
valamint a fizika egész társadalomra gyakorolt hatásá-
nak megvitatására, mint például: kutatási és tudomá-
nyos politika, EU Horizon Keretprogram, kutatási ala-
pok, európai együttmûködés, nemzetközi együttmû-
ködés, a fejlõdõ országok fizikája, az energia és a
környezetvédelem, az oktatás és a fiatalok lehetõsé-
gei, az ipar fizikája, a nemek kérdése, az európai in-
tegráció, a nyílt források és nyílt adatok. Széles tagsá-
gi bázisa révén az EPS képviselni tudja az európai
fizikus közösség véleményeit, és a fizika nézõpontja
alapján hasznos információkat nyújt a politikai dön-
téshozók és a nagyközönség számára fontos kérdé-
sekben. Hogy hatékonyabb legyen az együttmûködés

az EU politikai vezetõivel, az EPS 2016-ban Brüsszel-
ben irodát nyitott egy EU ügyekkel foglalkozó tanács-
adóval. Ezenkívül az EPS létrehozott egy tudományos
politikákkal foglalkozó tanácsadó testületet (Advisory
Board on Science Policies, ABSP). Az ABSP tagjai
konzultációkat folytatnak és tanácsokat adnak bizo-
nyos politikai kérdésekkel kapcsolatban.

Az EPS jól hallhatóan és világosan képviseli a fizi-
kus közösség véleményét, együttmûködve partner-
szervezeteivel a közös célok megvalósításának érde-
kében. Ezért, éppúgy, mint alapításának idején, az
EPS jelenleg is tudományos hidakat biztosít „a fizikai
tudomány egységének megõrzésére”.

AZ EURÓPAI FIZIKAI TÁRSULAT ÖTVEN ÉVE

Az írás a szerzõ Fifty years of EPS (Il Nuovo Saggiatore 34/3–4
(2018) 70–73, ©Italian Physical Society, 2018.) című cikkének ma-
gyar változata. Fordította Szabó Szilárd. Az Olasz Fizikai Társulat
engedélyével közöljük.

Rüdiger Voss fizikus, PhD. Szakmai életé-
nek legnagyobb részét a CERN-ben töltötte,
pályáját az ISR-en folytatott kísérletekkel
kezdte Carlo Rubbia vezetése alatt. Karrier-
jében kiemelkedik a mélyen rugalmatlan
müonszórási kísérletek végzése a Szuper-
protonszinkrotronban, és az ATLAS-detek-
tor megtervezése és megépítése az LHC-
ban. 2016-os nyugdíjba vonulását megelõ-
zõen sok éven keresztül volt a CERN Nem-
zetközi Kapcsolatok Osztályának vezetõje.
2017 áprilisa óta az EPS elnöke.

Rüdiger Voss
az EPS elnöke

Az EPS kezdeti idõszaka

Az 1968-as év olyan fordulópontot jelentett Európa
háború utáni történelmében, amely mélyen bevésõ-
dött kollektív emlékezetünkbe. Az amerikai egyete-
mekrõl kiinduló, a vietnámi háború ellen tiltakozó,
majd Európába is átterjedõ tömeges diákmozgalmak
az 1968. májusi párizsi tüntetésekben, és számos más
európai ország hasonló eseményeiben érték el tetõ-
pontjukat. A világpolitika a kelet-nyugat ellentétérõl,
a hidegháborúról szólt, és Európát mélyen megosztot-
ta az a „vasfüggöny”, amelynek az 1961-ben emelt
berlini fal volt a leglátványosabb szimbóluma. 1968
márciusában az egyetemistáknak és az értelmiségiek-
nek a lengyelországi kommunista rezsim elleni tünte-
téssorozatát a biztonsági erõk elfojtották, majd
augusztus 21-én a Szovjetunió és a Varsói Szerzõdés
más tagállamainak 500.000 fõt meghaladó hadserege
megszállta Csehszlovákiát, leverve a liberalizációért, a
demokráciáért, valamint az emberi jogok érvényesíté-
séért indított, „Prágai tavasz”-ként ismertté vált moz-
galmat.

Ilyen háttérrel a mai szemünkkel valóságos csodá-
nak tûnik, hogy a csak néhány héttel késõbb megala-
kított Európai Fizikai Társulat egy asztalhoz ültette a
Csehszlovák Fizikai Társulat és a Szovjet Tudományos
Akadémia képviselõit. A mai ismereteink szerint az
EPS volt az elsõ tudományos társulat Európában,
amely a vasfüggöny két oldalán élõ fizikusokat, illetve
ott mûködõ fizikai társulatokat szövetségbe tömörítet-
te. Azóta is Társulatunk DNS-ének elválaszthatatlan
része az, hogy tudományos hidakat épít a politikai
megosztottságon keresztül.

