arra gondolt, 
hogy a hasadásban keletkező gyors neutronokat az 238U-ban 
való befogódásuk előtt az uránon kívül le kell lassítani, majd 
a lassú neutronokat visszaengedni az uránba, hogy ott a 235U-
t elhasítsák. 
Szilárd javaslata szerint az ilyen atomreaktor természetes 
urán hasadóanyaggal, és természetes víz moderátorral 
működhetne. 
A Physical Review már 1939 júniusában publikálta ezt az 
elképzelést. A Csehországból kivándorolt George Placzek a 
publikáció hatására kiszámította, hogy a vízben lévő 
hidrogén túl sok neutront fog be a következő magreakció 
során:  

HHn 21   
 

Víz helyett moderátornak Placzek héliumot ajánlott (a hélium 
teljesen zárt héjjal rendelkezik), de Szilárd ezt gáz 
halmazállapota és a nagyon kicsi sűrűsége miatt 
alkalmazhatatlannak találta. Hélium helyett Szilárd grafit 
moderátort javasolt. Elképzelése szerint az uránt grafitba kell 
ágyazni, úgy, hogy az urángolyók sugara olyan kicsi legyen, 
hogy belőlük ütközés nélkül kilépjenek a neutronok. 
Grafitból viszont olyan sok kell, hogy benne minden neutron 
lelassuljon, mielőtt újra uránt ér. Számításainak eredménye 
bíztató volt, ezért az urán–grafit reaktor ötletével felkereste 
Fermit. Fermi azt válaszolta, hogy ő is gondolt a grafitra, mint 
moderátorra, de számításai szerint az nem működne. Fermi 
urán és grafitpor homogén keverékét tételezte fel, amiben 
valóban nem működne a láncreakció, mivel a gyors 
neutronokat lassulásuk előtt befogná az 238U. Tehát Fermi és 
Szilárd ötlete annyiban tért csak el egymástól, hogy Szilárd 
javaslata az inhomogén urán–grafit reaktor volt. Így 1939 
júliusára ígéretesnek tűnt a reaktor megvalósíthatósága. Azt, 
hogy mekkora legyen a reaktor, egyikük sem tudta. Csak 
annyit gondoltak, hogy grafittömböket grafittömbökre 
raknak, és közéjük urándarabokat tesznek, mindaddig, amíg 
el nem érik a kritikus méretet. 

Fermi és Szilárd közösen dolgozott tovább az inhomogén 
reaktor tervein, dolgozatot is írtak a következő címmel: 
Divergens láncreakció uránból és grafitból álló összetett 
rendszerben, de egyelőre nem jelentették meg. 1944. december 
19-én szabadalmat kértek rá, amit csak 1955-ben, 2708656 
szám alatt, Fermi halála után kaptak meg.  

Levél az elnöknek  
1939–ben már mindenki látta, hogy a második világháború 
elkerülhetetlen. A fegyver előállításának lehetősége miatt a 
fizikusok úgy vélték, hogy a tudomány ebben a helyzetben 
már kevés, és kapcsolatot kell teremteni a kutatás és a 
kormányzat között. Az első ilyen próbálkozás George 
Pegram professzor nevéhez fűződik. Fermi főnöke a 
Columbia Egyetemről 1939. március 16-án levelet írt Stanford 
Hooper admirálisnak, amelyben megkérte, hogy fogadja 
Washingtonban Fermit, aki felvilágosítaná az addigi 
ismeretekről:  
 

„Urániumból minden eddiginél rombolóbb erejű bomba állítható elő. 
A magam részéről nem hiszem, hogy erre sor kerül, de már maga a 
puszta lehetőség is figyelemre méltó.” 
 

A levél hatására Hooper fogadta Fermit, aki nem tudta eléggé 
felkelteni az admirális figyelmét, mivel úgy adta elő a 
dolgokat, mint puszta lehetőségek, amelyeknek a 
közeljövőben nem sok reális alapjuk van.  
A következő (immár sikeres) próbálkozás magyar 
tudósokhoz fűződik. 1939 nyarán Wigner meglátogatta 
Szilárd Leót a Columbia Egyetemen. Úgy vélték, meg kell 
akadályozni, hogy a Belga–Kongóban nagy mennyiségben 
bányászott urán Hitlerék kezébe kerüljön, és a nácik 
elkezdhessenek nukleáris fegyver előállításán dolgozni.  
Július 16-án, vasárnap felkeresték közös barátjukat, Albert 
Einsteint (1879 – 1955) (10. ábra), a legnagyobb tekintélyű 
fizikust az Egyesült Államokban, aki éppen Peconicban, Long 
Islanden nyaralt. (Annak idején Einstein intézte el, hogy 
Szilárd látogatói vízumát bevándorló vízumra változtassák.) 
Nem tudták melyik Einstein nyaralója, így kérdezősködni 
kezdtek. Egy általuk megkérdezett felnőtt sem tudta útba 
igazítani őket, így megkérdeztek egy kisfiút, aki megmutatta 
nekik Einstein nyaralóját. 
 

 
10. ábra: Albert Einstein fényképe 

 

Wigner tudta, hogy Einstein korábban személyesen 
találkozott Erzsébet belga királynővel, így az az ötletük 
támadt, hogy Einstein írjon egy levelet a királynőnek, és az 
ismertségükre való tekintettel kérje meg az uralkodót, hogy 
akadályozza meg a Kongóban bányászott urán eladását 
Németországnak. 
Einstein lediktált egy figyelmeztető levelet a királynőnek, 
Wigner lejegyezte, majd hazamentek. New York-i otthonában 
Wigner németről angolra fordította, odaadta Szilárdnak, 
majd ő is nyaralni indult Kaliforniába. 
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Szilárd úgy gondolta, hogy nem jó ötlet Európába megírni a 
bomba lehetőségét. Felkereste bankár ismerősét, Alexander 
Sachsot, aki Roosevelt gazdasági tanácsadója volt. (Korábban 
a nagy gazdasági válság idején ő dolgozta ki a New Deal 
programot, ami aztán rendbe hozta a gazdaságot.) Sachs 
közölte Szilárddal, hogy ha Einstein ír egy levelet 
Rooseveltnek, akkor azt ő személyesen átadja neki.  
Így Szilárd az első lehetőséget elvetette, és úgy döntött, hogy 
az Egyesült Államok elnökének, Franklin Delano 
Rooseveltnek ír levelet.  
A levelet Szilárd alkalmi lakhelyén, a King’s Crown Hotelben 
egyetemi gépírónőjének lediktálta. Szilárd Leó nem tudott 
autót vezetni, ezért 1939. augusztus 2-án megkérte Teller 
Edét, hogy még egyszer vigye ki a még az óceán partján 
nyaraló Einsteinhez. Szilárd nem emlékezett, hol nyaral 
Einstein, így megkérdeztek egy kislányt. Teller így emlékezett 
vissza: 
 

„Találkoztunk egy tíz év körüli kislánnyal. Persze fogalma sem volt 
arról, ki az a dr. Einstein. Ekkor Szilárd megkérdezte tőle: 

- Ismersz egy bácsit, akinek lobogó fehér haja van? 
- Az, aki mindig csoszog? 
- Igen, az! 

A gyerek tüstént odavitt minket a házhoz.” 
 

Einstein kedvesen fogadta és teával kínálta Szilárdot, és 
demokratikus ember lévén a sofőrt is. Teázás közben Einstein 
az új, elnöknek címzett levelet elolvasta, majd aláírta. (11. 
ábra) 
 

 
11. ábra: Einstein és Szilárd Leó híres levelükkel 

A történészek sokáig vitatkoztak azon, hogy ki is írta a 
levelet. A vitát Szilárd gépírónője, Janet Coatesworth döntötte 
el. Coatesworth kisasszony részfoglalkozású gépírónő volt a 
Columbia Egyetemen, Szilárd őt kérte meg, hogy menjen át 
gépelni a King’s Crown Hotelbe. A gépírónő úgy emlékezett 
vissza a történtekre, hogy Szilárd izgatottan diktálni kezdett, 
és már a címzésnél (az Egyesült Államok elnökének), 
megfordult a fejében, hogy Szilárd megbolondult. Mikor 
pedig Albert Einstein nevét íratta a levél végére, már semmi 
kétsége sem volt afelől, hogy Szilárd Leó teljesen megőrült. 
Csak később tudta meg, hogy milyen történelmi esemény 
részese volt.   
A levélből idézzük a fontosabb pontokat: 
 

a.) ...az urán nevű elem a jövőben egy új és fontos energiaforrássá 
válhat... 

 

b.) ...elegendő nagy uránmennyiségben láncreakció idézhető elő, 
melynek során hatalmas mennyiségű energia keletkezik... 

c.) ...az új jelenség bomba gyártását is lehetővé teheti... 
 

d.) ...kapcsolat létesüljön a Kormány és azok között a fizikusok 
között, akik Amerikában a láncreakcióval foglalkoznak... 

 

e.) ...(az elnök) gondoskodik arról, hogy uránércet szállítsanak az 
Egyesült Államokba... 

 

f.) ...(az elnök) pénzügyi támogatással felgyorsítja a kísérleti 
munkát... 

 

Szilárd a levelet nem adta postára, hanem korábbi 
beszélgetésükre hivatkozva megkérte Sachsot, hogy 
személyesen adja át az elnöknek. Sachs javaslatára csatolt egy 
technikai leírást is, melyben ismertette a láncreakció 
elméletét, a moderátor szükségességét, valamint katonai és 
egyéb alkalmazásokat. A levelet az elnök csak október 3-án 
kapta meg, mivel Sachs a háború kitörése miatt csak akkor 
jutott be a Fehér Házba. Ekkor történt, hogy Németország és 
a Szovjetunió elfoglalta és felosztotta Lengyelországot. Ebből 
már Roosevelt látta, hogy nagy veszély van kialakulóban, ami 
az Egyesült Államokat is elérheti. Roosevelt megértette a 
levél üzenetét, és a következőket mondta Sachsnak: 
 

„Te, ha jól értem azt akarod elérni Alex, hogy a nácik ne 
robbanthassanak fel bennünket.” 
  

Válaszlevelében Roosevelt Einsteinnek a következőt írta: 
 

„Levelét annyira fontosnak találtam, hogy összehívtam egy 
testületet [...], hogy részletesen megvizsgálja az Ön által az uránnal 
kapcsolatban említett lehetőségeket.” 
 

A Roosevelt által létrehozott Uránium Bizottság (Advisory 
Committee on Uranium) október 21–én ült össze. Ott volt a 
haditengerészet, a hadsereg, illetve néhány állami hivatal 
képviselője is, valamint meghívták Szilárdot, Tellert, Wignert, 
Einsteint és Fermit. Einstein a közszerepléstől való irtózására 
hivatkozva lemondta a részvételt. Fermi végül szintén nem 
ment el, mert nyomasztotta az admiralitás tavaszi elutasítása. 
Tellert bízta meg, hogy beszéljen az ő nevében is. Tellert 
szórakoztatta a Fermi által ráosztott szerep, amelyre fanyar 
humorával így emlékezett vissza: 
 

„Atomkutatói pályámat sofőrként alapoztam meg, miért ne 
folytathatnám, mint hírvivő futár?” 
 
Teller az ülésen teljesítette is a rábízott feladatot: 
 

„Fermi üzenetét hozom: nagy tisztaságú grafitra van szükségünk, 
ami bizony nem olcsó. Egyetemen dolgozunk, nem kérünk külön 
fizetést, de az első évben grafit vásárlására 6000 dollárt kérünk. 
 

A megbeszélés végén az Uránium Bizottság megszavazta a 
6000 dollárt az atomenergia program elindítására.  

Európai törekvések 
Anglia 
1940 márciusában két német emigráns, Otto Frisch és Rudolf 
Peierls a Birmingham Egyetemen jelentést készített a brit 
kormánynak (Frisch–Peierls memorandum), amelyben leírta, 
hogy néhány kilogramm 235U-ból atombomba készíthető. [9] 
Orován Egon a fémurán metallurgiai tulajdonságait vizsgálta. 
Fő problémája a 235U izotóp elválasztása volt. A probléma 
megoldásán dolgozott Franz Simon és tanítványa, Kürti 
Miklós. Első elgondolásuk a mágneses tömegspektroszkóp 
volt, de ezt gyenge hatásfoka miatt elvetették. Következő 
ötletük gázdiffúziós elválasztás volt. Ennek az elve a 
következő: adott hőmérsékleten a könnyebb molekulák 
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gyorsabban mozognak, ezért a szűrőn átszivárgó gáz 
földúsul a könnyebb izotópban. A kormánynak küldött 
Simon–jelentésben reális lehetőségnek ítélték a diffúziós 
szétválasztást, és leírták az izotóp-elválasztás technikai 
részleteit. (Ebben az időszakban az angol atombomba 
program előbbre járt, mint az amerikai munka!) 

Németország 
1941-ben Heisenberg előadást tartott Berlinben a láncreakció 
lehetőségéről. A vezetés őt tette meg a német atomenergia–
kutatás vezetőjévé. Heisenberg nem volt náci, elég baja 
származott abból is, hogy tanította az egyetemen a zsidó 
Einstein relativitáselméletét. Ezért felkereste Bohrt a németek 
által megszállt Koppenhágában, hogy tájékoztassa a németek 
tudásáról. 
Tartva attól, hogy lehallgatják őket, kerti sétára hívta Bohrt, 
ahol közölte vele, hogy a német fizikusok tudják, hogy a 
láncreakció lehetséges, illetve, hogy nem akarnak 
atombombát csinálni. 
Heisenberg azt remélte, hogy Bohr megérti az üzenetet, és 
eljuttatja Angliába és Amerikába, hogy ők se építsenek 
atombombát. [10] 
Bohr, mivel anyja zsidó volt, tartott a németektől, az első 
mondattól megrémülve leblokkolt, így a második mondat el 
sem jutott a tudatáig. Az első adandó alkalommal Amerikába 
utazott, hogy tudassa az ottani fizikusokkal, hogy a németek 
tudják, hogy lehetséges a láncreakció.   
A német fizikusok reaktor építésével foglalkoztak, mert 
Heisenberg szerint egy bombához évek kellettek volna, de 
Németország meg akarta nyerni a villámháborút, ezért az 
uránban esetlegesen előidézett láncreakcióval elektromos 
energiát próbáltak előállítani. Úgy gondolták, hogy ez az 
eredmény is hatással lesz a szövetségesekre. [10] 
Sokak szerint Heisenberg félrekalkulálhatta az atombomba 
létrehozásához szükséges urán kritikus tömegét. Azt hihette, 
hogy a szükséges urántömeg túl nagy egy célba juttatható 
bomba létrehozásához. Egyesek szerint viszont erkölcsi 
aggályai voltak, ezért szándékosan igyekezett lassítani a 
programot. 
A fizikusoknak nem sikerült a 235U termodiffúziós 
módszerrel történő elválasztása. Más eljárásra nem volt 
kilátásuk, mivel a mágneses szétválasztáshoz nem állt 
rendelkezésükre ciklotron. Emiatt a 235U elválasztásával nem 
foglalkoztak tovább.   
A reaktorhoz ők paraffin moderátorral próbálkoztak. 
Berlinben 7 tonna urán–oxidot parafinnal óriási máglyává 
halmoztak össze, és mérték a keletkező neutronok számát.  
A hidrogén bár gyorsan lefékezte a neutronokat, de maga is 
sok neutront elnyelt, amelyet már Placzek is megjósolt. Ezzel 
az első, nagy kísérletük kudarcot vallott.  
Ezek után grafit moderátorra gondoltak, de szennyezett 
grafitot használtak, amin Walter Bothe nagyon magas 
neutronabszorpciót mért. A fizikusoknak nem volt oka, hogy 
kételkedjenek Bothe mérésében, hiszen ő volt az elismert 
szaktekintély ezen a területen, ezért nem is ismételték meg a 
méréseit, fenntartás nélkül elfogadták az eredményeit. Így a 
grafit ötletét elvetették és másik megoldásként a nehézvizet 
(D2O) javasolták.  
A deutérium hatásosan lassítja a neutronokat, de nem nyeli el 
őket. Egy uránból és nehézvízből álló reaktorhoz nem csak 
sok tonna uránra, hanem sok tonna nehézvízre is szükség 
volt. A nehézvíz mintegy hét ezredrésznyi mennyiségben 
található minden természetes vízben. Tiszta állapotban való 
elkülönítése azonban rendkívül nehéz, hosszadalmas és 

