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Gyulai József • Gábor Dénes emlékére

kelyére. Az észak-koreai alkotmány hatályos
szövegének 57. cikkelye expressis verbis a nép
nek kíván egészséges környezetet és egészséges
munkakörnyezetet biztosítani. Az üzbég alkotmány 50. cikkelye állampolgári kötelesség
ként határozza meg a környezet védelmét. A
türkmén alkotmány 10. cikkelye – többek
közt – a természeti környezet megóvásáról,
és az egyes társadalmi csoportok, valamint a
nemzeti és etnikai csoportok közti egyenlőség
megteremtéséről rendelkezik: mindezt a
kormányzat felelősségének tekinti.
Meglepő, hogy például a nigeri vagy az
észak-koreai alkotmányozó hatalom jogérzéke mennyire a fejlett világ jogi kívánalmait
láttatja velünk. Az ok az aránylag kis jogal-

kotói csoport külföldi, főleg nyugati jogi fakultásokon szerzett jogászi végzettségében
keresendő. A jogérzék azonban nem állhat
meg a jogalkotók jogérzékénél: a jogalkalmazásban is hasonló jogérzékre, sőt jogtudatra
volna szükség. Az alkotmányok ezen országokban a kifelé mutatott imázst jelentik.
Mint azt a nehezen, szatellitek révén, menekültek elbeszéléseiből és más hasonló módokon kiismert megbízható és valós kép jelzi, a
jogi realitás az alkotmány és a tények erős
kontrasztját mutatja.
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GÁBOR DÉNES EMLÉKÉRE
Gyulai József
az MTA rendes tagja
a NOVOFER Alapítvány kuratóriumának elnöke,
az MTA Műszaki Tudományok Osztályának elnöke

Gábor Dénes, a holográfiai módszer feltalálásáért és továbbfejlesztéséért Nobel-díjjal
kitüntetett világhírű tudós és humanista gon
dolkodó születésének 111. évfordulóját köszöntjük. Emlékezünk a tudósra, a mérnökre, a feltalálóra, és minden tiszteletet megérdemlő életművére; emlékeztetve a kortársakat
Gábor Dénes máig ható, sőt még a jelen ge
neráció jövőjének is szóló üzeneteire. Június
5-i születésnapját köszöntve emlékezzünk a
humanista gondolkodóra, és hajtsunk fejet
életműve előtt! Az idén talán a korábbiaknál
is „tisztelgőbben”, hisz ez évben kerek 40.
évfordulóját ünnepeljük Gábor Dénes Nobel-díjának.
Mint a Gábor Dénes-díjat adományozó
NOVOFER Alapítvány Kuratóriumának
elnöke és a Magyar Tudományos Akadémia
Műszaki Tudományok Osztályának vezetője,
jómagam külön is szívemen viselem Gábor
Dénes emlékének ápolását és életművének
megőrzését. Úgy ítélem, hogy e köszöntő
sorokat követő tudománytörténeti dolgozat
értékes és teljes képet ad Gábor Dénes életéről
és életművéről. Ezzel egyúttal tisztelegni
szeretnénk az eddigi Gábor Dénes-díjasok
teljesítménye előtt is, és erőt, bátorítást adni
a mostani fiatal korosztálynak a nagy tudós
és a méltó elődök példájának követésére.
A NOVOFER Alapítvány 1989-ben hoz
ta létre a Gábor Dénes-díjat, amely a műsza-

ki-szellemi alkotások, a mérnöki munka, a
technológiai fejlesztés terén nyújtott kiemelkedő teljesítmények elismerését célozza. A
Gábor Dénes-díj megalapítóinak szándéka
egyben a technológiai innováció, a műszaki/
mérnöki kutatómunka, az ember által teremtett gépek és létrehozott anyagi konstrukciók
iránti társadalmi figyelem és elismerés felkeltése és megerősítése volt. A tudományos és
szellemi teljesítményekre épülő világunkban
vissza kell állítani, meg kell erősíteni az anyaggal történő bánás, a technológiai képességek,
a műszaki alkotások és alkotók iránti méltó
társadalmi elismerést is. A Gábor Dénes-díj
és annak ma már több mint húszéves története alapvetően a fentiekről szól.
A Gábor Dénes-díj, díjak átadására 2005
óta, decemberben a Parlament Főrendházi
üléstermében, ünnepélyes külsőségek közepette, a magyar kormány illetékes tagjainak
aktív részvételével került sor. Az évente általá
ban hét kiemelkedő személyiség számára ki
osztott díj az egyik legnevesebb műszaki alkotói elismerés Magyarországon. 1993 óta
háromévente kerül sor a Nemzetközi Gábor
Dénes-díj adományozására, amelyet az adott
évben egy-egy hazai és külföldi, 35 év alatti
fiatal kutató, fejlesztőmérnök kap meg. A
soros adományozás 2012-ben esedékes.
2010 végén jelentős változás következett
be a NOVOFER Alapítvány kuratóriumá-
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nak összetételében. Az új kuratórium az első
ülésén határozott arról, hogy a „megőrizve
meghaladni” elv alapján, az elkövetkező években új pályára állítja a Gábor Dénes-díj ügyét
és a műszaki, mérnöki munka társadalmi
elismertetésével kapcsolatos tevékenységét.
Szilárd meggyőződésem, hogy nincs ver
senyképes ország versenyképes gazdaság nél
kül, csakúgy, mint ahogy nincs versenyképes

