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Száz év egy ország életében rendszerint
egy Sor, sokszor ellentmondó célokat
követő törtérrelmi korszakot ölel fel.
Azoknak, akiknek az a sors jutott, hogy
saját maguk által kitűzött ambiciózus
célok szolgálatában a huszadik században
éljék le élettiket, sok nehézség ellenében,
egyenes derékkal, hivatástudattal kellett
é1niük. Ha sikerrel tudták végigvinni
pályájukat, rnéltán érdemlik meg az utá-
rruk jövők minden elismerését' s azt hogy
az utódok példájukból tanuljanak.

Ilyen példaként állhat előttünk a száz
éve született Szalay Sándor, akinek sze-
mélyiségét, emberi alakiát megidézni
egyszerre könnyíi és nehéz feladat.

Könnyű, mert azoknak, akik ismerték,
elég annyit mondani: A Prof. mindnyájuk
előtt megjelenik a Kísérleti Fizikai Inté-
zet tekintélyes fiatal professzora, amint
az előadóterem zsámolyán ál1va nagy
gonddal elengedi a tanár édesapja fiz1ka-
slertárából való Zanottia tnacroCo rl)o-
termést, ami csodálatosan er'eszkedik alá,
dernonstrálva a farok nélküli repülés
elvét. Vagy a már idősebb intézeti igaz-
gató, mindig kifogástalan ö1tönyében'
aktatáskával, amint átvágva az intézet
udvarán egy pillantással észte veszi'
hogy bentlakó fiatal munkatársának leve-
gőzrri kitett kisgyerekére túl erősen rásijt
a nap, hogy a sövényre ráférrre már a

nyírás, vagy hogy a tipegőben meglazult,
és balesetveszélyessé vált egy kő. Irodá-
jába érve azonnal intézkedik.

Megelenik a tudatos iskolaépítő alak_
ja, akinek vállalt kü]detése volt, hogy a

szlir\őt házban, az Eötvös-kollégiumban'
külföldi, főleg angliai tanulmányútjain
szeÍZett tudását, szemléletmódját' Visel-
kedési rrormáit nagy korültekintéssel
kiválasztott munkatársainak átadja. Tette
ezt sztgorra|, sokat elvárva' de mindig
humorral, értékelve a jó teljesítményt;
szóvá téve, olykor büntetve a hanyag
Vagy nem tisztességes munkát. Szeretet-
teljes vezetői alakját tanítványai ajkán
forgó száz meg száz anekdota is őrzi.

Nehéz Szalay Sándort leírni azoknak'
akik nem ismerték. A feladat nem kisebb,
nrint pontos szavakkal meghatározní a
szuverén személyiség fogalmát. Ha vala-
ki, ő szuverén személyiség volt. Azzá
tette saját értékeinek pontoS ismerele,
mások értékeinek elismerése. Azzá ÍeÍte
soha nem képmutató, nem prűd, de szigo-
rú erkölcsi értékrendje.

A választott hivatás iránti elkötele-
Zettség értékrendjének alappillére vo]t. A
tudóst a kitűzött cé\hoz vezeto legegysze-
riibb út megkeresése' a feladat minden
fe1eslegességtől megtisZtított, világos
kr.1elölése és megoldása jellemezte, az
oktatót és eloadót a hallgatósága iránti
tisztelet, ami abban nyilvánult meg, hogy
soha nem állt ki előadásra készületlenül.

Sokra értékelte a tudást, a többirányú
műveltséget, a nyelvismeretet, de csak ha
jellemmel párosult. Számára a tudás nem
volt öncél, még kevésbé az anyagi előny-
szerzés eszkoze. o mindenekÍ'elett hasz-
nálni akart tudásával. Ezért minden meg-
szerzett ismeretét kamatoztatta vagy
kamatoztatni akarta szűkebb vagy tágabb
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környezete számáta: rnély kötelességtu-
dat élt benne a magyar nép iránt. stte;;ttt
a jól felszerelt külfoldi intezetet gyors,
kieme] kedő el őrej utást i ger a c s aaitíis|aÁ'ai
abban a korszakban, amikor jól képz;;;fiatal magyar tudósok nugy 

'"aÁbá;telepedtek le külfcjldön' s 
*uitag-e."ni

nag{ kutatási projektek ered-ményes
munkatársai, vezető egyéniségei lettek.
Itthon akarta megszolgáini azt*a segíise-
get, amit - saját szavaival élve - a*ma-
gyar adófizetők nyújtottak neki kiműve-
lÓdéséhez. Vállalta. hogy itthon. európai
látóköní magyar emberként, 

"gj'' Jr"iJ-
ben, politikai rendszerekt,ir ríggar"",ir,
intenzív munkával segítse ir" orrra[
ku]turális és anyagi előrehaladását. En]nek érdekében, ha kellett, 

'""-u".Jiitminden eszméve.l, jelenséggel, 
"-'; k;-

rosnak ítélt az országjototó, rritete szem_
pontjából'

Fontos érték volt számáLra a család.
Nem csak a saját3a, mindenkié. M;;kö-
vete]te mindenkitő1 a családi eraJtet
szem előtt tartáSát. Úgy hrtotta, t'ogy u
család a társadalom alapsejtje, u-"rfl.n
az előremutató jövő alapját r.ep"'á ,ii
generáció igényes nevelése zajIik.