Természetesen az EPS sem néhány hét alatt alakult
meg; az operatív bizottság több mint két éven keresz-
tül mûködött az új társulat célkitûzéseinek, tagsága
összetételének és irányításának elõkészítése érdeké-
ben. A kezdetektõl Gilberto Bernardini, a Scuola Nor-
male Superiore di Pisa akkori rektora volt az EPS-kez-
deményezés motorja. A késõbbiekben õ lett a Társulat
elsõ elnöke.

Bernardini 1960 és 1961 között a CERN elsõ kutatá-
si igazgatója volt, és azóta is a nemzetközi tudomá-
nyos együttmûködés erõs szószólója. Annak ellenére,
hogy a CERN-nek nem volt formális intézményes sze-
repe az EPS létrehozásában, az európai együttmûkö-
dés CERN-i modellje, illetve a CERN-ben tevékenyke-
dõ más kiemelkedõ fizikusok – köztük Bernard Gre-
gory fõigazgató – támogatása jelentõs hatást gyakorolt
az új társulat megszületésére. Mindezek mellett, habár
a CERN egy alapvetõen a nyugat-európai országok
által létrehozott szervezet volt (a CERN-t 1954-ben
alapító tagok közül a politikai rendszerektõl magát
függetlenítõ Jugoszlávia 1961-ben már elhagyta azt),
jó idõben elkezdte szorosabbra fûzni a tudományos
kapcsolatrendszerét a Szovjetunióval és más kelet-
európai országokkal, fõleg a Dubnai Egyesített Atom-
kutató Intézeten keresztül. A sikeres CERN-modell
által inspirálva, és elõrelátó fizikusok egy csoportjá-
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nak termékeny gondolatai alapján az Európai Fizikai

Az Európai Fizikai Társulat hivatalos alapító ünnepsége a Genfi Egyetem Aula Magnájában, a ké-
pen az összegyûlt fizikusoknak beszédet tartó D. van Berchem rektorral. A pódium bal oldalán az
EPS elsõ elnöke Gilberto Bernardini. (A CERN Courier képe, 8. évf, 10. szám, 1968.)

Társulat hivatalosan 1968. szeptember 26-án jött létre
Genfben. Az elsõ A fizika növekedési pontjai elneve-
zésû tudományos konferencia megtartására 1969. áp-
rilis 8. és 12. között került sor Firenzében, amelynek
helyszínéül a nagy presztízsû Palazzo Vecchio és az
Orsanmichele szolgált. Az 50. évforduló ünnepi cere-
móniájának a Genfi Egyetem ugyanazon Aula Magná-
ja adott otthont 2018. szeptember 28-án, ahol az ava-
tóülés is megtartásra került 1968-ban.

Fontos megjegyezni, hogy az alapító atyák víziójá-
ban már a kezdetektõl több szerepelt, mint csupán
egy új fizikai társulat felállítása. Az Aula Magnában
elmondott avatóbeszédében Bernardini azon kívánsá-
gának is hangot adott, mely szerint az EPS alapítása „a
tudósok azon elkötelezettségének demonstrálása,
amely a lehetõ legszorosabb együttmûködésre töre-
kedve, pozitívan járulhat hozzá Európa kulturális egy-
ségének erõsítéséhez”. A nemzetközi tudományos
együttmûködés eddig és ezt követõen is folyamatosan
lényeges szerepet játszik abban, hogy egyesítse a kü-
lönbözõ kultúrájú és nyelvû, különbözõ politikai be-
rendezkedésû országokat. A fizika hagyományosan a
nemzetközi együttmûködés élharcosa volt, és az
Európai Fizikai Társulat ennek a folyamatos törekvés-
nek egyik kulcsszereplõje.

E rövid cikknek szándékoltan nem célja az EPS
történetének szisztematikus és átfogó leírása, miután
a szerzõ sem nem tudománytörténész, sem pedig az
EPS történetének szakértõje. Társulatunk történeti
fejlõdésének különbözõ aspektusairól szóló cikksoro-
zat található az EPS hírmagazinja, a Europhysics News
49/2. és 49/3. számában, illetve egyéb tényanyag ta-
lálható az EPS-rõl az eps.org internetes portálon.