drága művelet. A szétválasztás a természetes víz 
többszörösen megismételt elektrolízisével is történhet, de ez 
hatalmas mennyiségű elektromos energiát igényel. Csak 
egyetlen gyár volt Norvégiában, Rjukanban, a Norsk Hydro, 
amely ekkor már iparilag állított elő nehézvizet. Havi 
termelése azonban mindössze csak 10 liter volt. Norvégia 
1940-ben német megszállás alá került, a gyár vezetését német 
mérnökök vették át, a termelést minden eszközzel próbálták 
fokozni. 1941-ben már 120, később pedig már 300 liter volt a 
havi termelés, pedig a norvég munkások annyira próbálták 
szabotálni a termelést, amennyire csak lehetett. 1940 végén 
érkezett meg az első nehézvíz szállítmány Németországba.  
Lipcsében Heisenberg és Döpel urán–oxiddal és nehézvízzel 
kísérleti atommáglyát kezdett építeni. A 750 kg urán–oxid 
koncentrikus, gömb alakú rétegeket alkotott. Az egyes 
rétegek közti teret 220 liter nehézvíz töltötte ki. Legbelül volt 
a rádium–berilliumforrás, kívül pedig a neutrondetektorok.  
Ezzel az elrendezéssel sikerült kísérletileg igazolniuk a 
láncreakciót, de ez még nem volt önfenntartó, mivel a 
neutronok nagy része elszökött a felületen.  
A fizikusok nem tudták, hogy ebben az időben az 
atommáglyához vezető úton előnyben voltak az 
amerikaiakkal szemben. Ekkor, 1942 márciusában álltak a 
legjobban, ettől kezdve előrehaladásuk üteme mindinkább 
lassult.  
A Norsk Hydro erőmű teljesítménye 400.000 lóerő volt, éjjel–
nappal működtek a turbinák. 1943. február 27-én éjjel 
tizenegy norvég partizán (akik több hónapos kiképzést 
kaptak Angliában), ejtőernyővel jutott a hely közelébe és 
lerombolták a gyárat. A német atomkutatók számára 
nélkülözhetetlen anyag utánpótlása egy időre megszűnt.  A 
német kutatóknak mintegy két tonna nehézvizük maradt, de 
később újra beindították a termelést.  
A szövetségesek több alkalommal is bombázták a gyárat, 
végül a németek 50 hordó nehézvízzel elhagyták a helyszínt. 
A gyártott nehézvíz koncentrációja 1 és 99% között 
ingadozott. Ezt a hordókon kétjegyű számokkal kódolva 
jelölték, így csak a beavatottak tudták, melyik hordóban mi a 
koncentráció. A komp 1944-ben az atombomba előállításához 
szükséges nehézvíz tizedével indult útnak, de szabotázs 
miatt rövidesen 434 m mélyre süllyedt a Tinnsjøs fenekére.  
A részben megtöltött koncentrált nehézvizes hordók 
felbukkantak a felszínen. Ezeket a németek összegyűjtötték, 
és Haigerlochba szállították a kutatóreaktor számára. [11] 
Az atomprogram vezetését Walter Gerlach müncheni 
fizikusra bízták. Kilenc kísérleti berendezést építettek 
Lipcsében, Gottowban és Berlinben. A berlini berendezésben 
1,25 tonna fém uránt helyeztek el hét rétegben, egymástól 
bizonyos távolságra egy magnézium tartályba, amelyben 
1400 liter nehézvíz volt. Mindezt egy 10 tonnás grafitköpeny 
vette körül, ami reflektorként működött, a kiszökni próbáló 
neutronok nagy részét visszairányította, ezzel lényegesen 
növelve a sokszorozási tényezőt. Ennek ellenére ez a kísérleti 
berendezés is elég messze volt a kritikus állapottól. Kétféle 
módosítástól várták az eredmények további javulását: a 
berendezés méretének növelésétől és az urán más fajta 
geometriai elhelyezésétől.  
Eközben megkezdték a kitelepítéseket, a berendezések egy 
részét Dél–Németországba, egy Haigerloch nevű faluba 
vitték. Egy söröspincében építették fel a javított szerkezetű 
uránmáglyát. Másfél tonna fém uránt 680 darab 5 
centiméteres élhosszúságú kocka alakjában, egyenletes 
térközökben helyeztek el egy másfél tonna nehézvízzel 
megtöltött tartályban.  
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A tartályt 10 tonnányi grafittal vették körül, majd az egészet 
több mint két méter átmérőjű és magasságú alumínium 
tartályban, közönséges vízbe süllyesztették. (12. ábra) 
 

  
12. ábra: A haigerlochi reaktor 

 

Ezzel az elrendezéssel sikerült a legjobb eredményeket elérni. 
A méret még további 15%-os növelésével el lehetett volna 
érni a kritikus állapotot. A megnagyobbításhoz azonban nem 
volt meg a szükséges anyag, és ebben az időben beszerezni 
valamit szinte lehetetlen volt. 1945. április 22-én a szövetséges 
csapatok bevonultak Haigerlochba, majd közvetlenül ez után 
amerikai szakemberek lefoglalták a berendezést.  
Az atomprogramban résztvevő fizikusokat, köztük Hahnt, 
Heisenberget és Weisäckert egy Cambridge melletti angol 
vidéki kastélyba, Farm Hallba internálták, ahol titokban 
valamennyi beszélgetésüket lehallgatták az angolok. (Hahn 
ott, Farm Hallban tudta meg, hogy neki ítélték az 1944. évi 
Nobel–díjat.)  
Ezzel a német atommáglya (közvetlenül a sikeres befejezés 
előtt) csak terv maradt. Az amerikai titkosszolgálat már 1943-
ban tisztában volt vele, hogy a németek nem állítanak elő 
atombombát, de ezt titkolták az Amerikába emigrált, náci 
bombától tartó fizikusok előtt, ezzel ösztönözve őket az 
amerikai atombomba kifejlesztésére. 

Az amerikai atomprogram beindul 
A kutatók a korábban említett 6000 dollárt még 1940 elején 
sem kapták meg. Szilárd sürgette, hogy kísérletileg ki kell 
próbálni, hogy grafittömbökből és urángolyókból elég sokat 
összehalmozva meg lehet-e valósítani az önfenntartó 
láncreakciót. Nem történt semmi az ügy érdekében, ezért 
1940. március 7-én Szilárd újra ellátogatott Einsteinhez, aki 
azt javasolta neki, hogy a Fermivel írt tanulmányukat a 
reaktorról küldjék be a Physical Review-nak, de egyelőre 
tartsák vissza a publikálástól. (A cikk csak a háború után 
jelent meg.) Írtak még egy levelet az elnöknek, amelyben 
megemlítették a német törekvéseket, valamint, hogy Fermi és 
Szilárd dolgozata meg fog jelenni a Physical Review-ban, ha a 
kormányzat nem teszi meg a megfelelő lépéseket. [12] 
A levél hatására Szilárdék megkapták a 6000 dollárt, emellett 
az elnök létrehozott egy újabb bizottságot, melyet Magfizikai 
Tanácsadó Bizottságnak neveztek el. A bizottság tagjai 
voltak: Szilárd Leó, Wigner Jenő, Teller Ede és Gregory Breit 
(a Physical Review szerkesztője). Ezzel egy időben bevezették a 
cikkek cenzúrázását. 
1940 júniusában megalakult a Nemzetvédelmi Kutató 
Bizottság (National Defense Research Commitee) azzal a 
céllal, hogy a tudományos felfedezéseket bevezessék a 
hadiiparba. Átnevezték és átszervezték az Uránium 
Bizottságot. Az új név az S-1 osztály lett, míg Fermi, Szilárd, 
Teller és Wigner helyét „megbízható” amerikaiak foglalták el. 
Wigner amerikai állampolgársága még nagyon új keletű volt, 
míg a másik három tudós a hadban álló Olaszország és 

Magyarország állampolgára volt. 1941. december 6-án 
hivatalosan bejelentették, hogy az S-1 osztály közvetlenül a 
hadügyminisztérium alárendeltségébe kerül. 
1941. december 7-én a Nagumo Csúicsi tengernagy által 
vezette japán flotta megtámadta az Amerikai Egyesült 
Államok haditengerészetének Pearl Harbor-i támaszpontját. 
A támadást úgy időzítették, hogy az amerikaiaknak a lehető 
legnagyobb meglepetést okozzák. Az okozott kár csaknem 
90%-a az első tíz percben keletkezett, félórányi mészárlás és 
zűrzavar után a japán gépek eltűntek az égről. A támadás az 
amerikai csendes-óceáni flottát fél évre megbénította.  
A nemzet döbbenten hallgatta Franklin D. Roosevelt elnököt, 
aki december hetedikét „a gyalázat napjának” nevezte. 
Másnapra a háború európai konfliktusból világháborúvá 
változott, mert az Egyesült Államok ezzel belépett a 
háborúba.  Az újjászervezett S-1 osztályt csak december 18-án 
hívta össze a Nemzetvédelmi Kutató Bizottság kinevezett 
elnöke, James Bryant Conant (1893 - 1978) (13. ábra). 
 

 
13. ábra: Conant fényképe 

Washingtonból azt az utasítást kapták, hogy kezdjék el teljes 
erővel az atombomba megépítésének előkészítését. Rengeteg 
probléma várt megoldásra. Ezek közül a legfontosabb az volt, 
hogy létrehozható-e önmagát fenntartó nukleáris láncreakció 
természetes urán hasadóanyag és grafit moderátor 
rendszerben. [12] 
Ez közel sem volt olyan egyszerű, mint amilyennek tűnt, 
miszerint grafittömböket grafittömbökre, közéjük pedig 
urándarabokat helyeznek mindaddig, amíg el nem érik a 
kritikus méretet. Az Egyesült Államokban nem lehetett nagy 
tételben uránhoz jutni, valamint a kapható grafit meg sem 
közelítette a kívánt tisztaságot. A reaktorhoz szuper-tiszta 
grafitra volt szükségük, amihez viszont rengeteg pénz kellett. 
(A megítélt 6000 dollárt nagy tisztaságú grafit vásárlására 
fordították.) Szilárd Leó tanulmányaiból emlékezett arra, 
hogy a grafit gyártásánál általában bórkarbid (B4C) 
elektródokat használnak. Emiatt személyesen tárgyalt a 
gyárral, hangoztatta a rendkívüli tisztaság fontosságát, 
ugyanis a szennyező atommagok (reaktormérgek, ez esetben 
a bór) neutron-elnyelése elfojtaná a láncreakciót. Az első 
tájékozódó kísérleteket Fermiék már 1941 júliusában a 
Columbia Egyetemen elvégezték. Az eredmények ígéretesek 
voltak, a grafit nagyon kevés neutront nyelt el. (Teller Ede is 
csatlakozott a csoporthoz egy évre, erre az időre feleségével 
Washingtonból New Yorkba költöztek.) Anyaghiány miatt a 
kísérletek csak lassan folytak, de Fermi szerette volna 
valahogy meggyorsítani a munkát. Meg volt róla győződve, 
hogy egy kisebb máglya viselkedéséből sokkal több 
információhoz juthatna, amely alkalmas lenne nagyobb 
máglya építéséhez.  
A menet közben érkező grafitból és uránból elkezdték építeni 
a máglyát. Lassacskán, ahogy minél több grafit érkezett, nőtt 
a fekete fal, mígnem elérte a mennyezetet. Ez a méret közel 
sem volt olyan nagy, hogy benne önfenntartó láncreakció 
alakulhasson ki. Fermi szerette volna megtudni, mennyivel 
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növelhető a máglya teljesítménye, ha a levegőt kiszívják 
belőle. Arra gondolt, hogy ha az ételt a konzervdoboz 
megóvja a levegőtől, akkor a máglyát is megóvhatja egy nagy 
„konzervdoboz”. A fémdobozt részletekben készítették, majd 
amint a máglyát körbevették vele, kiszívták belőle a levegőt. 
A neutronveszteségre tett hatás észrevehető volt, de nem volt 
jelentős, így Fermi arra gondolt, hogy jó lenne metánt, nem 
abszorbeáló gázt nyomni a grafit lyukacsaiba, hogy a máglya 
teljesítményét tovább fokozzák.  
Csakhogy a levegővel kevert metán felrobbanhat (sújtólég), 
és Fermi nem akart több kockázatot vállalni. Ráadásul 
balesetek is történtek, Walter Zinn kinyitott egy tóriumporos 
dobozt, az fölrobbant a kezében, a kesztyűje pedig tüzet 
fogott. Zinn keze és arca súlyosan megégett, hetekig 
kórházban kellett feküdnie. Fermi másik munkatársa, Herbert 
Anderson égő berilliumfüstöt lélegzett be, amitől később 
berilliózisa1 lett. 
Nyilvánvalóvá vált, hogy abban a laboratóriumban nem lehet 
a végső sikerig folytatni a kísérletet.  
1941. december 8-án az S-1 osztály élére kinevezték a 
Chicagói Egyetem fizika tanszékének vezetőjét, Arthur 
Comptont (1892 - 1962) (14. ábra). 
 

           
14. ábra: Compton fényképe        15. ábra: Groves tábornok fényképe 
 

1942 januárjában Compton úgy döntött, hogy a reaktor 
tervének kivitelezése érdekében az egész társaságot a 
„veszélyes” atlanti partról Chicago városába, egy fedél alá 
kell telepíteni. Döntésének oka az volt, hogy a szétszórtság 
nehézségeket és késedelmeket okozott, valamint, hogy 
Chicagóban volt a tanszéke. A megvalósításban pedig nagy 
szerepet játszott az, hogy Arthur Compton testvére, Karl 
Taylor Compton az MIT (Massachusetts Institute of 
Technology) elnöke volt, így nagy befolyással rendelkezett a 
kormánynál.  
A program a Metallurgiai Laboratórium fedőnév alatt 
működött. Június 13-án egy magas rangú civilekből és 
katonákból álló gyűlés hallgatta meg a fizikusok jelentését. A 
javaslatokat közvetlenül Roosevelt elnök elé terjesztették. 
Alapvető tanácsuk az volt, hogy az atombomba előállítását a 
hadsereg műszaki parancsnoksága vegye szárnyai alá. Ezzel 
megszületett a Manhattan Program.  
Az első vezetőt, J. C. Marshall ezredest néhány hónap után 
leváltották és Leslie Richard Groves dandártábornokot (1896 - 
1970) (15. ábra) nevezték ki utódjául.  
A Manhattan Programban minden információ titkos volt, 
több kifejezés is tabunak számított, így például az urán 
fedőneve fémötvözet, a 235U fedőneve pedig magnézium volt.  

