
kicsit eltöprengenek. Talán felismerik majd, hogy
minderre maguk is rájöhettek volna, ha kritikusabban
gondolkodnak.”

Írásában ezután példákkal mutatott rá a paratudo-
mány szélhámosainak trükközéseire.

Az említett akadémiai vitaülésen többen elmondták
véleményüket a tudományról, áltudományról. Két
neves filozófusnõ hozzászólása hullámokat vetett. A
rendszerváltozás után a talajukat veszteni látszó filo-
zófusaink körében kezdett divattá válni a posztmo-
dern irányzat. A fiatalabb filozófusnõ ilyen szemlélet-
tel beszélt a tudományról. Az idõsebb pedig egyene-
sen a tudomány szemére vetette a szögesdrótokba
vezethetõ villanyáramot, és azt, hogy nem képes vi-
lágképet formálni. Ez már kiváló matematikusunkat,
Laczkovich Miklóst is megszólalásra késztette, s bár
érzékelhetõ volt feldúltsága a hallottaktól, mégis kris-
tálytiszta logikával mondott ellent, majd határozottan
kijelentette: „Mi matematikusok soha nem is akartunk
világképet alkotni, nem ez a dolgunk. Mi problémákat
oldunk meg, ez a feladatunk.”

A vitaülést követõen, kisebb csoportokra szakadva
kötetlen beszélgetés alakult ki. A fiatalabb filozófusnõ
mosolyogva Nagy Elemérhez lépett: „Professzor úr,
én az egyetemen hallgattam az ön elõadásait.” A pro-
fesszor nem mosolygott:

– Kedvesem, akkor kicsit jobban kellett volna fi-
gyelnie! – válaszolt a maga kissé karcos modorában.

Végezetül hadd idézzek ide még két rövid részt a
már említett írásából:

„Tisztában kell lennünk azzal, hogy a tudomány
sohasem tekinthetõ befejezettnek, lezártnak, hiszen
egyre nõ a megfigyelhetõ természeti jelenségek soka-
sága, újabb, hatékonyabb, érzékenyebb, gyorsabb
vizsgálati lehetõségek birtokába jutunk, ezáltal na-
gyobb részletességgel ismerhetjük meg a jelensége-
ket. Módszerünk nem csupán az intelligens megfigye-
lés, hanem a kísérlet is, ahol a vizsgálható jelenségek
tartományát kibõvítve olyan helyzeteket teremtünk,
ahol valamilyen természeti törvény döntõ súllyal mér-
tékadó, s így a megfigyeléseket – helyesebben akkor
már –, a kísérleteket többször is megismételhetjük…

Célszerû olyan jelenségekre is felhívni a figyelmet,
amelyek értelmezése még a tudományos körökben is
vitatott. Nézetem szerint ezt azért jó megtenni, mert a
tanítás legfõbb eredménye az kellene legyen, hogy
meggyõzzük tanítványainkat a természettudományos
út és a természettudományos módszerek kizárólagos
alkalmasságáról.”

Mindezzel csupán azt akartam elmondani, hogy
egykori professzorom, Nagy Elemér tényeket tisztelõ
ember volt.

NAGY ELEMÉR (1920–2000) Wigner FK

A temetésen – az Eötvös Loránd Fizikai Társulat elnökeként – el-
hangzott beszéd alapján készült írás megjelent a Magyar Tudomány
45/9 (2000) szeptemberi számában.

Gyulai József

Nagy Elemér különleges színfoltja volt a hazai mûszaki
fizikának. Hosszú ipari tapasztalat birtokában váltott
elõbb a felsõoktatás területére, ahonnan kutatóintézeti
vezetõnek távozott. Közismerten éles elméjû, sok-sok
– nem egyszerûen szakmai – témában professzionális
tudású, mély észjárású ember, akinek váratlan asszo-
ciációi, ötletei, gyökeresen más stratégiát sugalló kér-
dései szinte minden vitát új, eleven irányokba tereltek.
Kétségtelen, hogy nem minden vitapartnere tudta elfo-
gadni, elismerni gyakori gyõzelmét – innen a szélsõsé-
gekbe hajló megítélése. Talán ebbõl is ered, hogy nem
egy összefüggõ életmû dicséri az emlékét, hanem
azon eredmények tömege, amelyek nélküle nem, vagy
sokkal késõbb, vagy gyengébb minõségben születtek
volna meg. Munkatársainak eredményeibe épültek be
meghatározó, útmutató ötletei. Megadatott neki, hogy
a különleges gondolkodásmódját generációk sorának
átadja, de erre is érvényes volt, hogy rezonáns – talán
az sem sértõ, hiszen sok ragyogó tanítványát ismerem,
ha azt mondom: kongeniális – fogadókészség kellett
ahhoz, hogy az átadott gondolkodásmód a tanítvá-
nyokban aktív értékké váljék. Mindezzel együtt Nagy
Elemér egyike volt a második félszázadban a hazai

