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Pócza Jenô Ferenc (Egyed, 1915. november 15. – Bu-
dapest, 1975. szeptember 10.) a fizika 20. századi
aranykorát megélô és alkotó generáció, a „megszállot-
tak” tagja volt. Munkássága a fizikusképzés és a mo-
dern kísérleti fizika hazai oktatásának megszervezésé-
hez, majd az egyetemi oktatásból való kényszerû tá-
vozása után az anyagtudomány és a vékonyréteg-ku-
tatás megalapozásához kapcsolódik.

Küldetéstudattal készült tanárnak. 1956 tavaszán írt
számvetésében ezt így fogalmazta meg: „…tanárnak,
a nemzet napszámosának készültem, hogy azok sorá-
ba álljak, akik önzetlenül, karriervágy nélkül a köz-
ügyet akarják szolgálni, a társadalom alappilléreit
építeni, tisztán és tudományosan látó ifjúságot nevel-
ni”. A közösség szolgálata iránti elkötelezettséget elô-
ször lelkész édesapja munkásságában tapasztalta
meg. De ezt erôsítette benne a Pápai Református Kol-
légium szelleme és a Szegedi Egyetem tanáregyénisé-
geinek példája is.

Pócza Jenô falusi evangélikus lelkészcsaládban
született. Gimnáziumi tanulmányait a Pápai Reformá-
tus Kollégiumban végezte. Itt került szoros barátságba
a nála fiatalabb Faragó Péterrel, a késôbbi pályatárs-
sal. Fizika iránti érdeklôdésüket közös tanáruk, Vá-
sárhelyi Károly keltette fel. (Hasonlóképen e sorok
írójáét is.) 1933-ban érettségizett kitûnô eredménnyel.
A matematika-fizika tanári szakot a szegedi Eötvös
Loránd Kollégium tagjaként a Ferenc József Tudo-
mányegyetemen (a mai Szegedi Tudományegyete-
men) végezte el. Középiskolai tanári oklevelet 1938-
ban szerzett. A korszak neves, a szakterületüket kor-
szerûen oktató és alkotóan mûvelô tanáregyéniségei-
nek elôadásait hallgatta. Közöttük Riesz Frigyes, Kal-
már László, Náray-Szabó István, Szôkefalvi-Nagy
Gyula, Gyulay Zoltán és Bay Zoltán elôadásait. Szé-
leskörû érdeklôdésére jellemzô, hogy felvette Sík
Sándor kollégiumait is. Szorosan kötôdött Bay Zoltán-
hoz és Náray-Szabó Istvánhoz. Az egyetem elvégzése
után Náray-Szabó István hívására – ô a kristálykémia
nemzetközileg elismert szaktekintélye volt és a Ma-
gyar királyi József nádor Mûszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem (a mai BME) Kémiai-Fizikai tanszékét
vezette – Budapestre jött. Fizetés nélküli, majd kine-
vezett tanársegéd volt és egyidejûleg a szegedi Eötvös
Loránd Kollégium tanára. Az Ezüstklorát szerkezete
címû dolgozatával [1] 1940-ben nyerte el a doktori
fokozatot. Két évi katonai szolgálat után, 1946 és 48
között tanársegéd lett a Bay Zoltán által vezetett
Atomfizika Tanszéken és egyidejûleg az Egyesült Iz-
zólámpa és Villamossági Rt. szakértôje. Az Egyesült
Izzóban Faragó Péterrel együtt részt vettek a híres
holdradarkísérletben és a világban is úttörô fejlesztés-
nek számító elektronsokszorozó, valamint egy nano-
szekundumos koincidenciás berendezés [2] kidolgo-
zásában. Náray-Szabó István és Bay Zoltán munkatár-

saként részese volt az intenzív oktató- és kutatómun-
kának. Az Egyesült Izzóban pedig közvetlenül megta-
pasztalhatta a korszerû gyártás igényeit, a kutatás-
fejlesztés és gyártás közötti szoros kapcsolatot, a fizi-
kusok szerepét és a velük szembeni elvárásokat.