A cikkemben inkább az
EPS-nek az európai tudomá-
nyos színtéren betöltött szere-
pére és pozíciójára igyekszem
koncentrálni. Ma az EPS két-
féle módon szolgálja az euró-
pai fizikusközösséget: a tudo-
mányos társulatok klasszikus
tevékenységein – konferen-
ciákon, publikációkon és díja-
kon – keresztül határokon és
tudományágakon átívelõen
támogatja az együttmûködést,
és segíti elõ a kohéziót;, illet-
ve a politikai döntéshozókat,
a médiát és a társadalmat elér-
ve támogatja a fizikai kutatá-
sok és a fizikaoktatás fontos-
ságának megismertetését eb-
ben az egyre összetettebb és
versengõbb környezetben.
Társulatunk egyedülálló sok-
színûségét jól tükrözi a kez-
deményezések és tevékenysé-
gek kivételes változatossága.

Tagság

Az EPS Alapszabálya elsõ tervezetének szövegezése
során a legmarkánsabb vitát annak eldöntése okozta,
hogy „egyének társulataként”, avagy „társulatok társu-
lataként” mûködjön, és az errõl szóló párbeszéd a mai
napig tart. A nyilvánvaló kompromisszum mindkét
kategória elfogadása lett, és ez a megoldás kiállta az
idõ próbáját. Az egyes országok fizikai társulatai szá-
mára az EPS egy egyedi platformot biztosít ahhoz,
hogy megoszthassák a legjobb gyakorlataikat, illetve
ahhoz, hogy európai szinten közös projekteket való-
sítsanak meg a tudományos publikációk megjelente-
tésétõl a fizika tudományának a nemzetközi politikai
küzdõtereken való népszerûsítéséig. Vitathatatlan,
hogy az EPS rendkívül sikeres volt az egyes országok
fizikai társulatainak szövetségbe tömörítésében: az
1968-as alapításban résztvevõ 20 társulat és hasonló
szervezetek száma 42-re nõtt, lefedve ezzel – néhány
kivételtõl eltekintve – Európa egészét és Izraelt. Ez a
42 társulat ma több mint 130 000 tagot képvisel.

Az EPS termékeny talajt kínál 3500 egyéni tagjának
a személyes kapcsolatépítéshez, számos lehetõséget
ad ahhoz, hogy hozzájárulhassanak Társulatunk stra-
tégiájának és tevékenységének alakításához, végre-
hajtásához, valamint, hogy részt vegyenek az EPS
munkacsoportjainak és divízióinak tudományos tevé-
kenységében. Az EPS-beli egyedi tagságra sokan úgy
tekintenek, mintha az versengene az adott ország
társulatában való tagsággal; ám a valóságban ez egy
kiegészítõ lehetõség annak érdekében, hogy két út
nyílhasson meg a személyes tudás kicserélésére a
nemzeti és az európai szintek között, mindkét fél
megelégedésére.
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Az elsõ Alapszabály megal-

Ezen országok nemzeti fizikai társulatukkal képviselik magukat az 50 éves EPS-ben.

kotásakor egy harmadik kate-
góriát, a társult tagok kategóriá-
ját is bevezették. Kezdetben a
fizikai laboratóriumokat célozta
meg, majd a kör fokozatos ki-
szélesítésével jelenleg különö-
sen azokra az ipari vállalatokra
irányul, amelyek fizikával fog-
lalkoznak, vagy vállalják saját
fizikai kutatások folytatását. Az
EPS-beli társult tagság különle-
ges lehetõség az elkötelezettség
és a fizikai kutatások, képzés,
tudományos ismeretterjesztés
terén elért eredmények de-
monstrálására, valamint a fenn-
tartható stratégiák és gyakorla-
tok bemutatására. A társult ta-
gok száma folyamatosan válto-
zott az EPS története során, és a
jelenlegi mintegy 40 tag fõleg
az állami kutatóintézetek és
egyetemek közül kerül ki.

Míg a teljes joggal rendelke-
zõ tagtársulatok számának bõ-
vítése nagyon szûk keretek kö-
zött mozoghat, addig az egyéni
és a társult tagi kategóriákban szinte korlátlan az EPS
résztvevõi bázisának szélesítési lehetõsége. Ezért most
intenzív kampány indul, amely a Társulat múltbelinél
vonzóbb arculatát bemutatva igyekszik új társult tagokat
toborozni. A beindítást követõen hasonló toborzó kam-
pány várható az egyéni tagok irányában is.

