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Jéki László: KFKI

1991 végén lezárult egy korszak. Több mint
negyven év után megszûnt a magyar fizikai
kutatások központi mûhelye, a Központi
Fizikai Kutatóintézet, amelyben kiemelke-
dõ eredmények születtek. A KFKI márka-
név ma egy sikeres számítástechnikai rész-
vénytársaságé, amelynek vezetõi között
most is vannak a régi intézetbõl. Jéki László
fizikus, aki egyebek közt évekig az egyik
részintézet tudományos igazgatóhelyettese
volt, hiteles tanúként idézi fel a négy évti-
zedes történetet. A kötet közvetlen elõz-
ménye a szerzõnek 2000-ben, Központi Fi-
zikai Kutatóintézet címmel megjelent ta-
nulmánya A Magyar Tudományos Akadé-
mia Kutatóintézetei c. kiadványsorozatban
(szerk: Glatz Ferenc). A könyv számos ko-
rabeli dokumentum felhasználásával elsõ-
ként tesz kísérletet a KFKI múltjának rész-
letes áttekintésére.

Nem vállalkozhatom arra, hogy a
könyvben található rengeteg információ és
adat közül akár csak a legfontosabbakat,
legérdekesebbeket mind felsoroljam; itt

Az eszmevilágot elénk táró fejezetek-
ben Fodor Ferenc rendre bemutatja Teleki
Pál világképét, erkölcsi világnézetét, haza-
szemléletét, nemzetfogalmát, magyarság-
tudatát, népjog-felfogását, állameszméjét.
Foglalkozik európaiságával, társadalom-
szemléletével, tanításaival. Bár az elsõ és
második részben igen kiterjedten ábrázolja
azt a nagy szerepet, amelyet a cserkészet
Teleki életében betöltött, itt külön is ösz-
szegzi e témakört. Végül pedig a lelkiisme-
reti kérdéseket taglalja.

Teleki Pál személyiségérõl, tanítási
módszerérõl sok ma is idõszerû, megszívle-
lendõ, progresszív mozzanatot ismerhe-
tünk meg. Így például megtudjuk, hogy
egyetemi elõadásai igencsak távol voltak
a szokványostól. Az angol világbirodalom

gazdasági egységét, a termelést, az ott fel-
használt anyagokat úgy mutatta be, hogy
fejtegetéseit az angol ember reggelijének
ismertetésével indította.

A könyv értékét számottevõen növeli
a – napjaink imponálóan gazdag hazai
könyvpiacán egyáltalán nem általános –
gondos edíció: egyrészt a Szávai Ferenc és
Tilkovszky Loránt munkáját dicsérõ meg-
bízható jegyzetapparátus, másrészt pedig
az a fundált, már fentebb említett utószó,
amely nem csupán a Teleki-kérdésben iga-
zítja el szakavatottan az olvasót, hanem
mindeközben Fodor Ferenc életét és korát
is hitelesen olvasóközelbe hozza. (Mike és
Társa Antikvárium, Bp., 2001., 576 o.)

Pritz Pál
az MTA doktora

csak néhány kiemelésére nyílik lehetõség.
A könyv három nagyobb egységre tagoló-
dik. Az elsõ az intézet mûködését követi
végig; itt az apróbetûs részekben többek
között visszaemlékezésekbõl idéz Jéki. Az-
tán az eredmények bemutatása követke-
zik. Végül a függelékben az adatokat (az
elismeréseket, díjakat, legfõbb vezetõket
idõrendben) sorolja fel, és fényképeken is
bemutatja az intézetet.

