Medveczky Laszlo

Szalay Sandor
(1909. okt6ber 4. - 1987. okt6ber 11.)

Elfiszor egy kerdo mondatot akartam Irasom cimeul adni. Talan igy: miert Debrecenben van az ATOMKI, azaz a Magyar
Tudomanyos Akadernia Atommagkutato
Intezete? A valasz egyszerfi es rovid:
Debrecenben volt egyetemi tanar Szalay
Sandor es ert el olyan eredmenyeket nehany munkatarsaval, ami az egyetemi intezettol koltsegvetesileg fuggetlen kutatointezet szervezeset tette lehetove, iIIetve
sziiksegesse.
De lassuk, ki volt Szalay Sandor, mivel foglalkozott, melyek voltak eletpalyajanak fontosabb allomasai es eredrnenyei?
Ahol csak lehet, ott idezziik sajat szavaival.
Csaladi hatter, gimnazista evek
Szalay Sandor 1909. oktober 4-en sziiletett Nyiregyhazan. * Edesapja az ottani
evangelikus gimnaziumnak volt maternatika-fizika szakos tanara.
Edesapjara es gyermekkorara Igy ernlekezik vissza Szalay Sandor:
"Szab6mester nagyapam meternidjanak a csattanasa a tizeneves apam hatan volt az
a varazsvesszo, amely egy fizikus dinasztiat inditott el tulajdonkeppen. Kicsit fesziilt volt
kozottuk a viszony, mert apam nem volt hajland6 megtanulni a szabornesterseget, pedig
nagyon j61 ment a szabaszat, hat segeddel. Apam ezzel szemben az iskolabol hozott, vagy
rnasutt elerheto tudornanyos konyveket biijta es larva, hogy nagyapam ennek nem nagyon
orul, titokban kfserletezett. Nagyanyam 6cska eziist kanalait saletrornsavban feloldva
keszftett eziistnitratot es keszitette a fot6lemezeket, mert szenvedelyes fotografus is volt es
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maga ontotte a zselatinos fotoemulzi6kat. Ezeket en megtanultam tole, gyermekkoromban
1920 korul, amikor diapozitfveket keszitett sajat elfiadasaihoz.
Egyszer nagyapam a padlasajtobol kiozonlfi fustre es zakatolasra lett figyelmes, azt
hitte eg a haz es amikor felszaladt, latta, hogy az apam egy titokban keszitett gozgepet
iizemeltet, amit esak a padlason mert elkeszfteni, de az ott kitfinfien mfikodott. Ekkor
tortent, hogy mergeben a keze iigyeben levo meterniddal kiosztott nehany varazsiitest,
amellyel ki is adta merger, de egyben vegleg belatta, hogy a fiabol nem lesz soh a kisiparos
es nines, aki majd atvegye a mfihelyet. Azzal a fusttel az 0 oregkorara szant tervei es
rernenyei is elszalltak.
Nagyon okos es j6 ember volt es ezek utan ennek megfeleloen is dontott. Anyagi
helyzete megengedte, hogy negy gyermeke koziil az egyiket egyetemre kiildje. Az apam
matematika-fizika tanari szakra ment a kolozsvari egyetemre es elvegzese utan Tangl
professzor ott tartotta tanarsegednek az 1900-as evek elejen. Ez persze akkor teljesen
bizonytalan alkalmazas volt, am it evente hosszabbitottak meg, nem lehetett ra egzisztenciat alapozni. Nernsokara part talalt, meg akart nosiilni es okosabbnak latta lekoszonni
az egyetemi allasrol es Nyfregyhazara palyazott tanarnak, ami vegleges, eletre sz616
pozfei6 volt. Ott sziilettem en es erett tud6s koromban lattam egyre tisztabban azt, hogy az
apam tud6snak szi.iletett es hogy mil yen almairol mondott Ie azert, hogy csaladot alapithasson. Azt mondhatom, hogy az en tudornanyos palyafutasomhoz az ovenek kette
kellett tornie, mert fgy tudta biztositani az en es testvereim megelheteset.
Kezembe keriilt az otthoni limlomok kozott aparn diplomarnunkaja, amely 1905
koriil kesziilt el es amelyben a kolozsvari egyetem nagyon szereny tanszeken kat6dsugarakat hozott ki egy vekony aluminium folian a szabad levegore es kulonbozo anyagok
fluoreszkalasat vizsgalta a bornbazo elektronok hatasa alatt. A berendezest persze nagy
reszben sajat kezfileg kellett keszitenie. Ezek a vizsgalatok Lenard Fulop es J.J. Thomson
Cambridge-ben vegzett elektron toltes-tomeg viszony meghatarozasos
kiserleteihez
kapesol6dtak, akik mindketten Nobel-dijat kaptak ilyen vizsgalataikert es azokat alig
nehany (kb. tiz) evvel korabban vegeztek, Apam doktoralni is szeretett volna es ki
szeretett volna menni Nernetorszagba is, legalabb egy eyre, de minderrfil veglegesen Ie
kellett mondania.
Amit az apam ezek utan csinalt, azt minden psziehol6gus ma "p6ttevekenyseg" -nek
nevezne. A nyfregyhazi iskola szertarat evtizedeken at tart6, sajat kezf munkajaval nagyon
szepen felszerelte, nagymereui szikrainduktort, Tesla-berendezest, Hertz-hullamokat, stb.
csinalt es ezekben a munkakban en voltam a kisinasa. Gyermekkorom szabadideje a
gimnazium fizikaszertaraban telt el. Gyakorlatilag minden szombat-vasarnap benn dolgoztunk, sokszor reggeltol estig a fizikai szertarban, amelyet szerszamokkal es kisebb
szerszamgepekkel is felszerelt. Munkajaert soha sernmifele kitiintetest, elismerest, dicseretet nem kapott. Magatol ertetoddnek vettek, hogy a fizikatanar ilyen es ilyesmivel
foglalkozik. Visszatekintve ezekre a j6val tobb, mint fel evszazaddal ezelfitti dolgokra es a
sajat, kozben szerzett tapasztalataimra, nyugodtan es meggyozodessel allfthatorn, hogy
egy ertekes, szakmajaert rajong6, izig-verig tud6s fizikus veszett el benne, a mostoha
koriilmenyek miatt.
En mar gyermekkoromban fizikuskent nottem fel, jatekaim a fizikai szertar eszkozei
voltak es amikor gimnazista koromban beiitott a radios korszak, apammal csinaltuk az elsf
radiokat Nyfregyhazan. 1923-t61 indultak meg a rendszeres adasok Budapestrol." [1]
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Budapesten -

Eotvos Kollegium

A kozepiskolat jeles erettsegivel fejezi be Szalay, tanulmanyait a budapesti Pazmany Peter Tudomanyegyetem matematika-fizika szakan folytatja. Edesapja volt
kolozsvari ffinokenek (aki idokozben a budapesti egyetemre keriilt) a segitsegevel
osztondijas helyet kapott az Eotvos Kollegiumban. Ezzel elete masodik donto
jelentosegfi peri6dusa kezdodott, amirfil sajat maga fgy sz61:
.Azt hiszem, ez volt a kovetkezo donrf tenyezo, ami fejlodesemet befolyasolta, A
nyfregyhazi evek utan az Eotvos Kollegiumban egeszen mas legkor vart, Egy hatalmas
konyvtar kiilfoldi foly6iratokkal, kivalo tud6s tanarok, szorgalmas, kotelezf nyelvtanulas
es mfivelodes. Egyben osszekeriiltem az orszag kiilonbozd kozepiskolaibol kivalogatott,
legtehetsegesebb, hasonl6 koni fiatalokkal, akik kozul sokan elnek ma is, vezeto pozfci6ban, akaderniai tagok, vagy tudomanyos intezetekben, konyvtarakban, leveltarakban
dolgozo, kiemelkedo kutat6k. Itt a vasarnap delelotti szorakozasom az idegen nyelvfi
kiilfoldi foly6iratok olvasgatasa volt, vagy j6 idoben egesznapos kirandulas a Budai
hegyekben, ahol nagyon sokat beszelgettunk a szakmai es altalanos mfiveltsegbeli dolgokr61. Most is j6l emlekszern, hogy az egyik evfolyamtarsarn egyszer a kovetkezot
mondta: "Sandor, mi tanuljuk a fizikat, de neked a veredben van, benne nottel fel."
Egyebkent az Eotvos Kollegium alapelve volt, hogy kiilonfele szakos tehetseges
fiatalt gyfijtott ott ossze. A hallgat6knak kb. egynegyede volt termeszettudomanyi szakos,
a tobbiek humanszakosok voltak. Mfg szakmailag a kollegium a fizikusoknak egy szfik
szakkonyvtaron kfviil nem nil sokat nyiijtott, addig altalanos mfiveltsegben, humanizmusban nagyon sokat. Egy kis videki iskola legkorebol idekeriilt fiatalember ugy erezhette
magat, mint aki egy szfik volgybol feljott egy magaslatra es onnan sokkal messzebbre,
talan Europaba lat. Anyagi gondjaim ekkor nem voltak, a kollegiumban majdnem dfjtalanul teljes ellatast kaptam. Az anyagi gondok kesfibb kezdodtek, amikor megkaptam a
diplomamat, Ez 1931-ben volt, a gazdasagi vilagvalsag kellos kozepen, amikor az allarn
meg azoknak a fiataloknak sem tudott allast biztosftani, akiket optimalis korulmenyek
kozott osztondijakkal igyekezett kinevelni a magyar kulnira es tudomany szamara,
Mernokok oriiltek, ha taxi-engedelyt kaptak." En meg egy eyre megkaptam az osztondijat,
hogy befejezzem az akkor mar elorehaladott doktori ertekezesemet, de a doktoratus utan
teljesen rernenytelennek latszott a helyzet."[2]

