
SZALAY SÁNDOR

Emlékbeszéd, elhangzott Szalay Sándor akadémikus 100 éves szüle-
tési évfordulója tiszteletére rendezett tudományos ülésen, 2009. szep-
tember 29-én Debrecenben, az MTA Atommagkutató Intézetében.

100 éve született Nyíregyházán 1909. október 4-én ATOMKI, Debrecen
Berényi Dénes

Szalay Sándor akadémikus, a debreceni kísérleti fizi-
kai tudományos iskola és intézetünk alapítója 100 éve
született és közel negyedszázada már nincs köztünk.
Ha ez még nem is igazán történelmi idô, ahhoz ele-
gendô, hogy alkalmat adjon arra, hogy Szalay akadé-
mikus életmûvére, munkájának eredményére vissza-
tekintsünk.

A következôkben néhány vonással szeretném fel-
vázolni Szalay Sándort, a tudóst, a tanárt, a tudomá-
nyos szervezôt és az embert. Természetesen a külön-
bözô szempontok szerinti megközelítések kölcsönö-
sen átfedik egymást, szigorú szétválasztásuk nemcsak
értelmetlen, de valójában lehetetlen is.

A tudós

Szalay Sándor tudományos pályájának kezdetén a
20. század harmincas éveiben három Nobel-díjassal
is dolgozott együtt, Szent-Györgyi Albert tel (Sze-
ged), Debye -jal (Lipcse) és Rutherforddal (Cam-
bridge). Ez utóbbi különösen nagy hatással volt to-
vábbi kutatói pályájára. Mindig szem elôtt tartotta
azonban, amit Szent-Györgyi Alberttôl tanult: „A ku-
tatónak nem érdemes kitaposott utakon járni. Amit
már sokan kutatnak, abban csak részeredményeket
lehet felmutatni. A merôben újat kell keresni, így
lehet úttörô munkát végezni, eredetit alkotni.” Alig
két-három évvel hazatérte után, 1938-ban és 1939-
ben már atommagfizikai cikkek jelentek meg nagy
tekintélyû nemzetközi folyóiratokban az ô szerzôsé-
gével Debrecenbôl. Szalay ezeket a kutatásokat az
akkori szerény körülmények között az intézetben
készült berendezésekkel végezte, igaz Bécsben. A
magyar magfizika bölcsôje – ha kissé költôin akarjuk
kifejezni magunkat – Debrecenben ringott, máshol
jó évtizeddel késôbb kezdtek kutatásokat ezen a
terülten hazánkban.

Ez tette lehetôvé, hogy a II. világháború után, ami-
kor a nukleáris energia mesés lehetôségeket ígért, az
intézetben épített berendezéssel uránkutatáshoz fog-
jon hazánkban. Ennek eredménye lett a pécsi uránbá-
nyászat beindítása. Ezen kutatás során derült ki, hogy
az urán a szenekben és általában a tôzegben bedúsul.
A természet logikáját követve rájött arra a törvénysze-
rûségre, hogy a humuszsavak a nehézfémeket meg-
kötik. Így vált érthetôvé a tôzeges talajokon a növé-
nyek nyomeleméhezése. Innen már csak egy lépés
volt a gyakorlati alkalmazás a megfelelô technikával
történô mikroelem „trágyázáshoz”.

Szalay Sándor kezdettôl fogva tele volt ötletekkel,
témajavaslatokkal és egy-egy munkatársát ezekbe az
irányokba indította el. Ezekben a kutatásokban az-
után egyrészt sok esetben még sokáig maga is ak-
tívan és kreatívan részt vett, másrészt ezekbôl nem
egyszer az idô elteltével kutatási irányok, kutató-
csoportok, tudományos osztályok fejlôdtek ki az in-
tézetben.

A fentiek részletes bemutatására, az elért eredmé-
nyek értékelésére itt nincs lehetôség, csak vázlatos
felsorolásra vállalkozhatunk a munkatársak nevének
feltüntetése nélkül.

A magfizikában az eszközfejlesztés révén (ködkam-
ra, gyorsítók, béta- és alfa-spektrométerek stb.) olyan
jelentôs, nemzetközi elismerést kiváltó, tankönyvekbe
bekerülô felfedezésekre került sor, mint a neutrínó
visszalökô hatásának kimutatása, vagy a világon egye-
dülálló, eredeti új típusú béta- és alfa-spektrométerek
kifejlesztése és velük a megfelelô területeken nemzet-
közileg kiemelkedô kutatási eredmények elérése és
kutatási irányok kijelölése.