                                                   
1 Berilliumot tartalmazó por vagy füst belégzése miatt kialakuló 
tüdőgyulladás. Abban különbözik a többi foglalkozási 
tüdőbetegségtől, hogy kismennyiségű anyag is képes tüdőbetegséget 
kiváltani, de csak azokban, akik érzékenyek rá, ez pedig a 
berilliummal érintkező embereknek csak kb. 2%-a. A betegség még 
aránylag rövid érintkezési időt követően is kialakulhat. 

Chicago 
1942 tavaszán Compton Chicagóba hívta Fermit és Wignert. 
(Fermi fedőneve Farmer, Wigner fedőneve Wagner lett.) 
Később csatlakozott a csoporthoz Teller Ede is, az ő feladata a 
reaktorban keletkező 14C esetleges környezeti hatásának 
vizsgálata volt.  
A legjobb hely, amit Compton a máglya építéséhez 
találhatott, a Chicagói Egyetem stadionjához tartozó Stagg 
Field nyugati szárnya alatt lévő fedett teniszpálya volt. 
Robert M. Hutchins, a Chicagói Egyetem igazgatója kitiltotta 
az amerikai football-t az egyetem területéről, úgyhogy a 
Stagg Fieldet csak ritkán használták. A fedett pálya 9 méter 
széles, 20 méter hosszú és több mint 8 méter magas volt. 
Anderson felelt az anyagok odaszállításáért. A szállítás üteme 
állandó, de nagyon lassú volt. Az urán beszerzése mindig 
akadályokba ütközött. Amíg az anyagokat várták, Anderson 
meglátogatta a Goodyear gyárat, hogy megrendeljen egy 
négyszögletű ballont. A Goodyear tisztviselői nem hallottak 
még négyszögletű ballonról, nem hitték, hogy le tudják 
gyártani. Anderson megadta a pontos részleteket, és a 
Goodyear vállalta, hogy készít egy gumírozott szövetből 
gyártott négyszögletű ballont. A szállítást csak jó néhány 
hónappal későbbre vállalták. Összehajtva is hatalmas csomag 
volt, mikor azonban kiterítették, a padlótól a mennyezetig ért. 
Minderre azért volt szükség, mert New Yorkban látták, hogy 
beburkolt máglyával, amiből kiszivattyúzták a levegőt, jobb 
eredményeket lehetett elérni. Egy akkora máglyát, amekkorát 
építeni terveztek, lehetetlen lett volna lemezzel burkolni, 
viszont belerakhatják egy négyszögletes ballonba, amiből 
szükség esetén ki lehet szívni a levegőt. Úgy gondolták, hogy 
ezzel a megoldással csökkenteni lehet a máglya kritikus 
méretét. [13]  
A padozatra egy kis Ra-Be neutronforrást helyeztek. Erre 
grafittömböket helyeztek (mint máglyába a fahasábokat), 
amelyekbe kis urán golyók voltak beágyazva.  
Fermi és Zinn is részt vett az építésben, fűrészelték és cipelték 
a grafittömböket. Szilárd Leó az ilyen munkát 
lealacsonyítónak érezte, amit jobb asszisztensekre és 
technikusokra bízni.  
Fermi 25 különböző urán-grafit elrendezést próbált ki, 
mérték, hogy miként változik a neutronok száma a 
neutronforrástól távolodva. Ha egy-egy réteg a neutronok N 
számát k-ad részére csökkentette, n réteg fölött a kezdeti N0 
neutronból: 
 

n
0n kNN   

neutron maradt. Ez volt az exponenciális kísérlet. Az volt a 
kérdés, elérhető-e k≥ 1 érték.  
A különböző elrendezéseknél mért adatok alapján Wigner 
következtetett arra, hogy milyen lesz az a reaktor, amelyben a 
láncreakció már önmagát fenntartja. Végül egy 
2 m × 2 m ×4 m méretű, felfelé keskenyedő hasáb alak vált be, 
így a máglya nem érte el a mennyezetet.  
A tervezett utolsó rétegek sosem kerültek a helyükre, mert a 
máglya előbb elérte a kritikus méretet, mint számították. 
Légüres térre sem volt szükség, így a gumiballont sosem 
zárták be. Összesen 6 tonna uránt halmoztak fel 315 tonna 
grafitban. (16. ábra) 
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16. ábra: Az első atommáglya 

 

A máglya szabályozását automatikusan a reaktorba tolható, 
illetve onnan kihúzható, neutronnyelő kadmiumból készült 
rudak biztosították. (A 113Cd kitűnő neutronelnyelő, százszor 
nagyobb valószínűséggel fog be kis energiájú neutront, mint 
pl. a szomszédos 113In.) Mikor a máglyába újabb elemeket 
tettek, a kadmium rudakat óvatosan kihúzták, és mérték, 
hogy a máglyába bevitt neutronforrás által termelt 
neutronokat milyen mértékben sokszorozza. Amíg a máglya 
szubkritikus volt (k <1), a következőképpen okoskodtak: ha a 
neutronforrás időegység alatt S0 neutront juttat a máglyába, 
akkor l neutron-élettartamnyi idő elteltével ennek k-szorosa 
marad a máglyában. Tehát kezdetben S0 neutron, az 1. ciklus 
végén S0×k neutron, a 2. ciklus végén S0×k2 neutron, míg az n. 
ciklus végén S0×kn neutron lesz a rendszerben. [14] 
Sok (n        ∞) neutronciklus eltelte után az egész rendszerben 
keletkező neutronok száma (S): 
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Ezen végtelen mértani sor összege: 

k1
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Ez a mértani sor csak akkor konvergens, amikor a máglya 
szubkritikus. Minél kisebb a k, azaz minél messzebb van a 
rendszer a kritikusságtól, annál kevesebb időt kell várni, 
hogy a teljes forráserősséget elértnek lehessen tekinteni.  
A teljes forráserősséget a külső neutronforrás erősségével 
elosztva a rendszer erősítési tényezőjét kapjuk: 

 

k1
1

S
SM
0 
  

 

Mivel szubkritikus rendszerben k minden esetben 0 és 1 közé 
esik, ezért M> 1 adódik. Ha a neutrondetektor által időegység 
alatt mért neutronok N számának reciprokját a máglyában 
lévő urán tömegének függvényében ábrázoljuk, csökkenő 
görbét kapunk, amely a kritikus tömegnél metszi a vízszintes 
tengelyt. (17. ábra) 

 
17. ábra: A kritikussági kísérlet grafikonja 

Ideális esetben az egyenest kell kapni, viszont k megváltozása 
erősen függ attól, hogy az adott hasadóanyagot melyik 
pozícióba helyezték. Ha a detektor a forráshoz és a zónához 
képest úgy van elhelyezve, hogy közvetlenül a forrás-
neutronokat detektálja, nagy valószínűséggel a konvex görbét 
kapjuk. (A konvex görbe mentén haladni veszélyes dolog, 
mivel ez a kritikus tömeget felülbecsüli!) Ha a detektorok 
megfelelően vannak elhelyezve, a konkáv görbét kaphatjuk. 
(Ez az eljárás a biztonság irányába mutat, mivel a konkáv 
görbe konzervatív becslést ad a kritikus tömegre nézve.) 
Amíg a hasadóanyag tömege kisebb, mint a kritikus tömeg, a 
mért görbe extrapolációjával egyre jobb becslést kaphatunk a 
kritikus tömegre. Amióta Fermiék végrehajtották, 
kritikussági kísérletnek nevezzük. (A reaktorok mellett a 
mai napig használják.) 
Arra az esetre, ha neutronok elszaporodtak volna, 
rendelkezésre álltak még tartalék rudak, amik egy kötéllel 
voltak a reaktor felett felfüggesztve. A reaktor tetején 
készenlétben állt három ember fejszével („öngyilkos osztag”). 
A neutronok nemkívánatos exponenciális szaporodása esetén 
az ő feladatuk lett volna elvágni a tartalék kadmium rudak 
tartóköteleit, amelyek a reaktorba zuhanva azonnal leállítják 
a láncreakciót. (A mai reaktorok biztonsági leállító rendszerét 
az ő emlékükre ma is SCRAM-nek (Safety Control Rod Axe 
Man) hívják.) 
Az első grafittégla lerakásától a máglya elkészültéig 
mindössze hat hét telt el.  
1942. december 2-án reggel mindnyájan felmásztak a Stagg 
Field északi végén lévő balkonra, kivéve a máglya tetején 
lévő három embert és egy fiatal fizikust, George Weilt, akinek 
az volt a feladata, hogy utasításra húzza ki a kadmium rudat 
a máglyából. Első lépésük az volt, hogy a szabályzó rudakat 
kihúzták a máglyából, kivéve azt az egyet, amit Weil kezelt.  
A láncreakció megakadályozásához az az egy rúd is elegendő 
volt. [14] 
A kísérlet kezdetén Weillel kihúzatták a rúd egy részét, majd 
méréseket végeztek, hogy megbizonyosodjanak róla, hogy a 
máglya működésbe lépett-e. Négy méterre állíttatták be a 
rudat, ami azt jelentette, hogy négy méter még a máglya 
belsejében maradt. A számlálók elkezdtek kattogni, az 
írószerkezet tolla felszaladt, majd megállt azon a ponton, ahol 
Fermi jelezte. Fermi további utasításokat adott, és Weil 
valahányszor egyre jobban kihúzta a rudat, a számláló 
kattogása egyre gyorsabb ütemű lett. Ezzel el is ment a 
délelőtt, majd Fermi ebédszünetet rendelt el. Ebéd után 
mindenki újra elfoglalta a helyét, majd a kísérlet ismét lassú 
léptekkel haladt tovább, egészen fél négyig. Fermi még 
egyszer odaszólt Weilnek, hogy húzzon még ki kb. 30 
centimétert. Tudta, hogy ennek már meglesz a hatása, és 
valóban, a láncreakció beindult, ezzel a máglya 1942. 
december 2-án délután kritikussá vált. Wigner Jenő így 
emlékezett vissza erre a napra:  
„- Szerda reggel a stadion alatt lévő nagy, 10-szer 20 méteres 
teremben már 8:30-kor gyülekezni kezdtünk. A terem közepén egy 
nagy halom fekete grafit volt, rajta fatartó rudak látszottak. A 
máglya alaprajza négyzet alakú volt, fölfelé kissé keskenyedve. A 
máglya tetején egy "öngyilkos-osztag" is volt, készen arra, hogy 
szükség esetén neutronelnyelő bóros vizet öntsön a reaktorba. A 
kísérlet 9:45-kor indult. Fermit figyeltem. Ő elrendelte a kadmium 
kontrollrúd fokozatos kihúzását. 11:30-ra majdnem megvalósult az 
önfenntartó láncreakció, de ekkor Fermi ebédszünetet rendelt el. 
14:00-kor újra összegyűltünk. Fermi logarléccel a kezében számolt, 
mellette volt két közvetlen munkatársa, Herbert Anderson és Walter 
Zinn. Közelében állt Arthur Compton, mi többiek - lehettünk 



Nukleon 2012. december V. évf. (2012) 125 

© Magyar Nukleáris Társaság, 2012  11 

negyvenen - távolabb helyezkedtünk el. Köztünk volt régi barátom 
is, Szilárd Leó. Számításai alapján 15: 30-kor Fermi kiadta az 
utasítást, hogy a kadmium rudat 25 centiméteres adagokban kezdjék 
tovább kihúzni. A neutronszámláló egyre sűrűbben kattogott, a 
láncreakció már majdnem önfenntartó volt. Mire szinte az egész 
kadmium rudat kihúzták, a számláló sűrűbben kattogott, mint 
bármikor annak előtte. Az önfenntartó láncreakció megvalósult! Az 
atommag energiáját felszabadítottuk és ellenőrzés alatt tartottuk. 
Mosoly jelent meg az arcokon, néhány taps is elhangzott. De főképp 
feszülten figyeltünk még 30 percen keresztül. A jelenet nem volt 
teátrális. Fermi olyan alacsony szinten működtette az atommáglyát, 
hogy senki nem volt veszélyeztetve. De működött a reaktor. 16:00 
előtt pár perccel Fermi elrendelte a reaktor leállítását. A kadmium 
rudat visszatolták, a láncreakció leállt. Tudtam, hogy a kísérlet 
sikerülni fog. Hiszen, ha megépítünk egy kocsit és elé lovakat 
fogunk, ostorral a lovak közé suhintva elindulnak a lovak, és 
föltételezhetjük: a kocsi is meg fog indulni. Fermi megvalósította a 
reaktort és a lovak közé vágott. Nem csak ő lehetett képes 
megvalósítani a láncreakciót, de talán ő volt az, aki ezt ilyen 
gyorsan meg tudta csinálni.”  
Wigner Jenő átadott Ferminek egy palack Chiantit. Minden 
jelenlevő ivott, köszöntők nélkül, csendben, papírpoharakból. 
Aztán mindannyian aláírták a palackot borító szalmát. (Ez 
volt az egyetlen jegyzőkönyv, amit aznap készítettek,18. 
ábra.) 
 

 
18. ábra: A Ferminek adott Chianti palackja 

 

Később a társaság feloszlott, néhányan ott maradtak, hogy 
rendbe tegyék a mérőeszközök által szolgáltatott adatokat. 
Arthur Compton felhívta a Nemzetvédelmi Kutató Bizottság 
kinevezett elnökét, James Bryant Conantot, és a következő 
beszélgetés zajlott le: 
 

- Az olasz hajós elérte az Újvilágot! 
- És, hogy fogadták őt a bennszülöttek? 
- Nagyon barátságosan. 

 

Még aznap délután egy fiatal fizikus, Albert Wattemberg 
észrevette az üres Chiantis palackot, és úgy gondolta, hogy a 
rajta lévő aláírások miatt remek emléknek ígérkezik. Mikor az 
atommáglya tíz éves évfordulójának ünneplésére készültek, a 
palack és Wattemberg a Massachusetts állambeli Cambridge-
ben tartózkodott. Gyermeke születése miatt Wattemberg 
mégsem tudott részt venni az ünnepségen, így hajóra adta a 
palackot, és ezerdolláros biztosítást kötött rá.  
Fermi és még néhány fizikus ajándékot kapott: egy láda 
Chiantit. Egy importáló cég így fejezte ki háláját az ingyen 
reklámért, amit a Chiantinak szereztek.  

