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Szubjektív tudománytörténet

Szubjektív tudománytörténet
Az MTA 2010-es Közgyűlésén többen részesültek magas kitüntetésben. 
Arra kértük őket, hogy írjanak nekünk – és önöknek – egy-egy olyan 
történetet, amely emlékezetes volt kutatómunkájuk során. A Magyar 
Tudomány ezzel a kis összeállítással (is) köszönti a díjazottakat.

akadémiai díjat kapott dudás illés, az MTA doktora, a Miskolci Egyetem 
Gép gyártástechnológiai Tanszékének egyetemi tanára. A csigahajtások terén 
elért, nemzetközileg is kiemelkedő tudományos kutatói tevékenységéért, az 
általa kidolgozott matematikai modellen alapuló, szabadalmakkal védett gépé-
szeti rendszerek kifejlesztéséért, valamint Nagy-Britanniában, az Egyesült Álla-
mokban és Magyarországon e témakörben  megjelent könyveiből megismerhe-
tő eredményeiért kapta a díjat.

Az Elnökség megosztott akadémiai díjban részesítette homonnay zoltánt, az 
MTA doktorát, az ELTE Természettudományi Kar Magkémiai Tanszékének 
dé kánhelyettesét, valamint kuzmann ernőt, az MTA doktorát, a Kémiai Kuta-
tóközpont Nukleáris Kémiai Laboratórium, illetve az ELTE Kémiai Intézet 
laboratóriumvezető tudományos tanácsadóját. A két tudós a Mössbauer-spektro-
szkópia újabb kémiai alkalmazásainak kidolgozásáért és a módszer hazai elter-
jesztéséért kapta az elismerést.

Akadémiai Díjat kapott némethi andrás, az MTA doktora, a Rényi Alfréd 
Matematikai Kutatóintézet osztályvezetője, aki a felületszingularitások elméleté-
ben elért, nagy nemzetközi visszhangot kiváltó, áttörést jelentő eredményeiért, 
valamint a kutatóintézetbeli tudományos műhely kialakításáért, a tudományos 
utánpótlás nevelésében végzett fáradhatatlan tevékenységéért kapta az elismerést. 

A hazai és a nemzetközi ásványtani kutatásokban elért  kimagasló tudományos 
eredményeiért Akadémiai Díjat kapott pósfai mihály, az MTA doktora, a Pannon 
Egyetem Föld- és Környezettudományi Intézeti Tanszékének egyetemi tanára

E havi számunkban ötük írásai olvashatók.

Egy Nyírségi községben születtem (1942) egy 
népes család legkisebb gyerekeként. Ezért 
korán megtanultam a család vezérlő elvét – a 

„valamiért tenni kell” elvet. Mindenkinek 
meg volt a maga feladata, ami kinek-kinek 
csak nőtt, ahogy az évek száma gyarapodott. 
Nem volt ez másképp velem sem. Így aztán 
természetes volt, hogy az iskolával megsza-
porodtak az én tennivalóim is. Annak elle-
nére szerettem diáknak lenni. Ezért is volt 
számomra nagyon kellemetlen és megmagya-
rázhatatlan, amikor az egyetemre jelentkezés 
idején az Iskola Bizottság nem javasolta az 
azonnali egyetemre kerülésemet, hanem tá-
mo gatás helyett „Kérelmezőnek egyetemi ta
nulmányai megkezdése előtt feltétlenül szüksé
ge van tapasztalatszerzésre a szocialista maga
tartásnak a gyakorlati életben való elsajátítá
sára, ezért termelő munkában való elhelyezke
dését javasolja.” indokoló levelet kaptam.

Így kerültem segéd-, majd betanított 
mun kásként egy ipari üzembe, ahol bizonyos 
alkatrészek fogazatszerű elemeinek a kimun-
kálása volt a feladatom. Ez az év bár fájó volt, 
csak erősítette korábbi elhatározásomat: gé-
pészmérnök leszek. Egy év múltán sikeresen 
felvételiztem a Miskolci Egyetemre, ahol a 
szoros napi feladatokon túl megismerked-
tem a kutatómunka, az alkotás szépségeivel 
és keservével.

