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Megalakulisa es szervezete
A Magyar Tudomanyos Akadernia Atommagkutat6 Intezetet (ATOMKI) akkori neven az MT A Debreceni Fizikai Kutatointezetet
- a kormany
540126/1/1954. sz. hatarozataval hozta letre "a kiserleti atommag-fizikai kutatas
fejlesztese erdekeben't jelenlegi never az intezet 1956juliusaban vette fel.
Az intezet a debreceni Kossuth Lajos Tudomanyegyetem
Kiserleti Fizikai
Intezetebol fejlodott ki, ahol Szalay Sandor akademikus 1936-ban megkezdett
kutat6munk:1ja nyoman alakult ki a hazai kiserleti magfizikai kutatasok elso
bazisa. Ugyanitt indultak meg 1947-ben Szalay Sandor vezetesevel azok a kozetradio16giai kutatasok, amelyek nyornan egyreszt mar 1952-re korvonalazhatok
voltak az uran-elofordulasok szempontjabol Igeretesnek tekintheto hazai teruletek, masreszt sikeriilt kimutatni az uran feldusulasat egyes biolitokban. Mindezen elozmenyek alapjan kerult sor 1953-ban az egyetem Kiserleti Fizikai Intezetenek kereten belul egy 23 fas kutat6csoport letrehozasara, majd 1954-ben az
ATOMKI megalapftasara.
Az ATOMKI kutat6i allomarryanak kialakitasahoz kedvezo alapot nyujtott,
hogy Szalay akadernikus 1954-tal 1968-ig, tehat abban az idfiszakban, amikor az
ATOMKI kutatoallornanyanak magja letrejott, egy szemelyben volt az intezet
igazgat6ja es a Kossuth Lajos Tudomanyegyetem Kiserleti Fizikai Tanszekenek
tanszekvezeto professzora. A "perszonaluni6" tenyen tulmenoen az egyetem es
az intezet kezdettol meglevo egyuttmfikodesi kapcsolatai, az intezet kutat6inak
reszvetele az egyetemi kepzesben kedvezo talajt nyujtottak ahhoz, hogy evral
eyre a legtehetsegesebb, leglgeretesebb fiatalok keriiljenek az intezetbe. Az
ATOMKI letszarna az 1954. evi 54 fOral fokozatosan emelkedett. Maximumat
az 1980-as evek kozepen erte el 309 fOvel, ezt fokozatos letszamcsokkenes kovette. Jelenleg (az akaderniai intezetek konszolidacios folyamata soran meghatarozott) koltsegvetesi teljes letszamuk 190 fa.
Az intezet szernelyi allomanyaval parhuzamosan, fokozatosan alakult ki infrastrukturaja, epuletallomanya is. Kutat6i kezdetben az egyetemi tanszek helyisegeiben dolgoztak, es 1956-ban vettek birtokba az else, egy volt kollegium at3
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epftesevel kialakitott sajit epuletuket, 1958 vegere epult fel az intezet masodik
laboratoriumi epulete, valamint egy vendegszobakat es fiatal kutatok reszere
kialakitott szolgalati ferohelyeket is magaban foglalo lakoepulet. 1959-ben keszult el a Hidegfizikai Laboratorium, 1970-ben az elektrosztatikus gyorsitoberendezeseknek es az intezet konyvtaranak helyet ado epuletegyuttes. A mechanikai mfihelycsarnok es egy ujabb kutatoepulet epitese 1980-ban fejezodotr be.
Az intezet leg6jabb epuleteben a Ciklotron-laboratorium
mfikodik, Ezt 1985ben adtak at.
Az alapito igazgatotol, Szalay Sandor akadernikustol 1976-ban Berenyi Denes akademikus, tole 1991-ben Palinkas jozsef akadernikus vette at az intezet
igazgatasat. 1996 ota az intezet igazgatoja Lovas Rezso, a fizikai tudomany doktora.
Megalakulasakor az intezet egyetlen szervezeti egysegbcl allt, 5 kisebb kutatocsoporttal. A tovabbiakban a kutatasi tevekenyseg korenek alakulasaval parhuzamosan fejlodott, modosult az intezet szervezeti felepftese is. 1961-ben alakult
meg a Magspektroszkopiai Osztaly, a Magreakciok es Alkalmazasaik Tudomanyos Osztalya, valamint a Neutronfizikai Osztaly; 1967-ben letesult a Nuklearis
Elektronikai Osztaly, valamint az Elektrosztatikus Gyorsitok Osztalya. Kesobb
tobb onallo kutatocsoport is letrejott, amelyek kozul a Nuklearis Atomfizikai
Csoport 1981-ben osztallya alakult. Az 1986-ban megvalosftott lenyeges atszervezes soran alakultak ki az intezet jelenlegi felepftesenek alapjai. Jelenleg a nalunk folyo tudornanyos munka szervezeti kereteit a Magfizikai Foosztalyon
belul mfikodf 3 osztaly (Magspektroszkopiai Osztaly, Elektrosztatikus Gyorsftok Osztalya, Elmeleti Fizikai Osztaly), az Atomfizikai Poosztalyon beluli 2
osztaly (Atomi Utkozesek Osztalya es az Elektronspektroszkopiai
Osztaly),
tovabba a Fold- es Kornyezettudomanyok
Osztalya, az Elektronikai Osztaly es a
Ciklotron-osztaly kepezik,

