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AZ ATOMKI FELADATAI ES EREDMENYEI)(

Meg sokan vannak ma is, akik az atommagot es az atommag jelensegei-

nek a kutatasat valami nagyon titokzatos, de legalabbis a gyakorlati elet proble-

maitol igen messze olio dolognak tartjak. Nem is kell nagyon messze visszamennUnk

a tCSrtenelemben, hogy hasonlo nezerekkel talal kozzunk a fizika, sot a termeszet -

rudomdnyok egeszevel szemben. Gondoljunk csak azokra a tCSrtenetekre, amelyek

Hatvan i professzorrol keri ngtek Debrecenben j0 kat evszazadda I eze lott es arra,

ahogy vdrosunk akkori lckol velekedrek role.

Tudjuk az ido nagyon rcccfolf ezekre a nezetekre. Bizonyitasra sem szo-

rul, hogy mindennapjaink, a gyakorlati elet mit koszonhet a termeszettudom6nynak.

Ha csak egy orara kimarad az aramszolg6ltatas, ha nem rntlkbdlk a telefon es a

t6viro, egyszerUen megbenul az elet. Amik lcborctor lumi jatekoknak latszottak a

klvulol lok szdmdro nehany evtizeddel, sokszor csak nehany evvel ezelott, azok

legfontosabb iparagainkat jelentik ma : a hircdestechnlkcl ipart, a radio- es tele-

viziogy6rtast es i. t. Es hogy itt a halad6s milyen gyors, szinte nem is erzekeljUk.

E sorok iroj6nak gyermekkoraban meg csak t6voli lehetOsegnek tunt a TV, amely

haz6nkban a 6O-as evek eleje, kBzepe kCSrUIkezdett ncqyrnertekben elterjedni es

ma m6r gyakorlatilag, minden magyar csal6d otthon6ban megtalalhato.

Vagy gyermekkorunkban ritkcsdqnok sz6mitott a jegszekreny, omit meg az CStvenes

evekben is jegt6blakkal kellett tornni. Azota gyakorlatilag eltUnt a "jegesember"

utcdinkrol , jegszekrenyUnk elektromos csctlckoz ojdt csak be kell dugnunk a kon-

nektorba es hut a jegszekrenyUnk. Itt is clcpve+d fizikai torvenyszeruse qek ipari

clkclmozcsdr ol van szo, amelyek a mi eletunkben, szinte szemUnk elott jutottak

el a loborctcr iumbol az ipari termelesbe , Es attol kezdve nel kulozhere+len resze i-

ve v61nak eletUnknek, termesze tesnek tartjuk 6'ket es hajlamosak vagyunk elfelej-

teni eredetUket. A sort persze nagyon hosszan lehetne folytatni, az egyszerU kukta-

-Fczektol a tejforralo labasig es a legkomplik61tabb uj orvosi mUszerekt61 a tran-

zisztoros magnoig.

)( Megjelent a Hajdu-Bihari NAPLO 1976. aprilis 29-i szdrndbcn.
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De terjUnk vissza az atommagkutatashoz. Me mar nemcsak azt mondhat-.

juk el, hogy vilagszerte elektromos energiat terrne lo nukledr is reaktorok mukodnek

(jelenleg a vilag villamosenergia igenyenek kb, 3-4 %-at fedezik nukleer is re-

aktorok az un. nukleer is v , ctomerdrnuvekben, es ez a szdrn 1980-ra 15-20 %-ra

emelkedik), hogy az izot6pokat milyen kiterjedten hasznaljak oz iparban, rnezd-

gazdasagban es gy6gyaszatban es i. t., de beszelhetunk errol is, hogy az ATOMKI

mit tett es tesz ezen a teren.

Nem teljessegre toreksz Unk itt, hiszen akkor a magyar urcnkincs felfede-

zesetol - omierr Szalay ckcdernikus , az ATOMK I alapitGfa Kossuth dijat kapott -

a magyar orvosi izot6p cl kclrnozcsok be inditdso ig, nagyon sok mindent el kellene

mondanunk. ~ is tiz korUI van azoknak a temokoroknek, kutotds i temaknak a szd-

ma az ATOMKI-ban, amelyek nepgazdasagi hosznos itdso mar folyik vagy kuszobon

all. Ezek puszta Felsoroldso tol dn nem mondana sokat. lnkcbb arra torekszunk, hogy

egy-ket [e llernzo' peldan keresztUI megmutassuk, hogya legalapvet6'bb, azaz nem

gyakorlati celki+Oz essel indul6 ternck is nehany ev mulva milyen terrnesz etesseqqe l

vdl hotnck Fontossc a gyakorlat szempontjobol , azaz szolgaltatnak a terme lekenyse-

get novelo ipari, vagy mezogazdasagi m6dszereket, illetve jarulnak hozz d az uj

korszerU gyartmanys~erkezet k iclokuldsohoz ,

Ismeretes pl , hogy a legritkitott ter, az un. vokuurn milyen fontos szcmos

atommagfizikai kiser letben, A nuklecr is gyorsit6kban, a reszecskek energiajat v izs-