Került minden szélsőségét, de nemvolt megalkuvó. vetemeriyeí -"d';,mindenki előtt félelem nélkiil megmoná-
ta.. Ezt pozíciójáva| jfuó közéleti [,it"r"'-
ségének iS tartotta. Szuverén, nyílt állás-
foglalásai miatt sokszor támadtrík jobbr;l
baloldalisággal, balról jobbolduli.á;;l.
Rendszerinr olyan harcosok, 

"kik ;"1il,
{:i megalapozott ' józan 

"er..e'li:thelyett manipulációs csatornákon etsá1a-
tított fals dogmák szerint ekr.. ó'azilyen támadások ellenére minaig uátran_
kiállt eIvei meIlett. Ehhez pajzsuir"aah.-
tetlensége szolgáit. Másokai i' "' ;;';nes beszéd, a gerinces magatartáS ,réiint
becsült meg.

Ha valaki a fenti jellemzés alapján
nem gondolja Szalay 

_Sándo.t 
;"l"ntinr.

k9r13rri ideáljának, életfelfogását és
erkölcsiségét mára túlhaladottnai tetinii,
korunkól mond súIyosan elmarasztaló
krIttkát' s jövőnket ílIetően megengedhe-
tetlenül veszedelmes önfeladá i"'*mizmusba süllyed.

Tisztelettel és köszönettel koszorúz-zuk meg most emlékt ábláját unnak az
Intézetnek a falán, amelyet a Kísérleti
Fizikai Intézet fiatal egyetemi professzo_
raként elért úttörő 

"r!á-eny"iu;i ;a
szer.zett országos elismertsége alapján őhozhatott létre. Alapvető fo"á;'ág;
területeken felvázo1t, konkrét kutatasi Zs
fejlesztési feladatok kitűzésével naitotia
útnak iskolájának első generációját. Ere-
deti 

-.ötleteivel ' 
segítette, nupról-nupru

Kovette munkájuk eIőrehaladását. 
' 

gona-
{1 "9l1 

arra is' hogy a melléjük ,r.rí"r.i,
rtatal kutatókat az ő szelIemében vezes-
sék, 

'és 
neveljék önálló feladatok t<itűzJ-

sével és eredményeik állandó .'a-ontJ-
i1sev1t {a 'már 

az egymást tcivető rl;aib
generációk kötelessége tovább folytátni'
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s á]landóan modernizálni az általa űtnak
indított tudományos iskolában új írá-
nyokba kiszélesedett intenzív kutató
munkát' követve példamutató életének és

tevékenységének tanítását. Meg kell
őrizniük, s mai korülményeink között is
követniük kell szigorú moraiitását, feltét-
len tudományos és közéleti elkötelezett-

Amikor Fényes Tibort köszöntöm 80.
születésnapja alkalmából, nem tagadorn,
hogy elfogult vagyok. Elfogult vagyok
nem csak azért, mert közel - félév hí1án _

egykorúak vagyunk' mert Tibor szemé-
lyes barátom, de lehetetlen nem elfogult-
nak lennem, mint fizikus' mint kutató az
iránt a tudományos teljesítmény iránt,
azok iránt az eredmények iránt, amiket
Fényes Tibor elért.

Fényes Tibor gyökerei messzire
nyúlnak. A biharkeresztesi családi ott-
honból indulva, amelynek még egyetemi
hallgató korunkban magam is vendége
voltarn, a híres Pápai Református Kollé-
giumon keresztül Vezetett a Debreceni
Egyetemre és ezen belül a Kísérleti Fizi-
kai Intézetbe, ahol először * még hallgató
korában - demonstrátor. de 1952-től már
tanársegéd'

Tudományos pályánk egyszerre indult
Szalay Sándor professzor, közös meste-
rünk mellett. Fényes Tibor egy speciális
mágneses alfa-spektrométer életre kelté-
sét és tudományos alkalmazását kapta
feladatul, én hasonlóan egy egyedi béta-
spektrométerrel kapcsolatos feladatot
kaptam.

Az alfa-spektrométer sikeres befeje-
zése és felhasználása során Fényes Tibor
tudományos pályájának sikeres kezdetét
a Po2l0 kis intenzitású alfa-spektrum-

Fényes Tibor köszöntóse 80. születésnapján
2009. május 19-én

ségét, szókimondó helytállását, egyszerre
realista és optimista, távlatos gondolko-
zásmód j át, azaz teljes szellemi örökségét.

Mindig köszönettel fogunk emlékezni
a tőle kapott sokoldalú, tudásunkat és

emberi magatartásunkat formáló irány-
mutatására.

Koltay Ede

vonalának kimutatásával nemzetkozi
szintű eredmények elérése és publikálása
jelenti, annak első periódusa.

Ezután elsők között ismeri fel a fél-
vezető detektorok jelentőségét az a|fa-
spektrometriában, elsajátítj a az íj techni-
kát és megkezdi annak alkotó kihasználá-
sát a kutatásban.

1962-tőI az AToMKI-ben folytatja
munkáját. Kidolgozza azt a tudományos
programot, amelyet azután már az áIÍala
kinevelt munkatársakkal hajt végre Dub-
nában, az Egyesített Atomkutató Intézet-
ben két periódusban 1963 és 1966, vala-
mint 1968 és I91I között először az
alfa-, később a ganrma-Spektrometriában.
Részt vesz a szinkro-ciklotron nyalábján
a rövid életű magok vlzsgálatára indított
ún. JASZNAPP programban. Ennek a
kutatásnak a során 8 új radioizotópot és

nagyszámú addig ismeretlen magátmene-
tet fedeznek fel.
I972-tó\ ismét itthon dolgozik, több más
műszer mellett megtervezi és meg-
építteti azt a vtlágon egyedülálló Szupra-
vezető elektronspektrométert, amelyet
munkatársaival először az 5 MV-os Van
de Graaff nyalábján, majd 1985-től az
akkor új MGC ciklotront felhasználva
alka]mazott magspektroszkópiai kutatá-
sokra' a konverziós elektronokra vonat-
kozólag az AToMKI-ben' Ennek során