Tudomanyos kutatasok
Kozvetlenul a megalakulast kovetoen az intezet kutatasait egyreszt az egyetem
Kiserleti Fizikai Intezeteben megkezdett kiserleti magfizikai kutatasok alkottak,
masreszt az uran valtozatos terrneszeti korulmenyek kozott tapasztalt feldusulasanak tanulmanyozasara iranyultak,
A hagyomanyos kiserleti magfizikai kutatasok kore az evtizedek soran fokozatosan bovult, spektruma a kiserleti Iehetosegek novekedesevel, az intezet
gyorsftoinak felepfteset es az elsf nernzetkozi kapcsolatok kiepiteset kovetoen a
magspektroszkopia es a magreakcio-kutatas egyre szelesebb teruleteit fogta at. A
4
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fO kutatasi iranyok az 1960-as evekben a toltott reszecskekkel keltett magreakciok kutatasa, valamint a beta-sugarzo izotopok tanulmanyozasa voltak. Ez utobbiak az 1970-es evek elejere lezarultak. A neutronindukalt magreakciok vizsgalata 1968-tol szfint meg az ATOMKI-ban, e kutatasok a tovabbiakban a KLTE
Kiserleti Fizikai Intezeteben folytatodtak, de az 1990-es evektol a ciklotronon
ujra folytatnak ilyen tipusu vizsgalatokat. Az 1960-as evektol kezdve az elmeleti
magfizikit is sikerult meghonosftani, s ezek a kutatasok folyamatosan novekvo
szerepet kaptak az intezet tevekenysegeben.
Az 1960-as evek vegeig terjedcen az intezet szorosan vett fizikai alapkutatasaiban a magfizikai kutatasok jatszottak meghatarozo szerepet, de az 1970-es
evektol kezdve egyre bOviilo teret nyertek az atomhej-fizikai kutatasok is. Fokent a toltott reszecskek es atomok kozotti utkozeseket es az e celra kifejlesztett
modszereket tanulmanyozzak, fgy pl. az elektronspektroszkopiai
eljarasokat
feliiletfizikai kutatasokra is hasznaljik. Az atornhej-fizikai alap- es alkalmazott
kutatasok (ideertve a hejfizikai folyamatokra tamaszkodo mfiszeres kerniai analitikai vizsgalatokat is) ma az ATOMKI egyik alapveto kutatasi iranyat jelentik.
Az 1990-es evek elejetol kezdodoen - a CERN programjaihoz csatlakozva egyre nagyobb mertekben kapcsolodtunk be a nagy energiaju reszecskefizikai
kutatasokba, mind az apparatfv hatter kiepfteseben, mind konkret kutatasi programokban valo reszvetellel,
A fizikai vizsgalati modszerekre alapozott fold- es kornyezettudomanyi vizsgalatok kezdettfil fogvajelen voltak az intezet kutatasi tematikajiban. A kationok
humuszsavakon
torteno megkotodesenek vizsgalata, ehhez kapcsolodoan a
nyomelemek terrneszeti viselkedesenek - a geokerniai sajitossagok mellett a
teljes elelmiszerciklusra kiterjedo - tanulmanyozasa az 1960-70-es evek fordulojan zarult Ie. Ezzel parhuzamosan, az 1960-as evek kozepetol indultak meg a
fizikai (tornegspektrometriai) modszereken nyugvo geokronologiai vizsgalatok,
majd a kovetkezo evtizedtol a konnyfi elemek izotopanalitikajara alapozott izotopgeokerniai-hidrologiai
es archeometriai kutatasok. Az elrmilt evtized soran
jelentos mertekben novekedett az ATOMKI kutatasaiban a radioaktfv elemek,
hasadasi termekek komyezeti viselkedesevel kapcsolatos kornyezettudomanyi
alap- es alkalmazott kutatasok reszaranya.
Az evtizedek folyaman nemcsak a fo kutatasi iranyok kozott, hanem azokon
belul is hangsulyeltolodasok kovetkeztek be. Ezekben az iranyvaltasokban a
fizika altalanos fejlodesenek kovetese mellett jelentos szerepet jatszottak a kulvilagban bekovetkezett valtozasok is. Az intezet mfikodesenek elsf evtizedeiben
mind a tudomanyos kutatasban, mind a technikai hatter megteremteseben
szinte kizarolag a sajat szellemi es technikai eroforrasokra kellett tamaszkodni.
Ilyen korulrnenyek kozott meghatarozo torekveskent jelentkezett a kutatasi
5
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spektrum es a kutatasokat szolgalo sajat metodikai bazis folyamatos kiszelesitese.
Az 1970-80-as evektfil kezdve a kutatasi teruletek szfikitese mellett fokoz6d6
mertekben jelenik meg munkankban a kulsf - egyre inkabb a nernzetkozi kapcsolatok igenybevetele, a tudornanyos egyuttmtikodes. Strategiai iranyvaltas
mutathat6 ki alapvetc nagy kutatasi berendezeseinknek, elsosorban gyorsft6inknak felhasznalasaban is. Mfg a korabbi celkitfizes szerint egy nagyberendezesnek
- univerzalis jelleggel - az intezetben mfivelt minden kutatasi irany igenyeit ki
kellett elegftenie, jelenleg mar az a felismeres ervenyesul, hogy egy-egy celberendezessel csak nehany kutatasi terulet kiszolgalasat lehet es erdemes megcelozni. Ennek megfeleloen peldaul jelenleg az 1 MeV-es elektrosztatikus gyorsft6
atomfizikai kutatasokra szolgal, az 5 MeV-es gyorsft6 ugyanakkor egyreszt egyes
magfizikai es atomfizikai kutatasok, rnasreszt a mfiszeres mikroanalitika igenyeit
elegiti ki. Hasonlokeppen az ATOMKI-ban mfikodf ciklotron a magfizikai kutatasok mellett legnagyobbreszt az orvosi celokra (a pozitronemisszi6s tomograf
mfikodtetesehez) hasznalt pozitronemittalo izot6pok eloallftasat szolgilja.
Jelenleg az ATOMKI feladatai es altalanos kutatasi celkitfizesei az alabbiak szerint foglalhat6k ossze: ,,Alap- es alkalmazott kutatasok az atomfizika es a szubatomi
fizika teruleten. Atom- es magfizikai ismeretek es m6dszerek alkalmazasa mas tudomanyagakban (a rontgen-, az elektron- es a tomegspektroszkopia alkalmazasa az
analitikaban, a feluletfizikaban, a kriofizikaban, a foldtudomanyokban, a kornyezetkutatasban, az orvosi-biol6giai kutatisokban stb.) es a gyakorlatban; a kutatasokhoz
szukseges m6dszerek es eszkozok fejlesztese. Kozremfikodes a felsooktatasban."
Ezek a szerteagazo feladatok nem ismemek diszciplinahatarokat, egyutt alakulnak a
tudomany fejlodesevel, de meg mindig felismerhetok bennuk a Szalay Sandor akadernikus nevehez fUzodo debreceni fizikai kutatasi iskola hagyomanyai.

J elentosebb

eredmenyek

Az ATOMKI mfiszeres infrastruktiirajanak kialakitasa a kulsf korulmenyek
folytan - kulonosen a kezdeti evtizedekben - nilnyomoreszt sajat erobol torrent.
Ez egyreszt jelentos szellemi eroforrasokat kotott Ie a mfiszer- es m6dszerfejlesztesben, masreszt magas szintfi mfiszerepitesi kulnirat, modem technikaitechnol6giai hatteret hozott letre.
Az intezet elso nagyberendezese egy hazilag epitett, 800 kV feszultsegfi
Cockcroft-Walton tipusii elektrosztatikus gyorsft6 volt, amelyet - a neutronindukalt folyamatok vizsgalataban hasznalt 300 kV-os rieutrongeneratorral egyutt
- nehany eve mar leszereltunk. Az 1970-es evek elejere keszult el (eredetileg a
kesobb megepitett nagyobb gyorsft6 modelljekent) egy 1 MV feszultsegti elekt6