Az EPS mint tudományos társulat
Divíziók és munkacsoportok

A divíziók és a munkacsoportok az Európai Fizikai
Társulat tudományos éltetõ elemei; olyan fórumok,
ahol az ötletek megvitatásra, a projektek megvalósí-
tásra, az eredmények bemutatásra, és a teljesítmények
díjazásra kerülnek. Az egységek tudományosan auto-
nómak, azonban munkájuk kritikus fontosságú annak
érdekében, hogy hosszú távon lássák el az EPS-t azzal
a tudományos munícióval, ami a hiteles szerepléshez
szükséges olyan terepeken, mint a tudománypolitika
és a tudomány megismertetése a társadalommal. Mint
sok más társulat esetében, a divíziók – jelenleg 12 van
– szakterületek és részterületek szerint szervezõdnek
dinamikus módon: a „legújabb kölyök a teleprõl” a
Gravitációs Fizika Divízió, amely 2017-ben került fel-
állításra a gravitációs hullámok Nobel-díjat érdemlõ
felfedezését követõen.

Kontrasztként az EPS munkacsoportok – jelenlegi
számuk 6 – fõleg több tudományágat átfogó, inter-
diszciplináris témákkal foglalkoznak nagyon eltérõ
módon: ilyenek például a Részecskegyorsítós, a Fizi-
katörténeti vagy a Fizika a Fejlõdésért Munkacsoport.

Konferenciák

Jóllehet az internet korában egyszerû az elektronikus
kommunikáció, a konferenciák, workshopok és isko-
lák fontos színterei az új ötletek és projektek megvita-
tásának, eredmények bemutatásának és a kutatók kö-
vetkezõ generációja képzésének. Az EPS legtöbb diví-
ziója és munkacsoportja legalább évente vagy két-
évente tartott konferenciasorozatot szervez Eurofizikai
Konferencia közös elnevezéssel; amelyek közül szá-
mos rendezvényt nemcsak Európában, de világvi-
szonylatban is a vezetõ események között tartanak
számon. Azok a konferenciák, amelyeket nem az EPS
hivatalos szervezésében rendeznek meg, az „EPS által
elismert konferencia” besorolásért folyamodhatnak. Az
EPS Konferencia Bizottsága biztosítja, hogy minden
Eurofizikai és az EPS által elismert konferencia ponto-
san betartsa a mindenkire vonatkozó szigorú tudomá-
nyos minõségi és szervezési elõírásokat valamennyi
tudományterületen. Az Esélyegyenlõség Bizottsága
által kezdeményezett, a Nemek Arányát Monitorozó
Program szerint, az EPS által támogatott konferenciák
vonatkozásában, középtávú elvárás olyan új szabályok
bevezetése, amelyek biztosítják a fizikus nõk megfele-
lõ képviseletét az EPS-rendezvényeken.

Díjak, elismerések, kitüntetések

Az EPS díjai, elismerései és kitüntetései jutalmazzák a
kiemelkedõ tudományos teljesítményt, bátorítják a
feltörekvõ tehetségeket, és felhívják a figyelmet a
fizikusközösségnek tett kivételes szolgálatra. Több
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alkalommal az EPS díjaival kitüntetetteket késõbb
Nobel-díjjal jutalmazták: például a közelmúltban,
2017-ben a „Giuseppe és Vanna Cocconi-díjat a Ré-
szecske-asztrofizikáért” Rainer Weiss, Kip Thorne és
Barry Barish kapták meg, akik késõbb az év folya-
mán megosztott fizikai Nobel-díjban is részesültek. A
legtöbb EPS-díjat a divíziók ítélik oda egy speciális
tudományterületet kiválasztva, és az átadásra gyakran
az Eurofizikai Konferencián kerül sor. Mindazonáltal
vannak EPS-szintû díjak is: a legnagyobb presztízsû az
Edison–Volta-díj, amelyrõl az EPS a comói Alessandro
Volta Tudományos és Kulturális Központtal és az Edi-
son Zrt.-vel közösen dönt. 2018-ban ezt a díjat Alain
Brillet, Karsten Danzmann, Alberto Giazotto és Jim
Hough kapta szintén a gravitációs hullámok felfede-
zésében végzett alapvetõ jelentõségû munkájáért. Az
EPS-szintû díjak közül kiemelendõ még az Emmy
Noether-díj, amelynek odaítélésérõl az Esélyegyenlõ-
ség Bizottsága dönt; ezzel a kiemelkedõ teljesítményû
nõi tudósokat jutalmazzák, példaképül állítva õket a
fizikus nõk fiatal generációi elé.