Epilógus 
Az első reaktort csak néhányszor tették kritikussá, és akkor is 
csak gyakorlatilag zérus teljesítményen járatták. Kis termikus 
teljesítménye (kezdetben 0,5 W, később 2 W) miatt 
hűtőközegre nem volt szükség. 1943 februárjában minden 
kísérletet beszüntettek, majd a reaktort lebontották és 
átszállították Red Gate Woods-ba az Argonne Nemzeti 
Laboratóriumba, Illinois államba. Ott újjáépítették az eredeti 
anyagokból, és körbevették sugárvédelmi falakkal, majd 1943 
márciusában újra méréseket kezdtek végezni. Az átszállításra 
azért volt szükség, mert megítélésük szerint Chicagóban a 
közeli lakóházakat túl nagy sugárterhelésnek tette volna ki. 
Miután a kísérleteket befejezték, a nemzeti laboratórium 
területén egy nagy gödröt ástak, majd a reaktor részeit 
odahordták és eltemették. Később a talajmintavételek során 
azon a helyen magas 90Sr tartalmat mértek. [13] 
Az első reaktor a hivatását betöltötte, ugyanis választ adott 
két alapvető kérdésre: egyrészt megmutatta, hogy a 
láncreakció makroszkopikus méretekben megvalósítható, 
másrészt bebizonyította, hogy a reaktorok szabályozhatók. 
Összefoglalás 
Három részes cikksorozatunkban bemutattuk a nukleáris 
tudomány és technika, mint tudományterület létrejöttét, 
legfontosabb felfedezéseit, alapvető fogalmainak és mérési 
módszereinek alakulását 1942. december 2-ig. 
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Az állandósult változás – 30 éve indult a paksi atomerőmű 

Beregnyei Miklós 

MVM Paksi Atomerőmű Zrt., Tájékoztató és Látogató Központ 
7031 Paks, Pf. 71. +3675 507 431 

 

Ennek az évnek az utolsó hónapjában lesz 30 éve, hogy a Paksi Atomerőmű első reaktora a fizikai indítás során életre kelt 
(1982. december 14.), majd a blokk az országos hálózatra kapcsolva (1982. december 28.) megkezdte a villamosenergia-
termelést. Ha visszatekintünk, azt kell mondanunk, hogy a mostani blokk már nem az a blokk. Ez nemcsak a műszaki állapotra 
értendő, hanem az üzemeltetési, karbantartási és biztonsági filozófiára is. Ezt az óriási változást próbálom érzékeltetni 
összefoglalómban. Ahányan vagyunk, annyi féleképpen emlékszünk. Én a leírtak szerint gondolok az elmúlt három évtizedre, a 
tények és adatok tiszteletben tartása mellett. 

 

Az építkezés történetét Szabó Benjamin, volt miniszteri- és 
kormánybiztos egy hatalmas monográfiában már feldolgozta 
[1]. A tisztelgés szándékával néhány epizód erejéig felidézem 
a múltat az általa lefedett és azt követő időszakra is. 
Budapesten, a Mártírok útján1 fogadta vendégeit a Paksi 
Halászcsárda. A finom paksi halászlé fogyasztása közben 
Endrődi László rajzoló fantáziáját is meglódította a hír, 
miszerint Pakson atomerőművet építenek. Ekkor született az 
alábbi karikatúra [2]: 

 
1. ábra: A paksi halászlé és az atom találkozása 

Az építkezés pedig 1969 tavaszán elindult, amelyet nagy 
várakozással fogadott Paks lakossága. Megfelelő szálloda 
hiányában – az IBUSZ segítségével – családi házaknál 
szállásolták el az építőket. Mivel a szálláson kívül étkezési 
lehetőségre is szükség volt, sokan megkezdték a 
disznóvágásokat, készítették a paksi szalámit és egyéb 
finomságokat. Aztán 1969 őszén beütött a mennykő: 

                                                   
1 Korábban és ma: Margit körút 

leállították az építkezést, amely csak 1973-ban indult újra.  
Az igazsághoz tartozik, hogy szerencsés volt a leállás, mert az 
újraindulás tárgya már egy korszerűbb erőmű volt: a VVER-
440/V-230-as változat helyett a V-213-as létesült. A XX. 
század legnagyobb hazai energetikai beruházása indult el, 
amelyről Németh Károly, az MSZMP KB titkára egy paksi 
látogatása alkalmával a következőket mondta: „… a paksi 
atomerőmű nemcsak egy beruházás megvalósítása, hanem 
egy új ipari ágazatnak a létrehozása is. A Magyar 
Népköztársaság, a magyar ipar ezzel a létesítménnyel lép be 
az atomkorszakba.” [3] 

 
2. ábra: Az atomerőmű helyén 1969-ben még gémeskút állt 

Az atomerőmű építésével párhuzamosan épült az ipari 
létesítményt befogadó település, Paks nagyközség. Olyan 
ütemben, hogy 1979. január 1-től ismét városi rangot kapott. 
A várossá váláshoz nagyban hozzájárult az a tervezői 
elképzelés, miszerint az építőket nem barakkokban kell 
elhelyezni – mint az előző nagy építkezéseken – hanem 
házgyári elemekből készült összkomfortos lakótömbökben, 
majd az építők elvonulása után, a felújítást követően az 
üzemeltetők költöznek a helyükre. Így jött létre a Kishegyen a 
lakótelep, amelynek tervezői a Pécsi Tervező Vállalat Ifjúsági 
Irodájának fiatal építészei, Csete György vezetésével. Az új 
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építészeti elképzelés kirobbantotta a „Tulipános” vitát, amely 
valójában országos építészeti vita volt. Ránk jellemzően, a 
kísérletet leállította az akkori építési miniszter az alábbi 
indokkal: „Hát jó, ha a szakma így látja, az egész ország 
szürkében lakik, miért legyenek a paksiak különbek nálunk? 
És egyébként is, mi lesz, ha mindenki ilyet akar?” [4]  

 
3. ábra: A híres tulipános házak, a volt laktanya területe 

Az erőmű építésénél más jellegű gondok voltak, köztük 
szakmunkások bevonása megfelelő számban és szakmai 
összetételben. Az egész ország területéről hívták a 
munkaerőt. KISZ-építkezéssé nyilvánították az 
atomerőművet, hogy a fiatalok hivatalosan toborozhatóak 
legyenek. Paksra vezényelték a Magyar Néphadsereg egyik 
építő műszaki zászlóalját (MN 2986). Ám országhatáron 
túlról is érkeztek szakemberek, így Lengyelországból, 
Csehszlovákiából, a Német Demokratikus Köztársaságból és 
természetesen Szovjetunióból.  
Új fejezet vette kezdetét, amikor az 1976. január 1-én alapított 
Paksi Atomerőmű Vállalat (PAV) az építési feladatai mellett 
megkezdte az üzemeltetési feladatait. A PAV szerepe ettől 
kezdve fokozatosan nőtt. 
Több átadási határidő módosítás után 1982. december 14-én, 
21 óra 45 perckor a fizikusok életre keltették az atomerőmű 
első reaktorát, majd december 28-án, 0 óra 13 perckor 
megtörtént az országos hálózatra való csatlakozás, ezzel az 1. 
blokk megkezdte a 30 éve tartó folyamatos villamosenergia-
termelést. [5] 

 
4. ábra: Bajsz József ügyeletes mérnök jelenti, hogy felkészültek a 

párhuzamos kapcsolásra 
Ezzel lezárult az építkezés első szakasza, mind az 
atomerőmű, mind pedig a város szempontjából.  

Egyre sűrűsödnek a határidős munkák, ezzel párhuzamosan 
a feszültségek is. A Magyar Villamos Művek Tröszt (MVMT) 
1985. július 15-én döntött az ERBE és a PAV közötti 
feladatmegosztásról, amelyet így indokolt: „Megállapítást 
nyert, hogy a III. és IV. számú blokknál kialakult kritikus 
helyzet, a jelenlegi helyszíni operatív irányítási munkáknál 
jelentkező gondok, a különböző érdekek ütközése, a 
megfelelő és szükséges kompromisszumok realizálása, a 
kitűzött feladatok optimális megvalósulása szükségessé teszi 
a helyszíni feladatok egységes irányítási rendszerének 
megteremtését. Ennek érdekében a helyszíni operatív 
irányítás feladatai a PAV-hoz kerüljenek. Az ERBE az új 
berendezés-szállítások külkereskedelmi feladatait lássa el.” 
[6] Az átszervezést 1985. december 31-ig kellett végrehajtani. 
Az átszervezés után lassan nyugodtak meg a kedélyek, 
amelyek levezetéséhez nagyban hozzájárultak a bővítésről 
szóló hírek. Ugyanis 1986. augusztus 7-én Moszkvában 
aláírták azt a jegyzőkönyvet, amelyben megfogalmazódott 2 
db, 1000 MW-os blokk építése. A jegyzőkönyv rögzítette, 
hogy az 5. számú blokkot 1994-ben, a 6. számút pedig 1996-
ban kell üzembe helyezni.  Ezt követően a magyar kormány 
részéről Kapolyi László ipari miniszter, a szovjet kormány 
részéről Kutasev K. F. 1986. augusztus 15-én írta alá az 
egyezményt. 
Pár nappal később, Kapolyi László augusztus 25-én, Pakson 
felavatta a város új szakképzési célú középiskoláját. Az iskola 
kísérleti minősítésű, célja egy vállalati szakember-utánpótlási 
rendszerminta létrehozása, ami végül a vállalati önfejlesztés 
mintapéldája is lehet. Alapgondolata: tanítsd az utódodat! 

 
5. ábra: Középiskola avatása Pakson 

A bővítéssel kapcsolatos fejlemény nagy reményeket indukált 
a város vezetésében is, ekkor lett Makovecz Imre Paks 
főépítésze. Új elképzelések születtek a városrendezésben, a 
város és az atomerőmű új reneszánszát képzeltük el. A város 
annak lázában égett, hogy az 1987. augusztus 16-án 
villamosenergia-termelésre fogott 4. blokkal a XX. század 
legnagyobb építkezése nem zárult le teljesen és küszöbön áll 
a folytatás. Ezek az elképzelések tartották együtt a beruházást 
és üzemeltetést levezénylő – sokszor parkoló pályára került – 
mérnöki gárdát, mondván: maradjunk Pakson, hiszen 
folytatódik az építkezés. 
Ám 1987/89-ban már érzékelni lehetett az országos politikai 
változás előszelét. Bizonyos fokig ennek lett áldozata a 
Feked-Véménd-Ófalu térségében tervezett kis- és közepes 
aktivitású radioaktívhulladék-tároló. Erre az időszakra esik a 
három évtizednyi múlt harmadik szakasza, a nagy 
megtorpanás, a rendszerváltást megelőző átmeneti időszak. 
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Az elképzelt jövőt beárnyékolta, hogy az Állami 
Közegészségügyi és Járványügyi Főfelügyelőség 1988 
tavaszán, első fokon hozott határozatában elutasította a PAV 
által 1987 novemberében benyújtott létesítési kérelmet. Az 
akkori hangulatot jól tükrözi Rósa Géza: „Temetni jöttem” 
című könyve, amely 1988 nyarán jelent meg és tényszerűen, 
érzelemmentesen összegzi az elutasításhoz vezető utat.  Nem 
sokkal később, 1989 elején lát napvilágot Havasi János: 
„Izotópfalu” című munkája, amely a felkorbácsolt érzelmek 
tömegét önti az olvasó nyakába. 

 
6. ábra: Könyvek Ófaluról 

 

Az erőmű akkori vezetése megérti, hogy az ófalui ügy 
elveszett és vége annak a gyakorlatnak, amely szerint a 
lakossággal nem kommunikálunk. Ennek a felismerésnek 
volt eredménye az 1989. szeptember 1-én létrehozott 
Tájékoztatási Iroda. Az irodának igen hamar sikerült 
eredményt felmutatnia, hiszen még a megalakulásának 
évében egyezségre jutott Bátaapáti tanácsi vezetőivel, 
miszerint ők hozzájárulnak a közigazgatási területükön egy 
új kutatáshoz. Amennyiben a kutatási eredmények azt 
igazolják, hogy a terület alkalmas a végleges tároló 
megépítésére, akkor Bátaapáti lakossága népszavazáson fog 
dönteni az építési engedély kiadhatóságáról. A program 
koordinálására, a lakosság folyamatos tájékoztatására 1989 
decemberében Bátaapátiban megnyitotta tájékoztatási 
irodáját a PAV. Ezt a pozitív eredményt egy újabb döntés 
árnyékolta be, mégpedig a Minisztertanács 3072/1990.sz. 
határozata, amely felfüggesztette az 1986-ban aláírt szovjet 
bővítési programot. A határozatot Németh Miklós, a 
Minisztertanács elnöke írta alá 1990. március 12-én. 
 

Abban az időben (1989-90) az MVMT, a PAV és az Electricite 
de France együttműködésével készült egy újabb tanulmány a 
Paksi Atomerőmű 5-ös és 6-os egységének a megépítésére. Ez 
az elképzelés igen kedvező lett volna számunkra, mert az első 
elképzelés szerint a franciák finanszírozták volna. A két blokk 
egyike a franciáknak termelte volna a villamos energiát a 
beruházási költségek erejéig, a másik pedig nekünk.  Később 
úgy módosították az ajánlatot, hogy a magyar kormány 
szálljon be a költségek 30%-ával. Magyarország számára még 
ez az ajánlat is kedvező volt, ám a rendszerváltás elsodorta 
ezt a próbálkozást is. 

 
7. ábra: Egy soros bővítési kísérlet beruházási terve 

 

Gondot jelentett az erőműben keletkezett kis- és közepes 
aktivitású radioaktív hulladékok Püspökszilágyra 
szállításának a leállítása a lakosság tiltakozása miatt 1989-ben 
(amely csak 1992-ben indult újra, hogy aztán 1995-ben 
véglegesen leálljon).  

Ennek a keserű pirulának a lenyelésével véget ért a nagy 
megtorpanás időszaka és egy újabb fejezet vette kezdetét.  
Az első reménysugarat Teller Ede 1990. december 2-i 
látogatása gyújtotta meg, majd a kormány ipari és 
kereskedelmi miniszterének, Bod Péter Ákosnak a látogatása 
(1991), aki így nyilatkozott: „Hajlok az atom felé.” Az erőmű 
történetének a negyedik fejezete kezdődött, amelyben nincs 
szó a bővítésről, viszont igen fontos szervezeti változások 
zajlottak le, mint például a részvénytársasággá alakulás 
(1991.december 31.), továbbá jelentős általános és műszaki 
feladatokat oldottak meg a szakemberek. 

 
8. ábra: Teller Ede az ESZI-ben zongorázott 
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Az országos helyhatósági választásokat követően, 1991. 
március 29-én Pónya József vezérigazgató erőmű látogatásra 
hívta a 10-12 km-es körzetben lévő települések 
polgármestereit. Ezzel kezdetét vette a társadalmi 
kapcsolatok bővítése, majd 1992. június 30-án megalakult a 
Társadalmi Ellenőrző és Információs Társulás (TEIT). 
Az atomerőműben kiégett fűtőelemeket 1989-től a 
Szovjetunióba szállítottuk ki későbbi reprocesszálásra, de egy 
időre megszakadtak a szállítások, csak 1992-től indultak újra. 
Ám a Szovjetunióban zajló változások bizonytalanná tették a 
kiszállítást, ezért egy biztosabb megoldást kellett találni. (A 
kiszállítást biztosító 1966-os alapszerződést 1994. április 1-én 
a két fél megújította az atomerőmű működésének teljes 
időtartamára.) Erről az 1991. augusztus 1-én, a paksi 
polgármesteri hivatalban megtartott tanácskozáson 
döntöttek, ahol átmeneti tároló építését határozták el. Az 
építést elindító szerződést az angol GEC-ALSTHOM céggel 
1992. szeptember 28-án írták alá. 