Jelentfisebb eredmlinlJek
rosztatikus Van de Graaff-gyorsit6, amely ma is az atomfizikai kutatasokat szolgalja, majd ugyancsak hazi tervezesben es kivitelezesben az 5 MV feszultsegti
elektrosztatikus gyorsft6bere~dezes (Koltay Ede es munkatarsai). A magfizikai
kutatasok jelentos vakuumfizikai-vakuumtechnikai
hatter kiepiteset igenyeltek,
amely a kesfibbiek soran az ultravakuum-rendszerek
epfteseben is hasznosult
(Berecz Istvan, Bohatka Sandor). Kozismertek az intezetnek az elektronspektrometerek tervezese es epftese teren elert eredrnenyei is (Varga Dezso es munkatarsai). A gyorsftotervezes teriileten elert egyes eredmenyek, igy pI. a nagynyomasu tartalyban elhelyezett elektrosztatikus gyorsit6 nagyfeszultsegfi elektrodajanak optimalis alakja, a vilagon tobb helyutt nyertek alkalmazast (Koltay Ede es
munkatarsai). Az intezet nagymtiszer-hattere
legujabban egy elektron-ciklotron-rezonancias (ECR) ionforrassal bovult, amelynek tervezese es epftese soran
szamos, az ECR-ionforrasok fizikajival kapcsolatos eredrneny is szuletett (Biri
Sandor).
Az altalanos m6dszertani eredmenyek kozul a szilirdtest-nyomdetektorok
fejleszteseben elert eredmenyeket kfvanjuk megemliteni. A nyornkepzodes mechanizmusanak feltarasatol a ktilonbozo detektorok reszecsketlpustol es -energiatol fiiggo erzekenysegenek, az optimalis nyomelohfvas felteteleinek meghatarozasaig terjedo kutatasok nernzetkozi szinten is nagyra ertekelt es kiemelkedoen idezett eredmenyeket hoztak (Medveczky Laszlo, Somogyi Gyorgy).
Az intezet fennallasanak negyvenot eve soran elert jelentosebb tudomanyos
kutatasi eredmenyek teljes korfi isrnertetese meghaladna ennek a rovid osszefoglalasnak a kereteit, ezert a tovabbiakban csak azoknak a tudornanyos eredrnenyeknek a felsorolasszerfi ismertetesere szorftkozunk, amelyek egyreszt kozlesuk idejen lenyeges elfirehaladast hoztak, masreszt - kiallva az idf probajat - a
ma is gyakran idezett eredmenyek koze sorolhat6k.
A magfizikai olapkutatdsok koreben ma is ertekallonak Itelhetok a beta-sugarzo
izot6pok vizsgalata teren az 1960-as evek masodik feleben elert eredmenyek,
Ezek koze sorolhat6 a bel so fekezesi sugarzas es az abban kimutatott spektrumtorzito hatasok vizsgalata, valamint a negativ beta-bomlassal parhuzamosan,
olykor kis intenzitassal jelentkezo pozitfv (pozitronos) beta-bornlas kutatasa
(Berenyi Denes es munkatarsai). Az ezt koveto evek eredrnenyei kozul kiemelendonek tartjuk a kozepes rendszarmi, deforrnalt magtartornanyban vegzett
klasszikus magspektroszk6piai kutatasok eredrnenyeit, amelyek tobb, addig ismeretlen izot6p letezesenek kimutatasahoz, szamos izot6p bomlasi sernajanak az alkalmazott meresi m6dszerek sokretfisege folytan - a korabbinal lenyegesen
pontosabb megismeresehez vezettek. Az egyarant paratlan szarmi protont es
neutront tartalmaz6 szomszedos radioaktiv indium-, gallium-, arzen-, szelen-,
valamint antimon- es j6datommagok bomlasi strukturajaban (nfvosemajaban)
7
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kimutatott szabalyszerfisegeket a kolcsonhato bozon-fermion-ferrnion
modell
alapjin elmeletileg is sikerult ertelmezni (Fenyes Tibor es kutatocsoportja).
Az ut6bbi tizenot ev folyaman a magspektroszk6piai kutatasokon belul az
erosen deformalt es magasan gerjesztett magallapotok vizsgalata kapott erfis
hangsulyt. E teriileten a magasspinfi allapotokkal es az ilyen allapotok sorozatainak (savjainak) lezarodasaval kapcsolatban nemzetkozi egyuttmfikodesben erdekes eredrnenyek szulettek. !gy tobbek kozott az angliai Daresbury Laboratoriumban az intezet egyik munkatarsanak fo resze volt az elso szuperdeformalt
(2:1 tengelyiranyu) magallapotok felfedezeseben (Nyak6 Barna). Igen jelentos
es az ATOMKI sajat berendezesein elert legujabb eredmeny, hogy egyertelmfien sikerult igazolni hiperdeformalt (1:3 tengelyaranyu) allapotok letezeset es az
abbol tortenfi hasadas fellepeset egyes uran-, torium- es plut6niumizot6pok
atommagjaiban (Krasznahorkay Attila es munkatarsai).
A kiserleti magreakcio-kutatas koreben a gyors neutronokkal keltett magreakci6k - 1968-ban lezart - vizsgalata a reakcio-hataskeresztmetszetekben
kimutathat6 tendenciak feltarasahoz es sikeres elmeleti ertelrnezesehez vezetett (Csikai Gyula es munkatarsai). Elsokent eszleltek (1968-ban) a harmas hasadas fellepeset fotonokkal keltett hasadasi folyamatban. A toltott reszekkel kivaltott magreakci6k korabbi kutatasa teren a Coulomb-gathoz kozeli reakci6knak a reakciomechanizmus tisztazasat celzo vizsgalata (Schlenk Balint, Valek Aladar, Zolnai
Laszlo), valamint a konnyfi magok rezonanciaallapotainak kutatasa soran Kiss
Arpad, Somorjai Endre es munkatarsaik altal elert eredrnenyeket tartjuk kiernelendonek. Az ut6bbi evek sikerei kozul a csillagok belsejeben alacsony energidkon es igen kis haciskeresztmetszettellejatsz6d6
magfizikai folyamatok vizsgalatanak eredrnenyei erdemelnek ernlftest. Igy pl. a 9Be(p,a)IOB magreakcio-kfserletek a csillagmodell-szamitasokban
hasznalt egyes alapadatok revfziojinak
szuksegesseget vetettek fel (Somorjai Endre). Ugyancsak emlftesre meltok a
nagy neutrontobblettel rendelkezo magok tobbletneutron-eloszlasanak
kiserleti
meghatarozasara hollandiai es japan intezetekben vegzett kiserletek eredmenyei
(Krasznahorkay Attila es kutatocsoportja).
Az elmeleti magfizikai kutatasok eredmenyei kozul mindenekelott a kulonbozo magreakci6-modellek
ervenyessegi korenek tisztazasara iranyulo, a fenomenologikus megkozelitestol a mikroszkopikus leiras iranyaba halad6 kutatasok
eredrnenyeit tartjuk kiernelendonek (Vertse Tamas, Lovas Rezso, Kruppa Andras, Cs6t6 Attila). Magfizikai rezonanciaallapotok kezelesere Gyarmati Borbala
es Vertse Tamas az un. Gamow-fuggvenyek normalasan alapul6 altalanos modszert dolgoztak ki, amelyet sikerrel alkalmaztak tobbek kozott multipolus-oriasrezonanciak lefrasara (Vertse Tamas). A ket- es haromtest-Schrodinger-egyenlet
megoldasanak egy a potencial szeparabilis kifejtesere alapozott m6dszere fel8
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hasznalasaval jelenros elorelepes tortent a Coulornb-haromtest-problema
megoldasanak iranyaba (Papp Zoltan). Ugyancsak az intezetben fejlesztettek ki azt a
- korrelalt Gauss-fiiggveny-bazisra tamaszkodo - stochasztikus variacios modszert, amely a kotott nehanytest-problema
Schrodinger-egyenletenek
me goldasara szolgalo altalanos modszerkent az elmeleti magfizika es atomfizika szamos
problemajinak megkozelfteset teszi lehetove (Varga Kalman). fgy sikerrel alkalmaztak e m6dszert a "neutrongI6rias", valamint mas egzotikus konnyfi
atommagok szerkezetenek leirasarara es ertelmezesere. Egy mikroszkopikus
modell alapjm az u-bomlas abszohit vonalszelessegenek (felezesi idejenek) else
es mindrnaig egyetlen parameter-fuggetlen