Szegeden Szent-Gyorgyinel
A doktoralas utan Szalay csak nehany h6napig "elvezte" az allastalan, diplomas
munkanelkiiliek sorsat. Eletenek ezt koveto periodusat Igy mondja el:
.Varatlanul meghivast kaptam Szegedre Szent-Gyorgyi Albert professzor melle,
akit mindig rendkfviil erdekelt a fizika, es egy fizikust keresett ideiglenesen az intezetebe.
Ez nem volt rendszeresftett allami allas, hanem 0 a kiilfoldi alapitvanyokbol kutatasi celra
kapott penzbol, "kiskasszab61" fizetett egy evig. Ezalatt ultrahang-hullarnokat
kellett
eloallftanom. A feladatot sikerrel megoldottam es ezzel a berendezessel jutottam eletem
elso tudomanyos felfedezesehez is. Megallapftottam, hogy az ultrahang-sugarak hatasara
az oriasmolekulak szettepcdnek, szetrazodnak, depolirnerizalodnak. Igy pI. a kemenyi-
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tobol elobb dextrin, kesfibb szolocukor lesz az ultrahang hatasara. Szent-Gyorgyi raksejteket roncsolt ultrahang-sugarakkal es ilyen kiserleteket is vegeztiink kiserleti allatokon.
Szent-Gyorgyi nagyon nagy hatassal volt ram. Eletemben eloszor keriiltem akkor
egy olyan kutat6csoportba, amely bar a professzoron kiviil csak kb. ot kutatornunkatarsbol
allt, megis a vitarninkutatas teriileten a tudosvilag erdeklfidesenek kereszttiizeben lazas
ternpoban dolgozott es egyik erdekes eredmeny sziiletett a masik utan. Szent-Gyorgyiben
zsenialis kutatot ismertem meg, aki csodalatos intufcioval es eleslatassal dolgozott es
minden nap ellehettiink kesziilve valami rneglepetesre.
Elmondok errol egy erdekes esetet, amire ma is jol emlekszern: Egy szombaton
baratokkal nagy csonakkirandulason voltam, feleveztiink a Marosba es este holtfaradtan
erkeztem haza. Az intezet kis etkezofiilkejeben siitottem magamnak rantottat es nagy
etvaggyal kebeleztem be, amikor berontott Szent-Gyorgyi, a nyornaban pedig egy bolgarkertesz, nagy kosar zoldpaprikaval. "Szalay fiam, gyere segiteni!" - mondta SzentGyorgyi es rogton nekilattunk a zoldpaprikat kicsutkazni. Utana villanyhiisdaralon ledaraltuk, a levet azonnal titralta es megallapitotta, hogy a kipreselt paprika leveben sokkal
tobb volt a C-vitamin, mint az addig hasznalt kaposztaleben, sokkal kevesbe oxidalodott
es tanyerba, szabadlevegon szetteritve meg egy ora miilva is megvolt a C-vitamin tartalma.
A kovetkezo napokban mar szekerszamra jott a paprika az intezetbe, az egesz iritezet,
felesege es kislanya is paprikat csutkazott, es 50 literes ballonokban gyfilt a kipreselt
paprika leve. Rovid hetek rmilva nehany szaz gramm C-vitamint sikeriilt kristalyos allapotban elfiallftania.
Tulajdonkeppen rajta keresztiil tajekozodtam kozelebbrfil Cambridge es Oxford
feldl, az ott folyo munkarol, ezen intezrnenyek szellemerol es ebben az idfiben fogalmaz6dott meg bennem a fizikai irodalom olvasasa kozben az, hogy a magfizika volt a
fizikaban akkor az a tudornany, amely szeles lendiilettel tort elore es evrol eyre ujabb
rneglepeteseket hozott.
Szent-Gyorgyi mellett megbfzatasom 1933 nyaran lejart es en attol kezdve mindent
elkovettern, hogy Cambridge-be juthassak, Rutherford melle, a Cavendish-Iaboratoriurnba, amely akkor a magkutatas uttoro iskolaja volt."[2]

Ket ev Nemetorszagban
A Szegeden toltott akaderniai ev meg jobban megerosftette Szalay elhatarozasat,
hogy tudomanyos palyara lep es tovabb akart tanulni. Allasa nem volt, ezert palyazatokkal ostromolta az Osztondijtanacsot, de az ahitott angliai osztondij helyett
ket even at magyar-nernet csereosztondijat kapott, es ennek segitsegevel egy evet
toltott Lipcseben a kesfibbi Nobel-dijas Debye professzor mellett, aki szinten
ultrahang-kiserletekkel foglalkoztatta es ott elektroliteken sikeriilt egy erdekes
felfedezest tennie. A kovetkezo evet Miinchenben toltotte Zen neck professzor intezeteben piezoelektromos vizsgalatokkal, Amikor hazajott, csak Nyiregyhazara,
a sziileihez mehetett, mert allasa meg mindig nem volt. Ez mar harem evvel a
doktoratusa utan volt, 1935-ben.
Az utolso pillanatban jott a meghivas: Gyulai professzor, akit akkor helyeztek Debrecenbe, tanarsegednek hivta maga melle az Orvoskari Fizikai Inte-
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zetbe. * Nem volt mas valasztasa, es bar nem nagy orornmel, de elfogadta az allast,
azert is, mert Gyulai professzort meg Szegedrfil jol ismerte es igen nagyra becsiilte.· Tisztaban volt azzal, hogy ez a Fizikai Tanszek van az orszagban a legelmaradottabb allapotban, de annak is tudataban volt, hogy Gyulainak nagy
sziiksege van ra, mert szeretne az intezetet rendbe hozni, es neki most torleszteni
kell az osztondijas evekert.
.Azutan felvillant egy Ids napsugar, mert meg Nyiregyhazan edesapamnal hamarosan megkaptam az Osztondfjtanacs ertesfteset, hogy fel evre all ami osztondijat
kaptam Angliaba. Rogton Irtam a Cavendish-Iaboratoriumba
Rutherfordnak es kertern,
hogy vendegkent dolgozhassam a laborat6riumban. Hamarosan megkaptam a valaszt,
hogy szivesen lat. Amikor kijutottam, akkor tudtam meg, hogy eleg kiveteles szerencse
volt, mert minden megiiresedi5 vendeg munkahelyre legalabb 8-10 ertekes palyazo
jelentkezik a vilag es kiilonosen a brit birodalom minden reszebol. Azt hiszem, akkor mar
megjelent publikacioirnnak es volt professzoraimt61 kapott ajanlasoknak koszonhettern,
hogy ram esett a valasztas.l'[Z]

A kiutazashoz Gyulai egyeterteset is megkapta.
Cambridge-ben Rutherfordnal
Szalaynak nem volt tehat mas valasztasa, minthogy elfogadja a debreceni tanarsegedi allast 1935-ben Gyulai mellett a debreceni Orvoskari Fizikai Intezetben.
Az intezet eleg siralmas allapotban volt, szinte szernelyzet es felszereles nelkiil,
ideiglenesen elhelyezve egy nem arra a celra kesziilt epiiletben. ** (A KLTE
Kiserleti Fizikai Intezete ma is ebben az epiiletben mfikodikl) A folyosokon es a
lepcsfihazban volt ugyan piros kokusz futoszonyeg, de a szertarban, a laboratoriumokban·csak nagyon keves hasznalhato allapotban lev6 mfiszer, eszkoz volt,
a rnfihely sem volt mfikodfikepes. Termeszetesen ebben a cambridge-i kiutazasra
varo felevben csak a kiserletes oktatashoz sziikseges elokesziiletekre volt lehetfiseg.
1936 marciusaban Szalay megkezdhette 6 honapi osztondijas munkajat a
Rutherford altal vezetett Cavendish-laboratoriumban,
ami az akkori atomrnagkutatas nehany intezrnenye koziil talan a Iegnevesebb volt. Szalay Igy irja Ie:
"Az intezet nem tett valami impozans benyomast. Evszazados, elavult epiiletek,
beliil vakolatlan, nyers teglafalakkal, sok regi felszereles es az iijak is nagy reszben hazilag
kesziiltek, magukon viseltek az amati5r kezek altai hirtelen, lazas sietseggel osszedobott,
osszetakolt jelleget. Megis kozottiik volt pI. a vilag legelsi5 atomgyorsit6ja, amivel sikeriiIt
mesterseges gyorsftassal atommagokat atalakitani." [2]

* A debreceni,

**

kesfibb Tisza Istvan Tudornanyegyeternet 1912-ben alapitottak. Mfikodeset a Teol6giai, a Jogi es a Bolcseszet- tudornanyi Karral kezdte, majd 1918 oszen megnyflt az Orvostudomanyi Kar, amelynek kereteben 1923-ban Kemiai es Fizikai lntizetek letesultek, A Bolcseszettudornanyi Karnak Matematika Tanszeke is volt, fgy a Bolcseszeti Kar kereteben lehetdseg volt
matematika-fizika es kernia-fizika szakos tanarok kepzesere.
Az epulet eredetileg Tanft6k Arvahaza volt.
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"Ma is el keIl gondolkozni azon, hogy milyen roppant egyszeni eszkozokkel fedezte
fel Chadwick ugyanitt a neutront, vagy ket evvel kesobb a Joliot-Curie hazaspar a mesterseges radioaktfv izot6pokat Parizsban." [1]

