
megfelelô tájékoztatásnak, amely lehetôvé teszi, hogy a
társadalom létét befolyásoló kérdésekben minden ál-
lampolgár felelôsséggel tudjon véleményt formálni, és
azt a megfelelô csatornákon kifejezésre juttatni. Úgy tû-
nik elkerülhetetlen, hogy ebben a következô lépést a tu-
dományos közösség tegye meg, amely az elôbbiek sze-
rint már megtörtént a népszerû-tudományos sajtóban.

Korántsem ilyen bíztató a helyzet az elektronikus
médiumok területén, amelyek a legnagyobb közön-
séggel rendelkeznek, ám korántsem állnak a helyzet
magaslatán. Ismereteim szerint a tv- és rádiócsatornák
szakszerkesztôi között nincs tudományos fokozattal
rendelkezô, és természettudományi alapképzettségû
is csak elvétve található. Ezért aztán nem meglepetés,
ha a közszolgálati rádió riportere szájából elhangoz-
hat például olyan kijelentés, hogy „a vidéki oxigén
egészségesebb, mint a városi”!

A fentebb idézett Hyman professzor szerint a tudo-
mány a tv-ben eleve vesztésre van ítélve. Nem szabad
azonban feladni a küzdelmet, és ebben az Akadémiá-
nak nagyobb szerepet kellene vállalni. Igen nagy szük-
ség lenne a közvéleményt foglalkoztató kérdésekben

hiteles szakmai véleményre, amely eloszlatja a téve-
déseket, tévhiteket és határozottan cáfolja a szándé-
kos félrevezetés okozta hamis állításokat. Ez nem kis
feladat, és nem a testületnek, mint valamiféle hatóság-
nak, hanem Akadémiánk kiemelkedô tudósainak len-
ne nemes feladata, vagy talán még inkább kötelessé-
ge. Ha Akadémiánk alapítója korában így virágzottak
volna az áltudományos nézetek és sarlatánságok, a
legnagyobb magyar talán ezt a feladatot is célul tûzte
volna ki a tudós testület elé.
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VÉLEMÉNYEK

A Fizikai Szemle szerkesztô bizottsága az 1972-ben meghirdetett
VÉLEMÉNYEK sorozatát az olvasók kérésére tovább folytatja ez évben
is. A szerkesztô bizottság állásfoglalása alapján „a Fizikai Szemle fel-
adatául vállalja el, hogy teret nyit a fizikai kutatásra és fizika oktatá-
sára vonatkozó véleményeknek, ha azok értékes gondolatokat tartal-
maznak és építô szándékúak, függetlenül attól, hogy egyeznek-e a
lap szerkesztôinek nézetével, vagy sem”. Ennek szellemében várjuk
továbbra is olvasóink, várjuk a magyar fizikusok leveleit.

Az írás a 3rd Japan–Hungary Joint Seminar on Physics in Mo-
dern Science and Technology – Progress in Science and Technology
with Particle and Photon Beams, October 8–12, 2007, Debrecen –
Szeged – Budapest rendezvényen tartott nyitó elôadás kissé módo-
sított változata.

MAGYAR KUTATÓK KUTATÁSI STÍLUSA ÉS
A NEMZETKÖZI EGYÜTTMÛKÖDÉS ATOMKI, Debrecen

Berényi Dénes

Lehetôségek kis országok számára és
példák saját gyakorlatunkból

A kis országok, illetve a kis országok tudományossá-
gának reális helyzetét – humorosan – az 1. ábra mu-
tatja. A nagy, gazdag országok kutatóinak rendelkezé-
sére állnak költséges nagyberendezések (gyorsítók,
teleszkópok, mûholdak, nagy mágnesek, komplex
elektronika, nagy teljesítményû számítógép-hálózatok
stb.), viszont mindez általában hiányzik a kis és sze-
gényebb országok kutatói esetében, holott ôk is sze-

retnének tudományos téren „labdába rúgni”, elôre
vinni a „földkerekség ügyét”.

Egy kis ország tehetséges kutatója a fenti nehézsé-
gek ellenére eredményesebb tudós lehet a nagy or-
szágok sok kutatójánál, azaz érdemes vele együttmû-
ködni. Másrészt a gazdaságilag fejlett országokban
sem áll minden nagyberendezés rendelkezésre, és
ezeknek az országoknak a kutatói is kénytelenek bi-
zonyos berendezéseket más országokban vagy nem-
zetközi centrumokban használni.

