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XXX. MAGYAR FIZIKUS VÁNDORGYÛLÉS
Sopron, 2019. augusztus 21–24.

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat által idén szervezett
fizikus vándorgyûlés a harmincadik volt a vándorgyû-
lések sorában. A sorozat 1951-ben kezdõdött. Abban
az évben tartották meg Pécsett a – hagyományteremtõ
szándékkal már akkor – I. Magyar Fizikus Vándorgyû-
lésnek nevezett eseményt. Ritka kihagyásoktól elte-
kintve eleinte évente, késõbb kétévente, az utóbbi
évtizedekben háromévente került megrendezésre a
vándorgyûlés. Érdemes felsorolni a helyeket is, hiszen
amikor az idei helyszínéül Sopront választottuk, én
magam azt gondoltam, hogy új helyre megyünk. Csak
a megnyitás elõtti napokban derült ki számomra,
hogy 52 évvel ezelõtt már tartottak ilyen találkozót
Sopronban. A helyszínek az ottani vándorgyûlés évé-
vel: Debrecen: 1952, 1962, 1975, 1986, 1995, 2013;
Szeged: 1959, 1973, 1983, 1992, 2016; Pécs: 1951,
1961, 1971, 2010; Eger: 1955, 1963, 2007; Miskolc:
1960, 1969, 1979; Veszprém: 1956, 1965, 1989; Sop-
ron: 1967, 2019; Budapest: 1954; Gödöllõ: 1998; Szé-
kesfehérvár: 1981; Szombathely: 2004.

A Soproni Egyetem Lõverekben lévõ kampusza
adott otthont az eseménynek, amelyre közel 200
résztvevõ regisztrált, túlnyomó többségükben egyete-
meken vagy kutatóintézetekben dolgozó fizikusok,
de képviselve voltak ipari kutatóhelyek is, valamint
több közoktatásban tanító tanár is érkezett, és adott
elõ. Plenáris elõadás keretében mutatkozott be a tár-

sulat nemrégen alakult Ipari fizika csoportja, a taná-
rok pedig két szekciót is szerveztek.

A megnyitáskor Sopron város polgármestere, Fodor
Tamás, valamint az egyetem képviseletében Alpár
Tibor rektorhelyettes köszöntötte a résztvevõket. A
soproniak bemutatkozásának második része az esti
fogadásra maradt. Lang Ágota tanárnõ a valamilyen
módon Sopronhoz kötõdõ neves fizikatanárokról,
Mikola Sándorról, Vermes Miklósról, Dér Zoltánról és
Simonyi Károlyról emlékezett meg, utalva Rátz Lász-
lóra is, aki Mikola Sándorral és Vermes Miklóssal
együtt a soproni evangélikus líceumban érettségizett,
s lettek késõbb a fasori evangélikus gimnázium taná-
rai, megemlítve még Nagy Mártont, valamint édesany-
ját, Lang Jánosnét is, aki nyugdíjba menetele után
még évekig tanított Sopronban.

A társulat idei díjainak átadása után a szakmai
program két eseményre való emlékezéssel kezdõdött.
Az ENSZ és az UNESCO 2019-et a kémiai elemek pe-
riódusos rendszerének nemzetközi évévé nyilvánítot-
ta. Ebbõl az alkalomból Lente Gábor, a Pécsi Tudo-
mányegyetem kémiai intézetének professzora A pe-
riódusos rendszer elsõ 150 éve címmel tartott elõ-
adást.

Ugyancsak ebben az évben emlékezünk Eötvös
Lorándra halálának 100. évfordulóján. Eötvös Loránd-
ról az emberrõl Sólyom Jenõ, a fizikusról Cserti József,

a geofizikusról pedig Weszter-
gom Viktor beszélt. Ezekhez
kapcsolódott a második nap
estéjén Völgyesi Lajosnak egy
Eötvös-inga bemutatásával
összekötött elõadása az Eöt-
vös-inga mûködésérõl, törté-
netérõl és alkalmazásairól, a
késõbbiekben pedig külön
szekció is foglalkozott a gra-
vitációval kapcsolatos elméle-
ti és kísérleti kérdésekkel.

Csütörtökön, pénteken, va-
lamint szombat délelõtt ösz-
szesen 10 plenáris elõadás
hangzott el, illetve 21 szekció-
ban mintegy 80 szóbeli elõ-
adásra kerül sor. Emellett kol-
légáink körülbelül 50 posz-
teren mutatták be legújabb
eredményeiket. A hagyomá-
nyos, anyagtudományi, kvan-
tumelektronikai, magfizikai,
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részecskefizikai, sugárvédelmi vagy szilárdtest-fizikai

Cserti József Sólyom Jenõ elnöktõl veszi át az Eötvös Loránd Fizikai Társulat érmét.

szekciók mellett olyan témákról is hallhattak az ér-
deklõdõk a szekciókban, mint a topologikus fázisú
anyagok, a modern gépi tanulás a fizikában, vagy a
fizikatanítás megújítása. Remélhetõleg az elõadások
egy része szerkesztett formában a Fizikai Szemlében
is megjelenik.

A fenti számok is mutatják, hogy nagyon feszes
volt a program. Egy fél délután maradt arra, hogy aki
akart, egy kicsit ismerkedjen a várossal, bár ekkorra is
volt szervezett szakmai program. Két busszal Nagy-

cenkre mentünk, ahol – miután megnéztük a Széche-
nyi-család mauzóleumát – az MTA Széchenyi István
Geofizikai Obszervatóriumában Wesztergom Viktor
mutatta be az ottani mérõmûszereket, berendezése-
ket, és ismertette az ott folyó kutatásokat.

