
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

KROÓ NORBERT: ÖTVEN ÉVE AZ EURÓPAI FIZIKAI TÁRSULATBAN 413



EPS több legyen, mint egy

Az 2018/3 száma alapjánEurophysicsnews

tudós társaság, professzionális
irányba is bõvítse tevékenysé-
gét, beleértve a szakmai háttér
biztosítását a politikai döntés-
hozók számára.

A múlt század utolsó évti-
zedei, de különösen az új év-
ezred óriási változásokat ho-
zott életünkbe. A globális
gazdasági súlypont keletre to-
lódik, Európa részaránya a vi-
lág gazdaságában csökken,
ami versenyképességének
csökkenését is jelenti. Ez
azért is figyelmeztetõ folya-
mat, mert a 19. században és
a 20. század elsõ felében Eu-
rópa a tudományos és gazda-
sági fejlõdés motorja volt. Mi
voltunk az elsõ, második, sõt
jelentõs mértékben a harma-
dik ipari forradalom, a mezõ-
gazdaság forradalmi átalaku-
lásának vezetõ ereje, de ezen
idõszak tudományos vezetõ
ereje is Európa volt.

Az utolsó ötven évben a
tudomány alapú technológiák
átalakulása gyökeresen meg-
változtatta életünket és ezek a
változások már ritkábban indultak ki Európából. Né-
hány példa ezen változásokra. Az EPS alapítása idején
a tranzisztor centiméteres méretû eszköz volt, korláto-
zott teljesítménnyel, manapság pedig a tranzisztorok
milliárdjai találhatók egyetlen centiméteres csipen,
ráadásul a kvantummechanika is bevonult e területre.
Az akkori IBM7090-es számítógép gyermekjátéknak
tûnhet a mai gépek mellett és már úton van a kvan-
tumszámítógép is. Az akkor még unikumnak számító
lézerek helyett ma hadseregnyi áll rendelkezésünkre a
teremméretûtõl a nanoméretûig, a folyamatosan sugár-
zótól az attoszekundumos impulzusokat adókig, a te-
rahertzes frekvencián sugárzótól a röntgenlézerekig, a
gázlézerektõl a biológiai anyagban mûködõkig. A
fosszilis, környezetkárosító energiaforrások mellett
egyre több a megújuló forrás. Akkor levélben kommu-
nikáltunk, ma az internet az egész világot behálózza,
már a dolgokat (gépek stb.) is összeköti. Az anyagtu-
domány fél százada három dimenzióban gondolko-
dott, ma a két-, egy-, sõt zérus dimenziós szerkezetek
állnak az érdeklõdés és az alkalmazások középpontjá-
ban. Ezt a tendenciát a miniatürizálási trend alapozta
meg, valamint az a törekvés, hogy a természetben zaj-
ló folyamatok analógiájára hozzunk létre új techno-
lógiákat. Az emberi agy energiafogyasztása például
mintegy százezerszer kisebb, mint az azonos teljesít-
ményû szuperszámítógépeké. Ennek oka az, hogy az
agyban a memória és a processzálás egy helyen törté-
nik, szemben a számítógépekével, ahol e két funkció

szétválik. Az IBM cég pedig már létrehozott egy olyan
csipet, amely 1 millió idegsejtet és 256 millió szinap-
szist szimulál és eredményül egy olyan áramkör szü-
letett, amely tízezer kisebb energiafogyasztású, mint a
hasonló teljesítményû „klasszikus” csipek. 50 éve már
ismertük a DNS szerkezetét, manapság már sokrétûen
manipulálni is tudjuk, ennek biológiai lehetõségei gaz-
dag spektrumát is kihasználva, gyakran veszélyeit és
etikai konzekvenciáit is elfeledve. Az EPS megalaku-
lása idején született meg az elsõ interaktív TV, manap-
ság pedig már a mesterséges intelligencia sokrétû le-
hetõségei folyamatos megvalósulásának lehetünk
szemtanúi.