Az intézet születését, fejlõdését majd
megszüntetését a kor határozta meg. A 20.
századot kétségkívül nevezhetjük a fizika
századának, amelyben sok hazánkfiának
is meghatározó szerepe volt. A hideghábo-
rú idején, 1950-ben a magyar fizika háború
utáni fellendítésére hozták létre a KFKI-t.
„A fizika területén, elsõsorban a kozmikus
sugárzásnak, az anyagszerkezetnek, az
elektromágnességnek és a spektroszkópiá-
nak a körében folyó kutatások tudomá-
nyos és gyakorlati jelentõsége egyre nõ. Az
iparilag fejlett országokban ezeket a ku-
tatásokat központi kutató intézménnyel
folytatják…” – írja egy akkori elõterjesztés.
Ugyanott határozzák el, hogy hazahívják
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Jánossy Lajost, a dublini egyetem fizikata-
nárát, a kozmikus fizika és atomfizika világ-
hírû tudósát. „Az új intézet részletes terveit
– nyugat-európai tapasztalatok figyelem-
bevételével – szakemberek dolgozták ki…”
– írja Jéki, ezzel cáfolva „azt a gyakran
megfogalmazott állítást, hogy a KFKI a
szovjet (sztalini) gigantománia hazai
változataként született volna.”

Maga Jánossy így emlékszik vissza a
kezdetekre: „…Elsõ feladatként az tûnt
célszerûnek, hogy igyekezzünk reprodu-
kálni azokat az eredményeket, amelyeket
már máshol megkaptak. … A módszer be-
vált, a néhány év folyamán a külföldi
eredmények sikeres reprodukciója foko-
zatosan, majdnem észrevétlenül, átment
új eredmények elérésébe. Bekövetkezett az
az idõszak, amikor eredményeink magas
szintû nemzetközi elismerésben részesül-
tek.”

Az új csillebérci intézetben születhettek
meg az országban egyedülálló nagyberen-
dezések, mindenekelõtt az atomreaktor, a
részecskegyorsítók és a számítóközpont.
A KFKI építhette meg a szovjetek által
1955-ben felajánlott könnyûvizes típusú
kutató atomreaktort. A könyv bepillantást
enged az elsõ hazai neutron-láncreakció
megvalósulásához vezetõ idõszak történé-
seibe. A kutatóreaktor felépítésével és
hasznosításával kapcsolatos munkák irá-
nyításával Pál Lénárdot bízták meg. Köz-
ben volt 1956 októbere. Simonyi Károlyt –
akinek Magyarországon elsõként, már
1951-ben sikerült mesterséges radioaktív
atommagot elõállítania – lemondatták az
intézet igazgatóhelyettesi tisztségérõl, mert
elvállalta a KFKI Forradalmi Bizottságának
elnöki posztját. A kísérleti atomreaktort vé-
gül 1959-ben helyezték üzembe.

A kutatások fokozatosan négy téma kö-
ré koncentrálódtak, amelyek hatékony mû-
velése csak nagy intézetben összehozható
gazdasági és szellemi kapacitást igényel.

E négy témakör: a részecske- és magfizikai
kutatások, a szilárdtestfizikai kutatások, az
atomenergia-kutatások, valamint a mérés-
és számítástechnikai kutatások.

Az intézet eredményei sokszorosan iga-
zolták a befektetett pénzt. Jéki László köny-
vében, terjedelme miatt, csak rövid – de így
is csaknem félszáz oldalas – ízelítõt adhat
a számos sikerbõl. A kutatási eredmények
mellett a fejlesztésekrõl és gyakorlati alkal-
mazásokról is képet kaphat az olvasó. Szó
esik persze a nehézségekrõl, az intézettel
szemben támasztott túlzott gazdasági elvá-
rásokról, és felvillanak a küzdelmek is.
Most nézzük inkább azt, milyen sikereket
értek el!

Az alapkutatások minden részterületén
született néhány, világviszonylatban is ki-
emelkedõ eredmény. Ezt az is mutatja,
hogy a KFKI például 1981 és 1987 között
527 idézett cikkel és 3056 idézettséggel
vezette a hazai kutatóhelyek listáját. A hat-
vanas évek közepétõl nemzetközileg ki-
emelkedõ, erõs elméleti fizikai iskola ala-
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Felsõoktatás és kutatás