fizika, mûszaki szakma azon nagyjainak, akihez – leg-
alábbis egy-egy jelentõs, gyakran kritikus pillanatban –
szinte valamennyiünk élete „súrlódott”. Miként ez az
„írás” is szeretne.

1949-ben szerzett oklevelet a Budapesti Mûszaki
Egyetem villamosmérnöki karán.

1951-ben lett a fizikai tudomány kandidátusa, majd
a lumineszcencia és az elektrolumineszcencia kísérleti
és elméleti vizsgálata témakörbõl írt disszertációval
megszerezte – ahogy akkor mondták – a fizikai tudo-
mányok doktora fokozatot. Ezt követõen témát vál-
tott: az ötvözetek egyensúlyi állapotával és az azokra
vezetõ folyamatok kísérleti és elméleti vizsgálatával
kezdett foglalkozni. 1973-ban megválasztották a Ma-
gyar Tudományos Akadémia tagjai sorába. 1985-ban
kérte, hogy a Mûszaki Tudományok Osztályára kerül-
hessen át, ahol a szándékainak, koncepcióinak jobb
megvalósulását remélte.

1943-ban kezdett dolgozni az Egyesült Izzó Villa-
mossági Rt.-nél, és ott dolgozott 1956-ig. Közben,
1952-ben egyetemi tanárrá nevezték ki a Miskolci
Nehézipari Egyetemre. 1956–1974 között az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Szilárdtestfizika tanszéké-
nek egyetemi tanára, emellett, 1958-tól, az MTA Köz-
ponti Fizikai Kutatóintézetében is tevékeny. Tudomá-
nyos és tudományszervezõ tevékenysége elismerése-
ként 1970-ben Állami Díjat, 1973-ban Akadémiai Díjat
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kapott. 1974-ben elvállalta az MTA Mûszaki Fizikai
Kutatóintézetének igazgatói munkakörét és az 1987-
es nyugdíjba vonulásáig ott kamatoztatta széles körû
tudását, különlegesen éles problémalátását, stratégiai
gondolkodását.

Az intézetben szerteágazó tevékenységet folytatott:
kibõvítette az intézet hagyományos kutatási profilját.
Vezetése alatt tevõdött át a hangsúly olyan alkalma-
zott kutatásokra, ahol a legmélyebb alapkutatási is-
mereteket is meg kellett szerezni a gyakorlati eredmé-
nyességhez. A nevéhez fûzõdik több, jól kiválasztott
technológia kiépítése, újszerû mûszerek, mérési eljá-
rások sikerre menedzselése. Bevezette, vagy inkább:
kivezette az intézetet az igazi sikert bizonyító nemzet-
közi vizekre. Meglátta az intézet tudásának kamatoz-
tatási lehetõségeit az acélkutatásban is. Személyesen
vezette a Dunai Vasmûvel való magas szintû tudomá-
nyos együttmûködést.

1987-tõl 1990 júniusáig – mint egyetemi tanár – is-
mét az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tanított.

Életének minden helyzetében segítette az Eötvös
Loránd Fizikai Társulatot is, nyolc éven át – ahogy

akkor nevezték – a társulat titkára (ma a fõtitkárnak
felel meg) volt. Az ott tömörülõ szakmai közösség is
gyászolja.

Hadd említsek néhány szubjektív élményt is. Bi-
zottsági elnökként õ segített hozzá, hogy életem ne-
héz szakaszára esõ doktori védésem simán befejezõd-
jék. Hálát éreztem mindig is ezért. Tanulni azonban
egész más területen tanultam tõle a legtöbbet: szaba-
dalmi jogi ismereteinek rendkívüli tárházába leshet-
tem be. A KFKI Találmányi Bizottságának elnökeként
ugyanis, mielõtt más tervei érdekében lemondott vol-
na, vállalkozott arra, hogy engem „betanít”. Hihetet-
len leleménnyel, átlátással, professzionális tudással
rendelkezett ezen a területen is. Olyannyira, hogy
élete késõbbi szakaszában ez a terület adta az egyik
fõ elfoglaltságát is.