Ez csak néhány példa azokból a változásokból,
amelyek gyökerei a jelen és a közeljövõ gazdaságait,
de tudományos kutatások jelentõs szegletét is átala-
kítják. Ezt azért merem állítani, mert már az elmúlt
évszázadok során is tapasztaltuk, hogy milyen hatás-
sal voltak életünkre a nagy tudományos felfedezések.
A newtoni mechanika, a gravitáció felfedezése veze-
tett az elsõ ipari forradalomhoz (például a gõzgépek
megalkotása). Az elektromágneses sugárzás felfede-
zése alapozta meg a világítás és az elektronika forra-
dalmát (rádió stb.), és az erõs és gyenge kölcsönhatá-
sok megismerése vezetett minket a nukleáris korszak-
ba, megismertük, hogyan mûködik a Világegyetem és
egy új energiaforráshoz jutottunk – annak minden jó
és káros hatásával együtt. Új lehetõségek világába
vezetett a kvantummechanika is. Megszülethetett a
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tranzisztor és a lézer, de beindult a digitális és a gene-
tikán alapuló biológiai forradalom is. Alapvetõ válto-
zást hozott a fentieken alapuló informatikai fejlõdés.
Ennek egyik eredménye, hogy míg a 20. században
azt tudtuk megérteni, megtervezni és gyártani, amit
meg tudtunk mérni. A fizika mûszerei és számítás-
technikai rendszerei segítségével messzebbre láthat-
tunk, többet érthettünk meg a természeti folyamatok-
ból, jobban kommunikálhattunk és ellenõrizhettük a
mesterséges folyamatokat. A 21. században pedig már
azt is meg tudjuk érteni, megtervezni és létrehozni,
amit ki tudunk számítani. A számítástechnikai model-
lek segítségével még messzebbre láthatunk, idõben
oda-vissza utazhatunk, olyan hipotéziseket is ellen-
õrizhetünk, amelyeket másképp nem lehet, mestersé-
ges folyamatokat indíthatunk el stb.

Az EPS születése táján zajlott az elsõ kvantumforra-
dalom. Ebben az idõszakban a kvantummechanika
törvényeinek megértése és alkalmazása volt a cél.
Megismertük a kvantummechanika alapjelenségeit
(hullám-részecske dualitás, alagúteffektus, szuperpo-
zíció, összefonódás), hozzászoktunk ahhoz, hogy a
kvantummechanikai jelenségeket valószínûségi elmé-
let írja le, hogy a Heisenberg-féle határozatlansági
reláció meghatározó jelentõségû és a kvantumrend-
szereken végzett mérések a klasszikus világba vezet-
hetik vissza a rendszereket. Ezek a felfedezések és
hatásaik alapvetõ gazdasági és társadalmi következ-
ményekkel jártak.

A második kvantummechanikai forradalom nap-
jainkban zajlik. Ennek lényege, hogy megtanultuk
manipulálni a kvantumfolyamatokat a különbözõ
rendszerekben és anyagokban. Az eredmény: alapve-
tõen kiemelkedõ paraméterû és képességû eszközök
és rendszerek megjelenése a szenzorika, méréstechni-
ka, képalkotás, kommunikáció, szimuláció, számítás-
technika és orvosi diagnosztika területén. Ez a forra-
dalom is radikális gazdasági és társadalmi változások-
hoz vezet, foglalkozások tûnnek el, de egyúttal újabb,
magasabb képzettséget igénylõ szakmák jelennek
meg. Közben az is kiderült, hogy szemben a korábbi
hiedelmekkel, a kvantummechanika törvényei a mak-
roszkopikus világban, sõt még a biológiában is hat-
nak. Például a fotoszintézis is kvantummechanikai fo-
lyamat és a madarak tájékozódásának biológiai GPS
„mûszere” is kvantummechanikai alapon érthetõ meg.

Mindezen változások új technológiákat szültek. A
nanotechnológiák a gazdaság szinte minden ágában
kulcstechnológiákká váltak, a biotechnológiák gyöke-
resen átalakultak, az információs technológiák min-
denütt jelen vannak, de jellegükben és teljesítõképes-
ségükben folyamatosan és gyorsuló ütemben változ-
nak. A szilíciumkorszakot folyamatosan felváltják az
új lehetõségek, amelyeket a molekuláris elektronika,
a szénalapú elektronika, a spintronika és a kvantum-
elektronika teremt meg. Az új anyagok létrehozására
irányuló erõfeszítéseket is nagyrészt a miniatürizációs
folyamat és ezen technológiák igényei motiválják.
Mindezekre pedig növekvõ hatást gyakorolnak a
kvantummechanika törvényei.