Mit tehetnek a kis országok kutatói, ha eredmé-
nyes, a tudomány haladását elôsegítô munkát akarnak
végezni? Véleményem szerint három különbözô és
egymással kombinálható út kínálkozik számunkra,
éspedig:

– tervezhetnek és megépíthetnek kisebb originális,
egyedi berendezéseket és azokkal méréseket végez-
hetnek otthon vagy külföldön (adott esetben csatla-
kozva más országok vagy nemzetközi szervezetek
nagyberendezéseihez);

– végrehajthatnak eredeti ötletek alapján kidolgo-
zott kutatási programokat az otthon meglévô beren-
dezéseken vagy külföldön;
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– folytathatnak kutatómunkát nemzetközi együtt-

1. ábra. A kép humoros formában mutatja a kis országok kutatói-
nak igyekezetét, hogy a világ tudományos erôfeszítésében „labdába
tudjanak rúgni” a tudomány haladása és az egész Föld javára.

2. ábra. Japán népmûvészeti baba, mint a japán–magyar tudomá-
nyos együttmûködés elsô emléke

mûködésben szûkebb tudományterületükrôl távo-
labbra nézve, interdiszciplináris témákban.

Mindhárom esetben kulcskérdés a kollaboráció, a
tudományos együttmûködés.

A következôkben egy jellemzô példát szeretnék
bemutatni a fentiekre a Debrecenben kezdôdött ma-
gyar magfizikai kutatás elsô lépéseirôl, amelyek Sza-
lay Sándor (1909–1987), a debreceni fizikai tudomá-
nyos iskola alapítója nevéhez fûzôdnek.

Szalay 1938-ban az 27Al(α,n)30P folyamatot Bécsben
(Institut für Radiumforschung) vizsgálta, mert akkor

megfelelô α-sugárzó radioaktív forrás Debrecenben
még nem állt rendelkezésre, de az egyszerû és ugyan-
akkor a maga korában eredeti berendezést Debrecen-
ben tervezték és építették, innen szállították azután
Bécsbe [1]. Ezzel kapcsolatban a Nature -ben megje-
lent cikkének a végén Szalay a következôket írta:

„The apparatus has been built in the Institute of
Physics, Debrecen, Hungary, by means of a financial
support from the Academy of Scienses, Budapest.” Az
MTA Atommagkutató Intézete (ATOMKI) egyik utóda
a szövegben szereplô intézetnek.

Elmondhatjuk, hogy története folyamán a további-
akban is hasonló gyakorlatot követett intézetünk.
Speciális és egyedi berendezéseket terveztünk és épí-
tettünk az intézetben, és azokat közös kutatások vég-
zésére Németországba, Oroszországba, Svédországba
stb. szállítottuk.

Az ATOMKI együttmûködése japán
tudományos intézményekkel

A japán együttmûködés esetében nem berendezések
szállítása volt a megszokott gyakorlat, itt a kutatók ma-
guk, tapasztalataik és az eredeti ötletek adták az együtt-
mûködés alapját. Egyébként a japán tudományossággal
az elsô kapcsolatfelvétel intézetünk esetében még a
múlt század hatvanas éveinek elsô felében történt.
Ekkor látogatott intézetünkbe Yujiro Koh professzor
(Osaka City University). Kutatási témája ugyanaz volt,
mint a mi kutatócsoportunké (ebbôl a csoportból fejlô-
dött ki intézetünk mai Atomfizikai Fôosztálya), éspedig
a radioaktív bomlásoknál fellépô úgynevezett belsô
fékezési sugárzás. Ennek az elsô kapcsolatfelvételnek
van egy „tanúja”, egy relikvia, nevezetesen egy nagyon
szép japán népmûvészeti baba (2. ábra ), amelyet Koh
professzortól és a feleségétôl kaptam.

A következô együttmûködés jellegû kapcsolatfelvétel
a hatvanas évek végén, a hetvenes évek elején történt és
ugyancsak a mi kutatócsoportunkhoz fûzôdik. Ezekben
az években Sakae Shimizu (Kyoto University) keresett
meg levélben azzal, hogy a szakirodalomból ismeri ered-
ményeinket, szeretne együttmûködni velünk és szívesen
fogadna munkatársaim közül valakit laboratóriumában
hosszabb idejû kutatómunkára. Ennek a meghívásnak
eleget téve Kádár Imre dolgozott egy évig Shimizu pro-
fesszor laboratóriumában a gravitációs erô hatását vizs-
gálva a radioaktív bomlásra.