EPS Fizikatörténeti emlékhelyek

Ugyan csupán rövid múltra tekint vissza, mindazonál-
tal figyelemreméltóan sikeres és népszerû az EPS által
adományozott címek széles sorában a Fizikatörténeti
emlékhelyek program, amely mindössze pár éve, Lui-
sa Cifarelli korábbi EPS-elnök – ma az Olasz Fizikai
Társulat elnöke – vezetése alatt került bevezetésre. Az
EPS történelmi emlékhelyek olyan helyekrõl emlékez-
nek meg Európában, amelyek a fizika fejlõdése és
története vonatkozásában fontosak; továbbá olyanok-
ról, amelyekhez a fizikatudomány egy-egy jelentõs
eseménye, felfedezése, egy vagy több tudós kutatása
köthetõ. Mindezidáig több mint 40 történelmi emlék-
hely került kiválasztásra, közülük három van Magyar-
országon. A helyszínek listája rendkívül sokszínû. Két
helyszínt az EPS és az Amerikai Fizikai Társulat közö-
sen jelölt ki, mindkettõ szorosan kapcsolódik Albert
Einstein életéhez és munkájához: az „Einstein-ház” a
svájci Bernben, és az Institute for Advanced Study
Princetonban, ahol Einstein élete második felének
java részét töltötte, miután az Egyesült Államokba
emigrált.

Kiadványok

Az EPS kiadványai a Társulat tudományos érdeklõdé-
sének és tevékenységének teljes spektrumát lefedik.
A kiadványok között a központi szerepet az EPS fenn-
állásával szinte egyidõs, jelenleg évente öt számmal
megjelenõ hírmagazin a Europhysics News játssza. Ez
a mai napig hagyományosan nyomtatott magazin, bár
most már hozzáférhetõ az ingyenesen olvasható on-
line kiadás is. A kiadványt a havi internetes e-EPS
hírlevél egészíti ki, ami inkább az EPS-re és az euró-
pai fizikusközösségre koncentrál, mint a tudományos
tartalomra. Az EPS jelenteti meg IOP-vel karöltve az a
European Journal of Physics címû folyóiratot, amely-

re széles körben, mint az egyik vezetõ – valójában „a
vezetõ” –, a fizikaoktatásnak szentelt fizikai folyóirat-
ra tekintenek.

Az EPS tudományos folyóiratainak zászlóshajója az
EPL (korábban Europhysics Letters ), amely 1986-ban
alapvetõen a Lettere al Nuovo Cimento és a Journal
de Physique Lettres fúziójából jött létre. Az EPL jelen-
leg a figyelem középpontjában van. Magas minõségû-
nek jegyzett folyóiratként küldetésének tekinti, hogy
széles érdeklõdési körû, interdiszciplináris fókuszú
kiadvány legyen. Ugyanakkor a hagyományos, elõfi-
zetés-alapú üzleti modelljének olyan komoly verseny-
társak kihívásával kell szembenéznie, mint az új, egy
szûk szakterületre koncentráló, kizárólag internetes
kiadású folyóiratok megjelenése, illetve a szabadon
hozzáférhetõ kiadványok felé való elmozdulás. Ah-
hoz, hogy ezen a gyorsan változó kiadványpiacon az
EPL továbbra is sikeres legyen, újjá kell alakítania ma-
gát, új szerkesztõi kezdeményezésekkel és felülvizs-
gált üzleti modellel. Ebben a folyamatban az EPL ta-
pasztalt elõállítói és terjesztõi partnerekre támaszkod-
hat, legnagyobb értékként pedig egy magasan jegy-
zett, önkéntes szerkesztõbizottságra, amely biztosítja
a minõségi és egységes tartalom legmagasabb színvo-
nalát.

Az EPS a tudománypolitikai küzdõtéren:
válogatott példák
A karrierfejlesztés támogatása: a Young Minds Project