És tanúi vagyunk a negyedik ipari forradalom ese-
ményeinek. Ez a folyamat közel egy tucat új technoló-
gia integrációjára épül, a digitális fotonika alkalmazá-
sai teszik lehetõvé, a lézerek teszik flexibilissé, épít a
nagy adathalmazok kezelésére, a hálózatosodásra és a
képalkotás és analízis legújabb eredményeire.

Mindezek a változások azonban a pozitívumok
mellett egy sor új problémát is szülnek. A nyersanyag-
kincsek felélése, az üvegházhatás erõsödése, a kör-
nyezet elszennyezõdése stb. olyan problémákat kreál-
nak, amelyeket jövõnk érdekében meg kell oldanunk.
És Albert Einsteint idézve „ezeket a problémákat nem
tudjuk megoldani olyan gondolkodásformákkal, ame-
lyekkel azokat kreáltuk”.

De még egy fontos körülmény: a technológiák le-
hetõségeket adnak a kezünkbe, de nem határozzák
meg azt, hogyan alkalmazzuk ezeket. Ez tõlünk függ.
Ezért is fontos Albert Einstein egy újabb üzenete: „Fé-
lek attól a naptól, amikor a technológia fontosabb
lesz, mint az emberi kapcsolatok. A világon lesz egy
generációnyi idióta.” A tudomány, az EPS és az ELFT
is sokat tehet azért, hogy ez ne így legyen.

Természetesen ezen változásokat sem az EPS, sem
az ELFT nem hagyhatja figyelmen kívül. Az elmúlt év-
századok technológiai változásai a tudomány eredmé-
nyeiben gyökereztek és ez így van a jelenben, így lesz
a jövõben is. Az ipari és mezõgazdasági forradalmak
Európából indultak el és a modern tudomány bölcsõje
is Európában ringott. Mivel a jövõt a múltban lefekte-
tett alapokra érdemes építeni, Európa jövõt formáló
szerepe fontos is fontos lehet, felelõssége pedig éppen
ezért is nagy. Mivel pedig a fizikának a fent vázolt fej-
lõdésben játszott szerepe meghatározó volt, ezért fele-
lõsségünk még nagyobb, mint másoké. Ezért lehetõsé-
geink korlátain belül mindent meg kell tennünk a
fenntartható, élhetõ jövõért. Ehhez az alapvetõ eszkö-
zök rendelkezésünkre állnak. A belépõ technológiák
kulcsa a kezünkben van, Európában létezik az az in-
tézményi struktúra, amelyre a megvalósítás során tá-
maszkodhatunk és ebbe a struktúrába az Európai Fizi-
kai Társulat és rajta keresztül az ELFT is beépült.

Úgy gondolom, hogy a mai esemény, amikor az
EPS történelmi helyeire figyelünk, méltó keretet adott
az 50. születésnap megünneplésére is. Az emlékhe-
lyek a fizika fejlõdése számára fontos eredmények
helyszínei. Három magyar európai fizikai emlékhely
nagy öröm, elismerés és megtiszteltetés számunkra.
Az elsõ magyarországi emlékhely az MTA Atommagfi-
zikai Kutatóintézete Debrecenben, ahová a magfizika
egy fontos eredménye miatt került az emlékeztetõ
tábla, a második a fasori Evangélikus Gimnázium,
ahol Wigner Jenõre és a kvantummechanikára emlé-
kezünk. Végezetül pedig most avattuk a harmadikat,
az Eötvös Lorándra és a gravitációra emlékeztetõ táb-
lát az általa alapított Fizikai Intézet elõtt.

Reményeim szerint a jövõben még további ma-
gyarországi emlékhelyek is születhetnek és ezek meg
is kapják az európai fizikus közösség elismerését.
Ehhez kívánok a magyar fizika mûvelõinek eredmé-
nyes munkát.
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