Cambridge-ben elfiszor lelkiismeretesen elvegezte mindazokat a laboratoriumi gyakorlatokat, amit ott az egyetemi hallgat6k elvegezhettek. Ezekrol a
meresekrfil olyan jegyzckonyvet vezetett, amely az eszkozok rneretet, adatait is
tartalmazta, fgy azok kesobb Debrecenben megvalositasra es az egyetemi oktatasban bevezetesre keriilhettek. A tovabbiakban W.Y. Chang kfnai osztondijassal
dolgozott egyiitt, munkajukbol egy olyan szfnvonalas publikacio sziiietett, amelyet a Royal Societyben is bemutattak es publikaltak.
A cambridge-i tartozkodas nagyon eredmenyes volt, egesz eletere sz616 tanulsagokkal is szolgalt, am it fgy fogalmazott meg:
"A legnagyobb hatas, amit ez az intezet gyakorolt ram, nem is az, hogy megtanultam
a kiserleti magfizikai kutatas alapvetfi mestersegbeli, technikai kellekeit, hanem az, hogy
ha az ember littoro, tij teriileten kutat, mindenkeppen sajat kezzel keIl keszitenie a felszereles jelentos reszet, es azt, hogy egy intezet produktivitasanak nem a nagyvonahi felszereles, a sok penz, a modern epiiletek, a nagy szervezet az alapvetfi tenyezfii, hanem a
benne dolgoz6 szeIlemi ertekek, tehetsegek es az intezet kialakult tudornanyos legkore,
ami az ott dolgoz6kat inspiralja. Ezek meIlett terrneszetesen targyi feltetelek biztositasa is
sziikseges. Egy rendkfviil hatekony, tehetsegszelekcios rendszer biztosftotta, hogy az ilyen
laboratoriurnba a legtehetsegesebb fiatalok keriiljenek ossze. Ezt kiilonbozo osztondfjak
tettek lehetove. Maga Rutherford is ezen osztondijas rendszeren keresztiil keriilt Cambridge-be es viszonylag rovid palyafutas utan mar elenjaro tudomanyos pozfci6hoz jutott.
Igy fiatal, energikus eveit mar nagyon kedvezf helyzetben hasznalhatta ki a tudornany
elfibbre vitelere."[2]

A cambridge-i hasznosan es eredmenyesen toltott 6 h6nap utan a tapasztalatok tanulsagait igy foglalta ossze Szalay: .Sokkal tobb optimizmussal tertem
haza, mert megtanultam, hogy sajatkeziileg kesritett, szereny felszerelessel is lehet
ertekes, uttoro tudomdnyos munkdt vegezni, es ha valamit el akarok erni Debrecenben, akkor a legjontosabb az; hogy tehetseges fiatalokat gyiijtsek magam
kore. "[2]
A tanarsegedi evek Debrecenben
Cambridge-bel egy magfizikus ter haza Debrecenbe, beall az intezet rnunkajaba es
hozzalat a magfizikai kutatasok magyarorszagi meghonositasahoz. Gyulai megengedte, hogy ne az 6 ternajan, szilardtest-fizikaban dolgozzon, hanem atornmagfizikat csinaljon, de a tanszeki keretb6l erre nem tudott penzt adni. Tangl professzor volt az, aki az intezet ellatmanyarol fiiggetlen 2000 pengos akaderniai tamogatashoz hozzasegiti. Ezzel biztositva volt az anyagi alap tudornanyos kutat6tevekenysege beinditasahoz. Lazas ternpoban kezd hozza Cambridge-ben kialakult kutatasi terveinek realizalasahoz, Ezekrfil Igy szolt:
"Szinte kettos eletet keIlett elnem az intezetben a tudornanyos munkarnat iIlet6en.
Nagy eroproba volt emberileg is. A debreceni evek nyomaszt6an nehezek voltak, sok
lelkesedes es kitartas kellett ahhoz, hogy i1yen konilmenyek kozott meg tudornanyos
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munkara is maradjon energia. Legalabb napi 12 orat dolgoztam, altalaban tobbet is, mert a
tudomanyos munkara csak ejszaka maradt idem az oktatasi es fejlesztesi feladatok mellett.
1937 nyaran a becsi Radium Intezetben Stephan Meyer professzornal dolgoztam,
mert akkor meg nem volt radium Debrecenben. 0 frt az erdekemben a csehszlovakiai
uranbanyaszatnak es azok onkoltseges arban adtak el nekem radium-D anyagot, amib6l
Debrecenben rendszeresen pol6niumot vontam ki. A pol6nium alfa-sugaraival bombaztunk konnyfi atommagokat es vizsgaltuk az azok atalakulasanal fellepf rezonanciakat, E
teriileten az intezetben sok publikacio, doktori disszertacio, sot kandidatusi ertekezes
sziiletett egeszen az 1960-as evekig, Ebben sokatjelentett az a rendkiviil finom, preparativ
technika, amit a nagytisztasagii es kis pontszerGre koncentralt polonium-preparaturnok
keszfteseben kifejlesztettem. Ez akkor egyediilallo volt."[2]
Az elsii, Magyarorszagon vegzett magfizikai munkdjdt Szalay Sandor 1939ben nemzetkori fotyoiraiban publikdlta, es a: elismerest aratott.[3] (lasd 2. abra.)
1940 tavaszan Szalay a szegedi Eotvos Lorand Kollegiumban lesz instruktor
tanar, Kutatomunkajat ezzel kiszelesiti, mert a debreceni bazis is megmaradt, ahol
hetvegeken, vakaciokban a szokasos lazas temp6ban dolgozik es Szegeden az
ottani egyetem Kiserleti Fizikai Intezeteben is kap kutat6 laborat6riumot.

Professzori kinevezes -

habortis evek

Szalay meg Szegedre va16 tavozasa e16tt, 1939-ben megszerezte az egyetemi magantanari kepesitest. Gyulai 1940 6szen a visszacsatolt kolozsvari egyetemre tavozott es utodjaul az intezet igazgatojaul Szalay Sandort nevezik ki professzomak,
31 eves koraban. A professzori kinevezes anyagi problernait megoldotta, de a tudomanyos munka lehetosege ett61 nem lett lenyegesen jobb, ugyanakkor jelent6sen megn6tt a felelossege. Els6 feladatanak az orvostanhallgatok es a fizika szakos tanarjeloltek oktatastechnikai felteteleinek javitasat valasztotta. * A habonis
nehezsegek ellenere Iepcsozetesen emelked6 padozat epiil a tanteremben, az epiilet jeient6s resze kozponti ftitest kap. A tanterembe es a laborat6riumokba a felaggatott elsotetftd vasznak helyett red6ny6k keriilnek, hogy csak a leglatvanyosabb fejleszteseket emlftsern. Persze mindezek realizalasa az akkori lehetfisegek
kozott nem volt lebecsiilend6 fejlesztes. Az oktatas zavartalan folytatasa mellett
azert a kutat6munka sem allt meg az intezetben. Ket tanarseged doktori ertekezest
keszitett es doktoralt is. Mar folytak Csongor Eva disszertacios meresei is, amikor
1944 szepternbereben az intezet bombakart szenvedett. Az 6 doktori ertekezesenek az eredmenyeit tartalmaz6 publikacio volt az els6, amelyet amerikai
foly6irat (Physical Review) fogadott el kozlesre a debreceni intezetbfil.
A habonis esemenyek miatt 1944 6szen csak negy orvosprofesszor maradt
Debrecenben, mert kormanyrendeletre az egyetem orvosi karat Nemetorszagba
rnenekitettek. Szalay a felszerelesek ladakba csomagolasara vonatkoz6 rendelkezeseket elszabotalta, Igy azok elszallithatatlan allapotban voltak, amikor Vitez
Istvan miniszteri biztos harem teheraut6val megjelent, hogy az intezet felszere-

* Fizikai

gyakorlatok cimmel 19M-ben segedkonyvet jelentet meg orvostanhallgat6k fizikai
gyakorlataihoz a Debreceni M. Kir. Tisza Istvan Tudomanyegyeterm Nyomda kiadasaban,
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leset nyugatra vigye. Helyben maradasaval es helytallasaval
szerzett erderneit az
akkori dekan, Santha Kalman, az ideiglenes nemzetgyfiles
volt alelnoke, frasos
nyilatkozatban
meltatta (1946. jiinius 5.):
"A voros hadsereg bevonulasa es a felszabadulas szolgalati helyen talalta. Azon
kevesek koze tartozott, akik alulfrottal, mint akkori orvoskari dekannal egyiitt szilardan
kitartottak a debreceni tudomanyegyetem helyben maradasa mellett. Mint helyen rnaradott, nagy szolgalatokat tett a klinikai telepnek es az egesz egyetemnek azzal, hogy a
tavol levf egyetemi f6memok helyett az egesz iizem mfiszaki feliigyeletet vallalta,
EIs6 volt azok kozott, akik intezetiik megmentesen es biztosftasan faradoztak. Olyan
id6ben, amikor masok meg alig mereszkedtek mozogni, 6 elete veszelyeztetesevel is
bombaserillt intezete kijavitasahoz sajat erejebol hozzafogott, felszereleseert kesobb is
helytallott es lenyegileg minden eszkozet epsegben atmentette.
Minden erejevel azon volt, hogy az egyetemi oktatas rninel el6bb megindulhasson es
a tudornanyos oktatas, valamint tudomanyos szfnvonal restauralodjek.
Meggyfizodesem, hogy Dr. Szalay Sandor az iijjaepites es dernokracia ugyet mas
iranyii tevekenysegevel jobban nem szolgalhatta volna, mint helyben maradasaval es szolgalati helyen folytatott munkajaval."
Szalay Igy jellemzi a habonis idoszakot:
"Nagyon nyomaszt6, nehez evek voltak ezek, a haboni zivatarai, majd a vegen mar
bombazasok kozott is. Az intezet felszereleset es konyvtarat nehany hallgat6, gyakornok
es a tanarsegedeim segftsegevel sikeriilt megmenteni a karosodastol, fgy az oktatas a felszabadulas utan hamar megindulhatott kiserleti bernutatasokkal, laborgyakorlatokkal, amikor Budapest meg ostrom alatt volt. Nagyon j6 hallgat6ink voltak akkor, reszben katonai
szolgalatbol visszaszivargott fiatalok, reszben munkaszolgalatbol visszatert, megmenekiilt
uldozottek. "[2]
A haboni utani evekben tobb tehetseges orvostanhallgato,
illetve orvos elt
azzal a lehetoseggel,
hogy az intezet termeszetes radioaktiv forrasokkal rendeIkezett es e radioaktiv izotopokat nyomjeltiikent hasznaltak kiserleteikben.
Magyarorszagon
elsfikent a debreceni Orvoskari Fizikai Intezetben alkalmaztak
a
nyornjelzeses
modszert orvosbiologiai
es farmakologiai
vizsgalatokhoz,
amit szamos kozlemeny bizonyit. Egy rnasik jelentosege is volt ennek a tevekenysegnek:
mas hazai egyetemek orvosai is itt nyertek kikepzest sajat izotop-laboratoriumaik
beindftasahoz.
Valtozast jelentett az intezet eleteben az 1950-es ev, amikor az addigi
Orvoskari Fizikai Intezetet az 1949-ben letesitett Termeszettudomanyi
Karhoz
helyeztek at .Kiserleti Fizikai Intezet" elnevezessel. * Ezzel jelentos mertekben
megnott a tanszek oktatasi feladata, de az oktatok szarna is.
Az 50-es evek elejen oriasi nyornassal hivtak Szalayt az akkor alapitott Kozponti Fizikai Kutatointezet
(KFKI) Magfizikai
Osztalyanak
megszervezesere,
kitfinf munkafeltetelek
igeretevel.j l J] Ezt a elutasitotta. Ez volt az else hatarozott
megnyilvanulasa
Debrecen varosahoz valo eras kotodesenek,
amely azutan egesz
eleten at elkiserte.

