
sity of Michigan professzora volt 16 éven keresztül.

Készült az Olasz Fizikai Társulat internetes folyóiratában (https://
www.primapagina.sif.it/article/851/the-history-of-the-eps#.W-
LsMZNKiUk) megjelent cikk alapján, a szerzõ hozzájárulásával kö-
zöljük.

2005-ben visszatért Európába, és az ENSTA Labora-
toire d’Optique Appliquée igazgatójaként dolgozott.
Ebben az idõben kezdeményezte az Extreme Light
Infrastructure (ELI) program elindítását, amelynek kö-
szönhetõen a nemzetközi tudományos közösség –
Csehország és Románia mellett – a Magyarországon
létrehozott új lézeres kutatóintézettel, a szegedi ELI-
ALPS-szal gazdagodott [12]. Itt jegyezzük meg, hogy a
Szegedi Tudományegyetem Optikai és Kvantumelek-
tronikai Tanszékén a cikk szerzõi alapították 1998-
ban és mûködtették a szintén CPA/OPCPA-technoló-
gián alapuló TeWaTi lézert és laboratóriumot [13]. Gé-
rard Mourou jelenleg a párizsi École Polytechnique-
en alapított International Center for Zetta-Exawatt Sci-
ence and Technology (IZEST) intézet vezetõje, amely-
nek célja a lézeres technológia az ELI-projekten túli
távlati irányainak kijelölése.

Strickland és Mourou rövid impulzusok erõsítését
leíró interpretációja, a CPA-módszer, és döntõen az
azt követõ néhány évben általuk elért technológiai
áttörés, a TW-os csúcsteljesítmény ilyetén módon
való elérése [14] azután döntõen meghatározta az
összes, nagy intenzitású, ultrarövid impulzusokat
alkalmazó tudományág fejlõdését. A CPA-technoló-
giára vezethetõ vissza például a lézeres részecske-
gyorsítás, az orvosi szemmûtétek, az iparban az
anyagmegmunkálás, az erõs terek fizikájának és az
attoszekundumos impulzusok elõállításának terén
elért eredmények jelentõs része. A mai modern rövid
impulzusú lézeres kutatóintézetek semelyike sem
lenne elképzelhetõ a CPA-technológia nélkül. Strick-
land és Mourou harminc évvel ezelõtti jóslata mára
megvalósult, napjainkban a legintenzívebb impulzu-
sok csúcsteljesítménye immáron a 10 petawatt kate-
góriába esik. A lézerek töretlen technológiai fejlõdé-
sét és ezzel együtt a kísérletekben és alkalmazások-
ban való elterjedését az elsõ belsõ borítón látható
PW-osztályú intézetek számossága is kiválóan szem-
lélteti [15].

Végezetül engedje meg a Tisztelt Olvasó, hogy a
Donna és Gérard Nobel-díjához vezetõ fenti tudo-
mánytörténeti anzix kapcsán Szent-Györgyi Albert
szavait idézzük: „Látni, amit mindenki lát, és gondol-
ni, amit még senki sem gondolt.”
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AZ EURÓPAI FIZIKAI TÁRSULAT TÖRTÉNETE
Luisa Cifarelli

Bolognai Egyetem, Olaszország

Az Európai Fizikai Társulatot (European Physical So-
ciety, EPS) Genfben alapították 1968-ban, Gilberto
Bernardini (akkor a CERN kutatási igazgatója) ihletett
vezetésével. Az alapítással „a tudósok Európa kulturá-
lis egységének erõsítése iránti elkötelezettségét kíván-
ták demonstrálni”.

