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Versenyképes tudomány –
50 éves az MTA MFA

DVD

A magyar tudomány és technika nagyjai soroza-
tunk legutóbbi kiadványa Szigeti Györgyöt, a
hazai és nemzetközi mûszaki tudomány elismert
egyéniségét mutatta be, aki az elektroluminesz-
cens fényforrások, valamint a félvezetõk kutatá-
sa terén ért el kimagasló eredményeket, emellett
nevéhez fûzõdött a Mûszaki Fizikai Kutató Inté-
zet megalapítása is.

Az MTA Mûszaki Fizikai és Anyagtudomá-
nyi Kutatóintézet ez évben ünnepli jogelõdje, a
Mûszaki Fizikai Kutató Intézet (MTA MFKI)
alapításának félévszázados évfordulóját, amely
egybeesik a két jogelõd intézet, az MTA MFKI
és az Anyagtudományi Kutató Intézet (KFKI
ATKI) egyesítésének tizedik évfordulójával. Az
ünnepségsorozat keretében az elmúlt ötven év
kiemelkedõ eseményeinek és eredményeinek
bemutatására összeállított állandó kiállítás meg-
nyitására és ünnepi ülésre került sor az MTA
székház nagytermében, valamint a címben sze-
replõ kiadvány megjelentetésére.

„Ez a DVD Versenyképes tudomány címmel
az MTA Mûszaki Fizikai és Anyagtudományi
Kutatóintézet alapításának ötvenedik évforduló-
ján tisztelgés az alapítók bölcsessége, az elõdök
távolbalátása, a volt és jelenlegi munkatársak
nagyszerû tudományos és emberi teljesítménye
elõtt. Az intézet által mûvelt mûszaki, illetve
alkalmazott fizikia és anyagtudományt az elmúlt
ötven évben sikerült az alapítók elõrelátó szán-
déka szerint a gazdaság, az ipar szolgálatába
állítani oly módon, hogy az eredeti ötleteken
alapuló termékekben megnyilvánuló kreativitás
az egész magyar tudományos élet nemzetközi
hírnevét is öregbítette…” – írja bevezetõ köszön-
tõjében Bársony István, az intézet igazgatója.

Az ötvenéves évfordulós számvetés kapcsán
a legfontosabb kérdés az lehet, mennyire felelt
meg az intézet tevékenysége a társadalmi elvá-
rásnak, elegendõ tudományt „termelt-e”? Erre a

felvetésre ad meggyõzõ választ a lemezen köz-
ponti szerepet betöltõ Tudomány fejezet, amely-
ben a szerzõk igyekeztek legalább utalásszerûen
érinteni szinte valamennyi fõbb kutatási irányt.

A címadó fejezetben az intézetbõl kivált, az
intézetben megszerzett tudás és know-how hasz-
nosítására létrejött vállalkozások (Semilab Zrt.,
Technoorg-Linda Kft., Bonn Hungary Kft.,
Energosolar S.A.) mutatkoznak be.

A történeti fejezetekben (Történet, Gyökerek,
Alapítók) egészen a kezdetektõl, az alapítástól
követhetjük nyomon az eseményeket, megismer-
kedhetünk az MFKI és az ATKI történetével, az
alapítók (Szigeti György, Millner Tivadar,
Winter Ernõ) életrajzával és tudományos tevé-
kenységével.

A DVD-n igyekeztünk egységes keretbe fog-
lalni a szerteágazó, sokszínû beszámolókat, ere-
deti írásos és audiovizuális dokumentumokat,
melyek böngészésével az olvasó remélhetõleg
átfogó képet kap az intézet hétköznapjairól, tör-
ténetérõl, eredményeirõl.

A közös kiadásban megjelent emléklemez
felelõs kiadói: Fonyó Istvánné, a BME OMIKK
fõigazgatója és Bársony István, az MTA MFA
igazgatója, fõszerkesztõje Menyhárd Miklós,
felelõs szerkesztõje Árvayné Kucsera Judit, tech-
nikai szerkesztõje Borsos István és Tóth Imre. A
tanulmányokat az anyagtudományhoz és az
MFA-hoz kötõdõ kutatók és oktatók írták. A
szakmai igényességet a két szaklektor: Bartha
László és Gyulai József neve szavatolja.

Árvayné Kucsera Judit