* (ldsd

a tuloldalon)

591

Szalay Sandor
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Amikor 1947 jiiniusaban a hadifogsagbol visszatertern, mint volt kolozsvari egyetemi dolgozonak a miniszteriumban kellett jelentkezni, de en el6bb Szalayt kerestem fel az intezetben. A habonis karoknak meg nem tfintek el teljesen a nyomai, de az intezetben intenziv munka folyt. Tobb, sokat fger6 otlet megvalositasanak kezdeti nyomai is lathatok voltak mar, az alfa-spektrometernek egy vasiiti
kocsi kerekebfil kesziilt vasmagja, a toroid szektor tfpusii beta-spektrometer nehany mar elkesziilt darabja, ket rez habver6 iist, ami kesobb egy elektrosztatikus
generator modelljenek alkatresze lett, stb. mind nagy tervek elokesziiletenek voltak jelei. A Foldtani Intezet kozetgyfijtemenyebfil szarmazo nehany Velenceihegysegi granitminta radioaktivitasat akkor mertek az intezetben keszult ket
hordozhato Geiger-Muller csoves mfiszerrel.
Szalay a vezetesevel folyo kozel egy evtizedig tarto urankutatasi ternanak
kezdetet Igy mondja el:
"A haboni alatt gyakorlatilag nem volt nemzetkozi ertelemben vett informacioarmlas, nem kaptuk a foly6iratokat. 1945-ben a Smyth-Report volt az els6,* amelybol a
haboni utan ertesultiink az atomenergia drarnai felszabadftasarol, Aki a Reportot figyelmesen olvasta es ertett valamit a magfizikahoz, rogton latta, hogy itt a bekes alkalmazasnak mil yen oriasi jelentosege van a jovoben. A banyaszati hatosagoknal erdeklodtern,
hogy milyen Magyarorszag szenkeszlete es megtudtam, hogy mindossze 30 evre van eleg,
gazdasagosan kibanyaszhato szenkeszletunk. Az olajterrnelesunk az orszag szuksegletenek talan 1O%-at tudta fedezni.t'[I]
.Akkor egeszen tisztan lattam magam elott, hogy az energiahordoz6kban nagyon
szegeny Magyarorszagon dontfien fontos volna tudni, hogy van-e Magyarorszagon uranium. Minthogy egyediil Debrecenben volt akkor Magyarorszagon atommagkutatas, a
kezdernenyezes megtetelere magamat ereztem hivatottnak es felelosnek. A Foldtani Intezet segftseget kertem, es kaptam is alapkutatasi tamogatasi jelleggel 1947-ben 10000 Ftot. Ebbol kesziiltek az elso hordozhat6 Geiger-Muller csoves szarnlalo-berendezesek, es
Foldvari Aladar geol6gussal 1947-ben szalltunk ki eloszor a valoszfnfisithetf
helyekre.**
A geologusok akkor egyebkent teljesen remenytelennek lattak, hogy Magyarorszagon

* (a;

*
**

ellJzlJ oldalrol.) A lefrat szerint:
"Az Orvoskari Fizikai Intezet es Tanszek elnevezese a jovoben Kiserleti Fizikai Intezet es
Tanszek. Az intezet felszerelese, dologi javai, szemelyzete es koltsegvetesileg biztositott
szernelyi es dologi juttatasai teljes egeszeben a Termeszettudornanyi Kart illetik.
Budapest, 1950. aprilis 7. - A Vallas es Kozoktatasugyi miniszter rendeletebol:
Vizsolyi Endre s.k."
A Vallas es Kozoktatasugyi Miniszteriurntol az Egeszsegugyi Miniszterium 1951-ben vette at az
Orvosi Kart, amely onallo Orvostudomanyi Egyetemkent mfikodott tovabb, A Debreceni Tudomanyegyetern (mivel a Teologiai es a Jogi Kar iddkozben megszfint) 1951 6ta ket karral, a
Bolcseszettudornanyi es a Termeszettudornanyi Karral rmikodik,
H. D. Smyth: A General Account of the Development of Methods of Using Atomic Energy etc.,
USA Government Printing Office, 1945.
A geol6gusok velernenye szerint Magyarorszagon uran es t6rium elvileg a savanyii eruptfv
kozetekben fordulhat elfi, amelyeket felszini kibiivasban a Velencei-hegysegben es a Mecsek
hegysegben talaltak.

592

Medveczky Laszlo

urant lehet talalni, lgy a kutatas egyel6re tudornanyos hobby-jellegfi volt, amelyet nyari
szabadsagunk terhere vegeztiink. "[2]

Az elsf terepi mereseket 1947 augusztusaban a Velencei-hegyseg granitjaiban vegeztek es az volt az eredmeny, hogy az ottani savanyii eruptiv kozetek urantartalma csupan 2-2~5-szor nagyobb, a toriumtartalma viszont 3-5-szor nagyobb a
foldkereg atlaganal.
A kovetkezo kiilszini mereseket 1949-ben vegeztek, ekkor a Mecsek hegyseg granites teriiletein volt az expedicio.
"A felhalrnozodas e)s6 nyomat 1949 augusztusaban a meesek-szabolesi Lantosvolgyben eszleltiik."[4]
"A Meesekben egy szenkibuvdsra talalornra ratettem a Geiger-Miiller szarnlalot es
az sfirfin kopogni kezdett. Megbeesiiltem a radioaktivitast es az a granitokhoz kepest
mintegy negyvenszeres volt. Ezutan tobb meeseki szenbanyaba is leszalltunk es val6ban
eszleltiink jelent6s urandiisulast, ami azonban meg tavol volt att61, amit banyaszni erdemes.
1952-ig meg egy sor szenbanyabol kertem be ladaban mintakat es Debreeenben
folytattuk telen is a kutatast es kideriilt, hogy a Dundntul sok szeneloforduldsdban taldlhat6 urdn. Ezt az anornaliat jelentettiik az Miami vezetesnek es kertiink nagyobb tamogatast, illetve a vizsgalatok kiszelesfteset. Ez azutan meg is tortent, de ipari vonalon,
t6liink fiiggetleniil, szovjet szakemberek kozrernfikodesevel. 1954-ben talaltak meg a
mfivelesre erdernes koncentraciojii ercet, alig par km-re azokt61 a helyekt61, ahol mi is
mertiink, Pees kozeleben.t'[I]
.Kozben engem mar 1950 6ta nagyon foglalkoztatott az a rejtely, hogy mil yen er6
gyfijtotte az urant a szenbe azoknak a moesaraknak a vizebfil, amelyekben azok a novenyek eltek sok milli6 evvel azel6tt, amelyekb61 a szenek keletkeztek. Itt tehat egy olyan
rejtelyt lattam meg a terrneszetben, amihez nem volt kitaposott tit es intuitiv sejtessel
teljesen ismeretlen iiton kellett elindulni. Rovidesen megtalaltam a valaszt.l'[Z]

Nyilvanvalo, hogy voltak idfiszakok, amikor hatalmas granites teriiletek aIJtak kerniai lepusztulas alatt es az uranium oldatba keriilt. Ha az ilyen felszini
vizek bornlo organikus (novenyi) anyaggal keriiltek erintkezesbe, akkor az uranium kicsapodhatott, feldiisulhatott es megkotve maradt az egesz szenesedes
soran.
1951 oktobereben egy almatlan ejszakan jott az az otlete, hogy a diisulasban
szorpci6s folyamatr61 van sz6 es ilyen folyamatok a terrneszetben ma is mfikodhetnek es laborat6riumban is megismetelhetoek, Meg akkor ejszaka atrnent a
laborba, tisztitott tfizegre ontott hig uraniumnitrat oldatot, es azt tapasztalta, hogy
* A Velencei hegysegben alkalmazott merest modszert I949-ben a Science-ben publikaltak
felesegevel, Csongor Evaval. (A. Szalay and Eve Csongor: Determination of Radioactive
Content of Rocks by Means of Geiger-Muller Counters, Science, 109 (1949) 146-147.) 1949
februarjaban a washingtoni Science Service-tel erkezett egy lathatoan cenziirazotr level, hogy
levelhez rnellekelt cikket 400 ujsag szarnara adtak Ie informacios anyagkent, Ennek bevezeto
mondata a kovetkezo: "American scientists and atomic prospectors hunting for the atom bomb
element uranium have some tips from behind the Iron Curtain." Ennek az elismeresnek a
hideghabonis evekben termeszetesen nem volt celszerf publicitast adni, az iijsagcikk az otthoni
Iroasztalflokba keriilt.
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azt nehany masodperc alatt rendkiviili medon megkototte. Amikor Foldvari Aladarnak ezt elmondta, 0 gratulalt es azt mondta, hogy Szalay eredeti felfedezest tett
a geokemiaban, egy uj geokemiai torvenyt fedezett fel. Ez Szalay Sandor eletenek
egyik legjelentiisebb felfedezese, amiert 1952-ben megkapta a Kossuth Dijat.
A tovabbiakban sikeriilt bebizonyitania, hogy az uran feldiisulasa a tozeghuminsavak kationkicserelf tulajdonsaganak kovetkezrnenye. A huminsavak szerepere vonatkozo vizsgalatok az uraniummal, mas nehezfernekkel es hasadasi termekekkel kapcsolatban meg hosszii evekig foglalkoztattak, es kideriilt a torvenyszerfiseg altalanos, alapvet6 bio-geokemiai jelentosege a termeszetben. .Munkatarsakkal mintegy 15 evig dolgoztunk a jelenseg reszleteinek tisztazasan, tobb
doktoratusi es kandidatusi dolgozat keszult e temakorben, Azt hiszem, e: a felfedezesem hozta meg a legtobb nemzetkozi elismerest. Tobbek kozott 1968-ban a Sved
Tudomanyos Akademia plenuma elott egy egesz ester betolto eloadast tarthattam
rola."[7]
A fenti vizsgalatok alapvetf eredetisegenek es elismertsegenek leghfvebb
bizonyfteka, hogy az eredmenyeket osszefoglalo, 1964-ben megjelent kozlernenyre [10] meg ma is (30 ev elrmiltavall) gyakran hivatkoznak a nernzetkozi irodalomban.
Szigoruan titkos: uj kutatointezet