Pócza Jenô további életpályájának két szakasza
volt. Az 1949 és 1959 közötti, a tanári és kutatói, vala-
mint szervezôi-intézményvezetôi munkássága a Páz-
mány Péter (majd 1950-tôl Eötvös Loránd) Tudomány-
egyetem Kísérleti Fizikai Intézetében, míg a második
szakasz, amikor a felsôoktatásból kirekesztetten csak
kutatói munkát végzett, az MTA Mûszaki Fizikai Kuta-
tó Intézetében. E sorok írója hálás, hogy mindkettô-
ben Pócza Jenô munkatársa lehetett, részese mûhely-
munkájának, és közvetlenül megismerhette tanári-
kutatói felelôsségtudattal kimunkált célkitûzéseit. De
érzékelhetett valamit a megvalósításukért vívott küz-
delmeibôl és megaláztatásaiból is, amelyekrôl még
legközvetlenebb munkatársainak sem beszélt.

A Pázmány Péter – Eötvös Loránd
Tudományegyetem Kísérleti Fizikai
Intézetében

Pócza Jenô 1949 februárjában kapott intézeti tanári
kinevezést a Pázmány Péter (majd Eötvös Loránd) Tu-
dományegyetem Kísérleti Fizikai Intézetébe (a korábbi
Eötvös-intézet), majd 1950-ben docensként megbízást
annak vezetésére. A Rybár István nyugdíjazása, vala-
mint Barnóthy Jenô és Forró Magdolna távozása után
vezetés nélkül maradt intézetben két nagy feladattal
szembesült. Az eredeti Eötvös (D) épület újjáépítését
kellett irányítania és az induló fizikusképzést, valamint
a jelentôsen megnövelt létszámú fizikaszakos tanárkép-
zést megszerveznie. Ebben Faragó Péterrel dolgozott
együtt, akit vele egy idôben neveztek ki intézeti tanár-
nak a Békésy György távozása után szintén vezetô nél-
kül maradt Gyakorlati Fizikai Intézetbe. Pócza Jenô
mindkét feladat megoldásához teljes odaadással, idejét
és erejét nem kímélve fogott hozzá. Hogy a szervezô-
irányító munkát hatékonyan tudja végezni, saját költsé-
gén titkárnôt alkalmazott. Az épület újjáépítése 1950
végére elkészült. Pócza Jenô, Faragó Péter közremûkö-
désével kidolgozta a kutatással egybekötött fizikuskép-
zés és a korszerû kísérleti és gyakorlati fizikaoktatás
tervét. Munkájukat Selényi Pál, az Egyesült Izzó nem-
zetközi tekintélyû kutatója és Békésy György volt ta-
nársegéde, Cornides István, valamint Baintner Géza és
Haiman Ottó segítette.

Pócza Jenô és Faragó Péter, felmérve a tanszékek
helyzetét, látta, hogy az intézetekben a tervezett kép-
zés megindításának sem személyi, sem laboratóriumi
feltételei nincsenek meg.
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Elsôdleges feladatuknak tekintették, hogy a kor-

1. ábra. Egyetemi elôadás után, 1952-ben.

szerû tananyag kidolgozásával egyidejûleg a hallga-
tók közül kiválasszák és kiképezzék azokat, akik az
új feladatokat majd el tudják végezni. Ezért 1949 ta-
vaszán Intézeti Iskolát szerveztek felvételi vizsgán
kiválasztott hallgatók számára. Az iskola tagja volt
többek között Keszthelyi Lajos, Marx György és
Nagy Károly, késôbbi akadémikusok, Bíró Gábor,
Bitskei Margit (Tóth Lajosné ), Frank Zsuzsa, Groma
Géza, Károlyházy Frigyes, Lándori Sára (Keszthelyi
Lajosné ), Nagy Judit (Groma Gézáné ), Nébli Ven-
del, Tóth Lajos, Voszka Rudolf és e sorok írója is.
Egy lelkes, törekvô, megszállottan dolgozó együttest
alkottak, akiket kezdettôl fogva az oktatómunkába
is bevontak.