gal6 spekrrometerekben mindenUtt szUkseg van rd. Az ATOMKI-ban is Fenndl loso

6ta folynak vdkuurn el0611 itasora, meresere vonatkoz6 kutordsok dr, Berecz Istvan

vez eteseve l , Az utobb i evekben az erdeklodes , az igeny vilagszerte a meg maga-

sabb vokuum, azaz a meg alacsonyabb nyomdsro leszivott terek eloallitasa fele i-

rdnyul t es annak rneresere , hogy ebben a mar nagyobb legritkitott terben, melyek

az un. "morodek gazokll
, azaz milyen oronybon van jelen oxigen, nitrogen, sz en-

dioxid stb. Az ATOMKI-ben erre a celro kidolgozott mtiszerrdl kb. harom evvel

eze ldtt kiderUlt, hogy az orvosi legzesvizsgalatnak milyen fontos eszkoze , sot

tovdbbfe] lesz+hetd aver gaztartalmanak gyors rneresere is. Igy lett a berendez es

a MEDICOR egyik uj rermeke , amely mar nernzetkoz i kiall itdson is sikert aratott,

es igy kerUlt intezettlnk hosszabb tavon is szoros kapcsolatba a MED I COR gyarral.
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Hesonlokeppen az ATOMKI-ben tobb mint egy evtizede foglalkozunk

a radioaktiv bomlosbol eredd rontgensugarzas eszlelesevel, kutctesevel , Az itt

szerzett ismeretek, kifej lesztett berendezesek vezettek el olyan gyors, mUszeres

kemiai analitikai eljarasokhoz, amilyeneket pl. az Ajkai Timfoldgyar reszere

dolgoztunk ki (foleg dr. Kadar Imre, dr. Vatai Endre es dr. Varga Dezsd munkc-

tarsaim kozrernukodeseve l), es amelyek irdnt szdrnos vel lclot erdeklodik, koztUk

a Csepel i FemmU, a Magyar Optikai MUvek stb.

Az elektronspektroszkop idnok, a rodiockt iv magokb61 kilepo elektronok

vizsgalatanak sz inren hozcnkbcn egyedUlall6 hagyomanya van az intezetben. Az

ut6bbi evekben vilagszerte az elektronspektroszk6pia mind fokozottabb szerepet

kap, mint uj anyagvizsgalati m6dszer, a mar j61ismert optikai es rontgen-spekt-

roszk6pia mellett. Ez pI. a femotvozetek uj oldolrol val6 vizsgalatat teszi lehe-

tove (ezert erdekl ddik ez irdnt is a Csepeli FemmU), de a vekony felUleti retegek

es kemlci szerkezetek vizsgalataban is egyedUlall6 lehet&egeket teremt, ugy,

hogya hiroddstechn iko l es gyogyszeripar sem nelkulozhet i a jov6'ben. Az uj a-

nyagvizsgalati terUleten - epitve tapasztalatainkra - sikerUlt megvetni a labun-

kat es pl , most Csehsz lovdkiobo szol l it az intezet egy megfelelo berendezest, de

mar mUszeriparunk is erdeklodik ironto , Ezen a kutotds i terUleten a dr, Varga De-

zso vezette esoportnak van donto szerepe.

Nem folytatom rovcbb a peldakat. Azt hiszem sikerUlt az olvas6t meg-

gyozni crrol , hogy az atommagkutatas egyreszt nem titokzatos, masreszt nem all

tavol a gyakorlati elet problernditol ,

A fentiek clopjdn azonban egyesek azt gondolhatnak, hogy az ATOMKI-

ben nem is folyik mas, esak a fenti clkcl mcz dsok. Err61 sz6 sines. Az ATOMKI

e lsdrendu feladata az clcpkutctds , azaz a meg ismeretlen termesze+l [elenseqek

Felder ltese •

Erre mondjck ozuton sokan: "Ugyan kerern mifele atommagkutatast lehet

csincln] Debreeenben, egy kis orszdq, kis inteze+eben. Ehhez hatalmas penzek,

hatalmas gyorsitok ke llenek",

Teny , hogy ma altalaban a tudomenyos kutctoshoz komoly berendezesek

es befekteres sztlksepes, Me kemici kutotdst se lehet ugy cs indlni , hogy egy kerncsd-
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ben r6zogatunk valami Itsttytst, biol6gi6ban sem eleg a level i bek6k nyuz6sa.

Viszont a kutat6sra minden orsz6gnak 61doznia kell - a cikk elso reszeben a pel-

d6k ezt eleg i61 illusztr6lj6k, - ha nem akar az elet minden terUleten lemaradni.