sziiletik

Az uran elfifordulasat a szenben jelentettek az allami vezetesnek. Ennek eredmenyekent 1952 nyaran az Orszagos Tervhivatal ("piros csfkos", szigonian bizalmas
levelben) azzal kereste meg Szalayt, hogy az uran szenhamubol valo kinyeresenek
iigyeben a Veszpremi Nehezvegyipari Kutatointezettel (NEVIKI) vegye fel a kapcsolatot. Ezt az egyiittmfikodest Szalay a leghatarozottabban elutasitotta, a ternaval onalloan kivant tovabb fogJalkozni. Meg 1952 kora oszen szovjet szakernberek jelentek meg az intezetben. Tajekozodtak az addig vegzett urankutatasi rnunkarol, eredmenyeirfil es aktivitasmereseket vegeztek az intezeti, majd a sajat mfiszereikkel is.
Oktober vegen a Tervhivatal akkori elnoke, Vas Zoltan latogatott az intezetbe. Errol bovebben Irok, nem azert, mert sorsfordulo volt Szalay es az intezet
eleteben, de ahogyan a latogatas lezajlott, reszleteiben igen jellemz6 volt a szereplokre. En f6leg Szalayra gondolok.
Oktober vegen a Tervhivatal vezetojenek titkarsaga telefonon kozolte, hogy
Vas Zoltan meglatogatja az intezetet, de ezt titokban kell tartani. Meg a kozvetlen
munkatarsak is legfeljebb csak annyit tudhattak, hogy magas szintfi latogato fog
erkezni. Senki sem gondolta, hogy mar reggel 8-kor betoppan. Szalay mindig az
ejszakaba nyiiloan dolgozott, es rossz alvo leven, ilyen koran meg agyban volt.
Felesege, aki ekkor mar docens volt az intezetben, fogadta es kalauzolta a Tervhivatal elnoket az intezet megtekinteseben. Hozzam az emeletre mar egyiitt erkeztek harman. Lelkesen mutattam a neutronok altal visszalokott protonok nyomait a
magfizikai emulzios lemezen. Vas Zoltan udvariasan megnezte, de azt kerdezte,
hogy mikor lesz ebbol forint a nepgazdasag szamara. Valaszt nem Szalaytol,
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hanem a munkatarsaitol varta. Mi azt mondtuk, hogy az elsfi spektroszkopiai vizsgalatokat meg nines szaz eve, hogy Kirchhoff es Bunsen elvegezte, es ki gondolta
akkor, hogy majd a Rakosi Mfivekben Csepelen emeletes epiilete lesz a spektralanalitikai vizsgalatoknak. Vas Zoltan kinezett az emeleti szoba ablakan es ott a
szornszedos debreceni Gyogyszergyar Vallalat es egy iizernelf mfikogyar epiiletet
latta. Kerdezte, hogy mik azok, es rogton hozzatette, hogy ezek rovidesen eltfinnek es helyiikre egy 1000 fOt foglalkoztat6 kiserleti iizern telepiil. Szalay ez
ellen tiltakozott, mert az ilyen rohamos fejlesztest nem tartotta helyesnek. Szerinte
az egyetemet vegzetteknek is csak csekely szazaleka lesz alkalmas kutat6i palyara, (A Tervhivatal 1952-ben a szenhamuban levf uran iizemi kinyereset
tervezte Debrecenbe, ezert szerepel itt a nagy letszam.) Vas Zoltan latogatasakor
meg kerdes formajaban hangzottel: "Mikor tesz Ie az asztalra 1 kg urant Szalay
elvtar~rZ)I'
'·'k ozoSdni
.,
..
kid"
vas 0 tan taje
ru a k art az intezet
tagjama
a nye vtu asaro'I· IS. S za Iay
ernlitest tett az intezetben foly6 orosz nyelvtanfolyamr61, de a valasz nem volt kielegitd. Vas Zoltant az angol nyelvtudas erdekelte. Mint mondta, az a fontos, mert
baratainktol minden segitseget megkapunk. A valasz alapjan Szalay rovidesen
megszervezte az angol nyelv oktatasat egy kezdf es egy halado csoportban.
Visszamentek az igazgatoi szobaba, es Vas Zoltan telefonalni akart. Abban
az idfiben a telefonviszonyok lehetetleniil rosszak voltak Debrecenben. Szalay
erre figyelmeztette Vas Zoltant, megmondva, hogy Debrecenben most olyan rossz
a telefonalasi lehetoseg, hogy az emberek mindeniitt a keszulek melle teszik a
kagylot, varva, hogy a napi egy, esetleg ket tarcsazo biigast kifogjak, Vas Zoltan
nagyon meg volt lepodve. Errol nem tudnak, pedig Debrecenbe nagyon komoly
csapagygyarat kfvannak telepiteni. Szalay erre megjegyezte, hogy sok minden van
meg maskent, mint ahogyan azt a legfelsobb vezetoseg ismeri. Vas Zoltan magaval vitte Szalayt a Kossuth Egyetemre es az akkor letesiilt Hajdiisagi Gy6gyszergyarba (Penicillingyar), ahonnan harem vegyeszrnernokot akart eliranyitani a
letesftendo kiserleti iizembe. Erdekes epizod volt, hogy amikor Szalay miniszter
iirnak sz6lftotta Vas Zoltant, ezt a rnegszolftast Vas Zoltan elharitotta, mert ez ot
nem illeti meg.
Vas elvtarsnak szoktak szolitani, amit viszont Szalay nem szivesen fogadott, mert mint mondta, 0 nem elvtars.
Talan tiilsagosan sokat foglalkozom itt a Tervhivatal elnokenek nehany oras
latogatasaval, de amit errol frtam, jellernzo a szereplokre, es az idokre is, arnirfil
eddig senki sem szolt, rneg kevesbe irt. A Tervhivatal elnokenek latogatasa dontd
fordulat volt Szalay es az egesz intezet eleteben. Vas Zoltan felsz6lftotta, hogy egy
ipari kutatointezet es termelouzern letesitesenek tervet minel hamarabb juttassa el
hozza, az Orszagos Tervhivatalba. Ez ket heten beliil megtortent.
Vas Zoltan latogatasa fordul6pontot jelentett a Szalay Sandor altai vezetett
kis egyetemi egyiittes tamogatasaban, 1953. rnarcius I-tol egy 24 fonyi statuszhelybol allo kutat6csoportot bocsatottak az. egyetemen keresztiil Szalay rendelkezesere. Ez jelentos segftseg volt munkaerf szernpontjabol, de ugyanakkor a
zsiifoltsag, es a sziikseges koltsegvetesi fedezet hianya iijabb nehezsegeket jelentettek. A partvezetoseg 1953 tavaszan kozolte Szalayval, hogy az intezet-tervet
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elfogadta, es tarnogatja egy tij kutatointezet felallitasat. * Felszolitottak, hogy reszletes elkepzeleseit, mint egy akademiai kutatoiruezet tervet dolgozza ki es nyiijtsa
be az akadernia elnoksegehez. Ez 1953 aprilisaban megtortent es jovahagyasra is
keriilt. Az intezet letesiteserfil intezkedf Minisztertanacsi hatarozat 1954 januarjaban sziiletett meg. (Az eredeti hatarozat masolatat lasd a 3. abran.) A letesitesrdl sz616 rendelet nem a jelenlegi nevrfil sz61, de mire az intezet elsf epiiletebe, a szomszedos epiiletben leva volt szakerettsegis kollegiumba bekoltozhetett,
addigra a nevet is ajelenlegire valtoztattak.IS]
Egyiddben a katedran