lefrasat adtak meg (Lovas Rezso,
Varga Kalman). A fentiek mellett igen jelentoseknek tekinthetok az atommagok
csomomodelljenek
tovabbfejleszteseben elert eredrnenyek is (Lovas Rezso,
Kruppa Andras, CsehJ6zsef, Levai Geza, Pal Karoly).
A kiserleti atomfizikai kutatdsok elsf jelentosebb eredmenyei a bel so elektronhejakon Iejitszodo, tovabba a pozitronokkal kivaltott ionizacios folyamatok
vizsgalata teren szulettek, Az 1970-es evek masodik feletol a kutatasok a magfizikai kiserletckben is hasznalt gyorsft6technika es a rontgenspektroszkopia
mellett fokent az elektronspektroszk6pia
m6dszereinek alkalrnazasara tamaszkodnak. Az 1980-as evekben a dubnai Egyesftett Atommagkutat6 Intezet nagyenergiajii gyorsitojira telepitett, az ATOMKI-ban keszult Auger-elektronspektrorneterrel nemesgazionok utkozeseiben letrehozott tobbszorosen ionizalt atomi allapotoknak es atmeneteknek a finornszerkezetet sikerult reszleteiben feltarni (Berenyi Denes, Varga Dezso, Kadar Imre es munkatarsaik). Kirnutattak az
un. fiiggetlenreszecske-modell alkalmazhatosagat a nagyenergiaju atomi utkozesek dinamikajinak ertelmezeseben (Sulik Bela). Elsokent mutattak ki az elektronokkal es ionokkal a magasabb elektronhejakon eloidezett gerjesztesek legerjesztodesekor jelentkezo "beallasi" aszimmetriat (Palinkas J6zsef, Ricz Sandor,
Vegh Laszlo). Az utkozesi folyamatokban ionizacio reven keltett elektronok
Debrecenben es Frankfurtban vegrehajtott vizsgalata soran nyert eredmenyek
kozul kiemelkednek a lovedek elektronvesztesi folyamacinak vizsgalataban a
Berenyi Denes, Kover AIms, Hock Gabor es masok altal elert eredmenyek,
Kulon emlitest erdemelnek az atomi utkozesi folyamatokban keltett elektronok szogeloszlasaban a lovedek mozgasaval egyezo iranyban jelentkezo, landzsa
alakii csucs ( "cusp") vizsgalata soran elert eredmenyek (Berenyi Denes, Sarkadi
Laszlo es a Nuklearis Atomfizikai Osztily munkatarsai). Elektronokat is tartalmaz6 (pI. He +, HO, He" ... ) lovedekekkel hozva letre a jelenseget, sikerult a folyamat ket alapvetc (ionizacios es elektronbefogasi) jarulekat egytitt vizsgalni es
elkiilonfteni (Sarkadi Laszlo, Kover AIms). A ket folyamat dinamikajanak reszletes vizsgalata (Berenyi Denes, Sarkadi Laszlo, Gulyas Laszlo, Kover AIms) az
9
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elektronatadasi es a vegallapoti kolcsonhatasok reszletes feltarasat segitette elo.
Elenk visszhangot valtott ki az a felfedezesuk, hogy a landzsacsucs akkor is
megjelenik, ha a lovedek semleges atom (Sarkadi Laszlo es rnunkatarsai). Elsfikent mutattak ki az Auger-Iegerjesztodes gyors osszetevojet, valamint az ionizacios elektron es az ugyanezen folyamatbol szarmazo Auger-elektron kozott
fellepo kolcsonhatast. jelentos eredmenyek sziilettek - nemzetkozi egyuttmtikodes kereteben - a gyors ion-atom utkozesekben fellepo ket- es haromtestCoulomb-effektusok
kiserleti szetvalasztasaban (Sulik Bela). Igen Igeretesek a
pozitronokkal keltett ionizacio vizsgalataban elert ujabb eredmenyek. Elsokent
mutattak ki a landzsacsiics ("cusp") jelentkezeset pozitronokkal keltett ionizacios folyamatokban (Kover Aims).
A kiserleti vizsgalatokkal parhuzamosan folytatott elmeleti hejfizikai kutatasok kereteben igen sikeres felklasszikus (Vegh Laszlo, Sulik Bela, Hock Gabor,
Tokesi Karoly) es kvantummechanikai
(Gulyas Laszlo, Sarkadi Laszlo) modelleket alkottak atomi utkozesi folyamatok elrneleti lefrasara,
Az anyagtudomdnyi, ezen belul a Berenyi Denes altal kezdemenyezett alkalmazott elektronspektroszkopiai
kutatasok kozott a katalizatorfeluletek, tiszta
femek es otvozeteik, valamint felvezetok feluleti szerkezetenek megismeresevel,
a feluleti elektronspektrum kialakftasaban szerepet jatszo es az elektronok szabad uthosszat meghatarozo transzportfolyamatokkal kapcsolatban elert - kiserleti es elrneleti - eredrnenyeket emeljuk ki (Kover Laszlo, Varga Dezso, Tfikesi
Karoly). jelentds sikerek szulettek a magas atrneneti hfimersekletfi felvezeto
anyagokban lezajlo transzportfolyamatok
kutatasaban is (Meszaros Sandor es
munkatarsai).
A foldtudo manyok teruleten elert eredrnenyek kozul mindmaig gyakran hivatkoznak a humuszanyagok
geokemiai szerepevel kapcsolatosakra, amelyeket
Szalay Sandor es munkatarsai (Almassy Gyula, Samsoni Zoltan, Szilagyi Maria)
az 1970-es evekben zartak le. Ezek a kutatasok egyertelrnfive tettek, hogy az
uran (es mas kationok) biolitokban eszlelt feldtisulasa a fosszilizalodo humuszanyagok hatasanak tudhato be. Kfserletekkel igazoltak azt is, hogy a tozeges laptalajokon termelt kulturnovenyekben
tapasztalt es a klasszikus agrotechnikai
modszerekkel nem befolyasolhato nyomelernhianyert a nyomelemeknek a talaj
humuszanyagain tortenfi megkotodese a felelos,
Az 1960-as evek vegen megindult geokronologiai kutatasok szerteagazo eredmenyei kozul a Karpat-medence kristalyos aljzacit erinto herein metamorfozis
dorninans szerepenek kimutatasat, a harmad- es negyedkori vulkani mfikodes
korviszonyainak .:..a hazai elofordulasokon kivul a korrryezo orszagok teruletere
is kiterjedd - tisztazasat tartjuk kiemelendonek (Balogh Kadosa, Pecskay Zoltan,
Kovich Adam).
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A kornyezetkutatds szamos reszteruleten sziiletett sikerek kozul, azok sokretfi
jellegenek erzekeltetesere csupan nehanyat kfvanunk kiemelni. A legkori csapadek hasadasi termekektol szarrnazo radioaktivitasanak evtizedeken keresztul
folytatott vizsgalata Eur6pa egyik legkorabban indul6 es leghosszabb idore kiterjedd adatsoranak letrehozasahoz vezetett (Szalay Sandor, Csongor Eva, Kovach
Adam). A kornyezeti radioaktivitas kutatasaban szuletett tovabbi jelentos eredmenyek atfogjak a nuklearis ipar altal a globalis kornyezetbe juttatott radioaktiv
anyagok szeles korenek eH, 14C,85Kr ... ) meghatarozasat (Csongor Eva, valamint Hertelendi Ede es munkatarsai). A lakossagi kollektiv dozisbecsles lehetosegeinek javftasat segftettek elo a radon es toron lakokornyezetben kimutathat6
koncentraciojanak rneghatarozasaval kapcsolatban a Hunyadi Ilona es munkatarsai altal vegzett kutatasok,
Az izot6phidrol6gia m6dszereinek alkalmazasaval karsztteruletek vizforgalrnanak jellemzoit hataroztak meg, valamint nehany hazai vizbazisnak a kitermeles folytan fellepo modosulasat mutattak ki (Hertelendi Ede es munkatarsai). A
legkori aeroszolok kemiai osszetetelenek vizsgalataban elert eredrnenyek a legkori szennyezodesek terjedesenek nyomon koveteset, lokalis es globalis szenynyezc forrasokhoz val6 hozzarendeleset tettek es teszik lehetove (Koltay Ede es
munkatarsai). A gyorsitoberendezesekre alapozott mikroanalitikai m6dszereket
alkalmazzak a foldtudomanyok, a biol6giai kutatasok es a regeszet szamos reszteruleten is (Kiss &pad es munkatarsai).