Azonban viszonylag szereny eszkozokkel is lehet a magfizik6ban is ko-

moly eredmenyeket elerni, az ultra nagy gyorsit6k a reszecske-flz lkebon, az a-

nyag legalapvetdbb 6pit6'kaveinek a kutat6s6hoz kellenek e lsdsorbcn, SzUkseg e-

seten azonban m6g ezek is elerhet6'k sz6munkra egyUttmUkOdes kereteben a Szov-

jetuni6val. Az ut6bbi 10-20 ev legjelent&ebb mogfizikai Felfedezese inek j6 re-
----

szet ( hadd utaljak itt egyesek 61tal tal6n mar hollott szokkifejezesekre; mint a

MCSssbauer-effektus, az izobar-anal6g magallapotok stb.) a mi intezettlnkhbz ha-

sonl6 eszkozbkke l , lehetosegekkel rende lkezd intezetekben fedeztek fel. Es hoz-

za kell tennem, hogya mi intezettlnk se volt tetlen. AI ig lehet ma olyan magfizi-

kai kezikOnyvet talalni, omelyben a mi eredrnenye ink ne szerepelnenek pl , az

elektronbefoqesos radioaktiv bomlesscl vogy a mogosobbrendU rncqbomlds i folyama-

tokkal kapcsolatban. 1gen sok tcnkonyvben szerepel az a kodkornro kep is, amelyen

el&zOr sikerUlt lefenykepezni a "ldthotctlon" reszecske , a neutrino visszclokd ha-

tasat. (Ez dr. Szalay Sandor es dr. Csikai Gyula kozOs munkd]o).

Van de Graoff generatorunk (dr , Koltay Ede vezetesevel}, koszkddrendszertl gyor-

sit6nk (dr. Schlenk Bal int es csoportja), vagy e lmelet i csoportunk (dr. Gyormoti

Borbdlc iranyitasavol) eredmenyei is meltan jarultak hozza intezetUnk hlrnevenek

novelesehez , Es itt is folytothotndrn a sort, eppen ugy mint oz clkolmczosokndl ,

VegUI meg egy gondolat. Az egyes tudomdnydqck ma nem kulonulnek el

egymastol olyan mereven, mint ckor meg ot tiz evve l eze ldf+ is. Mo nemcsok a

magfiz iko es sz Hdrdtestfiz iko, tehat a fizika kul onbozo aga i kozotti hctcrok mo-

sodnok el, de a fiziko, kernio vogy biol oqio [e lensepeit is sokszor egyUttesen kell

tcnulmcnyoznunk, mert a terrneszet [e lensepe it nem lehet tudorncnydqck kotego-

riajaba beszoritoni.

Igy atommagfizikoi kutotost csindlnl, mo nemcsok moganak oz otommog

[e lensepe inek a kutotasat jelenti, honem jelenti a nukleor is ismeretek es modsze+

rek olkalmazas6t mas tudomenydqokbcn is. Ezen a teren sem kell szerenykedntlnk,

okdr a geotudom6nyokbon el ert eredrnenye inkre (dr. Kovach Adam es dr. Balogh

Kodoso csoportjai) gondolunk, ckdr oz ember kornyezerenek kuto+csdhoz (elsosor-



-5-
ban Szalay okcdernikus es dr. Csongor ~va kutat6si terUlete) tett hozz6j6rul6sunkra.

BefejezesUI nagyon ide kiv6nkoznak azok a m6r nem egyszer idezett mon-

datok, amelyeket Leonyid Brezsnyev mondott nemregiben az SZ KP XXN. Kongresz-

szus6n: "A tudom6nyos es mUszaki forradalom elopvetd v61toz6sokat kovete l ••.

igenyl i a tudom6ny val6di tiszte letet, azt, hogy t6maszkodjunk r6, sz6mol junk vele. II
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AZ ATOMKI N~PGAZDAsAGI SZEREPE

Bizony6ra vannak, akik meglep8dnek a cimen. Mi szerepe lehet egy61-

tal6n egy aka~miai kutat6 int6zetnek, amelyik az atom, az atommag jelens6gei-

nek vizsg6lat6val foglalkozik, a n6pgazdas6gban?

Nemr6giben egy kerekasztal megbesz616s volt az ATOMKI-ben "lpar 6s

tud0m6ny" cimmel, amelyeA 'a megye ipari vezeta. 6s az ATOMKI, valamint a

Kossuth Egyetem Mh6ny 6rdekelt tansz6k6nek vezet8i t6rgyaltak a tudom6nyos in-

t6zetek 6s az ipar k6z6tti tov6bbi egyuttmUk6d6si lehetos6gekr61. Err61 az ujs6g-

ban is lehetett olvasni. Az azonban tal6n m6g nem szUrOd6tt ki sajt6hirek form6j6-

ban, hogy pl , az ATOMKI-nek h6ny iparv61lalattal, s{)t mezogazdas6gi egys6ggel

van szerz8d6ses kapcsolata (pI. a MEDICOR-ral, a GabonatrBszttel, az Orsz6gos

K80laj 6s G6zipari Trtsszttel, stb.), sot hamarosan al6ir6sra kerUlnek tov6bbi ilyen

szerz6desek a f>iagyar Optikai MUvekkel 6s a Csepeli F6mmUvei is. Ez ut6bbi 6t

eYre sz616 keretszerz&d6s, azaz tart6s kapcsolat lesz. E szerzod6sek kereMben az

intc§zet segitseget ad a sz6banforg6 v611alatoknak a termel6kenys6g n6vel6s6re 6s

a korszerU gy6rtm6nystruktura kialakit6s6ra, uj anyagvizsg61ati m6dszerek beveze-

t6s6vel, illetve uj mUszerek, berendez6sek kifejleszt6s6vel. Csak t6j6koztat6sul:

az ATOMKI ilyen szerz&d6sekb81 eredO brutt6 bev6telei hamarosan megk6zel itik a

k61tsegvetesben rendel kez6s6re bocs6tott 6sszegeket.

