HÍREK – ESEMÉNYEK

VISSZc6MLÉK6ZÉS cZ cTOMKI cLcPÍTÁSÁNcK
h-e ÉV8OR9ULÓJÁN
cz elmúlt napokbanj a jubileum közeledtével sokat goni
doltam vissza a kezdetree Persze nem a ,h milliárd évvel
ezelôtti kezdetrôlj az ôsrobbanásról van szój hanem arról
az idôrôlj amikor h- évvel ezelôtt az cTOMKI elkezdte
mûködéséte cz h- év a ,h milliárdhoz képest elenyészôi
en rövid idôj de bizony az emberi élethez képestj vagy
egy intézmény életében bizony már jelentôs idôtartamj
amelyre érdemes visszatekintenie
cz cTOMKI alapításának h-e évfordulója tiszteletére rendezett majálii
sonj 2--1e május 2,ién elhangzott visszaemlékezés írott változatae
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Ötven évvel ezelôtt még épületünk se voltj az egyetei
mi Kísérleti 8izikai Tanszék helyiségeiben kezdtük el a
munkátô néhány – nyugodtan mondhatjuk – zöldfülû
fiatal tele ambícióvalj lelkesedéssele Tapasztalt kutató
csak kettô volt köztünkô Sza la y Sá n d o r, a Prof és Me d v e c zky La c i, a „szürke eminenciás”j az intézet szervezôjee
,öhgiban kaptuk meg elsôj felújított épületünketj mely
még az ,b--ias évek végén épült és változatos szerepeket
töltött be – árvaháznak készültj a két háború között 7ori
thy Miklósné egyetemi leánykollégiumj majd szakérettséi
gis kollégium volt –j mielôtt mi „birtokba vettük”e
12ú

2zután kezdtek peregni az évekh Megjelentek elsô
közleményeink a nemzetközi folyóiratokbanh Elkezd6
tünk külföldi tanulmányutakra5 konferenciákra járni5
amire BÉ”: elôtt nem volt lehetôségünkh Sôt egy idô
után már hozzánk jöttek tanulmányútra külföldi kollé6
gákh Már nemcsak konferenciákra jártunk5 de egyre6
másra mi is rendeztünk nemzetközi konferenciákat5 ide
tudtunk vonzani kutatási területünk számos neves kép6
viselôjéth Belekerültünk a tudomány nemzetközi vérke6
ringésébeh
Közben egyre nôtt az intézet létszáma5 egyre épültek
újabb és újabb épületei ,ezek száma ma már húszon fe6
lül vanch Ez az intézet sok más társától eltérôen „szerve6
sen” fejlôdöttN a Prof évrôl évre kiválasztotta a tehetsé6
ges végzôs hallgatókat5 összegyûjtötte lassan5 kiválogat6
va nemcsak a kutatókat és aktuális kutatási témákat5 de
a kiváló segédszemélyzetet is5 és ahogy szaporodott az
intézet így növekvô létszáma5 ahogy bôvült a kutatási
spektrum5 úgy épültek az épületek5 úgy készültek az új
berendezésekN a gyorsítók5 a spektrométerek és speciá6
lis elektronikákh És még valami jellemzô volt mindig in6
tézetünkreN a szoros kapcsolat az egyetemmel5 az okta6
tással5 a tanuló ifjúsággalh
Nem hagyhatjuk szó nélkül azt sem5 hogy az alapkuta6
tási témákon kívül az 2TOMKI6ban mindig jelen voltak
az alkalmazások is5 a kifejezetten ipari feladatoktól kezd6
ve az orvosi gyakorlat elômozdításáigh Például a PET6be6
rendezés ma is az egyetlen az országban és Bécset5 Prá6
gát megelôzve kezdte el mûködéséth
És ma5 ötven év után egy nemzetközileg ismert és elis6
mert5 világszínvonalon dolgozó intézet az 2TOMKI5 ame6
lyet ma ünneplünk5 és amely nemcsak az egyetemes tu6
domány haladásához járult hozzá5 de sokat jelentett és
jelent közvetlenül is a város és az ország társadalmánakh
Manapság sokat beszélnek az öregkor örömeirôl és
nehézségeirôlh Biztos vagyok benne5 hogy az idôs ember
legnagyobb öröme mind munkájában5 mind családjában5

ha azt látja5 hogy méltó utódok vették át a stafétabototh
New ton írta annak idején5 hogy azért tudott olyan na6
gyot alkotni5 mert óriások vállán állt5 vagyis nagy elô6
dök munkájára tudott építenih Mi viszont5 az 2TOMKI
egykori alapító tagjai azzal az érzéssel és reménnyel
tekintünk az intézet mai munkatársaira5 hogy ó riá so k
ô se i v a g y u n k.
Be ré n y i Dé n e s

professzor egyetemi és tudományos elôadásait5 aki nem
dolgozhatott Vele együtt oktatói5 tudományos közösség6
ben5 nem képes felmérni5 mit vesztetth Vesztett5 mert nem
ismerhette meg közelrôl az egyetemi tanárt5 a tudóst5 a
munkatársat5 az embert5 a felelôs egyetemi vezetôth
Példa értékû egyetemi oktató5 nevelôh Magas mércét
állított és állít önmagával és hallgatóival szemben5 de
azonnal meg kell jegyezni5 hogy saját magától sokkal
többet igényelt és követelt megh Mindig élmény elôadá6
sait hallgatni5 melyeket tudományos igényességgel és
logikusan épít fel5 lebilincselôen ad elôh 2 hallgatóság
figyelmét már az elsô mondataival lekötih Ez annak tu6
lajdonítható5 hogy minden alkalommal szabadon ad elô5
a kréta kivételével más „segédanyagot” nem használh
Volt hallgatói5 jelenlegi kollegái5 több vagy kevesebb

sikerrel igyekeznek ezt a példamutató tanári magatar6
tást követnih Tömören5 logikusan5 tudományos igényes6
séggel fogalmaz5 ugyanakkor a tömörség5 az igényesség
nem megy az érthetôség rovására5 sokkal inkább azt
segíti elôh
Személyes példája jótékonyan hat a hallgatókra5 nem
volt és nincs szüksége fegyelmezésre5 vagy hogy felemel6
je a hangjáth 2 hallgatók5 de a mai kollégák – az egyko6
ron volt hallgatók – is sok tantárgy esetében a minôsítés
érdekében készültünk a vizsgákrah Ez nem érvényes
Gábos professzor esetébenh Ilyen szintû elôadások után
hallgatóinak nagy többsége szégyellné5 hogy készületle6
nül jelenjen meg a vizsgánh Itt el kell mondani5 hogy
Gábos professzor maximálisan megbízott a hallgatókban5
fel sem merült benne – de a hallgatókban sem – a puská6
zás lehetôsége5 többször elôfordult5 hogy a vizsgázókat
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2z 2TOMKI elôtt kiállított ûúú kilovoltos kaszkádgyorsító
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