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Ezzel a számmal zárul a Fizikai Szemle LXIX. évfolyama. Reméljük, hogy ez év-
ben is tudtunk minden kedves Olvasónknak érdekes és hasznos cikkeket nyúj-
tani. Így az év végén talán nem haszontalan visszatekinteni azokra az aktuális
és fontos eseményekre, amelyekkel lapunkban is foglalkoztunk.

2019 a mi számunkra elsôsorban – halálának 100. évfordulója alkalmából a
nagy fizikus elôtt tisztelgô – Eötvös 100 emlékévként marad emlékezetes. Az
évfolyam valamennyi lapszámában közöltünk legalább egy, Eötvös Lorándra
emlékezô cikket. Ezek az írások reményeink szerint jól tükrözik Eötvös tudomá-
nyos, közéleti és professzori tevékenységének kiemelkedô színvonalát és máig
ható idôszerûségét. Eötvösrôl számos hazai intézményünk kapta nevét, így – a
teljesség igénye nélkül – az általa alapított Mathematikai és Physikai Társulat
egyik szellemi jogutódja, a lapunkért is felelôs Eötvös Loránd Fizikai Társulat;
az ország elsô egyeteme, az Eötvös Loránd Tudományegyetem; vagy a magyar
kormány által 1907-ben Eötvös kutatásainak támogatására alapított (és 2012-
ben megszüntetett, lásd Bodoky Tamás és szerzôtársai jelen számunkban meg-
jelenô írását) Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet. 2019 eseménye
volt az ugyancsak Eötvösrôl elnevezett Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH)
felállítása, ami hivatalosan augusztus 1-jén történt a 2019. évi LXVIII. törvény
alapján, amelyet az Országgyûlés július 2-án fogadott el a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia és a kormányt ebben a kérdésben képviselô Innovációs és
Technológiai Minisztérium közötti – finoman szólva is – éles viták után. Társu-
latunk elnökségének e kérdéssel kapcsolatos nyilatkozatát lapunk júniusi szá-
mában közöltük.

2019-nek a hazai fizika szempontjából legfontosabb rendezvénye a XXX.
Magyar Fizikus Vándorgyûlés volt, amelynek a Soproni Egyetem kampusza
adott otthont augusztus 21. és 24. között. A sikeres tudományos összejövetel-
rôl októberi számunkban közöltünk beszámolót. A Vándorgyûlés elôadói közül
– felkérésünknek eleget téve – sokan vállalták, hogy az ott tartott elôadásuk
anyagát a Szemle számára írt cikk formájában is publikálják. A már beérkezett
és az ígéreteknek megfelelôen remélhetôleg a közeljövôben megszületô cikkek
közlését lapunk következô számában kezdjük meg.

Októberben évrôl évre mindannyian kíváncsian várjuk a Nobel-díjak odaíté-
lésérôl szóló közleményeket. Az idei fizikai díjak területét jól tájékozott
kollégáim közül sem sikerült senkinek megjósolnia, ami természetesen nem
reprezentatív felmérés, de jelzi, hogy nem olyan feltûnô eredményekért adták,
mint a gravitációs hullámokkal vagy a Higgs-bozonnal kapcsolatos díjakat.
Ettôl függetlenül gondolom, senki nem vonja kétségbe, hogy James Peebles,
illetve Michel Mayor és Didier Queloz megérdemelten kapták a kitüntetést. A díj
odaítélését megalapozó munkásságuk hatásait novemberi számunkban közölt
két kitûnô cikk világítja meg.

A fizika és a Fizikai Szemle számára különösen szomorú, hogy az év folya-
mán elvesztettük lapunk két korábbi fôszerkesztôjét, Németh Juditot és Pál
Lénárdot, továbbá szerkesztôbizottságunk egyik kitûnô és lapunkat aktív tevé-
kenységével támogató tagját, Bencze Gyulát.

Végezetül, minden kedves Olvasónknak a Fizikai Szemle szerkesztôi és a ma-
gam nevében sikeres és boldog újévet kívánok.
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