A nehéz, de szép egyetemi évek után a 
DIGÉP-ben kezdtem dolgozni. Ebben az 
időben vált sürgőssé a gyár bizonyos gépeihez 
a csigahajtóművek modernizálása. A CAVEX-
csigahajtások elérése, meghaladása volt a cél, 

és ezzel dollár import helyett modern hazai 
gyártás megvalósítása. Sok fáradság és álmat-
lan éjszaka kellett a sikerhez, de magvalósult 
a jó hatásfokú, alacsony zajszintű, az import-
tal azonos értékű, tengelymetszetben körív-
profilú csigahajtópár. A munkáról és eredmé-
nyeiről többek között egy San Diegó-i (1996)  
konferencián adtunk hírt. Ennek hatására 
jelent meg Miskolcon a GM Delphi (Sag-
inaw Steering Systems, Saginow, MI) gyár 
autókormány művek fejlesztési részlegének 
a megbízottja, aki a sikeres gyártás esetére 
kutatási-együttműködési szerződést ajánlott. 
Az általunk gyártott spiroid csigahajtás mi-
nőségi mutatói meghaladták az általa hozott 
mintapéldányok minőségét.

Közben a munka tovább folyt. Elkészült 
a köszörűkorong optimalizálásához szüksé-
ges matematikai modell és a megvalósításhoz 
szükséges eszközök is, amelyek szabadalmat 
kaptak. Ebben a témakörben készült az 
egyetemi doktori – kandidátusi – akadémiai 
doktori értekezésem és mintegy 450 darab 
közlemény, köztük az Angliában megjelent 
The Theory & Practice of Worm Gear Drives 
c. könyvem, amelyet 2004-ben az Amerikai 
Egyesült Államokban is kiadtak, és 2007-ben 
Magyarországon is megjelent. Ezen mun-
kásság eredményeként lettem a Kolozsvári 
Műszaki Egyetem díszdoktora és a Harkovi 
Műszaki Egyetem, valamint a Szent István 
Egyetem tiszteletbeli professzora is.

A szakmai életem egyik fontos és kedves 
epizódja Faydor Litvin professzorral,  a Chi-
cagói Egyetem (University of Illinois at Chi-

éleTem 
és a kuTaTó-FeJleszTő munka kapCsolaTa
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cago) vezető tanárával, a Fogaskerék Kutató 
Laboratórium (Gear Research Laboratory) 
igazgatójával való kapcsolatom. A professzor 
munkáját régről ismertem, személyes kap-
csolatom azonban csak később alakult ki vele. 
Először személyesen egy drez dai konferenci-
án találkoztunk (1996), majd San Diegóban 
(1996) ahol az ő szekciójában tartottam elő-
adást. A konferencia után Chi cagóban, az ő 
intézetében találkoztunk. Tetszett neki, hogy 
mind az ívelt profilú csigahajtást, mind a 
kúpos csavarfelületeket, mind a gyártásuk-
hoz szükséges lefejtőmarót geometriailag 
helyesen tudjuk köszörülni. Korábban több-
ször megfordult a Miskolci Egyetemen. 
Meglepett, hogy egy tőle kapott publikáció-
ban (1998), ahol felsorolja az összes jelentő-
sebb spiroid kutatóhelyet és azok eredménye-
it, nem szerepelünk a megnevezettek között 
(ebben az időben már szabadalmat nyert a 
CNC korongszabályzó készülékünk is). Ezt 
nehezményezve elküldtem a professzor úr-
nak az összes kapcsolatos publikációnkat, aki 
ezt átnézve ajánlotta az eredmények gyors és 
hiteles publikálását.

A The Theory & Practice of Worm Gear 
Drives című könyvemhez Litvin professzor 
úr írt előszót. Ebben nagyon elismerően és 
meghatóan szól a végzett munkáról. Idézek 
belőle:

„Dr. Dudás Illés, a Miskolci Egyetem ki
emelkedő professzora könyvének előszava 
nagyszerű alkalom, hogy felidézzem a Miskol
con tett látogatásaimat, melyek során kiváló 
tudósokkal és kedves magyar barátokkal volt 
szerencsém találkozni.”

[…]
„Az a legnagyobb jutalom egy tudós számá

ra, ha követői vannak, és én Magyarországon 
sok követőt találtam. Az örömöt, hogy követő
im lehetnek, talán Henry Wadsworth Long
fellow A nyílvessző és a dal című híres verséből 
vett idézet fejezi ki legjobban:

„Kilőttem egy nyilat a levegőbe
Azt sem tudom hol, leesett a földre;
[…]
és [de, F. L.] a dalt, mi úgy szól, mint régen, 

megtaláltam újra egy barát szívében.”
Remélem, hogy ez a rövid bevezető meg ma

gyarázza, miért vagyok hálás a lehetőségért, 
hogy előszót írhatok Dudás professzor nagyon 
értékes könyvéhez.

[…]
Semmi kétség afelől, hogy a könyv a fogas

kerekekkel foglalkozó kutatók és mérnökök 
hasznos kézikönyve lesz”

Vendégprofesszor voltam Litvin profesz-
szor úr meghívására Chicagóban (2000). 
Sze mélyesen adhattam át neki az akkor már 
megjelent könyvemet. Szívélyes, hasznos 
beszélgetést folytattunk a könyvről, a tárgyi 
fejlesztés lehetőségeiről, szerepéről, a további 
munka és az együttműködés folytatásáról.