 
9. ábra: Szerződéskötés az átmeneti tároló építéséről 

 

Az átszervezések lázában jutott idő a tíz éve működő 1. blokk 
ünnepségeinek megszervezésére. Ezüst és bronz érmét 
készíttetett az erőmű. Az ezüst érmét minden olyan dolgozó 
megkapta, akinek tízéves munkaviszonya volt, a többi 
dolgozó bronzérmet kapott.  Az ünnepi rendezvényre 1992. 
november 30-án került sor, összekötve az „50 éves az 
atomreaktor” című megemlékezéssel. Természetesen a 20 
éves évfordulót is megünnepelte a szakma, ugyanis 2002. 
november 21-22-én jubileumi konferencia volt Pakson, 
amelynek anyaga könyv és CD formában is megjelent. A 
konferencia résztvevőinek megrázó, örök élményben volt 
részük a nagybetegen is előadó Marx György professzor 
visszaemlékezését hallgatva. Csak sejtettük, hogy ez volt az 
utolsó nyilvános fellépése az atomenergetika és az 
atomerőmű nagy elkötelezettjének, aki egy hétre rá, 
december 2-án elhunyt. Alakját nemcsak az emlékezet, 
hanem a paksi Disputa szoborparkban álló szobra is őrzi 
(2003. december 2.). 

 
10. ábra:  Marx György professzor bronz mellszobrával bővült a 

szoborpark 
 

A 25 éves évfordulót is konferenciával ünnepelte a szakma 
(2007. december 10.), amelynek anyaga szintén megjelent 
könyv alakban. A szerzők részletes összefoglalót adnak az 
atomerőmű biztonságáról (Bajsz József), az irányítástechnika 
korszerűsödésének 25 évéről (Túri Tamás), az üzemidő-
hosszabbításról és az új blokkok létesítésének elképzeléseiről 
(Kovács Ferenc). 
A kiégett kazetták átmeneti tárolója (KKÁT) építésének tervét 
az Országos Atomenergia Bizottság (OAB) elfogadta. Ezután 
1994-ben kezdődtek a földmunkák, majd 1995. március 22-én 
az alapozási munkákkal folytatódtak: Az I. ütem 1. fázisának 
építése – 1350 kazetta számára – 1997 decemberéig tartott. Ez 
az építkezés Ófalu után másodszor korbácsolta fel az 
atomerőmű-ellenes indulatokat. Pakson megalakult a 
„Szarkofág Nélküli Jövőért” nevű egyesület, amely tüntetést 
is szervezett a városháza előtti térre. Az erőmű vezetése 
folyamatosan tárgyalt az egyesület vezetőivel, majd a kellő 
mélységű tájékoztatói munka eredményeként az egyesület 
befejezte tevékenységét. Ez az esemény felgyorsította a 
Tájékoztató és Látogatóközpont építési munkáit és 1995. 
szeptember 28-án megtörtént a „Disputa” szoborpark és a 
Látogatóközpont felavatása. 

 
11. ábra: A KKÁT alapozása 
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A 4. blokk üzembe helyezése óta (1987. augusztus 16.) a 
másik nagy beruházás is ebben az időszakban indult, 
nevezetesen a gépész Karbantartó Gyakorló Központ (KGYK) 
építése. A Lengyelországból érkezett reaktortartály (5. blokk) 
elhelyezését az 1994. július 21-én tartott sajtótájékoztatón 
jelentették be. Az építkezés 1992-ben kezdődött, majd a 
központ ünnepélyes megnyitására 1997. április 29-én került 
sor. 

 
12. ábra:  Valódi reaktortartályt kapott a KGYK   

Legalább a felsorolás szintjén, de szólni kell az 1990-es évek 
nagyobb fejlesztéseiről, például az 1991-94-ben zajló AGNES 
projektről, amelyben hazai szakemberek komplex elemzések 
keretében, korszerű eszközökkel újraértékelték a blokkok 
biztonságát és rangsorolták a jobbára már korábban 
megfogalmazott biztonságnövelő átalakításokat. 
A földrengés-veszélyeztetettségi vizsgálatok 1993-ban 
indultak és több évig tartottak, a szerkezeti megerősítéseket 
1994/95-ben végezték el. A 2007-ben megtartott 2. időszakos 
biztonsági felülvizsgálat megállapította: a 
földrengésbiztonság megfelel a hazai és a nemzetközi 
elvárásoknak. 
A reaktorvédelmi feladatokat 2002-re már mind a négy 
blokkon programozható digitális készülékek látják el. Ezen 
túl mikroprocesszorok szabályozzák a turbinák 
teljesítményét, vezérlik a dízelgenerátorokat. Korszerű, 
osztott intelligenciájú adatgyűjtők és folyamat-számítógépek 
látják el a technológiai információs feladatokat.  

Végül két nagyon fontos programról kell szólni, melyek 
teljesülése már átvezet egy majdnem újabb 30 év üzemelési 
szakaszába. A PA Rt. rendkívüli közgyűlése 2001. január 25-
én elfogadta az atomerőmű jövőkép-programját, amelynek 
két fő eleme a blokkok üzemidejének a meghosszabbítása 
(ÜH) és a teljesítményük növelése (TN). Ennek érdekében 
2001. október 1-én megalakult az ÜH és a TN projekt. A TN-
nel kapcsolatos, 1-4. blokkra vonatkozó elvi átalakítási 
engedélykérelmünket 2005. május 13-án nyújtottuk be az 
Országos Atomenergia Hivatalhoz (OAH), amelyet a hivatal 
november 26-án jóvá is hagyott. Először a 4. blokkon értük el 
a 108%-os teljesítményt 2006. szeptember 28-án, ezt követte 
az 1. blokk 2007. július 19-én, majd a 2. blokk 2008. december 
5-én. Végül a 3. blokkon 2009. november 13-án értük el a 
növelt teljesítményt. A blokkok ezután 500 MW 
teljesítményen üzemelnek. 
 Az üzemidő-hosszabbítási (ÜH) tervet 2005. november 21-én 
hagyta jóvá az Országgyűlés 96,6%-os támogatással, majd 
2006-ban elkészült a környezeti hatástanulmány. 

Közmeghallgatások voltak Burgenlandban (2006. június 6.), 
Eszéken (2006. október 5.), Nagyváradon (2006. augusztus 
31.), Pakson (2006. április 28.) és Kalocsán (2006. május18.). 

A négy blokkra vonatkozó programot 2008-ban nyújtottuk be 
az OAH-hoz, ahol 2009-ben elfogadták, majd 2011-ben az 1. 
blokkra vonatkozó nukleáris engedélykérelem 
dokumentációját átadtuk az OAH-nak.   

Az említett két programon túl napirendre került az 
atomerőmű bővítése, amelyet a 2008-ban életre hívott Teller 
Projekt készített elő. Az Országgyűlés 2009. március 30-án 
330 igen, 6 nem, 10 tartózkodással (95,4%) szavazta mag a 
határozati javaslatot, melynek nyomán a 25/2009.(IV.2.) OGY 
határozat elvi hozzájárulást adott a Paksi Atomerőmű 
telephelyén új blokk(ok) létesítését előkészítő tevékenység 
megkezdéséhez. A munkák a 2009. július 8-án megalakult 
Lévai Projekt keretében folytatódtak. Az 1196/2012. (VI.18.) 
Kormányhatározat kiemelt projektté nyilvánította az új 
atomerőművi blokk(ok) létesítését, majd a Magyar Villamos 
Művek Zrt. megalapította az MVM Paks II. Atomerőmű 
Fejlesztő Zrt. társaságot, ezzel ismét egy új fejezet vette 
kezdetét Paks városa és az atomerőmű életében.  

Meg kell említeni – ha csak vázlatosan is – a humán 
erőforrások alakulását. Az atomerőmű 1992-től megjelenő 
évkönyvei szerint a cég létszáma 1992-ben 3698 fő volt, 
viszont 2011-ben már csak 2504 fő. A folyamatosan csökkenő 
létszámot ellensúlyozza az atomerőmű által alapított Atomix 
Kft.-ben foglalkoztatottak száma, amely a „partos” státuszba 
kerülés előszobája.  Közben a nyugdíjasok száma 
folyamatosan emelkedik, jelenleg 1804 fő, és a híres 
„csikócsapat” tagjaiból már csak néhányan aktívak. 
A vállalat, illetve részvénytársaság figyelmet fordít a 
dolgozók egészségének megóvására, amelyet a kötelező 
időszakos orvosi vizsgálatok rendszerén keresztül ellenőriz. 
A tartalmas szabadidő eltöltése érdekében működteti az 
Atomerőmű Sport Egyesületet (ASE), amelynek hat 
szakosztálya van, köztük a szabadidős szakosztály. Az ASE 
eredményességét több egyéni olimpiai és világbajnoki 
aranyérem fémjelzi, és minden szakosztályban vannak 
országos elismertséget szerzett sportolók. 
Az eltelt 30 év sikerességének egyik legplasztikusabb 
mutatója az atomerőmű társadalmi elfogadottsági szintjének 
folyamatos 70% körüli aránya. Az erőmű olyan széles 
kapcsolatot alakított ki, ami sikeresen beágyazódott a 
befogadó és a környező települések társadalmi életébe, tudva 
azt, hogy a társadalmi elfogadottságot nagyban befolyásolják 
a lakossági érzelmek. 

A biztonságos és eredményes üzemvitel mellett fontos 
szerepe van a társadalmi elfogadottság megtartásában a 
Tájékoztató és Látogató Központnak (TLK), ahol évente 30 
ezer látogató fordul meg és pozitív élményekkel távozik. A 
központban és az üzemi területen szerezhető élmények köre 
a 2012. március 7-én megnyitott Atomenergetikai 
Múzeummal bővült. A múzeum további ismeretek 
megszerzésének lehetőségét teremti meg, ezzel is szűkítve az 
atomerőmű működésével kapcsolatos ismeretek hiányát, 
amely nagyban táplálja az atomerőmű ellenes 
megnyilvánulásokat. 
Befejezésül szólnom kell az Atomerőmű című üzemi lap 
szerepéről, amely 1978 novemberétől jelenik meg és hű 
krónikása volt az atomerőmű építésének. A változások a lap 
életében is többször bekövetkeztek, többek között 2006-ban, 
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amikor minden oldala színes lett és bővült a terjesztési köre. 
Tolna és Baranya megye 22 településének postaládáiba jut el 
a 35000 példányban havonta megjelenő újság és ezzel üzemi 
lapból regionális lappá nőtte ki magát. A lap életében az 
utolsó jelentős változás 2011 nyarán következett be, ugyanis 

az üzemi nyomda korszerűsítése lehetővé tette a lap helybeni 
nyomdai előállítását és ezzel egy időben formai váltás is 
történt. 

Mivel az atomerőmű végső soron villanygyár, álljon itt 
működése legfontosabb mutatója: 

 
13. ábra:  Az 1. blokk három évtizedes villamosenergia-termelése 

 

Irodalomjegyzék 
[1]  Szabó Benjámin: Atomkorkép, Budapest, 2004. Új Palatinus Könyvesház Kft. 

[2]  Esti Hírlap, 1969. január 23. címlap 

[3]  Atomkorkép, 464. oldal 

[4]  Menyhárt László: Leveles ágból… Művészet, 1983/3. 40-45. oldal 

[5]  Tolnai Népújság, 1982. 304. szám, 3. oldal 

[6]  Atomerőmű Építői, 1985. 5. szám, 1. oldal  



Nukleon 2012. december V. évf. (2012) 127 

Kontakt: sukosd@reak.bme.hu  Beérkezett: 2012. október 6. 
© Magyar Nukleáris Társaság, 2012  Közlésre elfogadva: 2012. november 5. 

Marx György (1927- 2002) 

Patkós András1, Sükösd Csaba2  

1ELTE TTK, Atomfizikai Tanszék 
H-1117, Budapest , Pázmány Péter Sétány 1/A. 

2BME Nukleáris Technikai Intézet 
H-1111, Budapest, Műegyetem rkp. 3-9.  

 

Marx György a XX. század fizikájának kiemelkedő magyar tudósa, a természettudomány felső- és közoktatásának világszerte 
elismert továbbfejlesztője, a magyar társadalom modernizációjának nagyhatású képviselője volt. Írásunkban rá emlékezünk 
halálának 10. évfordulója alkalmából, felidézve életének fő eseményeit, tudományos kutatói és oktatói pályafutását. 

 

Marx György 1927. május 25-én született pedagógus 
családban (1. ábra). Édesapja, Marx István dr. földrajz-
történelem szakos, édesanyja, László Júlia biológia tanár volt. 
Első tudományhoz kapcsolódó publikációját 16 éves korában 
közölte a Búvár című folyóirat, „A nagy számok története” 
címmel [1]. 1945-ben érettségizett a Lónyai utcai Református 
Gimnáziumban. Matematikából a differenciálszámítás, 
fizikából a kvantummechanika elemeinek ismertetésével 
maturált. 

1. ábra: 2002-ben, 75. születésnapján az MTA-ban 
 

A tudós 
A Pázmány Péter Tudományegyetemre matematika-fizika 
szakon iratkozott be, harmadik szakként a kémiát is felvette. 
1947-48-ban Lassovszky Károly tanszékvezető hívására a 
Csillagászati Tanszék demonstrátora volt. Miután Lassovszky 
távozni kényszerült a Csillagászati Tanszék éléről, Marx 
György az Elméleti Fizikai Tanszékhez csatlakozott 
Novobátzky Károly mellé, akinek tudományos teljesítményét 
baloldali nézetei miatt csak a háborút követően ismerték el 
egyetemi katedrával. Ez idő tájt az Elméleti Fizikai Tanszéken 
új, fiatal elméleti fizikusi gárda szerveződött.  