Németh József • In memoriam Gábor Dénes…
termék fejlesztés nélkül, és nincs versenyképes
fejlesztés színvonalas kutatás nélkül. Mind
erre Gábor Dénes élete és munkássága fényes
példa és remek bizonyíték. A következő tanulmány, remélem, minden olvasónak inspi
rációt ad ahhoz, hogy mindenki a maga helyén tervezze, alakítsa és „feltalálja a jövőt”,
ahogy ezt Gábor Dénes a híres, 1963-ban írt
könyvében tette.

In Memoriam Gábor Dénes
A Szemere utcától a világhírig
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Maiorum gloria posteris lumen est
(Az elődök dicsősége fény az utódok számára)
Van-e aktualitása egy emlékezésnek, amikor
nincs kereknek mondott születésnapi vagy
földi utat lezáró évforduló?
Lehet-e aktualitása egy életút vázlatrajzának, amikor nem valamilyen intézmény
névadására készülünk? Nehéz a kérdőjelek
feloldása még Gábor Dénes esetében is. Talán
oldja a dilemmát az, hogy ebben az évben
lesz negyven éve, hogy Gábor Dénes Nobeldíjat kapott.
Ez is lehet az indok, s kiegészülve a mecénás NOVOFER társaság megalakulásának
25. évfordulójával, amely negyedszázada fog
lalkozik a műszaki-szellemi alkotások hasznosításának elősegítésével, s 1989-ben létrehozta a NOVOFER Alapítványt, amely még
az évben díjat alapított az innovációban alkotó módon részt vevő szakemberek fokozott
erkölcsi elismerésére.
A díj névadója Gábor Dénes. Az alapítás
óta eltelt években több mint százötven hazai
és külföldi szakember részesült Gábor Dénesdíjban. Nem elhanyagolható e szám, hiszen
alkotásaik, eredményeik az innováció élvona
lába tartoznak. Különböző évfordulók, különböző alkalmak, az ünnep és emlékezés
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más-más helyszínei, de találunk-e bennük
közös nevezőt, rendező elvet, identitáserősítőt? Természetesen tágítva a horizontot, feltehetjük a kérdést: mennyire része életünknek,
megfelelőek-e ismereteink azokról, akiknek
találmányait, felfedezéseit naponta használjuk, alkalmazzuk?
A zümmögő motor varázsa feledteti-e
Bánki Donátot és Csonka Jánost, Galamb
Józsefet, villany- és dízelmozdonyok vontatta
szerelvényeken eszünkbe jut-e Kandó Kálmán, Jendrassik György?
Bankkártyáink hologramját látva, ki gon
dol arra, hogy 1971-ben „a holográfiai módszer
felfedezéséért és fejlesztéséhez való hozzájárulásáért” Gábor Dénes megkapta a fizikai Nobeldíjat.Kérdéseink csokrában jelentős szerepe
van annak is, hogy milyen volt az az oktatás,
illetve iskolakultúra, amelynek világában ezek
az alkotó műszaki és természettudós elődök
ismereteiket szerezték? S a mesterek és tanítványok örök követő párhuzamára milyen
választ tudunk adni? A futó idő és a fakuló
emlékezet, vagy a hiányos tudás ront 21. szá
zadi európai és világhorizontú esélyeinken.
Jó sáfárai legyünk az előttünk járóknak, akik
Ady Endre szavainak szabad idézetével eljutottak az Értől az Oceánig, de példák arra is,
hogy föl-földobott kőként visszatértek.
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