Ahogy Szalay akadémikus szemléletében és tevé-
kenységében – mint fentebb már láttuk – a különbözô
tudományágak határai nem jelentettek áthatolhatatlan
válaszfalat – ezeket csak elménk korlátozottsága miatt
bevezetett megkülönböztetésnek tekintette –, úgy az
alap- és alkalmazott kutatás, sôt a gyakorlati alkalma-
zások elkülönítését sem vette komolyan.

Ugyanakkor, amikor érdeklôdése – mint láttuk –
az uránkutatás felé fordult, ettôl függetlenül, ugyan-
ebben az idôben felismerte, hogy a radioizotópok
alkalmazása milyen új lehetôségeket teremt az or-
vosi-biológiai kutatásokban, sôt a gyakorlatban is.
Már a negyvenes évek végén és az ötvenes évek ele-
jén megkezdte az egyetem orvosi intézeteivel, kli-
nikáival az együttmûködést a radioizotópokkal vég-
zett hisztokémiai vizsgálatokkal. Ezekbôl nemzetközi
szintû eredmények születtek, és közremûködésével
már a klinikai gyakorlatban történô alkalmazásokra is
sor került. Ha azt mondtuk, hogy a magyar magfizika
bölcsôje Debrecenben ringott, ezt elmondhatjuk a
radioizotópok hazai orvosi-biológiai alkalmazásairól,
vagyis – mai terminológiával – a nukleáris mediciná-
ról is.

Szalay széleskörû érdeklôdése hamarosan kiterjedt
az emberi környezet kutatására és védelmére is. Már
az ötvenes évek legelejétôl kezdte vizsgálni a levegô
– elsôsorban a nukleáris bombakísérletektôl eredô –
radioaktív szennyezôdését. Ez a kutatás azután mun-
katársakkal együttmûködve fontos programmá széle-
sedett: a bioszféra radioaktív szennyezettségének
vizsgálatára. Meg kell jegyeznünk, hogy ezek a kuta-
tások is elôzmény nélküliek voltak hazánkban, sôt
bizonyos tekintetben nemzetközileg is úttörônek szá-
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mítottak. Ezek a vizsgálatok vezettek a történettudo-
mányok szempontjából fontos bizonyos leletek – a
szén 14-es izotópja segítségével történô – kormegha-
tározása hazai meghonosításához is.

A geológiával Szalay professzor már az uránlelôhe-
lyek kutatása során kapcsolatba került. Geológiai ér-
deklôdése és a magfizikai módszerek (tömegspektro-
metria!) vezették el a geokronológiához, azaz a kôze-
tek korának magfizikai módszerekkel történô megha-
tározásához, amellyel kapcsolatban az intézet világvi-
szonylatban egyedülálló eredményeket produkált,
elsôsorban a Kárpát-medencére vonatkozóan. Hogy a
kreatív érdeklôdés ezen a téren is milyen messze ve-
zette el ôt, arra jellemzô, hogy a módszert használva
eljutott nemcsak a különleges Kabai meteorit vizsgá-
latához, de a Föld ôsi atmoszférájának a tanulmányo-
zásához is a korabeli kôzetek gázzárványainak tanul-
mányozása alapján.

Szalay tudós egyéniségében szinte egyedülálló
módon egyesült a kísérleti beállítottságú alapkutatási
tevékenység a más tudományterületek és a gyakorlat
iránti nyitottsággal. Gondoljunk csak arra, hogy fizi-
kusként eljutott az uránkutatásig, a geológiai jellegû
vizsgálatokig, a biológiai-orvosi kutatásokig, sôt a
klinikai gyakorlatig, továbbá a környezetkutatásig, az
agrárterületen pedig a nyomelemtrágyázásig, és mind-
ezeken a területeken sokszor úttörô volt. Ez a szem-
lélet és törekvés akkoriban különösen újdonságnak
számított.

A tanár

Szalay professzor az oktatást, a tanítást mindig na-
gyon fontosnak tartotta. Sokáig magának tartotta fenn
az elsô éveseknek szóló bevezetô elôadások tartását.
Egyetemi jegyzetek írására is szakított idôt. Szorgal-
mazta, hogy ne csak középiskolai tanárok dolgozza-
nak iskolai munkájuk mellett az intézetben, szerezze-
nek egyetemi doktorátust, de lehetôséget teremtett
arra is, hogy középiskolai diákok is bejárhassanak az
intézetbe.

Maga így nyilatkozott: „A tudós dolga, hogy ismere-
teket átadjon, s oktatómunkája során kiválassza azo-
kat, akikben van fantázia.” Vagy máshol: „…a fô súlyt
a tehetségszelekcióra fektettem”.