Korai évek 
A kvantumelektrodinamika és a magfizika hazai 
meghonosításán lázas munka folyt. A háború alatt elmaradt 
folyóirat-évfolyamok pótlásával Feynman, Schwinger, 
Weisskopf és Wigner klasszikus műveinek szellemi kihívása 
egyszerre, koncentráltan jelentkezett. Ugyanakkor a magyar 
kutatókat a legördült vasfüggöny elzárta a vezető nyugati 
centrumoktól. Marx György kezdeményezte a „Puskin utcai 
szerdai szemináriumokat”, amelyeken az eredeti cikkekből 
sajátították el a fiatalok a kor két vezető kutatási irányának 
legújabb eredményeit. Ezt a szeminárium-sorozatot egészen a 
hatvanas évek végéig gondozta.  
Marx György még diplomája elnyerésének évében, 1950-ben 
az egyetemi doktori fokozatot is kiérdemelte „Nemstatikus 
gravitációs terek” című disszertációjával [2]. Doktori 
szigorlatot fizikából, matematikából és csillagászatból tett.  
A klasszikus térelméleti módszereket Novobátzkytól tanulta. 
Tőle kapta első sikeres tudományos témáját is, a mozgó 
dielektrikumok energia-impulzus tenzorának származtatását. 
Györgyi Gézával közös munkája egészen az 1970-es évek 
közepéig megőrizte aktualitását, amikor a Max Abraham és a 
Hermann Minkowski által adott alternatívák közötti döntésre 
javasolt Györgyi-Marx kísérletet egy kanadai csoport 
elvégezte, és a vitában Abraham javára erős érvet 
szolgáltatott. Megjegyezhető, hogy még 1998-ban írott cikkek 
is hivatkoznak e témában Marx Györgynek Györgyi Gézával, 
illetve Nagy Károllyal írt közös munkáira [3,4]. Legutóbb 
2007-ben a polarizálható közegben terjedő elektromágneses 
hullámok energia-impulzus tenzorára tett kettős javaslat 
centenáriumán a Reviews of Modern Physics-ben megjelent 
összefoglaló cikk hivatkozott kiemelten a Györgyi-Marx 
kísérletre. A magerők természetével Szamosi Géza 
ösztönzésére kezdett foglalkozni. A pion-térben mozgó 
nukleonok relativisztikus jellemzőinek a magerőkre 
gyakorolt befolyásáról írott 1956-os cikkének [5] hatása még 
az 1970-80-as években is kimutatható a szakirodalomban.  
E két kutatási irányzathoz kötődtek első külföldi kapcsolatai. 
Bár Novobátzky, korára való tekintettel, már ritkán utazott, 
fiatal munkatársai varsói, jénai, drezdai tanulmányútjai révén 
fejlesztette a kétoldalú kapcsolatokat.  



Nukleon 2012. december V. évf. (2012) 127 

© Magyar Nukleáris Társaság, 2012  2 

A leptontöltés megmaradása 
Az ötvenes évek elején végzett gyorsítós kísérletekkel vált le a 
magfizikáról az elemi részek fizikája. Ekkor ismerték fel az 
elemi részek kölcsönhatásainak törvényszerűségeit, ahol az 
időben egzaktul vagy legalább közelítőleg megmaradó 
tulajdonságoknak alapvető a szerepe - az elmélet mély 
szimmetriáira mutatnak. Wigner Jenő 1950-ben azt javasolta, 
hogy a proton és a neutron "rokonságába'' tartozó rövid 
élettartamú részecskék összetartozását egy új megmaradó 
tulajdonsággal, a barionszámmal írják le. A legújabb 
fejleményekre frissen reagáló fiatal Marx György felfigyelt 
erre, és ezt a munkát 1952-ben a Puskin utcai szemináriumok 
egyikén feldolgozták. Ennek szemináriumi vitáját követően 
(Nagy Károly emlékezése szerint) Marx és Károlyházy 
Frigyes tovább folytatta az eszmecserét, amelynek során már 
felmerült egy hasonló megmaradási törvénynek esetleges 
létezése a könnyű részecskék, a leptonok körében. Az erről 
szóló egyszerzős cikkét Marx 1952 végén küldte be az Acta 
Physica Hungarica-ba (2. ábra) [6].  

 
2. ábra: Acta Physica Hungarica 

A cikk dátuma korábbi, mint a hasonló javaslatot tevő szovjet 
J. B. Zeldovics, illetve az USA-beli E.J. Konopinski és H. M. 
Mahmoud dolgozatáé, így Marx tekinthető e megmaradási 
törvény felfedezőjének. A világ talán mellőzte volna az 
ismeretlen magyar szerzőt, ha ő nem küldi el németül írott 
cikkét Wigner Jenőnek. Tény, hogy Wigner már 1954-ben (és 
azt követően többször is) hivatkozott Marx György három, az 
elképzelést továbbcsiszoló közleményére. 1971-ben, az MTA 
levelező tagjává történt megválasztása utáni székfoglalóját is 
„A leptontöltés megmaradása” címmel tartotta meg.  
E törvény érvényességére - különösen a neutrínó oszcillációk 
2001-es felfedezése óta - sok korlátozó körülmény ismeretes. 
Eredetének, időbeli változásának megértése azonban az 
Univerzum barion-, illetve lepton-aszimmetriájának kulcsa. 

Ez a kérdés a XXI. század elméleti fizikájának egyik 
legvilágosabban megfogalmazott kihívása. 
Marx György pályája első évtizedében a mikrofizika 
legaktuálisabb jelenségein dolgozva, a fizika klasszikus és 
kvantumos eszközeit ötvözve bizonyította tehetségét. 1955-
ben a Kossuth díj III. fokozatával, 1956-ban 
kormánykitüntetéssel ismerték el teljesítményét. 1956-ban 
„Relativisztikus dinamika” címmel védte meg kandidátusi 
disszertációját [8].  

1956 után 
1956 végén az ELTE TTK Forradalmi Bizottságának a 
Gólyavárba összehívott gyűlésén történt az, amit az MSzMP 
KB-tag Novobátzky „a mi okos Marxunk 
megzavarodásaként” értékelt. Marx György hozzászólásában 
javasolta a győri „ellenkormány” támogatását. Emiatt 1957. 
március 15. előtt „begyűjtötték”, és egy hétig fogdában volt. 
Mivel tanítványai között népszerű volt, a hatalom attól félt, 
hogy a MUK („márciusban újra kezdjük”) egyik hatékony 
szervezője lehet. A tanszékről Román Pál és Szamosi Géza a 
forradalom leverése után emigrált, ezért a politikai 
veszélyfelhők elmúltával a tanszék oktatási és tudományos 
életének szervezése immár Nagy Károlyra és őrá hárult. Az 
56-os felszólalás „pillangó-hatása” azonban végigkísérte az 
elkövetkező évtizedekben Marx György felsőoktatási 
pályáját.  

Amerika 
Politikai „megbízhatatlansága” ellenére ő volt a második 
kutató az Elméleti Fizika Tanszékről, akinek a II. világháború 
után lehetősége nyílott hosszabb amerikai kutatóútra. 
Leonard Schiff, a stanfordi egyetem híres elméleti fizika 
professzora hívta meg, akivel 1958-ban a CERN-ben 
találkozott. Amerikában megismerkedett a nagy amerikai 
kísérleti fizikusokkal, Frederic Reines-szel, Clyde Cowan-nal, 
Raymond Davis-szel (a szovjet iskola fő képviselőivel Jakov 
Zeldoviccsal és Bruno Pontecorvoval már korábban 
találkozott). Második egyesült államokbeli útja során több 
állásajánlatot kapott, amelyeket azonban elhárított. Visszatért 
budapesti katedrájához, amelyre 1961-ben nevezték ki, egy 
évvel azután, hogy a fizikai tudomány doktora lett. Immár 
megtalálta a rá jellemző kutatási stílust: a legújabb 
elképzelések felvetői között egyenrangú, villámgyorsan 
reagálni képes diszkussziópartnerként gyűjtötte a kutatások 
élvonala számára legérdekesebb témákat, majd itthon a 
részletes és hosszadalmas számításokra "éhes" 
diplomamunkásaival kísérletileg ellenőrizhető jóslatokra 
vezető intenzív vizsgálatokat végzett. Átfogó érdeklődése 
egyszerre vonzotta Heisenberg világegyenletéhez, amely az 
összes elemi részt egyetlen egységes tér gerjesztéseként 
szerette volna megérteni, a csillagokat alkotó forró nukleáris 
gáz állapotegyenletéhez és az űrhajózáshoz.  

Spontán szimmetriasérülés 
Marx életében tudományos szempontból is fordulópontnak 
tekinthető az 1956-os esztendő. Ez az év hozta meg a 
természet tértükrözési-aszimmetriájának felismerését a 
tudományban. A fizika legújabb eredményeire mindig 
érzékenyen reagáló Marx György eddigi témáitól búcsút véve 
új kutatási programba fogott a töltéstükrözési szimmetria 
sérülési mechanizmusának tisztázására. Amerikai útjai során 
a töltéstükrözési szimmetria sérülésének számos vezető 
szakemberével is dolgozott [8].  
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A budapesti elméleti fizikai iskolára W. Heisenberg és az 
egységes térelméletnek általa megfogalmazott változata 
különösen nagy hatással volt (3. ábra). Marx György a 
Heisenberg-féle egységes térelmélet szempontjából értékelte 
J. Goldstone 1961-ben kimondott tételét a folytonos 
szimmetriák spontán sérülésének térelméleti 
megvalósulásáról. A Goldstone-bozonok és a nehéz 
gerjesztések közötti energia-rés létében kereste az elektron és 
a müon természetét megkülönböztető mechanizmust [9]. 

 
3. ábra: Werner Heisenberg, Novobátzky Károly, Gombás Pál, 

Nagy Károly és Marx György 
Az 1962-es nemzetközi részecskefizikai konferenciát 
követően, a kiemelkedő pályáját az ő témavezetésével 
megkezdő Kuti Gyulával nemzetközi figyelmet keltő 
cikksorozatot [10-12] írt a spontán szimmetriasértés nem-
perturbatív térelméletéről. Bár személyes részvételét ezekben 
a vizsgálatokban a hatvanas évek végén befejezte, de 
erőteljesen támogatta az erős kölcsönhatások megértésére 
Kuti körül kialakuló csoport munkájának elismertetését.  

Neutrínók 
1960-ban, látszólag előzmények nélkül írt tanulmányt 
Menyhárd Nórával a neutrínó-csillagászatról [13,14].  
A Science-ben megjelent cikkre a következő öt évben többek 
között J. N. Bahcall, B. Pontecorvo és F. Reines is hivatkozott. 
Azt gondoljuk, hogy a külföldi útjai során megismert 
kiemelkedő személyiségek vezették vissza a csillagászathoz 
egy akkor még a fantasztikus irodalomba illő új eszköz 
lelkesítő víziójával. Sorsformáló találkozásai közül 
kimagaslik a Jakov Boriszovics Zeldoviccsal Moszkvában, 
1958-ban kötött életre szóló barátság. Tartós kutatói-emberi 
kapcsolatokat eredményezett az 1959-es részecskefizikai 
világkonferencián létrejött kijevi találkozása Telegdi Bálinttal.  
A neutrínókról írott dolgozatai negyven éven át szüntelenül 
jelen voltak életművében. A neutrínók laboratóriumon kívüli 
fizikája legkülönbözőbb aspektusainak kidolgozásába nagy 
élvezettel, óriási aktivitással vetette be magát. E területen a 
magyar elméleti fizika számos, ma nemzetközileg jól ismert 
személyiségét (köztük Kövesi-Domokos Zsuzsát [15], Nagy 
Tibort [16], Németh Juditot [17]) nyerte meg rövidebb-
hosszabb együttműködésre. Lux Ivánnal az 1960-70-es évek 
fordulóján dolgozott a Föld antineutrínó luminozitásának 
kérdésén [18,19], amely jelenség napjainkban ért el a reális 
kimutathatóság határára. 2007-ben a jelenséget kimutató 
japán kutatók, az Earth and Planetary Science folyóiratban 
megjelent összefoglaló cikkükben Marx György cikkét 
említették első helyen a földszerkezet neutrínókkal való 

felderítésének kezdeményezői között. Gajzágó Évával az 
1970-es évek első felében a tükrözési szimmetria sérülése 
molekuláris megnyilvánulásának mértékére adott becslést 
[20]. Az 1980-as évek elején David Dearbornnal és Ruff 
Imrével, az ELTE kémia-professzorával feltűnést keltő, nagy 
eredetiségű javaslatot tett a Napból várt neutrínók részleges 
hiányának esetleges kémiai jellegű magyarázatára [21].  
A nem-múló világhírt a neutrínók nyugalmi tömegére Szalay 
A. Sándorral közösen adott asztrofizikai felső korlát és a 
neutrínók lehetséges kozmológiai szerepére tett javaslat hozta 
meg Marx Györgynek. Elsőként 1966-ban Zeldovics és S. S. 
Gerstein vetették fel azt, hogy a neutrínók tömegére 
asztrofizikai korlát adható. Zeldovics a hetvenes években azt 
a kiváltságot élvezte, hogy évente egyszer részt vehetett egy 
magyarországi nemzetközi konferencián. Itt buzdította Marx 
akkori diplomamunkását, Szalay A. Sándort a probléma 
részletes számítógépes vizsgálatára, és ebből született meg 
először a Marx-Szalay-féle tömegkorlát, majd ugyanők 
javasolták e részecskék figyelembe-vételét a kozmikus sötét 
anyag természetére vonatkozó kutatásokban (4. ábra).  
A tömegkorlát harminc év alatt századrészére csökkent, a 
neutrínók részesedése a sötét anyagban ezreléknyi, mégis a 
kijelölt stratégia fő vonala változatlanul érvényes. 

 
4. ábra: Mester és tanítvány.  

Szalay A. Sándorral 2002-ben az MTA-n 
Az is biztos, hogy a neutrínók túl könnyűek ahhoz, hogy a 
sötét anyag lényeges komponensét alkothassák, ám az ún. 
„forró sötét anyag” lehetősége, amint azt Marx és Szalay 
1976-ban hangsúlyosan felvetette [22], évtizedekig szerepelt 
az asztro-részecskefizika fontos kutatási irányai között. Marx 
és Szalay munkája méltán szerepel a Részecskék Adattárában 
(Particle Data Book) a neutrínótömeg meghatározásához 
vezető mérföldkövek felsorolásában. A neutrínó-oszcillációk 
jelenségének pár évvel ezelőtti felfedezése bizonyossá teszi, 
hogy a neutrínók össztömege nullától különböző. Az egyes 
tömegek abszolút nagyságának megmérése a XXI. század 
fizikájának feladatsorában előkelő helyen áll. 