A hetvenes években azután Shimizu professzor
munkatársai közül Takeshi Mukoyama fél évig vég-
zett kutatómunkát intézetünkben, illetve csoportunk-
ban. Ebben az idôben csoportunk témája már az
atomi ütközési folyamatok vizsgálata volt. Mukoyama
professzor maga is nem egyszer határozottan kifeje-
zésre juttatta, hogy ez az idôszak döntô hatással volt
tudományos pályájára. Kutatási témáját tekintve a
radioaktív bomlási folyamatok vizsgálatáról maga is
az atomi ütközési folyamatok kutatására váltott. Mu-
koyama ezen a területen ért el nemzetközileg kiemel-
kedô eredményeket a következô évtizedekben.
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Csoportunk ebben az idôben Mukoyamával együtt-

3. ábra. Kβ/Kα viszony N+(2,8 MeV) bombázás esetén a proton be-
csapódásnál meghatározott értékhez képest, E/λUM függvényében,
különbözô céltárgyak esetében. E a lövedék energiája, λ a lövedék
tömege és UM az érintett M-héj átlagos kötési energiája.
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mûködve több nemzetközi szintû eredményt produ-
kált (pl. [2–4]). Ennek a munkának a során a röntgen-
sugárzást vizsgáltuk intézetünkben atomi ütközési
folyamatokban nehéz ion becsapódásnál.

A 3. ábrán látható eredmény a Kβ/Kα viszonyra vo-
natkozóan eltérést mutat N+(2,8 MeV) becsapódásnál
a protonbombázás esetén mérhetôhöz képest, külön-
bözô céltárgyatomok esetében. Ez az M-héjvakanciák
keletkezésének relatív fontosságával magyarázható
ebben a bombázóenergia-tartományban. Az eredmé-
nyek alapján az ionizált atomok vakancia-konfigurá-
ciójáról kaphatunk információt. Ugyanakkor az ered-
mény a direkt Coulomb-kölcsönhatás bizonyítéka
többszörös ionizációs folyamatokban. Egyébként a
kísérleti adatainkat megfelelô számítások hiányában
nem tudtuk kvantitatív elméleti eredményekkel össze-
hasonlítani.

A hetvenes évek végétôl, a nyolcvanas évek elejétôl
kezdve nem csak a mi csoportunk, de intézetünk más
egységei és japán intézmények között is egyre kiter-
jedtebb és intenzívebb lett az együttmûködés. Jelen-
leg az Atomfizikai Fôosztálynak négy japán intéz-
ménnyel van konkrét kutatási kapcsolata (Bio-Nano
Electronics Research Center, Tokyo University; Gra-
duate School for Science, Chiba University; University
of Miyazaki; Department of Materials Science and
Engineering, Kyoto University). Az együttmûködés
fontosságának illusztrálására említjük meg, hogy az
Atomfizikai Fôosztálynak a fentieken kívül még több
mint húsz intézménnyel van kutatási együttmûködése
Európában, Észak- és Dél-Amerikában.

Az ATOMKI konkrét japán együttmûködéseinek
száma viszont mintegy húsz, és ebben éppúgy benne
vannak japán kutatóintézetek (pl. RIKEN), mint egye-
temek (pl. Hokkaido University). Természetesen szá-
mos hazai tudományos intézménnyel és iparvállalattal
is együttmûködünk, nemcsak külföldi partnerekkel.

A közös japán–magyar szemináriumok célja – a gon-
dolatok és tapasztalatok cseréjén túl – a konkrét kutatá-

si együttmûködés elôsegítése. Reméljük, hogy a 2008.
évi közös Japán–Magyar Szeminárium is még szoro-
sabb és gyümölcsözôbb együttmûködéshez és ezekben
születô kiemelkedô eredményekhez fog vezetni.

Végül köszönetet mondok több kollégának is, akik
segítséget nyújtottak ennek a dolgozatnak a létrejötté-
ben, elsôsorban Gulyás László régi munkatársamnak.
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KÉTSZÁZ HÓNAP
200 hónap már jegyezhetô idô. Nagyjából tizenhét év,
az emberi generációs idô fele. Legalább ennyi idôt je-
lent a Fizikai Szemle 200 egymást követô példánya,
ami Kármán Tamásmûszaki szerkesztésében készült.
Aki kíváncsi rá, hogy mennyit okosodik, ügyesedik
egy lelkiismeretes fizikus ennyi idô alatt, az lapozza át
ezeket a példányokat.

Mi pedig ebben a kétszázadik számban megköszön-
jük ezt a Tamásnak is bevallottan tetszô, az olvasóknak
pedig örömet jelentô munkát. Kívánjuk, hogy ne fárad-
jon bele, hátha összejön még egyszer ennyi!

Turiné Frank Zsuzsa,
Tóth Kálmán, Füstöss László
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