Az Európai Fizikai Társulat létrehozását Gilberto
Bernardini, akkor a pisai Scuola Normale Superiore
igazgatója kezdeményezte az Olasz Fizikai Társulat
1965. novemberi éves nagygyûlésén, Bolognában,
meggyõzve kollégáit egy ilyen szervezet fontosságá-
ról. A Társulat alapításának eszméjét 1966–1967-ben
Párizsban, a CERN-ben, Londonban, Genfben és Prá-
gában tartott találkozókon tovább terjesztették. Pisá-
ban Bernardini vezetésével operatív bizottság alakult.
A Társulat szerkezetérõl a bizottságban sok vita volt,
végül két munkacsoportot hoztak létre, egyet a Tár-
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sulat mûködési szabályainak, egy másikat pedig az

Luisa Cifarelli a Bolognai Egyetem profesz-
szora, az Olasz Fizikai Társulat elnöke, a
Római Centro Fermi elnöke, számos nemzet-
közi tudományos szervezet tagja. (https://
www.unibo.it/sitoweb/luisa.cifarelli/cv-en)

Gilberto Bernardini az EPS alapító okirat aláírásakor a CERN tanács-
termében. (©CERN Courier 8. évf, 10. szám, 1968).

alapítás kidolgozására.
A szerkezetre nézve két koncepció merült fel: az

egyik teljesen egyéni tagságra, a másik már létezõ
nemzeti társaságok szövetségére építkezve képzelte
el a Társulatot. Végül kompromisszumos megoldás
született, amelynek értelmében mind egyének, mind
nemzeti társulatok, sõt intézetek is tagok lehettek.
Kelet-Európára kezdettõl fogva fokozott figyelmet
fordítottak. Elõször úgy döntöttek, hogy a Társulatot
1968 õszén, Firenzében egy alakuló konferencián
alapítják meg hivatalosan, de a konferencia szervezé-
sére abban az évben már túl rövid lett volna az idõ,
úgy döntöttek, hogy a Társulat hivatalosan 1968 szep-
temberében Genfben alakuljon meg. Svájc és különö-
sen Genf, ami számos fontos nemzetközi szervezet-
nek ad otthont, logikus választás volt a Társulat köz-
pontja és hivatalos székhelye számára.

Amint azt Rüdiger Voss, az EPS jelenlegi elnöke írta
egy, a CERN Courierban nemrég megjelent cikkében:
„Az 1968-as év fordulópontot jelentett a háború utáni
Európa történelmében, ami bevésõdött kollektív em-
lékezetünkbe. A globális politikát súlyos diáktünteté-
sek, a hidegháború és a kelet-nyugati konfrontáció
jellemezte. Augusztus 21-én a Szovjetunió és a Varsói

Szerzõdés más tagállamai betörtek Csehszlovákiába a
Prágai Tavasz, a liberalizáció, a demokratizálódás és a
polgári jogok érvényesülését célzó mozgalom letöré-
sére. Ezek után csodának tûnik az Európai Fizikai
Társulat mindössze néhány héttel késõbbi, szeptem-
ber 26-án történt megalakítása, ahol a Csehszlovák
Fizikai Társulat és a Szovjet Tudományos Akadémia
képviselõi közös asztalnál ültek.”

1968. szeptember 26-án reggel a Társulat alapító
közgyûlésére a CERN tanácstermében került sor, ahol
az EPS alapszabályát 62 egyéni tag és 20 nemzeti tár-
sulat, akadémia és kutatóintézet képviselõi írták alá,
közöttük a CERN-é is. A hivatalos alakuló ünnepséget
ugyanezen a napon délután, a Genfi Egyetem Aula
Magnájában rendezték.

Az EPS elsõ elnökének Bernardinit választották, aki
beiktatási beszédében hangsúlyozta a CERN fontossá-
gát az EPS megteremtésében, mind az európai nem-
zetközi együttmûködés példájaként, mind az újszülött
társulat infrastruktúrájának biztosítójaként. Hangsú-
lyozta továbbá a meglévõ és a jövõben létrejövõ euró-
pai nemzetközi laboratóriumok és a számos európai
fizikai folyóirat kérdését, az Európából az USA-ba
irányuló agyelszívás elleni küzdelemre irányuló euró-
pai együttmûködés megerõsítésének szükségességét,
a tudósok elkötelezettségét Európa kulturális egysé-
gének erõsítésére és a kelet-európai országok aktív
részvételének alapvetõ szükségességét. Ez utóbbival
kapcsolatban érdemes emlékeztetni arra, hogy a
Csehszlovák Tudományos Akadémiánál Prágában
létrehoztak egy ágazati titkárságot, amely egészen
1973-ig mûködött, és az EPS-logót is a Csehszlovák
Fizikai Társulatnál tervezték meg.