Gondolom, hogy a fentebb leirtak sokak sz6m6ra mindmegannyi meglepe-

test jelentenek. Hogy-hogy? - k6rdezik. - H6t az ATOMKI-ben nemcsak tudo-

m6nyos k6rd6sekkel foglalkoznak, nem csak az atommag "titkai" 6rdeklik 6'ket?

Akik igy gondolkoznak, nem ismerik a tudom6ny 6s a kutat6inMzetek

funkci6j6t a modern t6rsadalomban. Meg kell mondanunk, nem csoda, ha sokan nem

ismerik, hiszen a nogy 6talakul6s a mi 6letUnkben, ennek a nemzed6knek az 61et6-

ben t6rt6nt meg. Lenyegeben arr61 yan sz6, hogy megjelent egy uj ipar6g, a

"tudom6nyos ipar". Mit is jelent ez ?

MMegjelent a N&SZAVA 1976. m6rc. 21. -i sz6m6ban.
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Koz lsmert, bizonyitasra sem szorul, hogy az emberiseg milyen sokat ki:S-

szonhet a tudomdnynck. Az. emberiseg HSrteneteben eddig egyetlen civiliz6ci6

sem jutott olyan messze a termeszer era. feletti uralomban, a ta~olsagok es beteg-

segek lektlzdeseben, mint a mi, a termeszettudcrncnyok alig nehany szazeves fej-

I&:lesen alapul6 c ivil izdc ionk. /Ik mar minden iskolasgyerek tudja, hogy Galilei

goly6i es Newton almaja hogy vezetett el a modern mechanikai gepekig, vagy

Galvani bekocornbjci es Faraday "jatekai" hogy vetettek meg oz elektromos.ipar

olapjait. De £olytathatnank tovdbb, hogy Maxwell egyenletei es Hertz elekt-

tomos sz ikrd] nelkUI nem hol lgorhotndnk a radi6t es nem nezhetnenk a tele-

vizi6t.
6riasit alkotott tehat a termeszettudomcny, rengeteget tett az emberi-

segert! ( Ne beszeljunk most arr61, hogy a tudomdny eredrnenye ivel vissza is lehet

elni ! Bizunk abban, hogy ezek a vlsszcalesek hamarosan csak "rossz emlekek"

lesznek az emberiseq eleteben. TolUnk is fUgg, hogy csak azok legyenek I)

Azonban egeszen korulbe lul a mi nemzedekUnkig a tudomcnyos tevekenyseg, a

kutat6s egyes teherseqes, megszdl lott emberek, kisebb csoportok erdfesz itese volt.

Olyan nemesebb ertelemben vett II hobby II •

A kutat6s ma sem nelkulozhefl a "belsd motort", a kutat6 odaad6 erdek-

IOdeset, sokszor onmag6t elfelejtd kivancsis6gat,. de az ut6bbi evtizedekben a

kutat6s egyeni "hobbyb6111 szervezett tarsadalmi tevekenyseg lett. Megjelent egy

most mar letszamban sem elhanyagolhat6 uj Foqlcl kozds, vagy ahogy az eI6'bbi-

ekben mar utaltunk ra, egy uj II iparag", Az idezojel oz ert szUkseges, mert nyil-

vonvclocn igen sojotos ez az uj iparag, sok tekintetben nem lehet azokat a m6d-

szereket alkalmazni, azokat a serndkat rchuznl , mint mas iparagakra. De ketseg-

telen teny es maga ez a mar elegge koz ismerr szrim is sokat mond, hogy a Fokl on

valaha elt kutatoknak 90 %-a ma el es dolgozik. Hozdnkbon a tudorncnyos kuta-

tasban alkalmazottak szdrno rneqkozel iti a szczezret (ezeknek csak fele-harmada

a kutcto). Meg ha ebbdl a szcrnbol csak a kisebb hcnycd foglalkozik is az un.

alapkutat6ssal es a tobbiek fejlesztessel, a terrnel eshez kozvet lenul kapcsol6d6

tevekenyseggel foglalkoznak, akkor is maguk a szdmok is mutatj6k, hogy mi-

Iyen donto v61toz6s tortent a mi eletUnkben.
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Mivel is foglalkozik hat ez az uj "hadsereg", mit "termel" az uj iparag?