Emberi és egyben szomorú is, hogy annak kinyilvá-
nítása: mit és mennyit tanult az ember egy-egy nagy,
idõsebb kortársától, akkorra esik, amikor az atyai barát,
tanár, kolléga a tiszteletet, szeretetet már csak Odaátról
érzékelheti. Remélem azonban, hogy a tiszteletem,
tiszteletünk egy-egy jelét még életében észrevehette.

NAGY ELEMÉR ÉS AZ ELTE I. SZÁMÚ

Sólyom Jenõ elméleti szilárdtest-fizikus, az
MTA rendes tagja, az ELTE TTK Fizikai In-
tézet és a Wigner Fizikai Kutatóközpont
professor emeritusa. 1964-ben szerzett fizi-
kus oklevelet az ELTE-n. Elsõ munkahelye
a KFKI volt, és külföldi, összesen közel tíz
éves munkavállalásaitól eltekintve végig
ott, illetve annak utódintézményeiben dol-
gozott. A rendszerváltozás után kapott
egyetemi tanári kinevezést az ELTE-re.

KÍSÉRLETI FIZIKAI TANSZÉKE Sólyom Jenő
ELTE és Wigner FK

A száz éve született Nagy Elemér 1956 és 1970 között
volt az ELTE Kísérleti Fizikai Tanszék vezetõje. A tan-
szék neve három évig, 1956–59 között I. számú Kísér-
leti Fizikai Tanszék volt. Érdekes felidézni, hogy mi-
lyen körülmények között jelent meg a tanszék nevé-
ben a sorszámmal való megkülönböztetés, és miért,
hogyan tûnt el rövid idõn belül. Az alábbiakban re-
konstruált történet korabeli dokumentumokon alap-
szik, ezeket a cikk végén sorolom fel. Mivel abból az
idõbõl, éppen az 1956-os és 1957-es évekbõl sok irat
nem volt megtalálható, nem minden lépés dokumen-
tálható teljesen pontosan, de a kialakuló kép helyes-
ségében nincs okunk kételkedni.

Elõzmények

Az események megértéséhez mintegy tíz évvel ko-
rábbra kell visszamennünk. A múlt század negyvenes
éveinek közepén, az akkor Pázmány Péter Tudomány-
egyetemnek nevezett intézményben az Elméleti Fizikai
Intézet mellett két kísérleti fizikai jellegû tanszék mû-
ködött. Az egyik az Eötvös Loránd által megálmodott,
az Eszterházy (ma Puskin) utca 5–7. szám alatti (D)
épületben lévõ Kísérleti Fizikai Intézet volt, a Múzeum
körúti fõépület II. emeletén elhelyezkedõ másik fizikai
intézet a gyakorlati jelzõt viselte a nevében. Az elõbbi-
nek 1940 óta Rybár István, az utóbbinak a késõbb
orvosi Nobel-díjat kapott Békésy György volt a vezetõ-

je, igazgatója nyilvános rendes egyetemi tanárként.
Amikor Békésy 1946-ban engedéllyel, fizetetlen sza-
badságra Svédországba utazott, a Gyakorlati Fizikai
Intézet ügyeinek intézését ideiglenesen, helyettesként
Rybárra bízták. Békésy egy év múlva – ugyancsak a
minisztérium hozzájárulásával – továbbment a Har-
vardra. 1948 õszén a minisztérium 1949. január 31-ig
folytatólagos szabadságot engedélyezett neki, de 1949
elején már nem járultak hozzá a további hosszabbítás-
hoz. Bár korábban hazatérési szándékát jelezte, Béké-
sy ekkor úgy döntött, hogy véglegesen Amerikában
marad. A vallás- és közoktatási minisztérium 1949 jú-
liusában közölte az egyetemmel, hogy Békésy „állá-
sáról önként lemondottnak tekintendõ”.

1948 nyarán bizonytalanná vált a Kísérleti Fizikai
Intézetet vezetõ Rybár István helyzete is. Az egyetem
nyilvános rendes tanára, az Akadémia rendes tagja
volt, de az egyeduralomra törõ Magyar Kommunista
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