Ez utóbbi nyilatkozatok már átvezetnek a tudomá-
nyos iskolaépítés területére. Mint láttuk, Szalay Sán-
dornak számos eredeti ötlete volt és ezek megvalósí-
tásába részben maga fogott bele megfelelô munkatár-
sakkal, részben egy-egy irányba elindított egy-két
tehetséges munkatársat, akik önállóan dolgoztak to-
vább, további munkatársakat gyûjtve maguk köré.
Ezek munkáját mindig érdeklôdéssel követte, bizo-
nyos esetekben, ha valami érdeklôdését különösen
felkeltette, maga is újra bekapcsolódott a különbözô
kutatási területeken egy-egy témába.

A kiválasztott tehetséges kutatókra, az általa alapí-
tott tudományos iskola eredményeire mindig büszke
volt és soha sem mulasztotta el, hogy ha alkalma volt

rá, hogy név szerint említse meg a szóban forgó ve-
zetô kutatókat, akiket ô választott ki és ô nevelt ön-
álló kutatóvá.

A tudományos szervezô

Amikor 1936-ban Cambridge-bôl hazatért, a Debre-
ceni Egyetem Orvoskari Fizikai Intézetében (mert
ekkor még külön fizikai intézet nem volt, a tanárok és
a kutatónak készülôk oktatását fizikából ez az intézet
látta el) nagyon szegényes viszonyokat talált. Ebbôl
kellett egy olyan intézetet felépítenie, amely a mo-
dern, kísérletes fizikaoktatáson kívül lehetôséget te-
remt nemzetközi színvonalú tudományos eredmé-
nyek létrehozására.

Alighogy erôfeszítésének eredményei mutatkoztak,
kitört a II. világháború, majd jöttek a bombázások és a
front átvonulása. Az intézetet bombatalálat érte, az épü-
let egy része megrongálódott. A munkatársak szétszó-
ródtak: hadifogság, külföldre távozás stb. miatt. Szinte
mindent elölrôl kellett kezdeni. A negyvenes évek vé-
gétôl az ötvenes évek elejétôl a Természettudományi
Kar megalakulásával az Orvoskari Fizikai Intézetbôl a
Kossuth Lajos Tudományegyetem intézete, majd Kísér-
leti Fizikai Tanszék lett. Ezek az átszervezések sok és
nagy feladatot jelentettek, különös tekintettel a koráb-
ban elképzelhetetlen méretû új oktatási terhelésre.

Mindehhez járult az Atommagkutató Intézet felépí-
tése 1954-tôl, amely új épületeket jelentett, de még
inkább a tudományos kutatási tematikai kialakítását
és a megfelelô kutatók kiválasztását, nevelését.

Így jelent meg Szalay professzor szervezô munkája
eredményeképpen Debrecen a világ fizikai kutatási
térképén, mint ismert és elismert hely.

Az ember

Szalay Sándort mindenki, akinek bármilyen érintkezé-
si pontja volt vele, kemény, gerinces, tisztakezû em-
bernek ismerte. Nem volt kenyere a fúrás, a hátulról
támadás, véleményét egyenesen, bárkinek a szemébe
mondta. Sokszor a politikusoknak is, a „Pártnak” is,
nem egyszer naivság számba menôen.

Nem sokkal halála elôtt kérdeztem tôle, hogy mi-
ként lehet az, hogy ôt mindig hagyták dolgozni, míg
Sántha professzort, a neves agysebészt ismeretesen
számûzték, munkáját lehetetlenné tették, pedig kifeje-
zetten baloldali volt és – különösen eleinte – igyeke-
zett több mint lojális lenni a kommunista rendszerhez.
„Ja, fiam Sántha nem tudta, hogy ezekkel nem lehet
parolázni” – mondta nekem Szalay, vagyis ô soha
nem rejtette véka alá különállását, szellemi önállósá-
gát, és ezt bizonyos mértékig tiszteletben tartották.

Szalay akadémikusról, az emberrôl nem emlékez-
hetünk meg anélkül, hogy családjáról ne szólnánk.
Feleségével, Csongor Évával együtt, aki szintén ismert
fizikus, élete végéig az intézetben lakott és itt neve-
lôdtek fizikussá fiai is.
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Öröksége

Szalay Sándor szülei

Bármennyire nehéz is – különösen, ha az ember teljes-
ségre szeretne törekedni –, befejezésül egy-két gondo-
lattal megkísérlem összefoglalni, hogy mi az, amit nem-
csak mi fizikusok, hanem a mai magyar tudományos
közösség, sôt ezen a közösségen túl is tanulhatunk,
tanulhatnak tôle. Nyilván sok mindent lehet elmondani,
bizonyára kissé szubjektív lesz, amit kiemelek.

