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KÖNYVESPOLC

Gyulai József: IFJAN – ÉRETTEN – ÉLTESEN
80 kérdés-válasz nyolc évtizedrôl – Technika Alapítvány, Miskolc, 2012, 185 old.

Gyulai József tudományos önéletrajza Tóth László
miskolci egyetemi tanárral folytatott beszélgetés alak-
jában készült.

Gyulai József könyve élvezetes, tárgyilagos és ôszin-
te olvasmány. A könyvet a fejezetek sorrendjében rövi-
den ismertetem. Könyvismertetômben a bôség zavará-
val kell küzdenem: a rengeteg esemény közül csak
néhányról szólok, a teljesség igénye nélkül.

Az elsô rész gyermekkorát tanulóévei befejezéséig
öleli fel. Édesapja a keleti fronton Voronyezsnél tûnt
el. (Ifjú koromban, az elsô világháború után a harcte-
reken életüket vesztôket a társadalom hôsi halottként
tisztelte, gyermekei hadiárvák voltak. Bár a második
világháború után ez a felfogás megszûnt, én ma is
vallom.)

Gyulainak nehéz gyermekkora volt. A német meg-
szállást követôen, majd a háború után is üldözés várt
reá. Édesanyja nevelésben mindent megadott, ami
lehetséges volt, így a német nyelvet, majd az angol
nyelv tanulásának megkezdését is. Hódmezôvásárhe-
lyi érettségi (1951) után Szegeden, a József Attila Tu-
domány Egyetemen matematika-fizika szakos tanári
oklevelet szerzett (1955).

Életében fontos szerepet játszott a zene, 1949–51-
ben a gimnáziummal párhuzamosan a Szegedi Zene-
konzervatóriumban a zeneszerzési fôiskolai szakot is
végezte.

A könyv második részében munkájának kezdeti
éveirôl szól. 1955–56-ban tanár a hódmezôvásárhelyi
Bethlen Gábor Gimnáziumban. Az 1956-os forrada-
lom leverése után Gyászinduló t ír: a könyv CD-mel-
léklete tartalmazza 1956-os Gyászindulóját.

1957-ben Budó Ágoston professzor felveszi tanszé-
kére, ahol 1970-ig tanársegédként dolgozik félvezetô
témában: 1960-ban egyetemi doktori oklevelet szerez
a JATE-n.

1958-ban házasságot köt, 1963-ban megszületik
leánya.

1969-ben elnyeri a CALTECH-ösztöndíjat: 1969–70-
ben az akkori szokásnak megfelelôen családja itthon
marad, túszként. A kaliforniai Pasadenában dolgozik,
J. Mayer rel továbbfejleszti a Rutherford-visszaszórást
(RBS), mint vékonyrétegrendszerek kvantitatív elem-

zésének módszerét, amely azután helyet kapott az
ISO nemzetközi szabványban. Késôbb évente né-
hány hónapra visszajár a CALTECH-re és részt vesz
az együttmûködésben.

Hazatérése után a KFKI-ban folytatja kutatásait:
témaválasztása a félvezetôk ionimplantációs techno-
lógiája Simonyi Károly és követôi nagyenergiás gyor-
sítóinak felhasználásával, a lehetô legjobbnak bizo-
nyult. A technológia egyes lépéseit RBS segítségével
követi, amelyet a KFKI-ban lényegesen tovább fej-
leszt. Akadémiai doktori értekezésében már ezekrôl is
szól. Az olvasó itt több részletet igényelne. Az RBS,
valamint az ionimplantációs technológia nemzetközi-
leg elismert eredmények. A kutatások jelenleg is foly-
nak az MTA TTK MFA-ban. 1989-ben másodállásként
tanszéket kap a Mûegyetemen, ahol elôdje Gyulai
Zoltán akadémikus volt.

Az implantációs technológia bevezetésében együtt-
mûködött az akkori Híradásipari Kutatóintézettel, a
BME kapcsolódó tanszékeivel, a Mûszaki Fizikai Kuta-
tóintézettel és a Mikroelektronikai Vállalattal.

A könyv Függelékek elôtti utolsó fejezete a hazai
kutatás-fejlesztés, témaválasztás problémáit elemzi.

Különösen érdekes a két Függelék, Gyulai József
adatainak „leltára”: családi, munkássági, oktatási, elis-
merési stb. adatainak és fôbb eredményeinek pontos
felsorolása. A Függelék II Gyulai teljes publikációs
listája.

A könyvet dokumentumok, fényképek gyûjtemé-
nye zárja. A tudományos eredmények mellett szól
családjáról, kedvteléseirôl, a Tiszáról is.

Az életrajz lebilincselôen érdekes olvasmány. Elsô-
sorban a témában járatos kutatók, mérnökök és egye-
temisták figyelmébe ajánlom, érdekes lehet azonban
minden mérnök, fizikus számára, valamint egyetemre
készülô középiskolásoknak is. A tématerületen nem
járatos olvasók számára kívánatos lenne az RBS és
ionimplantáció rövid ismertetése. Remélem, hogy sor
kerül majd második kiadásra, amelyben mód nyílik a
kiegészítésekre.

A könyv beszerezhetô az MTA TTK MFA titkársága
útján (KFKI 26 ép. telefon: 392-2224)

Gergely György
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