Ma az EPS székhelye Mulhouse-ban van, és a Haute
Elsace-i Egyetem a házigazdája. Az EPS-nek 42 társu-
lati tagja van Izlandtól Törökországig, és kiterjed Iz-
raelre, több mint 130 000 tagot képviselve. Az EPS tag-
társadalmak jelentõsen különböznek egymástól, így
van kevesebb mint 50 és több mint 60 000 taggal ren-
delkezõ tagtársulat. A 42 tagtársulaton kívül az EPS-
nek több mint 40 társult tagintézete (fõleg vezetõ ku-
tatóintézetek, köztük a CERN) és 3500 egyéni tagja
van (õk jelentik a társulat tudományos magját). Kétol-
dalú egyezmények alapján az EPS több, mint 20 to-
vábbi társulattal mûködik együtt (APS, AAPPS,
EuCheMS stb.). Az EPS 12 divíziójában és 7 csoportjá-
ban kimagasló színvonalú fizikai kutatásokat támogat.
Az EPS-díjak, konferenciák és mûhelyek elismertsége
kiemelkedõ: az EPS-konferenciák, amelyek közül
sokat együttmûködõ vagy tagtársulatokkal közösen
szerveznek, továbbra is mintául szolgálnak az egész
nemzetközi fizikai közösség számára, és évente több
ezer résztvevõt mozgósítanak. Az EPS-nek számos
célbizottsága van, azzal a szándékkal, hogy európai
álláspontot alakítsanak ki a fizikával és a társadalom-
mal kapcsolatos fontos kérdésekrõl, és katalizálják a
különbözõ területeken és különbözõ országokban
dolgozó fizikusok összefogását. Az EPS fórumot te-
remt az európai fizikai közösség számára a fizika ku-
tatásával és oktatásával kapcsolatos fontos kérdések,
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valamint a fizika egész társadalomra gyakorolt hatásá-
nak megvitatására, mint például: kutatási és tudomá-
nyos politika, EU Horizon Keretprogram, kutatási ala-
pok, európai együttmûködés, nemzetközi együttmû-
ködés, a fejlõdõ országok fizikája, az energia és a
környezetvédelem, az oktatás és a fiatalok lehetõsé-
gei, az ipar fizikája, a nemek kérdése, az európai in-
tegráció, a nyílt források és nyílt adatok. Széles tagsá-
gi bázisa révén az EPS képviselni tudja az európai
fizikus közösség véleményeit, és a fizika nézõpontja
alapján hasznos információkat nyújt a politikai dön-
téshozók és a nagyközönség számára fontos kérdé-
sekben. Hogy hatékonyabb legyen az együttmûködés

az EU politikai vezetõivel, az EPS 2016-ban Brüsszel-
ben irodát nyitott egy EU ügyekkel foglalkozó tanács-
adóval. Ezenkívül az EPS létrehozott egy tudományos
politikákkal foglalkozó tanácsadó testületet (Advisory
Board on Science Policies, ABSP). Az ABSP tagjai
konzultációkat folytatnak és tanácsokat adnak bizo-
nyos politikai kérdésekkel kapcsolatban.

Az EPS jól hallhatóan és világosan képviseli a fizi-
kus közösség véleményét, együttmûködve partner-
szervezeteivel a közös célok megvalósításának érde-
kében. Ezért, éppúgy, mint alapításának idején, az
EPS jelenleg is tudományos hidakat biztosít „a fizikai
tudomány egységének megõrzésére”.

AZ EURÓPAI FIZIKAI TÁRSULAT ÖTVEN ÉVE

Az írás a szerzõ Fifty years of EPS (Il Nuovo Saggiatore 34/3–4
(2018) 70–73, ©Italian Physical Society, 2018.) című cikkének ma-
gyar változata. Fordította Szabó Szilárd. Az Olasz Fizikai Társulat
engedélyével közöljük.