1972-ben szervezte meg a Neutrinó-konferenciák máig tartó 
sorozatának nyitányát. Ennek a konferenciának igazi 
„álomcsapat” adott rangot: R. Feynman (5. ábra), T. D. Lee, B. 
Pontecorvo, F. Reines és V. Weisskopf (6. ábra) versengve 
elemezte a nukleonszerkezet neutrínónyalábbal történő 
letapogatásának, illetve a Világegyetemet kitöltő neutrínógáz 
észlelésének lehetőségeit. Jellemző a kozmológia egy mai 
szaktekintélyének, E. Kolb chicagói professzornak a 
visszaemlékezése, aki diákként a balatoni konferencia-
köteteket cikkről-cikkre olvasva sajátította el a terület 
frontvonalának eredményeit. 
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5. ábra: R. Feynmannal az 1972-es balatonfüredi konferencián 

 

A csillagászattól az élet eredetének megértéséig    
Marx György a tudományban is igazi reneszánsz alkat volt.  
A bonyolult és aprólékos számítások helyett a nagy gondolat 
megragadásának ideálját vallotta. A tudomány minden 
területe és minden újabb eredmény érdekelte. A Nature 
magazinban 1967-ben megjelent cikke olyan javaslatokat 
tartalmaz az űrhajók lézerfényes távmeghajtására, amelyet 
napjaink űrhajózási konferenciáin is komolyan idéznek [23]. 
Meghívták arra a bjurakáni konferenciára is, amelyen a világ 
vezető tudósai a Földön kívüli civilizációk létéről és a velük 
való kommunikáció lehetőségeiről tanácskoztak. 
A 33 éves Marx György a következőképpen írt „Túl az 
Atomfizikán” című nagyhatású népszerűsítő könyvében [24]: 
„A Nap és a Föld neutrínósugárzásának detektálása 
véleményem szerint olyan feladat, amelyet századunkban (t.i. 
a XX. században) megold a tudomány. A neutrínócsillagászat 
révén bepillant majd az ember az égitestek belsejébe. Hogy a 
naprendszeren túlról érkező neutrínósugárzás valaha is 
észlelhető lesz-e, az nagyon kétséges.... Lehet, hogy egyszer 
majd (a neutrínó) a kutatás tárgyából a kutatás eszközévé 
válik, olyan feladatok elvégzését teszi lehetővé, amelynek 
más anyag nem tudna eleget tenni.”  
Marx Györgynek megadta a sors, hogy e fejlemények alkotó, 
elismert részese lehetett. A Magellan-felhőben robbant 
szupernova neutrínóinak 1987-es észlelése még az ő 
várakozásait is felülmúlta. Utolsó publikált szövegében, a 
Neutrino’02 konferencián, a Nemzetközi Neutrínó Bizottság 
lelépő elnökeként elmondott összefoglalójában joggal írhatta: 
„… most, a századfordulón ténylegesen látjuk a Nap közepét, és 
látjuk ott azokat a fúziós reakciókat is, amelyek Napunk energiáját 
adják. Közvetlen kísérleti ténnyé vált az az állítás, hogy a 
napsugárzás forrása az atommagok fúziója.”  

(Az angol eredeti szöveg: „... at this turn of the century, we 
do see the centre of the Sun and we observe the nuclear 
fusion reactions there producing the solar energy... the 
statement, that the source of sunshine is nuclear fusion, has 
become a direct empirical fact...” )  

A hetvenes évek közepétől Marx Györgynek a 
részecskefizikusok, az űrkutatók és a kozmológusok 
(csillagászok) között nemzetközileg elismert helye volt. Az 
MTA rendes tagjává választása után, 1983-ban, székfoglalóját 
„Az Univerzum termodinamikája” címmel tartotta meg.   

 
 

 
Betöltötte az Európai Fizikai Társaság Részecskefizikai 
Divíziója elnöki tisztét, alelnöke volt az IUPAP-nak és a 
Nemzetközi Asztronautikai Uniónak; vezette a Nemzetközi 
Csillagászati Unió bioasztronómiai szakosztályát és tiszteleti 
tagja volt az Amerikai Fizikai Társaságnak.   
A tudományos újságírók az év tudósának választva átadták 
neki a Virgo csillagkép egyik csillagának róla történt 
elnevezését tanúsító okmányt (7. ábra). 

 
7. ábra: „Know ye herewith that the International Star Registry 
doth hereby redesignate star number Virgo RA 12h 57m 43.76 s D 
4o to the name Dr. Marx György. Know ye further that this star 
will henceforth be known by this name. This name is permanently 
filed in the Registry’s vault in Switzerland and recorded in a book 
which will be registered in the copyright office of the United Sates of 
America” 
Az okmány magyar fordítása:  

„Ezúton tudatjuk, hogy a Nemzetközi Csillag Katalógus 
ezennel átnevezi a Virgo RA 12h 57m 43.76 s D 4o csillagot 
Dr. Marx György nevére. Tudatjuk továbbá, hogy mostantól 
ezt a csillagot ezen a néven kell megnevezni. Ez a név 
véglegesen elküldésre került a Katalógus kezelőjének Svájcba, 
és beírásra került az Egyesült Államok copyright irodájában 
regisztrált könyvbe”. 

6. ábra: Victor Weisskopf-al Balatonfüreden,  
                 az 1992-es Neutrínó-konferencián 
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A Nobel-díjasok magyarországi látogatásait kihasználva 
szervezte meg a balatonfüredi „emlékfa-ültetési” akciókat. 
Neki köszönhető a Tagore-sétányon ültetett, kiemelkedő 
tudósok által saját kezűleg, vagy a rájuk emlékezve ültetett 
emlékfák sokasága. A sétáló, nézelődő turisták éppúgy, mint 
a kéz a kézben andalgó fiatalok meg-megállnak időnként 
Wigner, Teller, Feynman, Mandelbrot vagy éppen Dirac fája 
előtt (8. ábra). Biztos, hogy a fák előtt lévő táblák szövegének 
elolvasása után e tudósok nevei már ismerősebben csengenek 
majd számukra. Halála után az Eötvös Loránd fizikai 
Társulat Marx György emlékére is ültetett fát. 

 
8. ábra: Dirac fája előtt a Dirac Centenáriumon 

A tanár 
A tanár feladatának mindent megelőző fontosságát családi 
hagyományként örökölte. Már másodéves egyetemi hallgató 
korában elkezdte oktatói munkáját, amikor a Csillagászati 
Tanszék gyakornoka lett. Az oktatás egész életét végigkísérte, 
a tudás átadása mindig, mindenkinek, minden szinten a 
lételemévé vált. „Nem mentem el ebből az országból. A fizikát 
igazán szépen csak magyarul lehet tanítani. Én tanár vagyok”- 
hangoztatta. 

Egyetemi oktatás 
Kristálytiszta logikával felépített élvezetes egyetemi előadásai 
az ELTE Természettudományi Kar megszámlálhatatlan 
hallgatójának pályáját irányították a fizika legmodernebb 
területeinek kutatása felé. Előadásain az egyetemi hallgatók 
zsúfolásig megtöltötték a termet, és többször is megtapsolták 
– ami sem akkoriban, sem ma nem mindennapos. Egyéves 
előadássorozatáért, amelyre Walter Thirring világhírű bécsi 
elméleti fizikus kérte fel, az ottani tudományegyetem 
tiszteletbeli professzorának fogadta. Életének utolsó 
hónapjaiban az Eötvös Egyetem Atomfizikai Tanszékének 
emeritus professzoraként egy, a newtoni mechanikáról szóló, 
az iszonyatos testi szenvedések felett is győzedelmeskedő 
előadássorozattal fejezte be pályafutását. Még akkor is 
megtalálta a módját, hogy a másodéves hallgatókat a 
kaotikus mozgás vagy az Univerzum globális 
mozgástörvényeinek legújabb fejleményeivel lelkesítse a 
fizika lezárhatatlan perspektívájú kutatásaiban való 
részvételre.  

A klasszikus fizika, a kvantumfizika, a magfizika és a 
részecskefizika új fejezeteiről írott egyetemi jegyzeteinek 
sorát publikációs listája sem képes számon tartani. 
Társszerzője volt az évtizedekig használt Elméleti Fizikai 
Példatárnak [25], amelyet követett a három magyar kiadást 
megélt, nemzetközi karriert is befutott kvantummechanika 
könyve [26]. A fizikus hallgatóknak szóló tankönyvek sorát a 
Károlyházy Frigyessel és Nagy Károllyal írott Statisztikus 
Mechanika zárta 1965-ben [27]. Telegdi Bálint és Lev Okun’ 
egyaránt kiemelten méltatták a gyenge kölcsönhatásokról [28] 
vagy a kaonok CP-sértő tulajdonságairól írott [29], 
pedagógiailag is alaposan átgondolt, összefoglaló munkáit.  
A hetvenes évektől egyetemi oktatói érdeklődése 
középpontjába egyre inkább a természet egységes szemlélete, 
a modern fizika és a társtudományok közötti kölcsönhatás 
került. Így született az „Életrevaló atomok” című tankönyv 
biológusoknak 1975-ben [30].  

Az Eötvös Társulat elnökeként bátorította a tanulmányi 
versenyek és a KÖMAL hagyományos, megérdemelten 
nagytekintélyű tehetséggondozó rendszerének helyi, illetve 
eltérő tanulói készségeket díjazó új versenyekkel való 
kiegészítését. Óriási szeretettel és várakozással köszöntötte 
egyetemi hallgatóként a versenyeken megismert 
középiskolásokat, és szinte szülői büszkeséggel dicsekedett, 
amikor nemzetközi karriert befutó fiatal kutatókká fejlődtek. 

Közoktatás és a nukleáris kultúra terjesztése  
A társadalom cselekvő jobbításának soha nem szűnő 
igényéből fakadóan kezdte meg a természettudományok 
integrált közoktatási programjának kidolgozását, amely igen 
éles vitákat váltott ki idehaza. E viták eredményeként a fizika 
volt az a tantárgy, ahol már a nyolcvanas évek közepén a 
tanár választásától függhetett, hogy melyik tankönyvet 
használja.  
A minden újra fogékony Marx György már a hazai nukleáris 
történelem hajnalán aktívan részt vett a nukleáris kultúra 
terjesztésében. Az 1971-ben a Műegyetemen megnyitott 
Egyetemi Atomreaktoron az Eötvös-egyetemi hallgatói voltak 
az elsők, akik hallgatói méréseket végeztek – még a 
műegyetemi hallgatók előtt. Vallotta, hogy az atomenergia 
társadalmi elfogadottságához elengedhetetlen az, hogy a 
fiatalok már az iskolában megismerkedjenek a magfizikai és 
sugárvédelmi alapfogalmakkal. Fizika- kémia- és biológia 
szakos tanárokat gyűjtött maga mellé, akik számára 1971-től 
1988-ig évente őszi és tavaszi iskolákat, valamint „nukleáris 
továbbképzéseket” szervezett. Megalakította a „nukleáris 
tanárok” ma is élő hálózatát. Az érdeklődő tanárokat elvitte 
Paksra, Püspökszilágyiba, a CERN-be, a romániai CANDU 
reaktorokhoz, és Csernobilba is. Ezekben az években jelentek 
meg a részvételével és irányításával készült tankönyvek, 
valamint azok a népszerű tudományos munkái, amelyek 
közoktatás-fejlesztési elkötelezettségét tükrözik [31a-c]. 
Ezekben a tankönyvekben hangsúlyos szerepet kapnak a 
magfizikai, atomenergetikai fogalmak. A modern fizika 
középiskolai oktatásáról szóló tankönyvei közül többet sok 
nyelvre lefordítottak, és ma is használnak egyes külföldi 
országokban (pl. Japán és Kína). Kezdeményezte és 
megszervezte az Országos Szilárd Leó Fizikaversenyt, 
amelyen a nukleáris és modern fizikai ismeretekben 
leginkább jártas középiskolai tanulók mérhették – és azóta is 
mérhetik – össze tudásukat.  
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Atomenergetikával foglalkozó ismeretterjesztő újságcikkeivel 
igyekezett eloszlatni az új, modern energiatermelési móddal 
kapcsolatos alaptalan félelmeket. 1986-ban – a csernobili 
baleset után – dacolva az akkori hatalom elkendőző 
hozzáállásával nemcsak az Atomfizikai Tanszék 
munkatársainak, de fizikatanárok csoportjainak is nyíltan 
beszélt a baleset akkor csak a „beavatott” szakemberek 
számára ismertté vált tényeiről, a hazai sugárzási helyzetről, 
és az azzal kapcsolatos kockázatokról. Ezért májusban még a 
Központi Bizottság szigorú megrovásban részesítette, ám 
1986. szeptemberben már elismerték, hogy kommunikációs 
stratégiája helyes volt.  
Élete utolsó nagy kutatási projektjét, amelynek tudományos 
célja a hazai természetes környezeti radioaktivitás 
megismerése és az ország radontérképének elkészítése lett, 
fizikatanárok és iskolások segítségével valósította meg. Tóth 
Eszter középiskolai fizikatanárral indította el azt a 
programot, amelynek oktatási-pedagógiai célja a kisiskolások 
megismertetése volt azzal a ténnyel, hogy a radioaktív 
sugárzás mindennapos kísérője életünknek. Ezzel egy 
korábban soha nem ismert, tömegeket mozgósító kutatási 
projekt jött létre, amely Amerikától Indiáig érdeklődést 
váltott ki, és követőkre talált.  
Halálos betegen, utolsó nagy oktatási tárgyú nemzetközi 
konferenciáját is a nukleáris energetika közoktatási 
kérdéseiről szervezte 2002 nyarán Debrecenben. 

Nemzetközi oktatási tevékenység 
Élénk figyelemmel kísérte a fizika oktatásának javítására 
irányuló nemzetközi erőfeszítéseket. Tagja, majd később 
elnöke lett a GIREP-nek (Groupe International de la 
Recherche et de l’Éducation de la Physique). Évente 
nemzetközi tanítási konferenciákat szervezett, ahova a terület 
legkiválóbb képviselőit hívta meg Japántól az Egyesült 
Államokig és Svédországtól Afrikáig, és ahol a fizika 
legmodernebb területeinek (atomenergia, káosz, atomfizika, 
számítógép az iskolában stb.) középiskolai oktatásáról folyt a 
vita (9. ábra). Ezeknek a konferenciáknak a kiadványait nem 
lehetett annyi példányszámban kinyomtatni, amelyet ne 
kapkodtak volna el külföldi oktatási szakemberek. 

 
9. ábra:  Eric Rogers amerikai professzorral Balatonfüreden 

Marx György személyes jóbarátja Jon Ogborn (Anglia) - 
felhasználva Marx György angolul megjelent írásait és a 
modern fizika középiskolai oktatásának magyar 
tapasztalatait - ma a világ egyik legkeresettebb, 
középiskolásoknak írt tankönyvét valósította meg 
munkatársaival (Advancing Physics A2 and AS; Bristol: 
Institute of Physics Publishing). 
A természettudományok közoktatásból való kiszorulásának 
problémájával már régebben küszködő Nyugat-Európában az 
általa elképzelt megoldások közül jó néhány megvalósult, 
párosulva az internetes tartalomfejlesztési lehetőségekkel. 
Marx György képes volt egyszerű, középiskolás nyelven és 
mégis igaz módon megfogalmazni a huszadik század 
fizikájának legszebb és leghatékonyabb eredményeit. Ezért 
jutalmazta a nagy tekintélyű brit Institute of Physics Marx 
György oktatásfejlesztési munkásságát 2001-ben Bragg-
éremmel. 

Mély meggyőződéssel szimpatizált az ún. harmadik világgal. 
Az UNESCO szakértőjeként szenvedélyesen vitte a modern 
fizika oktatásának számítógépes programjait afrikai (10. ábra) 
és ázsiai országok tanárképző intézményeibe, és tanította az 
ottaniakat szimulációs programok írására. Az utolérés 
vágyától hajtott, a tudománytörténet klasszikus útjának 
bejárására elegendő idővel nem rendelkező környezet ezeket 
az eszközöket a "nagy ugrás" ritka lehetőségeként fogadta, és 
elterjedten használja a közoktatásban Kínában (11. ábra), 
Indiában, Kenyában, de Japánban is. Halálos betegen is 
gondja volt arra, hogy vízumot kapjanak az iráni és 
pakisztáni résztvevők az általa szervezett, 2002-es, debreceni 
II. International Radiation Education Symposiumra.  
A fejlődésben lemaradt világrégiók kimozdításáért érzett 
pózmentes, őszinte szolidaritást kifejező felelőssége, a fejlett 
világ pazarló energiagazdálkodása miatti aggodalma és az 
1970-es, 1980-as évek reaktorbalesetei vezették a nukleáris 
környezet használatának és valós kockázatának széles 
társadalmi megismertetésén dolgozók élvonalába. 