Nagyon keveset mondunk, ha azt mondjuk: "ismereteket". A val6sagban egy szoros

nemzetkoz i versenyben, sokszor kolcsbnhctdsbcn mas orszdqok kutat6intezeteivel

es kutat6ival a rermeszet mind tobb jelensegenek a megerh~se, a termeszer torvenyei-

nek mind tel jesebb megismerese a cel , Ennek a tevekenyseqnek mintegy a mellek-

termekekenr "izmosodik" a termeszer feletti uralmunk, gazdagodik c lvlllzec lonk es

eletUnk, vagyis egyszerUbb szcvokkcl-u] tudomenyos m6clszerek bevezetesevel n8

.0 termelekenyseg az Uzemekben es a legkUlonbozcSbb szUksegleteket johban kiele-

git& termekek jelennek meg a "piacon" •

Amikor tehat az ATOMKI-vel kapcsolatban is nepgazdasagi szereprdl be-

sze lunk, tavolr61 se errol van sz6, hogy feladtuk volna clcpvetd celkitUzesUnket:

a rermeszet, a termesz et i jelensegek meqismeresere , megertesere val6 szakadatlan

torekvesr, az ez irdnyu erofeszitest. Az alkalmazasok,a nepgazdasagi hasznositas

ATOMKI esereben csakis az eredmenyes, vilagszinvonalon is kiemelkedd alapkuta-

tason alapulhat.

Legjobb, ha egy-ket konkret peldat hozok fel. Az otommoqkutotcsbcn: a

nukleor ls gyorsit6kban es a nukleer is eredetU reszecskek spektroszk6piai vizsgalata-

ban nelkUlozhetetlen a legritkitott ter, az un. vdkuum, Ezert a vdkuum el6'6llitasa-

ra ( pumpok ) es meresere vonatkoz6 kutatasok, fejlesztesek az ATOMKI megalapi-

tasa 6ta folynak intezetunkben. Az ut6bbi evekben a vdkuum nagysagaval kapcsola-

tos igenyek egyre nottek vilagszerte, azaz az lett a cel , hogy a vekuum-rerben egy-

re kevesebb levego, egyre kevesebb molekula maradjon. Erdekesse valt az is, hogy

milyenek ezek a molekuldk, amelyek meg ilyen nyomcsokncl a vdkuurnterben ma-

radnak.

Az igenyeknek eleget teve az ATOMKI-ban is kifejlesztettUnk (dr. Be-

recz Istvan es csoportja) egy un. morcdek-goz oncl izdtor+, amelyik alkalmas a fen-

tebb korvoncl oz ott feladat meqolddsdrc, Kozben kiderUlt, hogya berendez es tobb

mas gyakorlati celro is hcszndlhotc, Igy pI. igen nagy Fontossdqo van a gy6gyaszat-

ban az un. legzesvizsgalatban es itt egy regi problerndt old meg, egy regi hianyt

p6tol. Igy jutottunk el a MEDICOR gyarral vol o kapcsolatig, a velUk ketott kuta-

tasi szerzodesig es igy lett egy clopkurotds i eredmenybol iparunk egy uj, helyet a
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vilagpiaeon is megal16 term6ke.

Amit itt a legzesvizsgal6r61 ~ a MEDICOR szerz&:lesr61 elmondtunk,nem

kiveteles eset, inkabb tCSrvenyszerUaz ATOMKI eleMben. Serolhetnem ugyanis to-

vabb a konkrer eseteket, hogy alapkutatasi eredmenyekb61, er&feszitesekbcS1 hogyan

fejl&dCSttki a nepgazdasagi jelentOsegU olkclmezes, Csak megeml item, hogy pl. a

kutotds folyaman kifej lesztett nukledr is elektronikai mUszereket a METRIMPEX-en

keresztUl viszonylag jelent&s volumenben exporteljuk kUlfCSldreis, igya esehszlo-

vakiai els& elektromos aramot szolgaltat6 atomer&mU kutat6laborat6riumat is resz-

ben az ATOMKI nukleerls elektronikai mUszereivel szere ltek fe!'

Az intezetben nyole-tiz olyan esoport, kutctds i egyseg van, amelyben az

clcpkutctdsi feladatok eredmenyes megoldasa soren olyan szellemi bez ls alakult ki,

amelynek nepgazdasagi hosznositeso vagy mar folyik, vagy el6'k6szUletben van.