Az értékes információkat tartalmazó kiad-
vány két korábbi évben kiadott elõdjéhez
hasonlóan beszámol az Oktatási Miniszté-
rium Tudományos Ügyek Fõosztályának
az 1999/2000 tanév során végzett munká-
járól. A közölt információk köre jóval szé-
lesebb annál, mint amit a cím alapján várni
lehet. Az egyetemekre, a fõiskolákra és a

kult ki Zawadowski Alfréd körül. Mezei Fe-
renc új neutronfizikai mérõeljárását, a neut-
ronspin-echo spektrometriát a legnagyobb
hazai fizikai felfedezések közé sorolják. Pál
Lénárdnak a hasadási neutronszám ingado-
zását leíró, 1958-ban publikált sztochaszti-
kus elméletére, így a Pál-Bell-egyenletre
ma is hivatkoznak. A nukleáris technikák
meghonosításában, valamint a reaktorfizi-
kában felgyûlt tapasztalatokat használták
fel az intézet szakemberei a Paksi Atomerõ-
mû blokkjainak elõkészítésekor, majd azok
biztonságos mûködésének állandó, aktív
felügyeletekor. A KFKI-ben kezdtek mû-
ködni az elsõ hazai lézerek. Az elméleti
részecskefizikában is nagy eredmények
születtek; többek között Domokos Gábor,
Kuti Gyula, Polonyi János és Zimányi József
munkái érdemelnek említést. Az intézet
legjelentõsebb sikerei közé tartoznak az ûr-
kutatás és az ûrfizika területén elért ered-
mények: az 1970-ben világûrbe emelkedett
elsõ magyar berendezéstõl – a mikrome-
teorit-csapdától – az elsõ, a fedélzeten leol-
vasható doziméteren (Pille) át – ezt Farkas
Bertalan próbálta ki, majd 1984-ben a
Challenger ûrrepülõgépen is alkalmazták
– részvételünkig a máig legnagyobb ma-
gyar ûrfizikai vállalkozásban, a szovjet
Vénusz-Halley-(VEGA) programban. Az
alkalmazott kutatások egyik legkiemelke-
dõbb sikere, hogy a KFKI-nek meghatáro-
zó szerepe volt a hazai számítógépes kul-
túra megteremtésében és elterjesztésében.

Például a tudománypolitikai okokból Tá-
rolt Programú Analizátornak  (TPA) elke-
resztelt számítógépcsalád gépei olyan ka-
tegóriájúak voltak, amilyeneket más pia-
cokról a nyugati embargó miatt nem lehe-
tett beszerezni. 1968 és 1990 között 1490
gépet építettek. Az intézetben született szá-
mítástechnikai szakkönyveknek (pl. az el-
sõ magyar nyelvû ALGOL, FORTRAN,
BASIC könyv) is úttörõ szerepük volt.

A KFKI létszáma az évek folyamán erõ-
sen változott, az intézet az 1980-as évek
közepén volt a legnagyobb. Összesen 2144
fõ, a 875 diplomásból pedig 615 végzett
kutató-fejlesztõ munkát.

Az évek során tizennégyen lettek az
MTA tagjai, harminchárman kaptak Kos-
suth-, vagy Állami-díjat. A KFKI nemzetközi
hírnevét öregbítette a számos együttmûkö-
dési projekt mellett több korábbi kutatója,
akik külföldi egyetem, kutatóintézet vezetõ
munkatársai lettek. (Néhányuk ma már az
MTA külsõ tagja.) Jéki 1990. december 31-
éig, az egységes KFKI utolsó napjáig követi
az intézmény történetét.

A szerzõ sokéves – mindmáig folytató-
dó – kutatáson alapuló mûve segít az olva-
sónak, hogy megismerje hazánk legújabb-
kori tudománytörténetének egy fontos
fejezetét – tényekkel, adatokkal hitelesen
alátámasztva. (Artéria Stúdió, Budapest,
2001, 191 o.)

Strehó Mária
 egyetemi adjunktus (BKÁE)

magyar kutatási potenciálra vonatkozó fon-
tos adatokat tartalmazó táblázatot mindjárt
elöljáróban is meg kell említenünk.

A füzet a hazai kutató és fejlesztõhelyek
tárgyalásával és a kutatók számának ada-
taival kezdõdik (1990-tõl 1999-ig táblázatba
foglalja ezek változását). Megállapítható,
hogy míg a kutató-és fejlesztõhelyek száma
1990-tõl folyamatosan nõtt (1999-ben
1887), addig a kutatók és fejlesztõk száma
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