Pócza Jenô a kísérleti és gyakorlati fizika oktatását
többekkel megosztotta. A fizikusok felsôbb évfolya-
mainak kísérleti-gyakorlati fizikaoktatása vezetésére
Faragó Pétert, a vegyész hallgatók fizikaoktatása meg-
szervezésére Cornides Istvánt kérte fel. Ô maga a
mindhárom szakhoz tartozó alapozó kísérleti fizika
tárgy korszerû, demonstrációs kísérletekre épülô elô-
adását tartotta és a tanárszakos hallgatók felsôbb év-
folyamainak oktatását vezette (1. ábra ). Mindhárman
nagy súlyt helyeztek a számítási és laboratóriumi gya-
korlatok rendszerének kiépítésére, a kísérletezô ké-
pesség kifejlesztésére. A tanárképzés erôsítésére a
tanszékre hozta a fizikaoktatásban nagy tapasztalattal
bíró középiskolai tanárt, Gémesi Józsefet, a Tanárkép-
zô Intézet által elôírt Elôadási kísérletek címû kollé-
gium tartására pedig a Budapesti Evangélikus Gimná-
zium legendás tanárát, Vermes Miklóst kérte fel. Pócza
Jenô a laboratóriumi gyakorlatok és a tervezett kuta-
tómunka sajátos eszközeinek elkészítéséhez az Egye-
sült Izzóból magával hozta a nagy tapasztalattal ren-
delkezô mûszerészt, Németh Lászlót és a kísérleti rá-
diócsövek készítésének egyik üvegtechnikus meste-
rét, Kovács Józsefet. Ôket az oktatásba is bevonta.
Vezetésükkel a hallgatók mûhelygyakorlatokon vet-
tek részt. Pócza Jenô törekedett arra, hogy a hallgatók

a gyakorlati élettel is kapcsolatba kerüljenek. A fizi-
kushallgatók részére több hetes nyári üzemi gyakorla-
tot biztosított különbözô gyárakban, így az Egyesült
Izzóban, a Csepel Vas és Fém Mûvekben. Ipari szak-
embereket kért fel speciális elôadások tartására. Kez-
deményezte, hogy tudományos diákkör keretében
minél több hallgató vegyen részt az oktató- és a labo-
ratóriumi munkában. Munkatársaival együtt rendsze-
resen tartott kísérletek bemutatásával illusztrált elô-
adásokat budapesti és vidéki középiskolákban.

Pócza Jenô rövid idô alatt megírta kísérleti fizika
elôadásának anyagát [3], Faragó Péterrel közösen pe-
dig az Elektronfizika címû kézikönyvet [4]. Egyetemi
magántanári képesítést elektronfizika tárgykörben
nyert 1951-ben. Pócza Jenô és Faragó Péter koncep-
ciója alapján az Intézeti Iskola volt tagjai 1950 és 1954
között korszerûsítették a kísérleti fizika elôadás de-
monstrációs anyagát. Elkészültek az egyes évfolya-
mokhoz és szakokhoz kötôdô hallgatói laboratóriumi
gyakorlatok és azok jegyzetei. Így a korábbi két labo-
ratóriumi gyakorlat helyett hét gyakorlat került be a
kísérleti- és gyakorlatifizika-oktatás programjába. A
kiváló mûszerészeknek köszönhetôen számos korsze-
rû, egyedinek tekinthetô kísérlet és mérés is bekerül-
hetett a programba, mint például az atomi energia-
szintek kvantáltságát igazoló Franck–Hertz- és az ele-
mi töltés nagyságát kimutató Millikan-kísérlet.