Tovebbl ilyen "g6cokll pedig folyamatosan 6rlel&:lnek, hiszen az elmondottak fe-

nyeben - gondolom - vilagossa volt, ami a multkoriban egyik int6zeti megbesze-

lesUnkCSnis megfogalmaz6dott, hogy minden olcpkutctds! tema potenc idl lscn maga-

ban hordozza a jCSv6'beniilyen vagy olyan gyakorlati clkclmczdst ,

Mindezeket vegiggondolva talon jobban megerthet&, hogy mit jelert a

gyakorlatban a tudomcnyos-fechnikci forradalom, mi az a valtozas, ami ezzel kap-

esolatban a mi eletUnkben lejatsz6dik, hogy mi is a tudomcny, a kutat6 intezetek

es az ATOMKI nepgazdasagi szerepe. Igy vilagossa val ik szdmunkrc, amit nehany

nappal ezel&tt Leonyid Brezsnyev mondott az 5Z KP XXV. kongresszusen tartott

beszcmolojeborn "A rudomenyos es mUszaki forradalom alapvet& valtozasokat kCSvetel

a gazdasagi tevekenyseg st ilusebcn es m6dszereiben, hotdrozott hareot igenyel a

vaskalapossaggal es rutinnal szemben, igenyl i a rudomdny val6di tiszteletet azt,

hogy tamaszkodjunk ra, szdmoljunk vele. II
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TUOOMANYOS KUTAT6 INTEZETEINK A KOZMUVEL6oESBEN

A kutat6 int~zetek feladatair61 6ltal6ban.

A kutat6 intezetek feladatai uj tudom6nyos ismeretek szerzeseben, a

termeszer m~lyebb megismer~seben - a termeszettudom6nyi kutat6 inteze+ek e-

seteben - ~s a terrneszet ielensegeivE'1 kcpcs-rl otos problematikus k~rdesek tisz-

t6z6s6ban nyilv6nvaloak. Az is vil6gos, hogy ebben a vonatkoz6sban - kUlon&en

a termeszettudom6nyok esereben, de b iz-myos tekintetben a t6rsadalomtudom6nyok-

ban is - a kutat6 intezet munk6ja egy vil6gmeretU erofeszitesbe vcl o bekapcso-

16d6st es ott helyt6116st jelent. Ezt ugy szoktuk roviden kifejezni, hogy magyar

fizika, k~mia stb. nincsen, munk6nkat csak akkor tekinthetjUk sikeresnek er-

telmesnek, egy61tal6n kutat6 munk6nak. ha slkertll hozz6j6rulni az adott tudo-

m6nyterUIet elorevitelehez, az odo+t jelensegkor OsszefUggeseinek rnelyebb

meg~rtesehez. Mindenki tudja, hogy ha egy kiser leret itth..,n kes6'bb vegeznek el,

vagy pontatlanabbul, mint ahogy azt kulfoldon m6r elvegeztek, az nem tekint-

heto ~rtelmes kutat6 revekenyseqnek. Az ilyen jellegU reproduk61o rneresek leg-

feljebb, niint el6'keszito lepesek [ohernek sz obo egy tervezett lenyegesen uj

ismereteket eredmenyezd kutc+o munk6hoz.

A kutat6 intez etek , elsdsorbon az ckodemicl kutat6 intez erek fenti-

ekben korvonclezott feladatair61, ha nem is besze ltlnk tul sokat, olopve td fon-

toss6guak. Ezeken alapul, csakis ezekbdl t6pl6lkl)zhat az a m6sodik fel odctkor ,

amelyrol manaps6g sokat hallunk - de amelyekkel kapcsolatban t6volr61 sincsenek

meg lez6rva, kimeritve Iehetosege ink - a tudom6nyos eredrnenyek kUlonbozo

szintU es szel eskoru alkalmaz6sai, egeszen az ipor i-rnezdqczdosdqi , nepqozdosdqi

hasznosit6sig. Ennek a feladatnak a iE'lentos~ge igen nagy, dontoen hozz6j6rul-

hot a rermelekenyseq nbvekedesehez , az opt irncl is gy6rtm?ny, illetve terrneny

struktura kialakit6s6hoz.

)( Megjelent a Magyar Tudom6ny ~ (1976) 8-9. sz6m6ban.
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Az lsmeretterjesztes jelentosege

Barmennyire fontos es sok erofeszitest igenyel az ismeretlen termesze+i

jelensegek felderitese , valamint a tevekenyseq, ami az cloptudomdnyos eredmenyek

nepgazdasagi hosznos itdsdro iranyul, megse feledkezhetUnk meg czokrol a felada-

tokr61 se, amelyeket a kutat6 intezeteknek a kozmuve lddesben kell betolteniok.

Annal is inkdbb, mert az MSzMP 1974. evi Kozmuvelodesi hatarozata kUlon is

felhivja a figyelmet ezekre a feladatokra. "A tudomany?s kutat6k, a tud?manyos

elet szervezoi es vezetoi a jelenleginel jobban vegyenek reszt az ismeretek ter-

jeszteseben (12. pont). Ez terrnesz eresen nem mond ellent annak a tenynek, amire

az 1975. evi ckcdemio l kozgyUlesi hotdrozof is celoz , hogy - legalabbis a nagy

termeszet+udorndnyos kutat6 intezerek - a koltsegvetes kul turd] is szferajab61 e-

16'bb-ut6bb at kell kerUljenek a terrnelesi sz Ferdbo , mert jelentosegUk olyan nagy

a termeles fejlesz+ese szernpon+iobol , A kozmUvel8desi feladatok ugyanis bar-

milyen nagyfonhssaguak is a ku+ato intez etekne] , kicdosok tekinteteben altalaban

nem jelentenek jelentOs tobbletet a mdsik kef feladat mellett.