A szervezõk számára különösen örömteli volt,
hogy az eseményre viszonylag sok fiatal kolléga jött
el, és kapott bemutatkozási lehetõséget. Reméljük, ez
a tendencia folytatódik a következõ, 2022-ben esedé-
kes XXXI. vándorgyûlésen is.

Sólyom Jenõ

A TÁRSULAT 2019. ÉVI KITÜNTETÉSEI ÉS TUDOMÁNYOS DÍJAI

Cserti József – az Eötvös Loránd Fizikai Társulat érme
Cserti József 1982 óta tagja a Társulatnak. Ez idõ alatt számos
vezetõ tisztséget töltött be. Volt a Statisztikus Fizikai, majd Szi-
lárdtest-fizikai Szakcsoport elnöke, a Társulat fõtitkárhelyettes,
majd alelnöke.

Igen aktív tevékenységet folytat a tudomány népszerûsítése
területén, mind a szélesebb társadalomban, mind a diákok kö-
zött. Egyik életre hívója volt A fizika mindenkié programnak.
1993 óta az Ortvay Rudolf feladatmegoldó verseny, 2005 óta Az
atomoktól a csillagokig elõadás-sorozat, 2012 óta pedig a Fizikus
Doktoranduszok Konferenciája (DOFFI) egyik szervezõje.
Három ízben szervezte meg a Magyar Fizikushallgatók Egyesüle-
tének Nemzetközi Nyári Szakmai Iskoláját.

Az ELTE egyetemi tanáraként 10 doktori fokozatot szerzett
hallgató témavezetõje volt, és vezetése mellett számtalan diplo-
mamunkát, valamint TDK-dolgozatot készítettek diákjai. Tagja
az ELTE és a BME fizika doktori iskolája tanácsának is, e minõsé-
gében is aktív munkát végez.

Cserti József kutatómunkája a mezoszkopikus rendszerek,
normál-szupravezetõ hibridek, spintronika, grafén, topologikus
szigetelõk és a Zitterbewegung-jelenség területére terjed ki. 77
nemzetközi, referált folyóiratban megjelent közleményére közel
1400 független hivatkozást kapott.

Tudományos közleményei mellett 20 tudomány-népszerûsítõ
cikk szerzõje, két DOFFI konferenciakiadvány szerkesztõje.

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat ezt az igen aktív tudomá-
nyos közéleti, tudomány-népszerûsítõ, szervezõi, oktatói és ku-
tatói munkát ismeri el azzal, hogy ebben az évben Cserti József-
nek ítélte oda az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Érmét.

Tudományos díjak
Életmûdíj kategória
Kövér László – Selényi Pál-díj

Kövér László, az MTA Atommag-
kutató Intézet nyugalmazott tu-
dományos fõmunkatársa tudomá-
nyos tevékenysége az elektron-
spektroszkópia módszeréhez, to-
vábbá annak felület- és határréteg-
fizikai, felületkémiai analitikai,
atom- és molekulafizikai, valamint
magfizikai alkalmazásaihoz kap-
csolódik. Magyarországon õ hono-
sította meg az XPS/ESCA mód-
szert, elõször laboratóriumi rönt-
genforrások alkalmazásával, majd
késõbb szinkrotronok mellett vég-
zett kísérletek formájában is.
Ugyancsak õ valósította meg ha-
zánkban elsõként a fékezési su-
gárzás használatán alapuló labora-
tóriumi nagyenergiájú, nagyfel-
bontású Auger-elektron-spektrosz-

kópiát. Nemzetközileg is igen komoly visszhangot kiváltó ered-
ményeket ért el felületek és határfelületek elektronszerkezeté-
nek vizsgálatában, kémiai és szilárdtest-effektusok kimutatásával
fotoelektron- és Auger-spektrumokban és az elektronspektrosz-
kópiai módszerek alkalmassá tételében a kvantitatív felületi ana-
lízis céljaira. Meghatározó szerepet játszott a rugalmasan szórt
elektronok és a fotoelektronok visszalökõdési hatásai elméleté-
nek kifejlesztésében, illetve az elmélet alkalmazásában polieti-
lén esetére. Tudományos eredményei mellett kiemelendõ hazai
és nemzetközi szakmai közéleti tevékenysége; többek között
ilyen munkát végzett hosszú idõn át a Nemzetközi Szabványügyi
Szervezetben (ISO), az International Union for Vacuum Science,
Technique and Applications (IUVSTA) társaságban, valamint az
Európai Szinkrotron-felhasználók Szervezetében (ESUO).

Szipõcs Róbertnek – Bródy Imre-díj
Szipõcs Róbert, az R&D Ultrafast Lasers Kft. ügyvezetõ igazgatója,
az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont tudományos fõmunkatársa
kiemelkedõ eredményeket ért el optikai rendszerek tervezésé-
ben, új módszerek kifejlesztésében és ezek alkalmazásában a
legkülönfélébb területeken (ultragyors lézerspektroszkópia, nem-
lineáris 3D mikroszkópia, orvosi képalkotás). Két USA és egy
magyar szabadalma van, és több sikeres céget alapított. Legalább
tizenöt fajta high-tech berendezést fejlesztett és szállít a világ
nagypresztízsû egyetemi-kutatóintézeti kutatócsoportjainak, vala-
mint ipari cégeknek. Megrendelõi között több Nobel-díjas kutató
(Theodor W. Hänsch, Gérard Albert Mourou ) is szerepelt. Kivéte-
lesen sokrétû tevékenységére jellemzõ, hogy képes volt és jelen-
leg is képes az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesz-
tés, mûszaki fejlesztés, termékfejlesztés, szállítás, értékesítés teljes
vertikumában magas színvonalon eredményt felmutatni.
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