Pócza Jenôt a Mûvelôdésügyi Minisztérium 1952-
ben a Köztársasági Érdemérem arany fokozatára ter-
jesztette fel a következô indoklással: „Oktató munká-
ját kiválóan végzi. Az intézet munkáját jól fogja össze.
Elsôrendû pedagógus, akit mind a hallgatók, mind
munkatársai becsülnek.” A kitüntetést nem kapta
meg. 1952-ben Pócza Jenô intézetvezetôi megbízását
visszavonták és pályázatot írtak ki a Kísérleti Fizikai
Intézet egyetemi tanári állására. Erre egyedül Pócza
Jenô pályázata érkezett be. Novobátzky Károly pro-
fesszor, mint a Fizikai Intézet igazgatója erre az állásra
Pócza Jenôt javasolta ilyen indoklással: „Közismert
dolog, hogy az egyetemi tanár tevékenységének ket-
tôs súlypontja van: a kutatás és, ellentétben a múlttal,
a módszeres didaktika elvein alapuló oktatás. Pócza
Jenô személyével kapcsolatban a második a kieme-
lendô. Elôadásait nem egyszer többnapi latolgatással
és töprengéssel készíti elô. A laborok munkatervének
összeállítását teljes odaadással vállalja, neki köszön-
hetô, hogy a nehéz beszerzési viszonyok között új és
modern feladatok is beállíthatók. Munkatársaival
együtt valóságos kémhálózatot szervezett meg, mely a
beszerzési lehetôségeket éber figyelemmel kíséri.
Laborpogramjában vannak feladatok, amelyeknek
beállíthatóságát más egyetemek laborvezetôi felszere-
lési szempontból lehetetlennek tartottak. Hogy egye-
temünk nélkülözhetetlen anyagokban nem szenved
hiányt, az ô gondos elôrelátásának köszönhetô. A
kísérleti osztályunknak ô a szervezôje és vezetôje.
Kívánatos volna, hogy kiemelt állással a hivatalos
ellenôrzés szerepét is vállalhassa. Hivatottabb sze-
mély erre az állásra ma Magyarországon nincs.” A
Természettudományi Kar a kinevezését egyhangúan
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javasolta. Nem nevezték ki, ismét csak intézetvezetô
docensi megbízást kapott. A minisztérium 1956 tava-
szán, ugyancsak Pócza Jenô véleményének kikérése
nélkül, a Kísérleti Fizikai Intézetet kettéosztotta és ôt
továbbra is docensi minôségben bízta meg a II. számú
intézet vezetésével. Munkáját továbbra is töretlen
akarattal és felelôsséggel végezte 1959 augusztusáig,
amikor is a minisztérium áthelyezte az MTA Mûszaki
Fizikai Kutató Intézetbe tudományos munkatársi be-
osztásba. Az általa vezetett II. számú Kísérleti Fizikai
Intézetet megszüntették, és munkatársainak legtöbb-
jét, köztük e sorok íróját is, elbocsátották.

Mindezek közepette Budó Ágostonnal, a Szegedi
Tudományegyetem fizikaprofesszorával együtt neki-
kezdtek egy egyetemi kísérleti fizika tankönyvsoro-
zat megírásának. Ennek elsô kötete 1962-ben jelent
meg [5]. A kötet jelenleg e-könyv formájában is elér-
hetô. A további kötetek megírásában Pócza Jenô már
nem vett részt.