A Young Minds Project az EPS azon programjainak
zászlóshajója, amely a tudományterület jövõjét jelentõ
fiatal tudósgenerációk szövetségbe tömörítésével és
támogatásával foglalkozik, különös hangsúllyal a tu-
dományos ismeretterjesztésre és a határon átnyúló
kapcsolatépítésre. A Young Minds (YM) Project elemi
szervezõdési egységei a helyi csoportok, amelyek
száma 2017-ben 40-rõl 49-re emelkedett – ez a legna-
gyobb mértékû növekedés a projekt 2010-es indítása
óta –, és jelenleg 23 különbözõ országot foglal magá-
ban. Miután 2016-ban Eva Salvador vette át az YM
Szervezõbizottságának elnöki posztját, a leköszönõ
elnök, Antigone Marino (Nápoly) a projekt elõmozdí-
tása érdekében sok éven keresztül kifejtett munkája,
kiemelkedõ vezetõ szerepe elismeréseként 2017-ben,
teljesen megérdemelten, az EPS Kiemelkedõ Teljesít-
ményért Kitüntetésében részesült. 2018 óta az YM
projektet Roberta Caruso vezeti ugyancsak Nápoly-
ból. A fiatal nõk elõtérbe helyezése az YM projektben
csak egyike az EPS azon erõfeszítéseinek, amelyek a
fizikus nõk jobb képviseletének elõmozdítására, vala-
mint karrierlehetõségeik valamennyi szinten történõ
javítására irányul. Az egyéb, az EPS Esélyegyenlõség
Bizottsága által Lucia di Ciaccio vezetése alatt kezde-
ményezett programok közül említésre méltó az EPS
által támogatott konferenciákhoz kapcsolódó Nemek
Arányát Monitorozó Program, illetve az Emmy Noe-
ther-díj, amelyek ebben a cikkben korábban már em-
lítésre kerültek.
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Európai Integráció

Az EPS titkársága a Haute-Alsace Egyetem területén Mulhouse-ban
(Franciaország).

Másféle egyenlõ vagy egyenlõtlen lehetõségekkel
történõ foglalkozás szerepel az Európai Integrációs
Bizottság (CEI) napirendjén. Majdnem 30 évvel a vas-
függöny lebontása után a kutatási és támogatási lehe-
tõségek még mindig egyenlõtlenül kerülnek elosztás-
ra Európában, ami továbbra is egyenlõtlenséget ered-
ményez a nyugati és a keleti országok között. A CEI a
kelet-, közép- és délkelet-európai, valamint az egyéb
tagtársulatok közötti kooperáció erõsítésével igyek-
szik megoldást találni a problémára, illetve ugyanezen
szellemben támogatja az EPS a Délkelet-európai Nem-
zetközi Intézet a Fenntartható Technológiákért
(SEEIST) kezdeményezést.

A brüsszeli EPS képviselet

Az EPS évek óta erõfeszítéseket tesz azért, hogy erõ-
sítse tudománypolitikai jelenlétét, különösen a Brüsz-
szelben létesített képviseleten, illetve a komoly presz-
tízsû Tudománypolitikai Tanácsadó Testület felállítá-
sán keresztül. A hangsúly az Európai Bizottság követ-
kezõ, FP9-es, hivatalosan Horizont Európa néven futó
keretprogramját elõkészítõ konzultációban való folya-
matos részvételen van. Az EPS egyike a mintegy
12 000, az EU Átláthatósági nyilvántartásában regiszt-
rált szervezetnek. Ezen szervezetek közül természete-
sen nem mindegyik foglalkozik a tudománypolitiká-
val és a keretprogramokkal, ugyanakkor maga a pusz-
ta szám is jól illusztrálja, hogy milyen kihívást jelent
elérni, hogy mondandónk hallható legyen Brüsszel-
ben. Fokozott erõfeszítéseket kell tenni kapcsolat-
rendszerünk fejlesztéséért, illetve a közös érdekek
védelme érdekében a partnerszervezetekkel való kap-
csolat szorosabbá fûzéséért. Egy olyan környezetben,
ahol a kutatási programok megvalósítása és támogatá-
si lehetõségek megszerzése egyre inkább társadalmi,
mint tudományos kihívást jelent, az EPS-nek az alap-
és alkalmazott kutatások közötti egészséges és fenn-
tartható egyensúly megteremtését kell támogatnia.
Európának olyan tudományos színtérré kell válnia,

ahol nincsenek másodrendû állampolgárok: a Hori-
zont Európának nemcsak a támogatási alapokhoz, és
a kutatási lehetõségek infrastrukturális hátteréhez
való fair és kiegyensúlyozott hozzáférést kell biztosí-
tania valamennyi EU-ország számára, de nyitottnak
kell maradnia a nem EU-tagállamok részvétele irányá-
ba is, olyan országok sikeres Horizon2020 partnersé-
gi példáját követve, mint Norvégia és Svájc. Termé-
szetesen a Brexit eddig példa nélküli méretû és össze-
tettségû dimenziókat ad majd ehhez a vitához, azon-
ban – ahogyan az már említésre került – az európai
fizikusközösség erõs kohéziója érdekében, a politikai
megosztottságon átívelõ tudományos hidak építése
mindig is elidegeníthetetlen részét képezte az EPS
küldetésének.