A könyv ma már világszerte kapható, 
hozzáférhető az interneten is, vásárolják is, 
és nagyon jó visszajelzéseket kapok róla.

Dudás Illés

Kulcsszavak: korszerű csigahajtások, konstruk
ciós fejlesztés, gyártórendszerek fejlesztése, CAD/
CAM/CAQtechnikák

mössbauer-spekTroszkópia:  
a  „magyar kapCsolaT”

Tudományterületem a Mössbauer-spektro-
szkópia, amelynek számos alkalmazását 
próbáltam már, ezek közül csak néhány volt 
olyan, amely tematikusan is sajátommá vált, 
illetve csoportunk témájává, utóbbiba bele-
értve Kuzmann Ernőt, akivel az Akadémiai 
Díjat megosztva nyertem el. A külföldi figye-
lem akkor a legértékesebb, ha valaki a mód-
szer kapcsán keres meg bennünket valami-
lyen probléma megoldása végett. Így esett ez 
akkor is, amikor Virender Kumar Sharma, a 
Florida Institute of Technology munkatársa 
(ma professzora) évekkel ezelőtt egy e-mailt 
küldött nekem, hogy szeretne egy problémát 
a Mössbauer-spektroszkópia módszerével 
megoldani. Nevezetesen, ha a háromvegyérté-
kű vas egy kelát komplexét hidrogén-peroxid-
dal reagáltatjuk erősen lúgos közegben, akkor 
egy mélylila színű újabb komplex képződik, 
amelynek látható-UV-spektruma kísértetie-
sen megegyezik egy meglehetősen egzotikus 
vegyület, a kálium-ferrát(VI) (K2FeO4) olda-
tának spektrumával. Így felmerült, hogy 
mi vel a hidrogén-peroxid erős oxidálószer, 
esetleg az erősen lúgos közegben a három 
vegyértékű vasat akár a formálisan hat vegyér-
tékű vassá is oxidálhatja. (Sharma professzor 
elsősorban a ferrátok kutatásában kötelezte 
el magát.) Bár ennek kémiailag kis esélye volt, 
a reakcióelegyet lefagyasztva és a Mössbauer-
spektrumot felvéve a kérdés eldöntése rutin-
feladatnak bizonyult. Nem találtunk hat 
vegy értékű vasat. Ugyanakkor, mivel a neve-
zett vas(III)-komplex (ún. vas(III)-EDTA) és 
a hidrogén-peroxid reakciója környezetvédel-

mi vonatkozásokkal is bír a természetes vizek 
vaskatalizálta szervesanyag-lebontási mecha-
nizmusa miatt, ebből  az egyszerű kísérletből 
ma is tartó együttműködés lett.  Megvizsgál-
tuk a reakció részleteit abban az értelemben, 
hogy azonosítottuk azokat a köztes reakcióter-
mékeket, amelyek az erősen lúgos vas-EDTA-
oldatban a lila színű újabb komplex keletke-
zése és bomlása során felléptek. Természetesen 
csak azokat, amelyek meglehetősen stabilak 
azon a másodperces/perces időskálán, ami-
nek tanulmányozását a lefagyasztásos techni-
ka egyáltalán technikailag lehetővé tette. A 
kezdeti és a végállapotot jelző komponense-
ken kívül (előbbi egy oxigénhídon keresztül 
egymáshoz kapcsolódó, két vasatom-centru-
mot tartalmazó szerkezet, utóbbi pedig egy 
egycentrumú, de az EDTA-n kívül egy a 
hidrogén-peroxidból származó peroxidiont 
is tartalmazó molekulaion) sikerült kimutat-
ni két további komponenst, amelyek azono-
sítására javaslatot is tettünk egy peroxid hidas 
és egy kettős hidas szerkezet formájában. Ezt 
a munkát Virender K. Sharma reakciókinetikai 
vizsgálataival együtt jelentettük meg 2005-
ben, a European Journal of Inorganic Chem
istryben. Több hasonló munkát is publikál-
tunk azóta nemcsak ebben a témában, de a 
ferráttal kapcsolatban is, amely egy esé lyes 
környezetkímélő fertőtlenítőszer spe ciális 
ipari szennyvizek tisztítására. Érdekes megje-
gyezni, hogy Prof. Sharma „munkaadó ját”, 
a Florida Institute of Technologyt koráb ban 
NASA- és általában az űrkutatási projektek 
céljára létesítették, de mivel az űrkuta tási 
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