Az oktatási feladatok megoldása után, az 1950-es
évek közepén kezdett kutatómunkát. Olyan tudo-
mányterületet és problémakört kívánt választani,
amely valamilyen alapkérdésre irányul, így hosszú
távon és az egyetemi adottságok és lehetôségek mel-
lett mûvelhetô. Meggyôzôdése volt, hogy az egyetemi
oktatás és kutatás akkor lehet hatékony, ha nemzet-
közi vonatkozásban is meghatározó tudományos mû-
helyt hoz létre. A tudomány és oktatás iránt elkötele-
zett, hivatástudattal dolgozó szakemberek együttesét,
a tudás, a tapasztalatok és a korszerû infrastruktúra
tárházát. Ilyet kívánt ô is létrehozni. Kutatási területé-
nek és módszereinek megválasztását két felismerés
határozta meg. Egyrészt a világ vezetô szakemberei-
vel egy idôben ô is felismerte, hogy a röntgendiffrak-
ció és az újonnan megjelenô elektronmikroszkópia az
anyagok szerkezetérôl olyan részletes információt
adhat, amellyel nemcsak a szerkezet és a tulajdonsá-
gok közötti összefüggés tárul fel, hanem majd az is,
hogy miként alakul ki az adott anyagszerkezet, és a
kialakulás hogyan irányítható az elôállítási paraméte-
rekkel. Azaz, megtervezhetôvé válhat egy adott tulaj-
donságú anyag elôállítására alkalmas technológia is.
Másrészt ekkor kerültek látóterébe a vékonyrétegek a
Hamburgi Egyetem Fizikai Intézetében Raether pro-
fesszornál tett tanulmányútja során. Úgy gondolta,
hogy a vékonyrétegek lehetnek a jövô új eszközeinek
alapjai, hiszen az elôállításukra jellemzô, atomonként
történô felépítéssel különleges, akár elôre megterve-
zett anyagszerkezetek is kialakíthatók, és azok sajátos
fizikai-kémiai tulajdonságok hordozói lehetnek. Így
jutott el a gondolathoz, hogy a vékonyrétegek szerke-
zetkialakulásának jelenségeit, törvényszerûségeit
olyan egyedi módszerrel vizsgálja, amelyben az eddig
ismeretlen, a szubmikroszkópos mérettartományban
lezajló folyamatok közvetlenül, „in situ” megfigyelhe-
tôk és elemezhetôk lesznek. Elektron-diffraktográf-
ban, illetve transzmissziós elektronmikroszkópban
végezhetô kísérletekre gondolt. Erre a Raether pro-
fesszortól ajándékként kapott házi építésû elektron-
diffraktográfban látott lehetôséget. A kísérleti beren-

dezés felépítésében és a kísérletekben e sorok írója és
diplomamunkások – közöttük Tompa Kálmán – vet-
tek részt. A munkát azonban a II. sz. Kísérleti Fizikai
Intézet 1959-ben bekövetkezett megszüntetése és
Pócza Jenô áthelyezése megszakította.

Az MTA Mûszaki Fizikai Kutató Intézetében

A Mûszaki Fizikai Kutató Intézet igazgatója, Szigeti
György 1961-ben adott lehetôséget Pócza Jenônek,
hogy kutatási tervének megvalósításához kutatócso-
portot hozzon létre. Ekkor hívta meg e sorok íróját,
hogy folytassák az egyetemen megkezdett munkát.
1962-ben egy transzmissziós elektronmikroszkóp be-
szerzésével megnyílt annak lehetôsége, hogy megva-
lósítsa a rétegek szerkezetkialakulásának in situ köve-
tését transzmissziós elektronmikroszkópban is. Ezzel
bekapcsolódhatott a világ néhány laboratóriumában
idôközben már megkezdett hasonló kísérletek sorába.
Addigi kísérletei megmutatták, hogy a rétegek szerke-
zetét a vákuumrendszer maradékgázából beépülô
szennyezôdés érzékenyen befolyásolja. Így világossá
vált számára, hogy ha a többi laboratóriumhoz képest
tovább akar lépni, és egyértelmûen értelmezhetô
eredményekhez akar jutni, a kísérleteket a 10−5–10−8

Pa nyomástartományban kell elvégezni. Ezt a felada-
tot Barna Árpád elektromérnök oldotta meg, aki
1963-ban csatlakozott a kutatócsoporthoz. 1964-re
megtervezte és elkészítette azt a berendezést, amely-
lyel 10−6 Pa nyomás mellett lehetett rétegeket elôállíta-
ni a −150 °C – +400 °C hômérséklet-tartományban [6].
Barna Árpád folyamatos fejlesztéssel elkészítette a vi-
lágban máig egyedülálló kísérleti berendezést, amely-
ben a rétegek kialakulását a szerkezetvizsgálattal egy-
idejû elektromos mérésekkel is követni lehetett a
10−3–10−8 Pa nyomástartományban [7]. Az elektron-
mikroszkópi képek és az diffrakciós ábrák rögzítése
elektronnyalábban exponált mozgófilmen történt. A
filmekbôl válogatott rövid összeállítás a http://www.
thinfilms.hu/projects.html címen érhetô el.