Rüdiger Voss fizikus, PhD. Szakmai életé-
nek legnagyobb részét a CERN-ben töltötte,
pályáját az ISR-en folytatott kísérletekkel
kezdte Carlo Rubbia vezetése alatt. Karrier-
jében kiemelkedik a mélyen rugalmatlan
müonszórási kísérletek végzése a Szuper-
protonszinkrotronban, és az ATLAS-detek-
tor megtervezése és megépítése az LHC-
ban. 2016-os nyugdíjba vonulását megelõ-
zõen sok éven keresztül volt a CERN Nem-
zetközi Kapcsolatok Osztályának vezetõje.
2017 áprilisa óta az EPS elnöke.

Rüdiger Voss
az EPS elnöke

Az EPS kezdeti idõszaka

Az 1968-as év olyan fordulópontot jelentett Európa
háború utáni történelmében, amely mélyen bevésõ-
dött kollektív emlékezetünkbe. Az amerikai egyete-
mekrõl kiinduló, a vietnámi háború ellen tiltakozó,
majd Európába is átterjedõ tömeges diákmozgalmak
az 1968. májusi párizsi tüntetésekben, és számos más
európai ország hasonló eseményeiben érték el tetõ-
pontjukat. A világpolitika a kelet-nyugat ellentétérõl,
a hidegháborúról szólt, és Európát mélyen megosztot-
ta az a „vasfüggöny”, amelynek az 1961-ben emelt
berlini fal volt a leglátványosabb szimbóluma. 1968
márciusában az egyetemistáknak és az értelmiségiek-
nek a lengyelországi kommunista rezsim elleni tünte-
téssorozatát a biztonsági erõk elfojtották, majd
augusztus 21-én a Szovjetunió és a Varsói Szerzõdés
más tagállamainak 500.000 fõt meghaladó hadserege
megszállta Csehszlovákiát, leverve a liberalizációért, a
demokráciáért, valamint az emberi jogok érvényesíté-
séért indított, „Prágai tavasz”-ként ismertté vált moz-
galmat.

Ilyen háttérrel a mai szemünkkel valóságos csodá-
nak tûnik, hogy a csak néhány héttel késõbb megala-
kított Európai Fizikai Társulat egy asztalhoz ültette a
Csehszlovák Fizikai Társulat és a Szovjet Tudományos
Akadémia képviselõit. A mai ismereteink szerint az
EPS volt az elsõ tudományos társulat Európában,
amely a vasfüggöny két oldalán élõ fizikusokat, illetve
ott mûködõ fizikai társulatokat szövetségbe tömörítet-
te. Azóta is Társulatunk DNS-ének elválaszthatatlan
része az, hogy tudományos hidakat épít a politikai
megosztottságon keresztül.

Természetesen az EPS sem néhány hét alatt alakult
meg; az operatív bizottság több mint két éven keresz-
tül mûködött az új társulat célkitûzéseinek, tagsága
összetételének és irányításának elõkészítése érdeké-
ben. A kezdetektõl Gilberto Bernardini, a Scuola Nor-
male Superiore di Pisa akkori rektora volt az EPS-kez-
deményezés motorja. A késõbbiekben õ lett a Társulat
elsõ elnöke.

Bernardini 1960 és 1961 között a CERN elsõ kutatá-
si igazgatója volt, és azóta is a nemzetközi tudomá-
nyos együttmûködés erõs szószólója. Annak ellenére,
hogy a CERN-nek nem volt formális intézményes sze-
repe az EPS létrehozásában, az európai együttmûkö-
dés CERN-i modellje, illetve a CERN-ben tevékenyke-
dõ más kiemelkedõ fizikusok – köztük Bernard Gre-
gory fõigazgató – támogatása jelentõs hatást gyakorolt
az új társulat megszületésére. Mindezek mellett, habár
a CERN egy alapvetõen a nyugat-európai országok
által létrehozott szervezet volt (a CERN-t 1954-ben
alapító tagok közül a politikai rendszerektõl magát
függetlenítõ Jugoszlávia 1961-ben már elhagyta azt),
jó idõben elkezdte szorosabbra fûzni a tudományos
kapcsolatrendszerét a Szovjetunióval és más kelet-
európai országokkal, fõleg a Dubnai Egyesített Atom-
kutató Intézeten keresztül. A sikeres CERN-modell
által inspirálva, és elõrelátó fizikusok egy csoportjá-
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