Tudomanyos eredrnenyek a gyakorlatban
Az ATOMKI - az akaderniai intezetek tobbsegehez hasonl6an - koltsegvetesi
forrasbol finanszirozott, alapkutatasokra hivatott intezetkent jott letre. E forrasok mellett az 1960-as evek vegen jelentek meg kutatasi programjiban a szerzodeses kutatasok, kulsf megbfzasok, Ezek kezdetben kozvetlenul kapcsol6dtak
alapfeladataink ellatasahoz es az itt mfivelt alapkutatasi ternakhoz, kesobb azonban ezektol egyre inkabb elvaltak, es - a reprodukci6s gyartas fokozatos ternyeresevel - reszben onallo fejlodesnek is indultak. Hangsulyozando azonban,
hogy a mtiszergyartasi tevekenyseg alapjait es volumenenek nilnyomo reszet
tekintve az intezet mindvegig tamaszkodott sajat igenyeit kielegitd fejlesztesre es
az annak soran nyert tapasztalatokra. Az ebben az idoszakban ertekesitett mfiszerek zorne nuklearis elektronikai egyseg, valamint az intezet vakuumtechnikai
hatterere tamaszkodva kifejlesztett, kulonbozo celokra alkalmazhat6 kvadrup61tornegspektrometer volt. A maga idejen magas szintfi igenyek kielegftesere volt
alkalmas a MEDICOR Mfivek reszere keszftett legzesvizsgalo berendezes. Egy
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masik, ugyancsak kvadrupol-tornegspektrometerre
alapozott berendezes a hazai
fermentacios gy6gyszeripar kiserleti fermentorainak folyamat-ellenorzeset szolgalta. Az 1980-as evek vegeig a volt Nernet Demokratikus Koztarsasag mikroelektronikai ipara is az intezet altai gyartott tornegspektrometereket
alkalmazta
gyartosorain. Az ATOMKI-ban annak idejen folytatott mfiszaki fejlesztesi tevekenyseg elismereset jelzi, hogy 1962-ben ipari kozremfikodessel jott letre egy
kisebb fejleszto csoport az intezet kereten bel ul, amely kesobb - kivalva innen a MEDICOR Mfivek onallo fejleszto reszlegeve alakult at.
Az importkorlatozasok
feloldasanak kovetkezteben a reprodukci6s jellegti
gyartasi tevekenyseg szinte azonnal megszfint. Az 1990-es evek elejetol kezdve
az intezetben kiilsf megbfzas alapjin vegzett fejlesztesi tevekenyseg specialis
celberendezesek kifejlesztesere es kivitelezesere szorftkozik. Ebben a korben
peldakent megernlftjuk elektronspektrometerek
kidolgozasat mas intezrnenyek
szamara, tovabba azt, hogy a Nernzetkozi Atomenergia-ugynokseg
megbizasa
alapjan az ATOMKI-ban keszult el Egyiptom uj ciklotronjanak izotoptermelest
szolgalo nyalabvege es egy ahhoz csatlakoz6 automatizalt radiofarmakon-eloallito celberendezes.
Az intezet kutatasai kozott - a debreceni magfizikai iskola hagyornanyainak
megfeleloen - kezdettol fogva jelentos reszt foglal el a fizikai m6dszerek felhasznalasara alapozva mas tudomanyagakban vagy eppen azok alkalmazasai tertileten vegzett kutatas. A teljesseg igenye nelkul csupan nehany ilyen teruletre
kfvanunk utalni.
Az elozo fejezetben foglaltak mar erzekeltettek, hogy az ATOMKI-ban a
foldtudomanyok teruleten - foldtani kutat6helyekkel egyuttrnfikodve - elert
eredrnenyek a foldtani kutatasok hazai fejlodesere szamottevo hatast gyakoroltak. A fizikai m6dszerekre tamaszkodo geokronol6gia eredmenyei - amellett
hogy konkret, a foldtani kutatas homloktereben allo problernak megoldasat tettek lehetove - a hazai foldtan szemleletmodjinak megiijftasat, az egyoldalu retegtani-eredetkronol6giai
szernlelet helyett az esernenykronologiai megkozelites
eloterbe jutasat segftettek elo.
A kornyezettudomanyi
kutatasok koreben az intezetnek a modern kornyezetanalitikai meresi m6dszerek elterjeszteseben jatszott szerepet emeljuk ki. A
kornyezetben talalhato antropogen es termeszetes radioaktfv anyagok meghatarozasara alkalmas merestechnikai eljarasok, valamint a fizikai m6dszerekre alapozott nyomelem-mikroanalitikai
m6dszerek kidolgozasaval, a konnyfi elemek
izotop-osszetetelenek meghatarozasat vilagszinvonalon szolgalo laborat6rium
letrehozasaval egy olyan merestechnikai bazist sikerult kialakitani, amely a kornyezettudornanynak
a szennyezo aeroszolok kutatasatol a vizbazisok seriilekenysegenek vizsgalataig terjedo teruletein kepes szoros egyuttmtikodesre ala12
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pozott meresi szolgaltatasokat nyujtani. Az intezet "Cvlaboratoriuma, az archeometriaban alkalmazhat6 meresi eljarasok bevezetese a hazai regeszet szamos
mfivelojet es intezmenyet kesztette e modern meresi eljarasok szelesebb korfi
igenybevetelere es hasznosftasara.
Az 1950-es evekben az intezet reszt vett a nuklearis orvostudomany modszereinek felhasznalasaval vegzett kutatasokban es azok eredmenyeinek alkalmazasaban, valamint a nuklearis teriileteken jartas szakorvosok kikepzeseben. Ez a
tevekenyseg osztonzoleg hatott e m6dszerek bevezetesere, a nuklearis orvostudomany celjait szolgaki else izot6plaborat6rium letrehozasara a Debreceni Orvostudomanyi Egyetemen. A kescbbiekben az intezet kezdernenyezeset felkarolva hozta letre a Debreceni Orvostudomanyi Egyetem - az ATOMKI teruleten mfikodf - pozitronemisszi6s tornograf (PET -) laboratoriumat, amelynek az
intezet ciklotronjaval elfiallitott radiofarmakonok felhasznalasara alapozott, evi
ezres nagysagrendben vegzett vizsgalatai az orvosi diagnosztika szamara hazankban egyedulallo lehetosegeket kinalnak.