 
10. ábra: Afrikai gyerekekkel 

 
11. ábra:  Kínai diákok között 
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A tudományszervező 
Novobátzky 1967-es halála után az Elméleti Fizikai Tanszék 
vezetőjévé Nagy Károlyt nevezték ki, aki már 1961-től számos 
állami feladatot vállalt. Marx György túlságosan individuális 
gondolkodású, kevéssé kompromisszumkereső egyéniség 
volt ahhoz, hogy az akkori (és a máig is) merev felsőoktatási 
hierarchia könnyen befogadta volna vezetőként. Ugyanakkor 
gondolkodásának eredetisége hasznosíthatónak tűnt a saját 
dogmáival küszködő politikai berendezkedés megújulási 
próbálkozásai számára. A hetvenes években több egyetemi, 
akadémiai közművelődési bizottság vezetését vállalta, a 
természettudományok és humán-kultúra egységének 
jegyében [32]. 

Atomfizikai Tanszék 
Nemzetközileg is elismert tudományos tevékenysége, itthoni 
közéleti szereplése, és a politikai szférával kialakított – 
önfeladás nélküli – együttműködése meghozta annak 
elismerését, hogy Marx Györgynek joga van önálló 
tudományos iskola alakítására, saját tanszék vezetésére. Erre 
az alkalmat 1970-ben Jánossy Lajos visszavonulása 
szolgáltatta az ELTE Atomfizikai Tanszéke éléről. Ez a váltás 
tekinthető Marx György pályája második sorsfordulójának. 
Érdeklődését tovább szélesítve, a részecskefizikától a 
biofizikáig terjedő spektrumban sikeresen keltette életre a 
tanszék tagjainak tudományos ambícióit. Néha félkomolyan, 
félig tréfaként, egyes MTA kutatóintézetek tudományos 
produkciójával vetette össze a tanszék publikációinak számát 
és azok hivatkozottságát. 
A tanszék személyi összetételére szinte egy teljes fizikus 
tanterv tanítását ráépítette, továbbá jelentős betanítást vállalt 
a matematika-fizika és a kémia-fizika szakos tanárok, 
valamint a vegyész, geofizikus, geológus, csillagász és 
biológushallgatók képzésébe. Az informatikai és a nukleáris 
laboratóriumok modernizálását személyesen menedzselte. 
Már a hetvenes években igényelte a számítógépes 
feladatmegoldás készségét fejlesztő elméleti fizikai 
gyakorlatokat. A fizikusi diplomák gyakorlati értékét fokozta 
sugárvédelmi tanfolyamok rendszeres megszervezésével. 
Munkatársaitól szigorúan megkövetelte, hogy kutatásaikkal 
csatlakozzanak az irányadó nemzetközi trendekhez. 
Minthogy a fiatalok a hatvanas években csak nagy 
nehézségek árán jutottak útlevélhez, már 1966-ban balatoni 
konferenciát szervezett, amelyen részt vett a későbbi Nobel-
díjas Sheldon Lee Glashow és Steven Weinberg is. A Nobel-
díjasok magyarországi szakmai látogatásainak 
megszervezése később szinte szenvedélyévé vált. 1968-ban, 
Csehszlovákia megszállását követően a már korábban is 
időközönként működő Bécs-Budapest szeminárium 
rendszeresítésében állapodtak meg a bécsi tudományegyetem 
professzoraival, azt háromszöggé egészítve ki Pozsony 
bevonásával. Így sikerült a nemzetközi kapcsolatok egy 
kiskapuját nyitva tartani szlovák barátaink számára. Ez a 
„Háromszög” kooperáció, amely 1968-tól 2004-ig 
folyamatosan működött, a nyugati kapcsolatok szimbóluma 
lett.  
Ha kellett, politikai kapcsolatait használta, hogy nemzetközi 
meghívások elfogadását, külföldi nyári iskolákon való 
részvétel lehetőségét biztosítsa tanítványai és munkatársai 
számára. A tanszék csütörtöki szemináriumai kiemelkedő 
hazai és külföldi tudósok interdiszciplináris találkozóhelyévé 
váltak. A külföldi munkavállalásokat feltétlen támogatta, de 

kikötötte, hogy egy év után haza kell jönni tanítani. Ebben a 
legígéretesebb pályát befutó tanítványaival sem tett kivételt, 
még akkor sem, ha egy-egy „hazarendelés” néha a személyes 
kapcsolatok rövidebb-hosszabb elhidegülését okozta.  
A nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján a tanszéki 
tudományos profil hangsúlyait megváltoztató személyi 
megújulást kezdeményezett. Az 1992-ben lezárult és Szent-
györgyi-díjjal elismert tanszékvezetői korszakát követő 
szervezeti átrendeződés bebizonyította, hogy legalább három 
tanszéknyi erőt felvonultató kutatóintézetté fejlesztette a 22 
évvel korábban rábízott tanszéket. 

Eötvös Loránd Fizikai Társulat és a Fizikai 
Szemle 
A fizikusnak és a közéleti embernek a legegységesebb 
cselekvési terepet az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 
jelentette. 1957 óta szerkesztette a Társulat folyóiratát, a 
Fizikai Szemlét (12. ábra), amelybe haláláig közel 200 
közleményt írt (és ennek sokszorosát javította közölhetővé). 

 
12. ábra: A Fizikai Szemlével 

Eötvös szellemében az Eötvös Társulatból Európa-szerte 
irigyelt kuriózumot hozott létre: egy szakmai egyesületet, 
amelyben tanárok és kutatók képesek együttműködni. A 
tanári ankétok és a kutatók nagy nemzetközi konferenciái 
egymást váltogatták. Felismerte, hogy e konferenciák adják 
meg a Társulat tagjainak a nemzetközi fizikai közösség 
fórumain az egyenrangú partnerként való megjelenés 
lehetőségét. Ezzel a felelősségteljes lehetőséggel maga is élt. 
Az Eötvös Társulat főtitkárának 1972-ben választották meg. 
Ezt 1976 és 1999 között több alkalommal követte 
megválasztása az elnöki posztra. 1999-től haláláig volt 
tiszteletbeli elnök. Megmarad a Társulat örökös elnökének. 

Magyar Nukleáris Társaság 
Az 1990-ben az Európai Nukleáris Társaság mintájára 
megalakuló Magyar Nukleáris Társaság egyik alapító tagja, 
és az Elnökség tagja volt hosszú évekig. Kezdeményezésére 
alapította a Társaság a „Szilárd Leó Díjat”, amely a nukleáris 
kultúra terjesztésében, az emberek egészségét, 
életkörülményeit javító nukleáris módszerek fejlesztésében, a 
nukleáris módszerek környezetbarát hasznosításában elért 
kiemelkedő tevékenységeket ismeri el. A tanárok iránti 
tiszteletét és szeretetét mutatja, hogy a Szilárd Leó Díj 
alapításakor javasolta, hogy a díjat időnként a nukleáris 
kultúra terjesztésében kiemelkedő tanárok is kapják meg.  
Ugyancsak az ő kezdeményezésére alapította meg a Szilárd 
Leó Tehetséggondozó Alapítvány a tanári „Delfin-díjat”, 
amelyet minden évben az a fizikatanár nyer el, akinek a 
diákjai a legjobb eredményt érték el az évek során az 
Országos Szilárd Leó Fizikaversenyen (13. ábra). 
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13. ábra:  A Szilárd Leó Fizikaverseny eredményhirdetésén.  

             Az előtérben a Delfin-díj szobrának egy részlete látható 
Nagy szerepe volt az Olasz Nagykövetséggel közösen 
alapított „Fermi Fiatal Kutatói Díj” megalapításában is. A díj 
alapításakor, 2001-ben, a Fermi-centenáriumon tartott nagy 
sikerű előadást a „Fermi-Szilárd atommáglya” címmel. 

Az író és a közéleti szereplő 
Marx György nemcsak kiváló fizikus és tanár volt, hanem 
élvezetes stílusú, a nyelvet tökéletesen használni tudó író is. 
Igazi reneszánsz ember volt – tudása messze túllépett a 
szűken vett természettudományokon. Kevés természettudós 
hagyott nála nagyobb nyomot az elmúlt évszázad magyar 
kultúrájában. Széles baráti köre kiterjedt a művészetek 
minden ágára, akikkel saját humán területükön is 
egyenrangú partnerként beszélgetett. Közel került a magyar 
humán értelmiség számos vezető személyiségéhez. Elsőként 
Németh Lászlónak (Németh Judit közvetítésével), majd 
Juhász Ferencnek (14. ábra), később a radikális mondandójú 
filmrendezőknek a barátságát nyerte el. Juhász Ferenc, Borsos 
Miklós, Jancsó Miklós, Bódy Gábor, Varga Imre gyakori 
vendégek voltak az Atomfizikai Tanszéken. 

 
14. ábra:  Juhász Ferenc költővel 2002 tavaszán 

A "Gyorsuló Idő" fogalma – amely az Új Írásban megjelent 
cikkében fogalmazódott meg először – a 70-es évek magyar 
kultúrájának szimbólumává vált [33]. „Szédítően szép 
korunkban tanárok állnak a vártán” – az egész akkori magyar 
tanártársadalom évekig idézte, fejből. Hatása alól még a 
magyar könnyűzenei világ sem tudta kivonni magát - "az idő 
kitágul, és görbül a tér" - énekelte Koncz Zsuzsa, Bródy János 
szövegére.  

A fizikát társadalmi-kulturális jelenségnek tekintette, ezért a 
fizikatörténet kiemelkedő eseményeinek évfordulóiról való 
méltó megemlékezések szervezése életeleme volt. Elsőként 
számolt be a fizikatörténethez fűződő színdarabok, regények, 
visszaemlékezések megjelenéséről. Népszerűsítő könyvei, 
majd a nem-fizikusoknak sok beleérzéssel megírt atomfizikai 
ismertetői, televíziós ismeretterjesztő sorozatai, 
meghívásokra tartott előadásai természetes velejárói voltak 
mindennapjainak. Életének utolsó hónapjaiban, a betegség 
kényszerítésében született szűkszavú, minden szónak 
jelentést adó "új" stílusa bevésődik mindazok emlékezetébe, 
akik hallották 2002. szeptemberi Dirac-előadását, októberben 
az „Élet a nukleáris völgyben” című hitvallásszerű előadását 
a nukleáris fizika és energetika fontosságáról, november 
elején Wigner-megemlékezését és élete utolsó, Pakson tartott 
előadását az erőmű 25. születésnapján.  
Marx György hitt abban, hogy minden kérdésben, amelyre a 
tudomány hiteles választ talált, ott habozás nélkül a 
tudományosan megalapozott választ kell alkalmazni, és erre 
a társadalmat fel is kell készíteni. Ezt a hitvallást tükrözik a 
fizikát és a tudományt népszerűsítő írásai. 1960-ban írta 
nagyhatású népszerűsítő könyvét, „Túl az atomfizikán” 
címmel [24]. Az elemi részecskék fizikájának friss 
fejleményeiről a világot akkor megosztó és minden területet 
átható politikai szembenálláson átlépve számolt be, e kutatói 
közösség nemzetközi kapcsolatrendszerét vonzó 
életmintaként kínálva a korabeli (és a mai) fiataloknak.  

A Népszabadságban 1970-től sorozatban jelentek meg 
közérthető, optimista kicsengésű tanulmányai: „Változó 
mennybolt”, „Úton a csillagok között”, „Egyetlen világunk”, 
„A természet négy arca”, „A tudás fájának gyümölcse”, 
„Földnek adni az ég tüzét”, „Megváltó változás” [34a-g]. Íme, 
hét karácsonyi cím egy évtized terméséből. Képessége a 
legkülönbözőbb arcélű politikusoknak támogatóként való 
megnyerésére különösen lenyűgöző volt a kilencvenes évek 
demokratikus kavalkádjában, amikor a társadalmi 
modernizáció ügyében tett kezdeményezéseit egyéb politikai 
ügyekben élesen szembenálló ellenfelek egyaránt 
szimpátiával fogadták [35].  

A Marslakók 
Az Eötvös Társulat adott hátteret az 1970-es évektől Marx 
György egyszemélyes tudományos nemzetegyesítési 
akcióinak. Kedvenc okfejtésében a sajátos magyar kreativitás 
forrását a XX. században a magyarságot ért történelmi 
sorsfordulókra és az egymást gyors ütemben váltó, szögesen 
ellentétes „örök igazságokhoz” való alkalmazkodásra vezette 
vissza. 

 
15. ábra: Kürti Miklós átveszi a Fizikai Szemle nívódíját az ELTE 

Eötvös termében (Puskin utca) 
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A külföldre szakadt világhírű magyar tudósok hazai 
kapcsolatainak megerősítésére irányuló erőfeszítéseinek első 
sikerét Szent-Györgyi Albert gólyavári előadása jelentette. 
Gábor Dénes, Kürti Miklós meghívása (15. ábra), Wigner Jenő 
(16. ábra) gyakori hazalátogatásai, majd Teller Ede prófétai 
fellépése után Hevesy György és Szilárd Leó „hazatérésének” 
megszervezésével teljesítette ki azt a törekvését, hogy 
visszaadja a magyaroknak saját teljesítményükbe vetett 
hitüket. 

 
16. ábra: Wigner Jenővel 

Megpróbálta ráébreszteni a társadalmat arra, hogy ha a XX. 
század elejének magyar oktatása az egész világ sorsát 
meghatározó lángelméket tudott képezni, akkor ez a 
lehetőség a mai Magyarország számára is nyitva áll [36], csak 
megfelelő módon kellene sáfárkodni a tehetségekkel.  
A főszereplők mellé olyan fantasztikusan érdekes 
„epizodistákat” talált, mint Arthur Koestler, Elie Wiesel, 
Harsányi János vagy Milton Friedmann. A fiatalabbak közül 
tisztelettel fogadta Marx közeledését ifjabb Simonyi Károly, a 
Word szövegszerkesztő atyja, és Gróf András, a 
mikroprocesszorgyártó-óriás, az Intel tulajdonosa is.  
Csak kívánhatjuk, hogy a XXI. század magyarsága fogadja 
meg útmutatásait, és tegye magáévá Marx Györgynek a 
szellem kiemelkedő alkotói köré épített, korlátozás nélkül 
nyitott nemzetfelfogását. Vajon akad-e egyhamar Marx 
Györgyhöz mérhető képességű kommunikátora a 
természettudományoknak, a társadalomnak felelős kutatás és 
a tudományra épülő társadalmi jólét ügyének, aki magyarul 
szól hozzánk, és aki büszkévé tesz bennünket, hogy 
magyarul szólhatunk?  

 

Köszönetnyilvánítás 
 

Jelen cikk szövegének nagy részét abból az életrajzból vettük, amelyet a TypoTeX Kiadó által 2005-ben kiadott „Marx György, 
Gyorsuló Idő” könyv számára írtunk. Ez úton is köszönjük a TypoTeX Kiadó hozzájárulását. A képek egy részét Kármán Tamás 
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