Ugyanezen szellemben az EPS aktív szerepet ját-
szik az Európai Bizottság által kezdeményezett és
jelenleg is tartó Nyitott Tudomány vitasorozatban, fõ-
leg a korábbi elnök, Christophe Rossel személyén ke-
resztül, aki az Európai Bizottság Nyílt Tudomány Poli-
tikai Platformjának tagja.

Azért, hogy a politikai színtéren hiteles szereplõ-
nek tekintsék, az EPS-nek széleskörû, megingathatat-
lan bizonyítékkal kell szolgálnia. Ennek érdekében a
Fizika fontossága az európai gazdaság vonatkozásá-
ban címû, elsõként 2012-ben publikált nagysikerû
tanulmány a jelenlegi statisztikai adatokra alapozva
felfrissítésre kerül. A program gerincét mindazonáltal
A Horizon 2050 nagy kihívásai címû keretdokumen-
tum adja, ami megnevezi azokat a társadalmi és tudo-
mányos kihívásokat, amelyekkel a fizikának várha-
tóan szembe kell néznie a 21. század közepéig.

Globális kapcsolatrendszer

A tudományos együttmûködés egyre inkább világ-
méretû törekvéssé válik, ami a nem európai partner-
társulatokkal és szervezetekkel való növekvõ együtt-
mûködésben is visszatükrözõdik. Az EPS hosszú
évek óta együttmûködik az Amerikai Fizikai Társu-
lattal (APS) és az Ázsia–Csendes-óceáni Fizikai Tár-
sulattal (AAPPS) közös programokban és projektek-
ben; emellett az EPS megfigyelõként részt vesz a
Nemzetközi Fizikai Unió (IUPAP) munkájában. Fon-
tos súlyponti elem a Fizika a Fejlesztésért témában
folytatott együttmûködés, különösen Afrikával és a
Közel-kelettel. Az EPS és az APS más partnerekkel
együtt vendégkutatók látogatásait finanszírozó uta-
zási programmal támogatja a SESAME fényforráspro-
jektet Jordániában.

A tudományos közösség egyetemes aggodalommal
fordul a tudomány szabadságának védelme irányába,
ami magába foglalja a tudomány gyakorlásának a
nem tudományos szempontoktól és kényszerítéstõl
mentes szabadságát, a tudósok személyes szabadsá-
gának biztosítását, és az emberi jogok figyelembe
vételét. Ez egy olyan terület, ahol az EPS már a múlt-
ban is aktív volt; kiemelkedõ példaként említhetõ a
disszidens szovjet tudósok Andrej Szaharov és Jurij
Orlov érdekeinek megvédése. A közelmúlt eseményei
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és történései is arra tanítanak bennünket arra, hogy a
tudomány szabadsága olyan fontos és törékeny do-
log, amit sohasem téveszthetünk szem elõl, még euró-
pai összefüggésekben sem.

Végkövetkeztetés

Fennállásának 50. évfordulóján, az Európai Fizikai
Társulat büszkén tekinthet vissza ugyanennyi, a fizi-
kusközösség számára kiemelkedõ szolgálatot nyújtó
évre. A Mulhouse-ban található központban mûködõ

maroknyi, ugyanakkor profi szervezõ csapat mellett
az EPS ma is jobbára egy önkéntes szervezõdés, így
ez egy nagyszerû alkalom a köszönet kifejezésére
azon sokak felé, akik éveken keresztül keményen
dolgoztak az EPS növekedése és felvirágoztatása ér-
dekében. Szerencsére sokkal többen vannak annál,
hogy ehelyütt név szerint valamennyien felsorolásra
kerülhessenek. Mindazonáltal szeretném külön is
kifejezni köszönetemet az Eötvös Loránd Fizikai Tár-
sulatnak, az EPS egyik alapító tagjának az elmúlt öt-
ven évben nyújtott lankadatlan támogatásért és cso-
dálatos partnerségért.

ÖTVEN ÉVE AZ EURÓPAI FIZIKAI TÁRSULATBAN

A 2018. október 12-én – az EPS Fizikatörténeti Emlékhely avatása és
az Európai Fizikai Társulat megalakulásának 50. évfordulója alkal-
mából – tartott elõadás írott változata.