A legfontosabb cktucl is teendo itt, hogy kutat6 intezeteinkben tisz+d-

ban legyenek kozmtlve lddes i feladataikkal - az ismeretterjesztest a legtagabb er-

telemben ertve , azaz mint a kurctcs reven megszerzett uj ismeretek e lrerjeszteset

mine] szel esebb korben, Ezek egy resze+ pedig csak a kutat6 inteze+ek lathatjak el.

Mindenekelott fel kell szornolnunk annak a moqctortdsnck a morodvc-

nyait, omely az ismeretrerjesz td tevekenyseper lenez i, nem latja annak hatalmas

jelentoseget a tudc+Formdlcsbon , az egyes emberek eletenek gazdagitasaban lat6-

korUk nove lesevel , ismereteik gyarapitasaval.

Vi lagszerte is egyre tobb kutat6 ismeri fel ennek a feladatnak a jelen-

tOseget, font?ssagat. Weisskopf pl . , a neves fizikus, a CERN-nek, a nyugateurapai

allamok kozbs genfi resz ecskeflz iko i kutat6 centrurndnok volt igazgat6ja igy nyi-

latkozott errol nernreqiben: II Sokkal tobbet lehet es kell tennU nk, hogy az clop-

veto fogalmakat koze lebb hozzuk az intelligens laikushoz. A tudomany nepsze=-
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rUsitese a tud6s elsorendU feladatainak egyike. A modern tudomcny bizonyos

aspektusainak vilagos es meggyozo bemutctdso ertekesebb, es talon tobb erett-

seget es talalekonysagot kivdn, mint nem egy un. eredeti kutatas, amilyeneket
/'

sok doktori disszertdc iobon tcldlbctunk, II. Ugyanakkor "ho valaki nem tudja

megmagyarazni a munkajat egy kivulal16nak, rendszerint maga sem erti azt i-

gazan.1I

Egyesek meg tovdbb mennek es a tudornenyos kozOsseget, benne on-

magukat is vddoljdk, hogyaz ismeretterjesztes e lhcnyoqoldsdvo] mintegy kozvetve

okai lettek annak a tudorndnyel lenes aramlatnak, amelyik kulonOsen az EgyesUlt

Allamokban jelentkezett erdte ljesen az ut6bbi evekben. IINem vettUk komolyan

a tarsadalom iranti felelossegUnknek azt oz oldclot, amelyik azt dlk+dl]o, hogy

magyarazzuk, ertelmezzUk es igazoljuk tevekenyseqtlnker a nemszakember szd-

mora ertheto nyelven. Mi es egyedUI csak mi tehetjUk meg ezt II - irja Rosen a

Los Alamos-i (USA) mezon-program vezetoje ,

Konkrer feladatok

Amikor egy kutat6 intezet (es itt megint elsosorbcn a termesze+tudornd-

nyi kutat6 intezeteket tartom szem el dtt) lsmeretterjesz+d feladatair61 besz elunk,

semmikeppen sem csak nepsz erll el&dasok tartasar61 vagy egy-egy ilyen jellegU

cikk megirasar61 van sz6. Az ismeretek terjesz resenek kUlonbozo szintjei, kulon-

bozo csctomdi vannak.

Ha meqprobdljuk ezeket csoportositani, a teljesseg igenye nelkul a

kovetkez6'ket sorol hatj uk fe I:

- a tonorok tovobbkepz esenek kUlonbozo Formdi (elccddsok,

eloadassorozatok, intezetlatogatasok, kutotosi lehetoseg biz.tos itdso ),

- diplornomunkosok, doktoranduszok, ospirdnsok Foqodoso es kikep-

z ese ,

- egyetemistak, dickok, erdeklod6'k fogadasa intez e+lctoqotcsro meg-

felelo vezeressel es bevezeto eloodassal,

- reszverel ismeretterjeszto eloadasok szervez eseben, ilyen ircnyu

tcndcsodds, kezdemenyezes , ilyen jellegU cikkek irdsc, sajt6nyilatkozatok

cddsc,
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A fentiekhez nehony megjegyzest teve, mindenekelOtt a tondrok tevebb-

kepzesevel kopesolotbon a kovetkez61<et kell mondonunk. A fontos az - kulonOsen

a termeszettudomcnyokot tonit6 tcnerok eseteben - hogy ozok okik oktot6i oz egyes

tudomcnydqcknck oz elo, oz eleven, a problerndkkcl birk6z6 es fej IOdo tudomdnyt

tcnirsek. Az orszdqbcn a kutot6 intezetek a kutotds , oz elo tudomdny hlvctesszeru

mUhelyei, ez ert elsOsorbon 61<odhotnok olkolmot a tcneroknok orro, hogy betekin-

test es toposztolotot nyerjenek orro vonotkoz6log, hogy hogyon holod mo a tudomony,

hogy tenylegesen milyen problernok foglolkoztotjok mo a kutot6kot, hogy ozok oz uj