Mindenek elôtt megtanulhatjuk tôle, hogy ne féljünk
követni a „természet logikáját”, a természeti folyamatok
valóságos útját, ne tekintsük a tudományterületek hatá-
rait, amelyek csak elménk korlátozottságát jelentik,
mert azok a természetben nem léteznek. Legalábbis ne
feledjünk túltekinteni konkrét kutatási területünk ha-
tárain – ez az, amit ma inter- vagy multidiszciplináris
szemléletnek neveznek –, vagyis figyeljünk arra, hogy
eredményeinknek milyen jelentôsége lehet közeli-távo-
li más tudományterületeken, sôt a gyakorlatban. Mind-
ehhez fontos a kapcsolatépítés, az együttmûködés, ami
napjainkban kulcsszónak számít a tudományban.

A másik fontos örökségünk az eszközfejlesztés –
nyugodtan mondhatjuk –, az eszközfejlesztô kutatás.
Egy új kísérleti berendezés, különösen ha az egye-
dülállóan új, valóban új utakat nyithat a tudományos
kutatásban. Az eredeti, új berendezések tervezése és
építése a debreceni kísérleti fizikai iskola legfonto-
sabb jellegzetességei és pozitív hagyományai közé
tartozik.

Végül, de valóban nem utolsó sorban mesterünk,
Szalay professzor legfontosabb örökségét képezi az a
gerinces, korrekt magatartás, ami ôt mindig jellemez-
te. Ahogy nekrológjában elhangzott: „Kutatói, nevelôi
és vezetôi erényei szorgos munkával kimûvelt teljes,
harmonikus egyéniségébôl fakadtak. Következetes,
szigorú igényesség, kiegyensúlyozott, igazi teljesítmé-
nyekre alapozó értékrend irányította saját életét és
munkatársai, tanítványai kiválasztásában és formálá-
sában követett gyakorlatát. Nevelôként és vezetôként
a tehetségszelekcióban és a tehetség gondozásában
látta az új nemzedék felépítésének kulcsfontosságú
kérdését.”

ÉLMÉNYEK, TAPASZTALATOK ÉS EGYÉNISÉGFORMÁLÓDÁS
EGY TUDÓS CSALÁDBAN

Szalay A. Sándor
Department of Physics and Astronomy,

The Johns Hopkins University, Baltimore, USA
és Eötvös Egyetem Atomfizikai Tanszék

Nagyon megható itt beszélni, ezek között a falak kö-
zött, és egy olyan közönség elôtt, akik az elsô találko-
zásunkra jobban emlékeznek, mint én, mivel akkor
még csak két hetes lehettem. Nagyon jó látni, hogy
ilyen sokan vannak itt édesapám születésének száza-
dik évfordulóján.
András és a saját szemszögembôl szeretnék beszél-

ni arról, hogy milyen volt itt felnônünk Debrecenben,
az ATOMKI-ban, egy tudós családban, Szalay Sándor
gyermekeiként. Néhány fényképet idôrendi sorrend-
ben felfûztem, és ezek köré csoportosítottam vissza-
emlékezésemet.

Az elsô képen a nagypapám látható, aki fizikatanár
volt Nyíregyházán, és a nagymamám, Niedermayer
Gizella, a másodikon pedig három gyermekük. A fü-
leirôl egyértelmûen megismerni, hogy melyikük édes-
apám. Mellette testvérei, Magdi néném és Laci bá-
tyám. Édesapám gyerekkorában elég sokat segített a
fizikaszertárban nagyapámnak, például elektromág-
neses számlálókat építettek. Ennek fogaskerekei
hosszú ideig még ott voltak édesapám laborjában.

Az egyetemi éveket átugorva, szeretném itt bemu-
tatni azokat az értékes ajánlóleveleket, amelyeket
édesapám kapott. Elôször Szent-Györgyi Albert tôl,
akinél az ultrahang polimerekre gyakorolt hatását ta-

nulmányozta. Errôl Török István írt mostanában egy
nagyon szép cikket, amelyben kiemelte, hogy ez a
kutatás jelentette a szonokémia indulását. A második
ajánlólevél a késôbbi Nobel-díjas Debye -tól szárma-
zik, a harmadik a Zenneck professzornál, München-
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