Az intezet helye a hazai tudornanyos eletben
Az intezet megalakulasitol kezdve fenntartotta szoros kapcsolatat a debreceni
Kossuth Lajos Tudomanyegyeternmel,
annak fizikai tanszekeivel akkor is, amikor az orszagos gyakorlat ezzel ellenkezo iranyt vett. E kapcsolat nem csupan a
kutatasi teriileteken val6 egyuttmtikodest, hanem a felsooktatasi feladatokban
val6 folyamatos reszvetelt is jelentette. A vezetf kutat6k rendszeresen tartottak
es tartanak napjainkban is specialkollegiumokat nemcsak a Debreceni Egyetemen, hanem az orszag tobb felsooktatasi intezrnenyeben (ELTE, JATE, BGYfF
stb.) is. Az intezet kezdettol fogva sulyt helyezett arra, hogy munkatarsai vallaljak diplomamunkasok vezeteset, adjon lehetoseget diakszakkori tevekenyseg,
nyari gyakorlatok folytatasara. Az 1970-80-as evekben az ATOMKI a Debreceni
Felscoktatasi Intezmenyek es Kutatointezetek Tanacsaban is a szoros egyiittmtikodes egyik kovetkezetes szoszolojakent lepett fel, majd a politikai rendszervaltast es a tudomanyos tovabbkepzes rendszerenek megvaltoztatasat kovetoen
kozvetlenul bekapcsol6dott a Kossuth Lajos Tudomanyegyetern posztgradualis
kepzesi programjaiba. E kapcsolat erosseget mutatja, hogy a KLTE fizikai doktori programjanak tobb alprogramjat az intezet egy-egy vezeto kutat6ja iranyitotta es vezeti ma is. A szoros egyuttmfikodes szervezeti kereteinek megteremteset szolgalta a KLTE-ATOMKI kozos fizikai tanszekenek letrehozasa, valamint
az, hogy az intezet egyik alapft6ja es a felsooktatasi intezrnenyekkel egyenrangu,
a vezetesben is jelentos reszt vallalo tagja volt a debreceni Universitas Egye-
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sulesnek, Az egyetemi integracio elsf lepesekent megalakitott Debreceni Egyetemi Szovetseghez tarsult tagkent csatlakoztunk. Az egyseges Debreceni Egyetemmel tarsult intezrnenykent val6 egyuttmfikodes alapveto celjaink egyike volt
es marad is.
Az egyetemi felsookratasban val6 reszvetel mellett az intezet jelentos reszt
vallalt es vallal ma is a tudomanyos szakemberkepzes es tovabbkepzes kulonbozo teriiletein. A Nernzetkozi Atomenergia-ugynokseg tovabbkepzesi es technikai segelynyujtasi programjai kereteben az ATOMKI - osztondijas kulfoldi
kutat6k fogadasan es kikepzesen tulmenoen - tobb Izben vett reszt rovidebb,
iskolarendszerfi tovabbkepzesi programok szervezeseben es lebonyolitasaban. A
MTA altal e celra korabban biztosftott keretekre alapozva az intezet fennallasa
6ta szaznal tobb fizika szakos kozepiskolai tanar kapott lehetcseget arra, hogy
feladataink megoldasaba kozvetlenul bekapcsol6dva ismerkedjek meg a tudomanyos kutatas m6dszereivel, alkothasson kepet az adott tudornanyterulet aktualis problernairol es altalanos fejlodeserol.
E helyutt csupan roviden teszunk ernlitest az ATOMKI tudomanyos ismeretterjeszto tevekenysegercl. Immar 21 eve minden evben sor kerul a debreceni
Kolcsey Ferenc Mfivelodesi Kozpont es az ATOMKI kozos szervezeseben a
Debreceni Fizikusnapok megrendezesere. E rendezvenysorozat kereteben neves
kutat6k reszerfil - evente valtozo kozponti gondolat kore csoportosul6 - eloadasok hangzanak el, az intezetben kozepiskolai osztalyok reszere tartott rendhagy6
fizikaorakon evrfil eyre mintegy ezer tanul6 vesz reszt,
Az ATOMKI vezeto kutat6inak elismertseget Kossuth-dij (Szalay Sandor,
1952), allami dijak (Szalay Sandor, 1978; Berenyi Denes, 1988), valamint az
intezet kutat6inak odaitelt szamos allami kitiintetes es akaderniai dij, tarsadalmi
szervezetektol (MTESZ es tagegyesiiletei, alapitvanyok stb.) elnyert kituntetesek es dijak jelzik. A MTA dfjai kozul Akademiai Dijban reszesult Berenyi Denes (1963), Berenyi Denes, Vatai Endre es Varga Dezso (1969), Fenyes Tibor es
Mahunka Imre (1972), Koltay Ede, Kiss Arpad, Szab6 Gyula, Papp Istvan es
M6rik Gyula (1975), valamint Lovas Rezso (1998). A Fizikai Tudornanyok
Osztalyanak Fodijat kaptak Szalayne Csongor Eva (1988), Gyarmati Borbala
(1990), Fenyes Tibor (1991) es Koltay Ede (1993). Szalay Sandor akadernikust a
lubIini Maria Sklodowska-Curie Egyetem dfszdoktori cfmmel tiintette ki, Berenyi Denest az Academia Europaea tagjava, a Debreceni Agrartudomanyi Egyetern diszdoktorava valasztotta. Az intezet kutat6i rendszeresen kapnak felkerest
nernzetkozi foly6iratok szerkesztobizottsagaban, tudomanyos programok koordinalo testuleteiben, konferenciak es kongresszusok szervezobizottsagaiban val6
reszvetelre, valamint tobben reszt vesznek nernzetkozi tudomanyos tarsasagok
es vezeto testuleteik munkajaban.
