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Szegedre kirándultak Egyesületünk 
szenior tagjai

Mire jók az ilyen nagyfrekvenciájú felvillanások? Sok 
olyan fi zikai, kémiai, biológiai folyamat van, amelyeknek 
eddig csak a végállapotát láthattuk: például rákos sejtek 
 kialakulása. Most lehetőség nyílik arra, hogy a másodperc 
milliomodrésze alatt vagy még gyorsabban lejátszódó fo-
lyamat közbülső fázisait is lefényképezzük, így a folyama-
tot részleteiben is megismerjük.

A projekt költségvetése – amely az épületeken kívül 
 tartalmazza a kutatási berendezések és eszközök beszer-
zését is – több mint 70 milliárd forint, ennek 85 százalé-
kát az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alap 
biztosítja.

A Szegedi Tudományegyetem Ásványtani, Geokémiai 
és Kőzettani Tanszékén dr. M. Tóth Tivadar tanszék veze-
tő és dr. Szanyi János tudományos főmunkatárs vendégei 
voltunk. Tájékoztatást kaptunk a geotermika sanyarú (ha-
zai) helyzetéről és szárnyalásáról (Szanyi János izlandi úti 
beszámolójaként) és betekintést nyertünk a tanszék küz-
delmes életébe.

Ebéd ünket az algyői Halászcsárdában fogyasztottuk el. 
Az ebéd utáni sétánk során láttuk többek között az Aba-
Novák-freskókat a Hősök kapuján, az 1849-es aradi vér-
tanúk emlékoszlopát és a püspöki palotát, a Dóm teret, a 
Nemzeti Emlékcsarnokot, a Fogadalmi templomot, vala-
mint a Móra Múzeum épületét.

A Nemzeti Emlékcsarnokban megkoszorúztuk báró 
Eötvös Loránd emléktábláját. Szabó Zoltán tagtársunk 
emlékezett meg volt Intézetünk névadójáról, idézeteket 

Programunkban az új szegedi lézerközpont megtekintése, 
az Egyetem meglátogatása és városnézés szerepelt. 2018. 
szeptember 12-én kora reggel indultunk vonattal Szegedre, 
ahol megérkezés után bérelt busszal folytattuk utunkat.

A szegedi ELI (Extreme Light Infrastructure) – ALPS 
(Attosecond Light Pulse Source) lézerközpontot látogat-
tuk meg, ahol Márton Gergely kommunikációs menedzser 
fogadott bennünket délelőtt 10 órakor. A már elkészült, 
lenyűgöző méretű építményről, amelybe folyamatosan te-
lepítik a berendezéseket, a következőket tudhattuk meg.

Az Extreme Light Infrastructure (ELI) egy nagy teljesít-
ményű lézeren alapuló civil kutatói létesítmények hálóza-
ta, amely három központból áll majd: Magyarországon, 
a  Cseh Köztársaságban és Romániában jön létre egy-egy 
intézet európai együttműködés keretében és a nemzetközi 
tudományos közösség részvételével.

A Szegeden létesülő – 2009-ben elindított és 2017-ben 
részben üzembe állított – ELI Attoszekundumos Fény-
impulzus Forrás elnevezésű kutatóközpont elsődleges 
célja egy olyan egyedülálló berendezés létrehozása, amely 
a lehető legnagyobb ismétlési frekvenciával biztosít fény-
impulzusokat a terahertztől (1012 Hz) a röntgensugárzásig 
(1018–1019 Hz) terjedő széles frekvenciasávban, akár atto-
szekundumos időtartományban is. Az intézet nemcsak a 
fi zika, hanem a biológia, a kémia, az orvos- és anyagtudo-
mányok területén végzett vizsgálatok céljából is rendel-
kezésére áll a világ minden részéről érkező kutatói közös-
ségnek, pályázati rendszerben.

Márton Gergely mutatja be a létesítményt az előtérben elhelyezett makett előtt. A  fejünk felett lebegő UFO-t 
TV-képernyőként azonosították
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 olvasva az egykori kutatóról, oktatóról, miniszterről, az 
Akadémia elnökéről. Az idézetek között szerepelt Eötvös 
írása a tudományos kutató autonómiájáról, válaszul Lukács 
László pénzügyminiszter 1911. évi felkérésére, melyben 
arra kéri Eötvöst, hogy a geológusok kérésére csatlakoz-
zon a Maros-völgyi kősó-kutatásokhoz:
„Nagyméltóságodnak aug. 19-ikén kelt megtisztelő iratát 
netáni tévedéseket akarván elkerülni, válasz nélkül nem 
hagyhatom.

A nagy ablakokon át mi is láthattuk a fogadóhelyiségből, mi zajlik 
a szigorúan zárt terű laboratóriumokban A berendezések teljes kiépítettségét bemutató ábra. A primer 

források oszlopában piros színnel láthatók a végleges paraméterek, 
a középső oszlopban a primer forrásokkal meghajtott másodlagos 
források, a jobboldali oszlopban pedig a tervezett felhasználási 

területek

Előző iratomban jeleztem, …miszerint lehetőnek tar-
tom, hogy vizsgálati módszereim a mélységben rejtett tö-
megek felmérése révén oly felvilágosításokat nyújtanak, 
melyek gyakorlatilag is értékesíthetők, s kijelentettem, 
hogy kutatásaimat ebben az irányban is kiterjeszteni szán-
dékozom, de hozzátettem, hogy … a sokszor túlnyomóan 
körülményes, exact kutatásnak lassú és azért nehézkesnek 
látszó útjáról el nem térhetek. Boldog volnék, ha eredmé-
nyeimnek mások is hasznát vennék, de fenn kell tartanom 
kutatásom irányítására nézve teljes szabadságomat…

Sajnálatomra nem tehetek azért eleget Nagyméltóságod 
azon kívánságának, hogy magamat a kolozsvári M. k. Bá-
nyászati Kutató Kirendeltségének mintegy alárendeltes-
sem, oly módon, hogy irányítást attól várva, eredménye-
immel annak számoljak be.”

(Egy halk sóhaj – Eötvös szelleme hová lettél?)
Az újra együtt töltött nap emlékeivel gazdagodva este 

nyolc órára érkeztünk meg a Budapestre.
Utunkat a Magyar Geofi zikusokért Alapítvány támogatta.

Rezessy Géza,
az MGE Szenior Bizottság elnöke

M. Tóth Tivadar mutatja be a Koch Sándor ásványgyűjteményt, 
amely néhány éve a tanszék folyosóin nyert elhelyezést

Csoportkép volt Intézetünk névadójának emléktáblája előtt