Míg a legtöbb kutatócsoport az in situ módszerrel a
vékonyrétegek szerkezetkialakulásának egy-egy kivá-
lasztott jelenségét vizsgálta részletesen, Pócza Jenô a
szerkezetkialakulás alapjelenségeit, azok paraméter-
függését kívánta feltárni különbözô rétegrendszere-
ken. Ezen keresztül egy összefüggô képet, folyamat-
ábrát („path way”-ként került be az irodalomba) kí-
vánt alkotni a különbözô vastagságú, gyakorlatban
alkalmazott rétegek szerkezetkialakulásáról. Így gon-
dolta megérteni azt is, hogy miként alakulhatnak ki
textúrák különbözô kristályorientációval, miért vál-
tozhat, változtatható meg például mind a textúra,
mind a szemcseméret a réteg vastagságával, vagy kü-
lönbözô adalékok hatására. Ez nagy ívû, hosszútávú
program volt. Az elsô, indium (In) rétegekkel végzett
kísérletek már alapvetô eredményeket hoztak. Feltár-
ták a polikristályos rétegek szerkezetkialakulásának
alapfolyamatait, köztük a gôz–folyadék–szilárd fázis-
átmenet létezését fémrétegek esetében is, amely a
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nanoméretû szemcsék mérettôl függô olvadáspont-

2. ábra. In kristályszemcsék növekedése és gyors, folyadékszerû összenövése.

3. ábra. A nanokristályos kompozit rétegek kialakulásának alapfolyamata: az In kristályok felüle-
tén szegregációval kialakuló vékony szénréteg beburkolja azokat és az In réteg növekedése ismé-
telt magképzôdéssel folytatódik.

csökkenéséhez kötôdik. Megismerhetô volt a kismé-
retû kristályok folyadékszerû összenövése (szinterelô-
dése), mint a textúra kialakulásának egyik folyamata
(2. ábra ). Az eredmények összegzésével megalkot-
ható volt az amorf hordozón elôállított In-rétegek
fázisábrája és ebbôl a polikristályos vékonyrétegek
szerkezetkialakulásának elsô folyamatábrája is [8].
Indium és néhány at. % adalék szén együttes konden-
zációjával elsôként sikerült rögzíteni a ma olyan sok
vonatkozásban alkalmazott nanokristályos kompozit-
rétegek szerkezetkialakulásának alapfolyamatát, a
fémkristályok beburkolódását az adalék felületi réte-
gével, amely az adalék adatomjainak szegregációjával
alakul ki [9] (3. ábra ).

A Román Tudományos Akadémia Bukaresti Fizikai
Intézetével 1964-ben kialakult együttmûködése során
R. Grigorovici professzor és munkatársai, R. Manaila
és A. Dévényi irányították Pócza Jenô figyelmét az
amorf félvezetô vékonyrétegek sajátos szerkezetére és

tulajdonságaira. Az amorf Ge-rétegekkel végzett, az
elektromos tulajdonságok mérésére is kiterjedô in situ
elektronmikroszkópos kísérletek az amorf szerkezet
kialakulásának, hôkezelés során végbemenô átalakulá-
sának és kristályosodásának több, addig tisztázatlan
alapfolyamatát tárták fel [10]. Felderítették a szennyezôk
hatásmechanizmusát, valamint választ adtak a szerkezet
és az elektromos vezetési mechanizmus közötti össze-
függés több nyitott kérdésére is [11].