es a kutatointezetben

Az 1953-ban kapott szernelyi keret sok problem at megoldott, amire addig nem
volt munkaero. Bar atmenetileg nagy volt a zsiifoltsag az egyetemi tanszek epuleteben, ezen a teren is javulast hozott a Kutatointezet letrejotte. Hiaba tartozott
azonban az egyetemi es az akademiai intezet mas-mas fohat6saghoz, a gyakorlatban ezt hosszabb ideig nem lehetett eszrevenni. Szalay Sandor erre a korszakra
fgy ernlekezik vissza:
"A polonium-ternat
a tanszeken
fOleg munkatarsaim
vittek tovabb, mert az en
figyelmem kozben az uran geokerniara koncentralodott.
Sokfele uj ternat indftottam el a tanszeken ebben a korszakban.
Az egyiknek az
otlete mar a haboni elfitt felvetodott
bennem, amikor 1938-ban
kifejlesztetti.ink
egy
Wilson-fele
kodkamrat tantermi demonstraciohoz.
Meg azokban az evekben becsleseket
vegeztem arra vonatkoz6an, hogy az akkor felfedezett heliurn-S izot6p beta-bornlasakor a
nagy energiaval
kilepf elektron visszalokesi
impulzusa eleg sebesseget
ad-e a Li6 vegmagnak ahhoz, hogy palyajat a Wilson-kamraban
lefenykepezve
eszlelni lehetne. A beeslesek sajnos azt mutattak, hogy az elso, primitfv Wilson-kamrank
ezt nem tette lehetove. A
haboni utan a tanszek mtihelye szepen fejlodott es m6d latszott egy megfelelo
karma
elkeszftesere,
Ekkor a temat aspiransi ternakent 1953-ban Csikai Gyulanak osztottam ki,
az
szorgalmanak
es kitartasanak
erdeme, hogy egy iij konstrukciojii
automatikus
kamraval 1956-ban sikeri.ilt a neutrino visszaloko
hatasat lefenykepezni.
A Wilson-karma
felvetelen vilagosan lathato (I. 4. abra) , hogy a visszalokott
atommag nem pontosan az
ellenkezd iranyba repiil, mint az elektron, hartem annak palyajaval szoget zar be, tehat
latszik, hogy egy harmadik reszecske is szerepet jatszik es impulzust visz el a rendszerbol.
Errol a kiserletrfil azt kell rneg elmondanom,
hogy a rendkfvi.il mostoha, habonis
korulmenyek
miatt sajnos 17 evvel kesobb jott ki az eredmeny, mint az otlet."[ 1]

a

A meresek eredmenyet Szalay es Csikai 1957 szepternbereben egy Pad ovaban rendezett konferencian publikaltak.I l l ] Az eloadason bemutatott Wilsonkamra-felvetelt a 4. abra mutatja. Az eloadas estejen irt leveleben Szalay Igy szamolt be az elismeresekrfil:
volt az eloadasunk,
dtiitff, donto sikert aratott! Rengetegen
jottek hozzam
is. Rosenfeld azt mondta, hogy "el van ragadtatva, az amerikaiak
ezt sohasem tudtak volna rnegcsinalni".
Tebben kerdeztek tolem, hogy mifele intezet ez,
hogy sohasem
hallottak
rola es ilyen dontfi rnunkat csinalnak
nalunk, ilyen szereny
"Ma

gratulalni, ismeretlenek

* Mivel

kozben toliink ftiggetleniil kutatofiirasokban a Mecsekben az uranercet rnegtalaltak (I. Az
urankutatas), ezert letesult vegul Debrecenben nem ipari, hanem akaderniai kutatointezet.
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3. abra, A Debreceni Fizikai Kutato Intezet (a kesobbi ATOMKI) alapitolevele.
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4. abra. A neutrino visszalokfi hatasat demonstralo Wilson-karnra felvetel.

eszkozokkel. A CERN csoportban azt mondta valaki a vizsgalataimra, hogy "they are
unique on the world!" Igy nem volt hiabavalo idejonniink, jol megalapoztuk az intezet
nernzetkozi hirer. Cca. 1000 ember lehet itt a vilag minden tajarol. Budapestr6l Marx es
Fenyves vannak itt."[12]

Mint lathato, ez az originalis otlet es annak megvalositasa a debreceni magalapozta meg, ismertseget szerezve Debrecen varosanak is.
Ettcl kezdve .jegyeztek" a debreceni ATOMKI-t az egesz vilagon es erre a kiserletetre, amely a neutrino letet bizonyitotta, tankonyvek (1963) es szakfolyoiratok
ma is hivatkoznak (pI. 1976, 1988, "historic picture" 1992).

fizika vildghirnevet

.Miutan 1954-ben megtortent a kormanyszintfi dentes arrol, hogy az ATOMKI
letrejojjon Debrecenben, ki kellett szelesfteni a kutatast, hogy a magfizika fontosabb es
szamunkra elerhetf fejezeteit megalapozzuk. Az uj kutatasi iranyok uj nagyberendezesek
(gyorsftok), ill. nagymtiszerek (elektron- es alfa-spektrometerek, tomegspektrometerek)
kifejleszteset tettek sziiksegesse, amit a tanftvanyaimbol lett munkatarsaim vegeztek el.
Akkor mar lattuk, hogy a polonium-program nem versenykepes tobbe a nemzetkozi
tudomanyos ertekpiacon es a magreakciok vizsgalatahoz sziikseges bombazo reszek
eloallftasahoz at kell a gyorsitokra temiink.
A tanszeken Koltay Ede egy 2 millio Voltos szabadlevegfis Van de Graaff generdtort
tervezett es keszftett, amely az 1950-es evek kozepetol rendszeres iizemben volt es
magreakciok vizsgalatara hasznaltak, Kesobb az ATOMKI-ban nyomasallo tanktfpusii
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Van de Graaff generatorokat epitett. Az 5 milli6 Voltos generatorunk olyan iijitasokat is
tartalmaz, amelyeket az6ta mar a vilagon rnasutt is atvettek, tobbek kozott a High Voltage
Engineering ceg is. A gyorsft6 1970 vegere kesziilt el es az6ta igen nagy iizembiztonsaggal es stabilitassal rnfikodik ma is.
Csikai Gyula szemelyere volt alapozva a neutronfizika, egy T+D neutrongenerdtor
epitese es a neutronfizikai kutatasok megindftasa, amit ma is folytat a tanszeke, amelyet
1967 6ta vezet.
Gyorsitofejlesztes teren nagymertekben befolyasolt a Cambridge-ben latott kaszkad
generator, amellyel a vilagon eloszor hoztak letre rnestersegesen gyorsitott reszecskekkel
magreakei6t. Egy kaszkdd generdtort is epitettiink a mar kiilon erre a celra tervezett es
epitett, sugarvedelernrnel ellatott laborat6riumban, az ATOMKI-ban.
A magspektrometria is nagy aranyokban fejlfidott a vilagon az 1930-as evek veget61
kezdve. Nalunkelfiszor kozvetleniil a haboni vege utan egy felkor alakii rnagneses terre
alapozott alfa-spektrometer kesziilt, amelyet a debreeeni MAv Jarmfijavito Miihely segftsegevel, vasiiti kocsikerek I meter atmeroju acelperernebol keszittettunk, Ezt a berende zest Fenyes Tibor helyezte iizembe, es ki tudta mutatni a Po alfa-spektrumaban talalhato
igen kis intenzitasii, kisebb energiajii alfa esoportot.
Ugyanesak a haboni utan meriilt fel egy otletem, egy aranylag nagy atbocsato
kepessegfi, tehat nagy fenyerejfi beta-spektrometer keszitesere, amelyhez szinten a MA V
adott femforgacsolo segftseget. Ez lett a toroid beta-spektrorneter, amit az ATOMKI
miihelyenek fokozatos fejlfidese utan sikeriilt iizembe helyezni Berenyi Denesnek, aki
egyben a magspektroszk6pia felelose lett az intezetben es a Magspektroszk6piai Osztalyt
felfejlesztette. Tulajdonkeppen Debreeenben sziiletett a vilagon az elso toroid szektor
tfpusii elekrron-spektrorneter otlete, de mire itt be tudtuk fejezni a hatranyos korulmenyek
kozott, a rnegvalosftasban egy par h6nappal a Bohr Intezet megelozott benniinket.
Egy masik rendkfviil fontos feladat, ami esak atommagfizikai eszkozokkel oldhat6
meg es a geol6gusok munkajat rendkfviil eldsegiti, a kozet korrneghatarozas tomegspektrometerekkel. Debreeenben az ATOMKI megindulasa utan hataroztam el, hogy
bevezetjiik ezt a m6dszert, mert Magyarorszag geologiajanak is igen nagy sziiksege van
ra. (Sajnos elegge ellnizodott az eredmenyes fejlfides a teehnikai nehezsegek miatt.) Ma
ketfele m6dszert alkalmazunk rendszeresen az ATOMKI-ban, a K-Ar es a Rb-Sr modszert. A munkakat a magyar geol6gusok nagyra beesiilik es nagyrnertekben igenylik,
Sikerrel alapoztunk meg mas iranyii kutatasokat is, amelyek az orszag tudornanyos
eleteben hezagpotloak voltak es kozvetleniil a hazai igenyeket is szolgaljak, Libby 1948ban publikalt munkai utan kideriilt, hogy a C-14-es radioaktiv izot6p segftsegevel areheol6giai koni, tehat 5-20 ezer eves fosszilis szerves leletek C-14 tartalmabol meg lehet
azok korat hatarozni. Ezt a feladatot Csongor Eva oldotta meg a 70-es evekben es sok szep
eredrnenyt ert el a hazai jegkorszak utani leletek megbfzhat6 datumanak meghataro- .
zasaban. Munkajat a magyar areheol6gusok es geografusok nagymertekben igenylik es
sokra beesiilik, mert Magyarorszagon masutt ilyen meresekre nines lehetfiseg.
1952-ben franeia kutat6k az alpesi h6ban olyan szokatlan radioaktfv anyagokat
talaltak, amelyek nem voltak azonosak egyik terrneszetes radioaktfv anyaggal sem. Arra
gondoltam, hogy az amerikai legkori kiserleti nuklearis robbantasok radioaktfv felhoinek
tortresze jutott at a legarammal, es ez az Alpokon at eljuthat hozzank, Magyarorszagra is.
1952 aprilisatol vizsgalni kezdtiik az esd radioaktivitasat es abb61 nagyon konnyfi volt
kimutatni a hasadasi terrnekeket, amelyek egyaltalan nem jelentektelen rnertekben voltak
jelen. A csapadek radioaktivitasi meresek 1952 6ta rendszeresen, megszakftas nelkiil
folynak.
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Ugyancsak rendszeresen mertiik 15 even at a Kr-85 hasadasi termek koncentraciojanak valtozasat a legkorben. A Kr-85, mint hasadasi terrnek, az atomipar reven keriil a
legkorbe, amikor a reaktorok kiegett ffit6elemeit kemiailag iijra feldolgozzak (reprocesszaljak) *."[ 1]
"Mind a radioaktiv nyornjelzesben,
mind a magfizikai alapkutatasban igen jelent6s
az a segftseg, amit az intezet fotoemulzios csoportja Medveczky Laszlo vezetese alatt
nyujt. A csoport vilagszinten dolgozik a legiijabb szilardtest nyomdetektor modszerekkel
is, amelyek sokoldahi alkalmazast nyertek."[6]