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N emzetkozi kapcsolatok
Az ATOMKI nernzetkozi kapcsolateptto torekveseit mfikodesenek else evtizedeiben a penzhiany mellett a politikai hatter is erosen gatolta, es lenyegeben a
szocialista allamok fele iranyulo kapcsolattererntesre szfikitette Ie. A tobbnyire
egyuttmfikodesi szerzodesben rogzftett kapcsolatok sok esetben forrnalisak voltak, gyakran azonban konkret eredmenyeket hozonak, gytimolcsozonek es maig
is fennallonak bizonyultak. Mindezek mellett mar 1957-ben sikerult nehany
nyugati tanulmanyut anyagi fedezetet biztositani, majd az 1970-es evek elejetol
kezdve indult meg - a formalisnak bizonyult kapcsolatok fokozatos megszuntetesevel parhuzarnosan - annak a tudomanyos kapcsolatrendszernek a kiepitese,
amelya tudomanyos ismeretek bovitesenek Iehetoseget, az egyuttmtikodo partnereknel rendelkezesre illo szellemi es infrastrukturilis hitter kozos kihasznalasa reven varhato tobbleteredmenyt tekinti a partnervalasztas egyeduli kriteriumanak,
Kulon ernlitest erdemelnek azok a kozos kutatasok, amelyek soran az
ATOMKI-ban kifejlesztett mfiszereket kulfoldi kutatohelyeken, kozos kutatasi
program kereteben hasznaltuk fel. Ilyen volt az 1960-as evekben reszvetelunk a
dubnai Egyesitett Atommagkutato Intezet JASZNAPP-2 programjaban, amikor
is egy kitelepult kutatocsoportunk sajit magspektroszkopiai meroberendezeseivel dolgozta fel a dubnai nagyenergiaju gyorsito segitsegevel letrehozott, igen
rovid felezesi idejfi magreakcio-terrnekek adatait. Hasonlo egyuttmfikodes valosuIt meg az atomfizikai kutatasok teruleten az ATOMKI-ban epitett elektronspektroszkopiai berendezesek idegen gyorsftoberendezesek nyalibjira tortenfi
telepitese u~in a dubnai EAKI-val, majd a frankfurti J. W. Goethe Egyetem
Fizikai Intezetevel, Volt pelda arra is, hogy a kulfoldi partnerek installiltak az
ATOMKI-ban nagyrnfiszert: az amszterdami es groningeni egyuttmfikodo intezrnenyek egy nagymeretfi magneses spektrografot telepitettek az ATOMKI
ciklotronja melle allando jelleggel. Mas esetekben az egyeztetett keretek kozott
vegzett, egymast kiegeszfto kutatasok jelentik a tobbleteredrneny eleresenek
forrasat.
Az utobbi evtizedben - a ketoldahi tudornanyos egyuttmfikodesek mellett egyre novekvo sulyt kapott a nernzetkozi kapcsolatokban a tobboldalu egyuttmfikodesi programokban valo reszvetel. Peldakeppen emlitve ilyen a magfizikai
kutatasok koreben reszveteliink a NORDBALL, az EUROBALL, az EUROGAM es az EXOGAM egyuttmfikodesekben, valamint a Nernzetkozi Atomenergia-ugynokseg tobb koordinilt kutatasi programjiban. Reszt vett az intezet
az UNESCO altal szervezett nemzetkozi foldtani korrelacios programban, tovabba resztvevoje volt szamos COST -akcioprogramnak is. A reszecskefizikai
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kutatasok a CERN programjaiba valo bekapcsolodas reven jelentek meg az intezet nernzetkozi kapcsolatrendszereben,
Uj, jelentos es a jovcre nezve iranyt
mutate egyuttmfikodesi teriilet az ATOMKI programjaban a radioaktiv nyalabokra alapozott magspektroszkopiai es nuklearis asztrofizikai kutatasokban valo
reszvetel francia (GANIL - Grand Accelerateur National d'Ions Lourdes,
Caen) , nernet (GSI - Gesellschaft fur Schwerionenforschung,
Darmstadt) es
japan (RIIffiN - Institute of Physical and Chemical Research, Wako) intezrnenyekkel kozosen.
Nernzetkozi kapcsolataink lenyeges elernet jelenti a kulonbozo szintfi es jellegti nernzetkozi konferenciak, munkaertekezletek szervezese. Az elsf nemzetkozi konferenciat - 19 orszagbol tobb mint 100 reszrvevovel - 1968-ban szerveztek az elektronbefogas es a magasabb rendfi bornlasi folyamatok ternakoreben, Az azota eltelt 31 ev alatt megrendezett nernzetkozi konferenciak kozul
kiemelkednek azok a nagyenergiiju ion-atom utkozesekkel foglalkozo munkaertekezletek, amelyeket az 1980-as evektol kezdve altalaban harornevente
(eddig het alkalommal) tartottak meg. E mfihelykonferenciak az ion-atom iitkozesek kutatasa teren elert legiijabb eredmenyek megvitatasanak es publikalasanak elismert forumava valtak, A magfizika teruleten rendezett nernzetkozi
konferenciak kozul az in-beam magspektroszkopia targykoreben 1984-ben tartott szimpoziumot, valamint a legiijabb konferenciak kozul az 1997-ben Egzotikus magalakok cfrnmel rendezett nernzetkozi konferenciat erneljuk ki. 1999-ben
Physics and Society cimmel az ATOMKI
az UNESCO felkeresere, The Future
rendezte meg a budapesti Tudomanyos Vilagkonferencia egyik elfikeszftf mfihelykonferenciajat.