Kroó Norbert fizikus, kutatóprofesszor, a
Magyar Tudományos Akadémia rendes
tagja. 1993 és 1995 között az EPS elnöke.
1999 és 2005 között az MTA fõtitkára,
majd 2005-tõl alelnöke. A szilárdtestfizika
neves kutatója. 1981 és 1998 között az
MTA Központi Fizikai Kutatóintézet Szi-
lárdtestfizikai Kutatóintézete igazgatója.
(Wikipédia)

Kroó Norbert
az EPS egykori elnöke, tiszteleti tagja

Ötven éve, 1968. szeptember 26-án néhány éves elõ-
készítõ munka lezárásaként Genfben megalakult az
Európai Fizikai Társulat (EPS). Az Eötvös Loránd Fizi-
kai Társulat egyike volt az alapítóknak. Én akkor
Dubnában, az Egyesített Atomkutató Intézetben dol-
goztam és meghívást kaptam az alapítási ünnepségre.
A meghívót bõ egy hónappal az esemény elõtt pos-
tázták, én azonban csak két nappal az ünnepség után
kaptam meg. Gondolom nem véletlenül. Ez a szándé-
kos késleltetés jól példázza az akkori viszonyokat.

Dubnából 1971 nyarán tértem haza, és még szinte
meg sem melegedtem, amikor az ELFT akkori elnöke,
Sziget György akadémikus meghívott egy beszélgetés-
re. A téma a magyar képviselet volt az EPS-ben. Szige-
ti elnök úr arra kért, hogy vállaljam el a magyar fiziku-
sok képviseletét ebben az új európai szervezetben. A
rábeszélõ szöveg tartalma a következõképpen hang-
zott: Európa elõbb vagy utóbb egyesül és ennek az
egyesült Európának Magyarország is tagja lesz. E szer-
vezetnek szüksége lesz egy, a fizikusokat képviselõ
európai szervezetre is és ez csak az EPS lehet. Manap-
ság egy ilyen álláspont triviálisnak tûnhet, de 1968-
ban ez olyan bátor vízió volt, ami akkor józan ésszel
lehetetlen ábrándnak látszott.

Az érvelést megértettem, a felkérést elfogadtam,
tagja lettem az EPS Tanácsának, késõbb a Végrehajtó
Bizottságnak, a kilencvenes évek elején megválasztott
elnöke, 1993 és 1995 között elnöke, majd lelépõ elnö-
ke lehettem a Társulatnak. Most pedig egyike lehetek
a mintegy két tucat tiszteleti tagnak. Azóta is szív-
ügyem, ami e fontos szervezetben történhet.

Izgalmas periódust jelentettek a hetvenes és nyolc-
vanas évek. Elzártságunk szimbolikus kerítése, a Vas-
függöny sok mindenben korlátozott bennünket, az
EPS azonban hatékony formákat teremtett ennek leg-
alább részbeni enyhítésére. Nálunk rendezett konfe-
renciák, személyes kapcsolatok, oktatási programok
lehettek ennek forrásai. Tagdíjunkat az akkor még
nem konvertibilis forintban fizettük, ami lassan fel-
gyülemlett. Ezt a pénzforrást és a többi szocialista
ország tagdíját is úgy hasznosítottuk, hogy egy EPS
filiálé irodát hoztunk létre Budapesten, amit a Magyar
Tudományos Akadémia a Nádor utcai irodaházban
felajánlott két szobával segített. Az EPS akkori fõtitká-
ra, Gero Thomas pedig néhány évig ebbõl az irodából
koordinálta a Társulat tevékenységét.

A rendszerváltás idején sok segítséget kaptunk
nemzetközi összefogás eredményeként, például aján-
dék számítástechnikai eszközök és tudományos folyó-
iratok, továbbá ösztöndíjak formájában. Örömmel
gondolok vissza arra, hogy különbözõ EPS funkcióim-
ban ezt a segítséget koordinálhattam, illetve különbö-
zõ formáit kezdeményezhettem. Elnökségem idején
indítottuk a fizikai diákmobilitási programot, amely-
ben minden EPS tagország, mi is részt vehettünk. A
fizikus hallgatók lehetõséget kaptak arra, hogy egy-két
szemesztert a programhoz csatlakozó másik egyete-
men látogassanak. Létrehoztuk az Optikai és Kvan-
tumfizikai divíziókat, hidat építettünk a kutatások és
az eredmények alkalmazásainak szervezetei között,
együttmûködési kapcsolatokat építettünk más európai
szervezetekkel. Mindezzel azt kívántuk elérni, hogy az
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