A tanszeken es a kutatointezetben egyidejfileg vegzett tevekenysege is mutatja, hogy Szalay Sandor klasszikus kiserleti fizikus volt, akinek kiilon ernlitesre
melto a modszerfejleszto es mfiszerepfto beallftottsaga. A problernak, amelyeket
felvetett, mindig izgalmasak es aktualisak voltak, a vizsgalatok vegrehajtasa
szellemesen eredeti. A rnegvalositashoz legtehetsegesebb tanitvanyait valogatta
ki, akik kozul ma mar tobben akademikusok, doktorok, kulfoldon is megbecsiilt
nevek. De a tobbi munkatarsa kivalasztasaban, es iskolateremtf tevekenysege
soran is mindig elve volt, hogy "a tehetsegek szelekciojan alapul6 szellemi koncentraciot kell letrehozni".
Ehhez a korszakhoz ffizfidik, hogy a fizikai tudomanyok teriileten kifejtett
munkassaga elismereseiil az MTA 1954-ben levelezo, majd 1965-ben rendes tagjava valasztja.
Nem hagyhat6 emlites nelkiil az a munka, amit a kutatast elosegito egyeb
egysegek (vaknumfizika, elektronika, szamftogepes hatter, fotolabor, konyvtar) es
nem utols6sorban a folyamatosan fejlodo mfihely segitsege jelentett, amelyek
egyreszt a hatteret biztositottak az intezet sokiranyii kutatasi tevekenysegehez,
masreszt segitseget adtak Debrecen varos ip3J;anak felfejlodesehez (pI. szakmunkasok kikepzesevel, akiket orommel vett fel a debreceni es a kornyeki ipar, pI.
MEDICOR).
Szalay Sandornak a varos erdekeben kifejtett tevekenysegeert a varos "Debrecen varosaert" kituntetest adomanyozta 1984-ben a kovetkezo indokolassal: "Az
atomkutatasban elert es nernzetkozileg is elismert eredrnenyeiert, a tudornanyagnak Debrecenben val6 megalapozasaert, miiveleseert, a varos szellemi ertekeinek gyarapitasaert es az ipar mfiszaki szinvonalanak ernelesehez val6 hozzajarulasaert."
A Debrecen-Lublin varosoknak, ill. az Egyetemeknek testvervarosi kapcsolata inditotta el a ket egyetem Fizikai Intezetenek egyiittmfikodeset a magfizika
es magspektroszk6pia teriileten, aminek eredrnenyekent a lublini Marie CurieSklodowska Egyetem 1970-ben diszdoktorava avatta.
1978-ban "az atommagfizikaban es a nepgazdasagi jelentosegfi alkalmazasaiban elert eredrnenyeiert es kutatasiranyfto, iskolateremto munkassagaert"
AUami Dijban reszesiilt.
Ugyancsak diszdoktorava avatta a debreceni Kossuth Lajos Tudornany-

* A reprocesszalas

soran a reaktorok kiegett fGt5elemeibal kinyerik a meg benniik leva hasad6
anyagokat, kemiailag megkotik a felhalmoz6dott hasadasi terrnekeket, de a nernesgaz hasadasi
terrnekeket (pI. Kr-85) a legkorbe kiengedik.
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egyetem .1979-ben az egyetem erdekeben kifejtett tudomanyos, oktato es iskolaterernto tevekenysegeert. A dfszdoktoravato tanacsiilesen eletiitjat roviden Igy
foglalta ossze:
.Azzal kezdtem a beszedemet, hogy nem ereztem magam nagyon szerencsesnek,
amikor Debrecenbe keriiltem. Most azzal fejezem be, hogy nem bantam meg, hogy
idejottem. Bar a kezdet nagyon nehez, a koriilmenyek nagyon kedvezfitlenek voltak, a
feladat, amit kaptam nagyon megtisztelf volt, mert itt szinte az alaphelyzetbol kiindulva
kellett egy tij hazai kfserleti iskolat fejleszteni. Eletern tele volt nehez, de erdekes
feladatokkal, es ezen Debrecenben eltoltott hosszii idoszakaban sohasem tudtam unatkozni, munkam rnindvegig teljesen lekotott, tartalmas volt es ugy erzem, nem dolgoztam
hiaba, "[7]

Interdiszciplinaris

korszak

Szalay Sandor 1967 nyaran lemondott az egyetemi tanszek vezeteserfil es 1975ben koszont Ie a mar nemzetkozi rangot szerzett ATOMKI igazgatoi tiszterol, de
kutatokent meg fokozottabb intenzitassal dolgozik olyan kerdesek megvalaszolasan, amelyek nem ismerik a tudornanyagak hatarait. Tudornanyos tevekenysege
mindig interdiszciplinaris szernleletet tukrozott, ami az 50-es evekben az orvosi
nyomjelz6s kiserletek, valamint az urankutatas es a geokerniai vizsgalatok soran
mutatkozott meg.
Az 1967 utani id6szakban vegzett kutato tevekenysegebol csupan ket kifejezetten interdiszciplinaris eredmenyt fogok ismertetni. Teszem ezt most is Szalay
megfogalmazasaval:
.
"Miutan az uran-geokemiai kutatasokat vegleg lezartuk, 1968-ban egy varatlan
intuitiv otletem tamadt, ami a rnezogazdasagi kutatas teriiletere vezetett, Olvastam a
novenyek mikrotapelem-igenyerdl es eszembe jutott, hogy ha a tozeg huminsavak annyira
megkotik a kationokat a talajvfzbol, mint pl. az urant, akkor a tozeges talajon termfi
novenyek val6szinfileg nem tudnak eleget fe\venni bizonyos nelkulozhetetlen mikrotapelemekbol, es hianyt kell, hogy szenvedjenek. Az otlet val6ban bevalt. Kapcsolatba
leptiink a Keszthelyi Agrartudomanyi Egyetem tozeges teriileteken dolgoz6 kutat6ival,
akik tajekoztattak, hogy val6ban sok problema van a tozeges talajok hasznositasa korul. A
novenyek nem fejlfidnek iigy, ahogy kellene es a kizarolag ilyen takarmanyon tartott
allatallomany elobb-utobb tonkrernegy, A jelenseg okat pontosabban nem tudtak, az akkori magyarazat az volt, hogy e takarrnanynak keyes az asvanyi anyag tartalma. Itt most
egy speciaiista hajlarmi kutat6 abbahagyta volna a munkat azzal, hogy ez nem az 0
teriilete. En viszont az ATOMK1-ban egy mikroanaiitikai csoportot szerveztem es nagy
szarmi kemiai analfzist vegeztiink tozeges talajokon termett novenyeken. Kideriilt, hogy
nil keyes mangant es keyes rezet tartalmaznak, pedig e mikrotapelemek nemcsak a novenyek szarnara, hanem az allatok szarnara is nelkulozhetetlenek, E vizsgalatok 1968-t61
75-ig tartottak, sok ezer analfzist vegeztunk es minden fontosabb tozeges teriiletet bejartunk, rnegvizsgaltunk Magyarorszagon. A sejtesern tehat igazolodott, sot tovabb mentiink.
Kidolgoztuk a gyakoriati megoldast is a mezdgazdasag szamara. A tozeges talajokhoz
mesterseges potlaskent adott rez- es mangantartalrmi mfitragya semmit sem javitott a
helyzeten, mert azokat a tozeg huminsavak megkotottek, a novenyek szamara felvehetetlenne tettek, Ezzel szemben egy megfeleloen kidolgozott, hig levelperrneten at sikeriilt a
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novenyeket ellatni es azok akkor egeszsegesen fejl6dtek es sokkal nagyobb terrnest is
adtak, s6t fgy az allatok szempontjabol is egeszseges mikroelem-tartalmat ellehetett erni.
A kfserletek soran a geokerniai szernlelet melle ezzel megszereztiink nerni talajtani,
novenytani szemleletet is es nagyon j6l begyakorolta magat egy ket vegyeszbol es ket
laboransbol all6 analitikai esoport a rnikrotapelem analfzisbe. Celszeninek latszott az fgy
kikepzett kapacitast nem kihasznalatlanul hagyni, hanem tovabbi mikroelern-hianyos teriileteket keresni az orszagban. Nem kellett messze menni, mert 1975-ben megallapitottuk,
hogy az egesz Hortobagy szikes legel6i is mikroelern-hianyos teriiletek, pontosabban a
talajban van eleg a mikroelemekbfil, de a talaj higossaga folytan kulonosen a rez es a eink,
kisebb mertekben itt-ott a mangan sem elegge oldhat6 ahhoz, hogy a novenyek eleget
tudjanak belfile felvenni. Emiatt a legel6 novenyei, 'kiilonosen a nyari szaraz meleg
szezonban mikroelem-hianyosak es a legel6 allatok egeszseget, kulonosen a szaporodasukat, szfvmfikodesuket befolyasolja ez a rnikroelem-hiany,
A fentieket esak annak illusztralasara vazoltam, hogy az erdeklfidesern - egyebkent
terrneszetes iiton - tobb evtizedes kutat6munka utan hogyan terjedt ki egyre szelesebb es
szelesebb teriiletre es hogyan kapesol6dtam eredrnenyes egyiittrmikodesre mas szakteriiletek kutat6ival, akiknek a reszletekbe men6 szaktudasat terrneszetesen kollektfv egyiittmfikodes, tarsszerzfiseg, stb. formajaban mindig igenybe yettem es nagyra ertekeltem. Azt
hiszem, hogy sok evtizedes munka, tajekozodas, nagyon sok olvasas folyaman kialakul a
kutatoban egy szelesebb perspektiva, megszerzi a szernleletet es kritikai erzeket ahhoz,
hogy megvizsgalasra erdernes otletei, sejtesei tamadjanak. A reszletes megvizsgalashoz
azonban sziikseges a reszletekbe men6 specialis szaktudas is es ezt a legcelszerfibben
kulonfele szakteriiletekben jartas, felkert munkatarsakbol all6 tudomanyos kollektiva
segftsegevel lehet biztosftani.
Meggyozfidesern, hogy a tudomanyok szakrnakra, szakteriiletekre val6 felosztasa az
osztalyozo emberi elme sziiksegszerfi, de mesterseges termeke. A termeszet nem ismeri az
ilyen szakasitdst. Az urankutatassal kapesolatban lattam, hogy bar a magfizikust rendkiviil
erdekli az uran, mint a legf6bb jovdbeni energiaforrasunk, kulonosen erzekeny apparauirat
tud keszfteni a kutatashoz, de a diisulasok keresesehez a terrneszetben geol6giai, kerniai es
foldrajzi szernlelet nelkiilozhetetlen. Ott ninesenek ezek a szakmak egyrnastol szetvalasztva. Termeszetes, hogy az oktatasi tapasztalat es a tudornanyok fejlfidese folyaman sziiksegszenien kialakult felosztas, szakosodas nelkulozhetetlen, enelkiil nem tudnank szakkonyveket es tankonyveket fmi es nem tudnank oktatni sem. Nines elegge a koztudatban
azonban, hogy ez a sziiksegszeni felosztas vegeredmenyben megis mesterseges es nilzasba vitele szfikiti a perspektivankat.
U gyanakkor sok erdekes, izgat6, meg meg nem oldott tudomanyos problema rneriil
fel interdiszciplinaris teriileten, amelyt6l a uilszakosodott beallitasu kutat6 visszariad,
vagy meg sem latja. Az ATOMKI-ban mar indulasatol jelent6s siilyt kaptak az interdiszciplinaris kutatasok."[7]