4

*
Az ATOMKI 45 evet atfogo tortenetet, az ez idf alatt elert eredmenyeket attekintve megallapfthato, hogy kutatasai a fo nernzetkozi iranyvonalakhoz idomulva szervesen illeszkednek a hazai termeszettudomanyi kutatasok rendszerebe is.
Bevaltva az alapitasakor hozzaflizott remenyeket, az MTA intezeti halozatanak
masodik legnagyobb videki intezetekent jelentos, olykor meghatarozo szerepet
tolt be a hazai termeszettudomanyi kutatasok szeles teriileten. Az alapito kutatoi
kor helyebe ma mar egy 6j generacio lepett. Az 6jabb evek egyre sokasodo
eredmenyei azt mutatjak, hogy ez a generacio kepes arra, hogy hordozoja legyen
a debreceni fizikai kutatasi iskola eloremutato hagyomanyainak,
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A MAGYAR

TUDOMANY"OS

AKADEMIA

KUTATOINTEZETEI

Atommagkutat6
Intezet (Kovach Adam)
Allatorvos-tudomarryi
Kutatointezet
(Meszaros Janos)
(Herodek Sdndor-Elekes Karoly)
Balatoni Limno16giai Kutatointezet
Csillagaszati Kutatointezet
(Balazs Lajos)
Filoz6fiai Intezet (Horvath Pal)
Foldtudomanyi
Kutatokozpont
(Marosi Sdndor-Poka Terez-Vero Jozsif)
Irodalorntudomanyi
Intezet (Bodnar Gyorgy)
jogtudomanyi
Intezet (Peteri Zoltdn)
Kerniai Kutatokozpont
(Vinkler Peter-Szepvolgyi [dnos-Tetenyi
Pal)
Kiserleti Orvostudomanyi
Kutatointezet
(Szabo Dezsii)
Kozgazdasagtudornanyi
Kutatokozpont
(Kovacs [dnos Matyas-Koltay JenoVdnyai Judit)
Kozponti Fizikai Kutatointezet
(Bartha Ldszlo-Gado jdnos-Gyulai
JozsifJanszky Jozsif-}eki Laszlo-Lukacs Jozsif-Szabo
Gyorgy-Tompa
KalmanVertesy Gabor)
Mezogazdasagi
Kutatointezet
(Veisz Otto)
Mfiveszettorteneti
Kutatointezet
(Timdr Arpad)
Neprajzi Kutatointezet
(Florian Mdrta-Palddi-Kovdcs
Attila)
Novenyvedelmi
Kutatointezet
(Gaborjanyi Richard)
Nyelvtudomanyi
Intezet (Kiss Lajos)
Okologiai es Botanikai Kutatointezet
(Borhidi Attila-Caldntai Miklos)
PoJitikai Tudomanyok
Intezete (Balogh Istvan)
Pszichol6giai
Kutatointezet
(Laszlo [dnos)
Regeszeti Intezet (Torok Laszlo)
Regionalis Kutatasok Kozpontja (Horvath Gyula)
Renyi Alfred Matematikai
Kutatointezet
(Csirmaz Erzsibet)
Szamitastechnikai
es Automatizalasi
Kutatointezet
(Streho Mdria-Szdsz Aron)
Szegedi Biol6giai Kozpont (Chikan Agnes)
Szociol6giai Kutatointezet
(Tamas Pal-Tibori Timea)
Talajtani es Agrokemiai
Kutatointezet
(Varallyay Gyorgy-Nemeth
Tamas)
Tortenettudornanyi
Intezet (Glatz Ferenc)
Vilaggazdasagi Kutatointezet
(Inotai Andras)
Zenetudornanyi
Intezet (Tallian Tibor)

A Magyar Tudomanyos Akademia kutatointezet -halozata felszaz esztendos.
Az egyetemi oktatastol fiiggetlen kutatointezetek tomeges alapitasa a 20. szazadi
tudomanyfejlddes eredmenye. A 20. szazade, amikor a kutatas a napi eletfelteteleink
ujratermeleseben es javftasaban - mind a technikai, mind az egeszsegugyi, mind a
kulturalis eletkorulmenyeink ujratermeleseben - nelkulozhetetlenne lett. Nelkiilozhetetlen, igy kifizet6dik a fiiggetlenitett fOaJlasu kutat6k tomeges alkalmazasa es
adott celokra szervezodott kutatointezetek letrehozasa.
A szazadelon mind az Egyesillt Allamokban, mind Europaban kialakulnak a nagy
kutatokozpontok.
Europaban a legismertebbek: a Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft (1911)
es a francia CNRS (1939) kutat6haJ6zata. Magyarorszagon 1920 utan alapitjak az
els6 kutatointezeteket allami er6b61, sajatos m6don a tarsadalom-, mindenekelott a
tortenettudomany
teriileten. Ezt a termeszettudomanyok
teriileten csak gyenge
kezdemenyek kovetik - elsosorban a maganszferaban. Az allami alapitasu "tudomanyos nagyiizem" -et, amely a kor kultuszminiszterenek, gr6f Klebelsberg Kun6nak
volt az alma, majd paradox m6don a szovjet rendszer val6sitotta meg 1949 utan,
A Szovjetunio a fejlett nyugati tarsadalmak terrnelesi, katonai elonyet - tanulva a
nemetek peldajan - a tudomanyos kutatas intenzitasanak erositesevel kivanta
behozni. E celra kiterjedt kutatointezet-halozatokat
hozott letre. Hasonl6 meggondolasok vezettek a szovjet megszallas ala kerult kozep-kelet-europai allamok
tudomanypolitikajat
1949 utan, Kozottuk a magyar tudomanypolitikat
is: nagy
koltsegraforditassal, a mar meglevo kis mrihelyekre, kis kutat6i kozossegekre alapitva hoznak letre intezeteket. Egy resziikben a kozvetlen allami-hatosagi feladatok
teljesftesehez szukseges alkalmazott kutatasokat folytatnak miniszterialis feliigyelet
alatt, masik resziik alapkutatasi celokkal az Akadernia feliigyelete ala keriil.
Az akademiai intezethalozat letrehozasanak ideol6giai-politikai celjait mar elmosta
a tortenelem (1990). A politikai-gazdasagi valtozasok, mindenekelott a tulajdonviszonyok megvaltozasa, az allami kozalkalrnazottakat sujto tarsadalmi valsag pedig
megrazta mind a terrneszet-, mind a tarsadalomkutato.intezeteket. A szazadelon mar
felismert alapelv azonban ervenyes maradt a politikai rendszer levaltasa utan is: az
intenzfven mtikodtetett tudomanyos nagyiizem a kozosseg terrnelesi es kulturalis
erokifejtesenek elso szarmi segit6je, modernizacios motorja lehet.
lgy gondolkodott az Akademia vezetese 1990 utan, amikor a rendszervaltozas
viharaiban meg6rizte kutatohalozatat. Es ez az alapelv vezette az 1997 -ben megindftott intezetkonszolidacios programot, amelynek celja: az intezethalozatot a nernzetgazdasag, a nemzeti erdekek szolgalataban tartani; a piacgazdasag korulmenyeihez
igazitani: megallitani a szetesest: megallapitani az allamilag garantalt kutat6i
letszamot, rendbe hozni az alapellatast, majd rendezni a kutat6i bereket, korszertistteni a muszerellatottsagot. Es kozben kozos erovel korszertisiteni a tudomanyos
menedzsmentet ...
Ennek a folyamatnak egyik resze az a torekvesunk, hogy az intezetek keszitsek el
a maguk "oneIetrajzat". Mutatkozzanak be a kutat6i kozossegeknek, az oktat6i es a
terrnelesi szferanak, Es egyben - mint minden oneletfras kozben teszi az ember vessenek szamot a maguk erejevel, hianyossagaival, tennival6ival. Hogy magunk
hatarozzuk meg, auton6m m6don, korszertistteseink titjait, az uj celok eleresenek
legeredrnenyesebb m6dszereit.
Budapest, 2000. okt6ber

Glatz Ferenc