eszkozbk, omelyekr61 hollonok vogy omelyek talon mar a tcnkonyvben is benne von-

nok, milyenek, hogy mUkOdnek a vcl osdqbon. Itt lothotjok meg ozt is, hogy oz 0-

lopkutctosl eredrnenyek, oz clcpkutotdsbcn szerzett toposztolotok hogyon, milyen

erdfesz itesek oron kepesek hozzojorulni a gyokorloti, ipori-mezogozdosogi felodotok

meqoldesohoz , Lenyegeben ez a eel vezette oz Akodemldr, omikor nehony evvel

ezelott a kozeplskclol tcndrok reszere Oszttsndijot letesitett, hogy kutot6 intezetek-

ben dolgozhossonok tcndr i munkdjuk ell6t6so mellett.

Vegeredmenyben errol van sz6, hogy mdskepp, el6'bben es izgolmosobbon

tud tan itoni az a tcndr , oki bormilyen szereny, de megis szernelyes topasztolottol

rendelkezik a kutotosrol , oki nem szokodt el oz elo tudorndnytol , Az i1yen tcnorro

a diokok mas szemmel neznek, IntezetUnkben szerzett topasztolotok biz onyitjek,

hogy az ilyen tonorok tonul6inok pl , oz intezef lotogotoso is mennyivel hosznosobb,

mennyivel nagyobb elrnenyt jelent a tonulok szdrndro , Ezek a fiotolok fokozott fi-

gyelemmel nezlk ozokot a berendezeseket, mUszereket, amelyek egyiken tondruk

is dolgozott, Ie lkesedesse I erdeklddnek oz eredmeny es eredmenyek utdn, omelyek-

ben toneruknok is resze vol t.

Ami diplomomunkdsok , doktoronduszok es osp irdnsok fogodosot illeti,

itt az ismeretterjesztd felcdotkor erintkezik, otfedesbe kerul a kutot6i eredrnenyek

nepgazdasogi hosznos itosct szolgol6 felodotokkal. A kikepzert szakemberek reszben oz

iparban, a mezdqozdoscqbon, a gyokorloti elet kUlonbozo terUletein fognok tevekeny-

kedni es ott el&egitik a legujobb tudorncnyos m6dszerek c lko lrnozdsdt , el terjesz reset,

behctolosct a terrnelesbe, Egyoltolon, erdemes itt elgondolkozni crrol , hogy kie-

legito-e hoz6nkbon a kutot6 es fe lsooktctos l intezrnenyek egyUttmUkOdese, hogy
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megfelelSen van-e ebb61 a szempontb61 kihaszn61va az a potenci61, amelyet a

kutat6 intezetek jelentenek.

Hogy az ismeretterjesztes terUleten mennyi lehetSseg van meg, meny-

lIyi tere van a tal6lekonys6gnak, az uj utak keresesenek, arra peldakent megemli-

tek egy intezetUnlcben neh6ny eve Szalay ckodernikus kezdemenyezesere megva-

l6sult otletet. Roviden errol van sz6, h-:>gyaz intezet az ipari szerzodesekbdl szer-

zett nyeresegbSI evenkent p6ly6zat-:>t ir ki kozepiskolcs di6kok sz6m6ra, melynek

kereteben minden evben mehat6rozott tipusu klser le+ekkel (pl. a r6dioaktivit6s

korebSI, vagy krist61y novesz+essel ) es ezek leir6s6val p61y6zhatnak a tanul6k.

Akik a legjobb p61y6zatokat keszitik, illetve a legjobb kiserleteket vegzik, azok

nemcsak a p61yadijak tssszeget kapj6k meg, hanem intezetl6togat6sra kapnak meg-

hiv6st ( koltsegeiket az intezet fedezi ilyen esetben, mert nem egyszer az orsz6g

t6voli v6rosaib61 utanak Debrecenbe ) , sSt egyesek reszere - a legkiv616bbak ko-

zul - a ny6ri szUnetben lobordns i al16st is biztosit az intezet.

Osszefoglalva azt mondhatjuk, hogy nyilv6nval6an nem errol van sz6,

hogy kutat6intezeteink oktat6 vagy eppen tudomdnynepszertls itd kozpontokkd

v6ljanak. Vil6gos, hogy pl , az intezetl6togat6sokat vagy az ismeretterjeszto e-

l&d6sokat (ak6r az intezeten beltll , okdr azon kivul legyenek azok ) ugy kell

koncentr61ni es megszervezni, hogya kutat6k rnunkdjct , a kutotds+, a kutat6inte-

zetek elsSdleges feladatainak el16t6s6t ne zovcrjdk, Ugyanakkor azonban nem sza-

bad elfelejtkeznUnk a kbzmllve lddes l feladatokr61, szdrnon kell tartanunk azokat,

uj otletekkel es kezdernenyezesekke l kell'minel tokeletesebb megval6sitasukra to-

rekednUnk, hogya modern tudom6ny eredmenye i neptlnk minel sze lesebb retegeinek

kbzkincseve v6ljanak.