Az 1970-es evek kozepen egy ujabb interdiszciplinaris problema kezdte foglalkoztatni Szalayt.
"A geol6gusok, geokemikusok es az evohicioval foglalkozo biol6gusok egyarant
egyetertenek abban, hogy Foldiink primordialis (6si) legkore teljesen mas osszetetelfi volt,
mint a jelenlegi. Akarrnilyen meglep6, de a Foldiink jelenlegi legkore nem alkalmas arra,
hogy az elet fejlodese benne egyaltalan meginduljon, espedig eppen a szabad oxigen
jelenlete miatt.
A.I. Oparin mar 1924-ben es J.B.S. Haldane 1929-ben ramutattak

arra, hogy .a
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primordialis atrnoszfera redukdlo hatasii kellett hogy legyen."[8] Azaz, elet csak redukalo
atmoszferaban, tehat oxigen hianyaban johetett letre. *
.

Ezek a kerdesek rendkiviil erdekeltek Szalayt es szerette volna megtudni,
hogy mi lehetett a priomordialis atmoszfera konkret osszetetele, azon nilmenoen,
hogy redukalo volt.
Az ATOMKI geokronol6giai csoportjaban hosszabb idf 6ta foglalkoznak
radioaktiv geol6giai kormeghatarozasokkal. A K-Ar kormeghatarozasnal az Ar40 gazt a kozetmintabol vakuumban megolvasztdssal szabaditjak feI. Tapasztalat
szerint az argon mellett tobb nagysagrenddel nagyobb mennyisegfi aktiv gaz (H2,
H20, CH4, COb stb.) van jelen, ezektol a gazoktol az argont gondosan meg kell
tisztitani. Tehat a kozetekbol felszabadul6 gazban redukalo komponensek vannak.
" ... egy almatlan ejszakan asszocialtam a prirnordialis atrnoszfera redukalo sajatsagara vonatkoz6 felteveseket azzal a tennyel, hogy a foldkereg megszilardulasa soran
keletkezo magmatikus kozetek megolvadasakor felszabadul6 gazok is redukalo sajatsagiiak. Nincsen-e val ami kapcsolat a ket teny kozott? Nem tekinthetok-e a regi kfizetek
gazzarvanyai a primordialis legkor maradvanyainak? 1974 oszen m6domban volt San
Diegoban (California) H.C. Urey professzorral e kerdest megvitatni, aki azt mondotta,
hogy feltetleniil nagyon erdekes volna ilyen vizsgalatokat vegezni. Beszelgettem Cambridge-ben (MIT, USA) P.M. Hurley geol6gus professzorral, aki azt javasolta, hogy a
gazokat celszerfi volna a kfizetbdl olvasztas helyett, a kemiai reakci6k (termikus bontas)
elkeriilesere, vakuurnban, ziizassal, hidegen felszabadftani."[8]

Az ATOMKI-ban ez idoben mar keszen volt a vakuumfizikai esoport altal
mas eel okra felfejlesztett kvadrupol-tomegspektrometer, amely gaznyomok analizisere sokkal erzekenyebb az intezetben addig hasznalt elektrornagneses tomegspektrornetereknel es a bevezetett gazkevereket molekulasuly szerint tudja analizalni.
Ugyanesak az intezetben elkeszult egy ztizokesziilek, amellyel a kfizetet
ultravakuumban finom porra lehetett torni, es fgy a bezart gazok egy kis reszet fel
lehetett szabaditani. De ez a minta eleg volt ahhoz, hogy a kvadrupol-tomegspektrorneterrel a gazmolekulak molekulasiilyat es mennyisegi aranyat meg lehetett adni.
A kozetek gaz zarvanyaira vonatkoz6 vizsgalatokat osszefoglalva Szalay a
kovetkezoket allapitotta meg:
"Nagyszamu kfizetmintat vizsgaltunk meg, de egyetlen kozetmintaban sem eszleltuk
02 jelenletet, sem kereg-, sem kopeny-kfizetekben. A gaztartalom mindig redukalo termeszeni volt. Kiilonbdzd magmatikus kozetek eseten az egyes gazkomponensek lenyegeben azonosak voltak: H20, H2, N2, CO2, CH4, tovabba nyomokban Ar, stb.
Abb6l a tenybol, hogy a FOld igen tavoli teruleteirol es kiilonbozfi melysegeibfil
kapott kfizetmintakbdl ugyanazon gazokat kaptuk, arra lehet kovetkeztetni, hogy ez a Fold

*

H. C. Urey (Nobel-dfjas) es doktorandusza, S. L. Miller egy frappans, eredeti kiserlettel rneg
1953-ban kirnutattak, hogy ionizacio (villamos kisules, vagy nagyon er6s ultraibolya feny)
hatasara redukalo sajatsagii gazkeverekben (NH3, H2 ' H20, CH4) aminosavak es mas organikus
molekulak keletkeznek, amelyek tulajdonkeppen az el6 anyag alap-epftokovei koze sorolhat6k.
Ha azonban az oxigen nilteng a keverekben, akkor az ionizalo elektromos kisules hatasara nem
keletkezhetnek ilyen molekulak, hiszen szendioxidda es vfzze egnek el.
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keletkezesekor osszegyfijtott osi gaz, es ez a magmatikus kfizetekben. maradvanyokban
meg mindig jelen van. Ezek kigazosodasabol jott letre a Fold osi, primordialis legkore."[14]

Szalay meg tovabbi mereseket vegzett es tervezett kereg es kopeny kfizeteken, tij rejtelyeket talalt, amelyek magyarazatara egy tij hipotezist is felallitott. Ennek bizonyitasara vagy cafolasara mar nem volt ideje, ez most mar masokra var,
Befejezesiil csak egy mondatban szeretnek utalni arra, hogy a bevezetoben
ernlitett fizikus Szalay-dinasztianak harmadik generacioja is van. Szalay Sandornak mindket fia, Sandor es Andras szinten a fizikus palyat valasztotta, es a maguk
szakteriileten mindketten vilagszinonalon mfivelik a fizikat.

***
Attekintettuk Szalay Sandor akadernikus eletenek fontosabb allomasait es munkassaganak kiernelkedobb eredrnenyeit. Talan e rovid ismertetes is eleg volt annak
dernonstralasara, hogy bemutassuk Szalay Sandor otletgazdagsagat, problemaerzekenyseget. "Szalay Sandor iskolateremto egyeniseg volt, tele otletekkel, meglatta, hogy az adott koriilmenyek kozott melyik teriileten milyen aktualis tudomanyos problemaval erdernes foglalkozni, ahol rernelheto, hogy tudasunkat elore
lehet vinni. Ugyanakkor eles szemmel tudta kivalasztani a tehetseges embereket,
azokat, akiket ezutan munkatarsainak valasztott. Az MTA debreceni Atommagkutato Intezetenek alapft6ja. Ezt elete fo mfivenek tekintette. Az intezet ternatikaja
maig hfien tiikrozi alapitojanak szeles, interdiszciplinaris, instrumentalis, a gyakorlati elet problemai iranti erdeklfideset. Hatasa azonban messze nilnyulik az
intezet koren. Egyedi kiserlettel illusztralt egyetemi elfiadasainak hatasa alol senki
sem tudta kivonni magat. Tanitvanyainak, tiszteloinek, kiilonosen azoknak a szamat) akik valamilyen vonatkozasban tanultak tole, nehez lenne szamba venni.
Szalay Sandor mint ember nagyon egyenes es hatarozott jellem volt. Nem
ismerte a szelfuvasnak megfeleld hajladozast, vagy a nilsagosan sima modort. Aki
csak kapcsolatba keriilt vele, hamarosan megtudta, mi a velemenye a sz6ban forgo
kerdesekrol. Ugyanakkor igen nagy volt felelossegerzete altalaban is, es e hazaval
s neppel szemben is. Nagy egyenisege 0 a magyar fizikanak es a magyar tudomanyossagnak.t'[S]
Koszonetnyilvdnitas
Halas koszonetet mondok Szalayne Csongor Evanak kiegeszfto megjegyzeseiert,
ferje hagyatekaban levf keziratok, dokumentumok rendelkezesernre bocsatasaert.
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