Pócza tanár úr a kutatómunka szerves részének
tartotta a tudományos közéletben való részvételt, a
hazai és nemzetközi együttmûködéseket. Több éven
keresztül az Eötvös Loránd Fizikai Társulat fôtitkár-
helyettese volt. Megszervezte a Vákuum- és Vékony-
rétegfizikai Szakcsoportot. Az akkori elzártság mel-
lett nemzetközi együttmûködésekre csak a szocialis-
ta országok akadémiái közötti egyezmények kereté-
ben nyílt módja. Az 1960-as évek közepén már szin-
te minden környezô ország kutatóival együttmû-
ködést kezdett. Nyugati kutatókkal való kapcsolat

építésére a Magyarországon
szervezett konferenciákban
látott lehetôséget (4. ábra ).
Az 1960-as évek közepétôl
szinte évenként szervezett
nemzetközi rendezvényeket,
amelyeken az összefoglaló
elôadásokat a tudományterü-
let nemzetközi szaktekinté-
lyei tartották. A kutatócso-
port eredményei és a rendez-
vények széleskörû elismert-
séghez vezettek. Így Pócza
tanár úr és munkatársai be-
kerültek a nemzetközi tudo-
mányos közéletbe is. Ôt
meghívták a Nemzetközi Vé-
konyréteg Bizottság tagjai
közé, és egyik kezdeménye-
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zôje volt a Thin Solid Films folyóirat megindításá-

4. ábra. Pócza Jenô egy konferencia szünetében.

nak, majd a szerkesztôbizottság tagja lett.
Az 1970-es évek elején váratlanul elfogyott körülöt-

te a levegô. Alkotó munkájának folytatására nem lá-
tott lehetôséget. 1972 végén UNESCO szakértôséget
vállalt az Alexandriában szervezôdô egyetemen. 1974
elején ezt megszakította és hazatért, hogy a Nemzet-
közi Vékonyréteg Bizottság felkérésére Budapesten
megszervezze a 3. Nemzetközi Vékonyréteg Konfe-
renciát. Röviddel a nagy elismerést kiváltott konferen-
cia után, készülôdve az Alexandriába történô visszaté-
résre, váratlanul hunyt el.

Utószó

Pócza tanár úr célkitûzése, a vékonyrétegek szerke-
zetkialakulását meghatározó folyamatok feltárása és
irányíthatóságának megértése ma is a legidôszerûbb
kérdések közé tartozik. A vezetésével kialakult tudo-
mányos mûhely hosszú távon szisztematikusan épít-
kezô tematikájával azóta is széleskörû érdeklôdést
kiváltó eredményeket ért el és változatlanul meghatá-
rozó szerepe van a nemzetközi tudományos közélet-
ben. Tagjai nemzetközi elismerésekben, díjakban
részesültek. Több, a vékonyréteg-fizika és -technoló-
gia kérdéseit tárgyaló kézikönyv szerkesztôi a kutató-
csoport tagjait kérték fel a rétegek szerkezetkialakulá-
sának kérdéseit összefoglaló fejezet megírására. A ku-
tatócsoport munkatársai részt vesznek nemzetközi tu-
dományos szervezetek vezetôségében, több mint 120
meghívott összefoglaló és plenáris elôadást tartottak
nemzetközi rendezvényeken, és mintegy 130 nemzet-
közi konferencia és iskola szervezésében vettek rész,
vagy voltak azok szervezôi. Greene professzor, a Thin

Solid Films fôszerkesztôje néhány, az ötvözetrétegek
szerkezetkialakulásának új modelljeit leíró, legutóbb
megjelent dolgozatukra utalva ezt írta: „Your results
from the 60s and 70s are as relevant now as they were
then and your new results are just as exciting.”

S hogy milyen volt Pócza tanár úr, mint vezetô és
munkatárs, idézzük Faragó Pétertôl, az Edinburgh-i
Egyetem professzorától, aki ezt már fiatalabb diáktárs-
ként megtapasztalta: „Felsôbbrendûségnek még csak
árnyékát sem mutatva, biztató gesztussal vette magá-
hoz az útmutatásra vágyó fiatalabbat. Viszonzásul
csak egyet várt: azt, hogy a fiatalabb bízzék benne és
lépést akarjon vele tartani.”
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