
MÁJUSI ESEMÉNYEK
Május eseményekben gazdag hónapja a hazai tudományos és különösen a fizi-
kai közéletnek. Minden évben május elején tartja közgyûlését a Magyar Tudo-
mányos Akadémia. A közgyûlésen adták át az MTA Elnöksége által odaítélt Aka-
démiai Díjakat, amit idén tizenegy kutató érdemelt ki. Fizikusok közül Pusztai
Tamás, az MTA Wigner Fizikai Kutatóintézet tudományos tanácsadója vehetett
át Akadémiai Díjat a heterogén kristálycsíra-képzôdés fázismezô-elméleti leírá-
sának megalapozásáért, a spirálozó eutektikus dendritek fázismezô-elméleti mo-
delljének kidolgozásáért, valamint a polikristályos megszilárdulás térelméleti
módszerének kifejlesztésében játszott meghatározó szerepéért.

Az Akadémia külsô tagjai számára szervezett fórumon adták át az Arany János-
díjakat és -érmeket, amelyekkel az MTA a külhoni magyar kutatók munkásságát
ismeri el. Kiemelkedô tudományos teljesítményéért Arany János-díjat kapott
Krausz Ferenc Németországban dolgozó fizikus, az MTA külsô tagja. Krausz
Ferenc bécsi csoportjával elsôként állított elô ultrarövid fényimpulzusokat,
amivel egy új tudományterület, az attoszekundumos fizika alapjait fektette le.
2004-tôl tevékenységét a garchingi Max Planck Kvantumoptikai Intézet igazga-
tójaként végzi, ezzel párhuzamosan a müncheni Ludwig Maximilian Egyetem
tanszékvezetô professzora. Vezetésével számos magyar doktorandusz és kutató
dolgozott Bécsben és Münchenben, akik közül többen hazai vagy külföldi pro-
fesszori vagy MTA-doktori címet szereztek.

Az MTA közgyûléséhez kapcsolódóan a Fizikai Tudományok Osztálya évrôl-
évre számos elôadóülést rendez. A Fizika fejlôdési irányai címû ülésen kerülnek
átadásra az Osztály által odaítélt Fizikai Fôdíj és Fizikai Díj kitüntetések. A Fizikai
Fôdíjat ebben az évben Szabados László Benô, az MTA Wigner Fizikai Kutatóköz-
pont Részecske- és Magfizikai Intézet tudományos tanácsadója kapta az általános
relativitáselmélet és a gravitációs tér megmaradó mennyiségeinek kutatásában
elért eredményeiért, amelyekkel – egyebek között – jelentôsen hozzájárult a gra-
vitációelmélet kanonikus (hamiltoni) szerkezetének mélyebb megértéséhez. A té-
máról írt, folyamatosan aktualizált összefoglaló cikke a terület alapmûvének
számít. Fizikai Díjat kapott Dóra Balázs, a BME Elméleti Fizika Tanszék egyetemi
tanára és Szabó Róbert, az MTA CSFK tudományos tanácsadója.

Ezen az elôadóülésen Pusztai Tamás és Szabados László is elôadást tartott a
díjak elnyerésének alapjául szolgáló legfontosabb eredményeirôl. Nagy örö-
münkre, Pusztai Tamás és Szabados László felkérésünket elfogadva elôadásaikat
cikkekben is leírták, amelyeket jelen számunkban már olvashatnak is.

A másik fontos májusi esemény az Eötvös Loránd Fizikai Társulat küldöttgyû-
lése, amelynek eseményeirôl részletes beszámolót olvashatnak lapunkban.
Ugyancsak ismertetjük a Társulat ez alkalommal átadott kitüntetéseit és díjait. A
Díjazottak közül többen rendszeres szerzôi lapunknak, és több díjazott (Kürti
Jenô, Vannay László, Juhász András, Opitz Andrea, Kóspál Ágnes) írásaival a Szem-
le valamelyik közeljövôben megjelenô számában találkozhatnak majd.

Immár hagyomány, hogy a küldöttgyûlésen kerül átadásra a Fizikai Szemle
Nívódíj az elôzô évfolyamban megjelent cikkek közül a szerkesztôbizottság által
legjobbnak ítélt írás szerzôi számára. A Társulat elnöksége elfogadta azt a javas-
latunkat, hogy ezentúl „A fizika tanítása” rovatban megjelent cikkek közül is
díjazzunk egyet, az új eredményekkel, illetve tudománytörténettel foglalkozó
cikkek mellett, így ezúttal már két cikk szerzôi vehették át ezt az elismerést. A
tanítási témájú díjazott cikk szerzôje meghívást kap a következô tanári ankéton
való részvételre és elôadás tartására. Remélem, hogy ez még több színvonalas
cikk írására serkenti majd a Szemle közönségét.
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