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2015 • A FÉNY NEMZETKÖZI ÉVE

Tudós fórum

a hazai közvélemény figyelmét hivatottak 
felhívni a fénynek a tudományban, oktatás-
ban, technológiákban, művészetekben, gyó-
gyításban, élelmiszergyártásban, vagyis az élet 
minden területén betöltött, kiemelkedően 
fontos szerepére. Az, hogy a fény egy éven át 
a figyelem középpontjában lesz, lehetőség 
mindnyájunk számára, hogy újra felfedezzük, 
vagy éppenséggel most ismerjük meg a fény 
számos pozitív hatását életünkre, minden-
napjainkra.

Miért éppen 2015-öt nyilvánították a fény 
nemzetközi évévé? Több kerek évforduló is 
ezt az évszámot sugallta. Az első optikai témá-
jú könyv, Alhazen műve éppen 1000 éve jelent 
meg, AugustinJean Fresnel 200 éve ismerte 
fel a fény hullámtermészetét, James Clerk 
Maxwell 150 éve írta le a fény elektromágne-
ses jellegét, és Albert Einstein 100 évvel ezelőtt 
közzétett általános relativitáselméletében is 
kulcsszereplő a fény (pontosabban annak ter-
jedési sebessége). A közelmúltra visszatekint-
ve pedig 50 éve dolgozta ki Charles Kao az 
optikai szállal történő jeltovábbítást, és ugyan-
csak 50 éve fedezte fel Arno Penzias és Robert 
Wilson a kozmikus mikrohullámú háttérsu-
gárzást. Merthogy a fény nemcsak a látható 
sugárzást jelenti, hanem tágabb értelemben 
az elektromágneses színképtartomány külön-
féle hullámhosszú sugárzásait is. E két 1965-ös 
felfedezést később Nobel-díjra is méltatták. 

Az Európai Fizikai Társulat (EPS) kezdeménye-
zésére az ENSZ és az UNESCO támogatásá-
val a 2015. év a fény nemzetközi éve (Interna
tional Year of Light 2015). Természetesen Ma-
gyarország is kiveszi a részét az ez alkalomból 
szervezendő eseménysorozatból: a szervezők 
különféleképpen igyekeznek felhívni a hazai 
közvélemény figyelmét a fény tudományra, 
oktatásra, technológiára, művészetekre, vala-
mint az élet minden területére kiható fontos 
szerepére. Különösen fontos, hogy a tanuló-
ifjúság aktívan részt vehessen az események-
ben. A Magyar Tudományban egy tematikus 
cikkgyűjtemény közreadását is tervezzük a 
fény nemzetközi évéhez kapcsolódva.

A végleges programjavaslat kialakítása és 
az eseménysor koordinálása az MTA által 
létrehozott Programbizottság feladata. A 26 
főből álló Programbizottság tagjai tudósok, 
művészek és tanárok, elnöke Kroó Norbert 
akadémikus, az Eötvös Loránd Fizikai Társu-
lat tiszteletbeli elnöke. Az UNESCO Magyar 
Nemzeti Bizottságával, a Magyar Művészeti 
Akadémiával, az MTA Területi Bizottságaival 
és más országos intézményekkel (ELFT, 
MKE, OFI, TIT stb.) együttműködve a Prog-
rambizottság javaslatot tesz az egész országot 
érintő eseményekre, rendezvényekre, tevé-
kenységekre. A javasolt programokról az mta.
hu honlapon tájékozódhatnak az érdeklődők. 
A tervezett programok és rangos események 
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De a fényhez több más Nobel-díj is kapcsoló-
dik, egyebek között a holográfia kidolgozá-
sáért Gábor Dénes részére, illetve a legutóbb 
odaítélt kémiai (a nanoszkópiáért Stefan W. 
Hell, Eric Betzig és William E. Moerner részé-
re) és fizikai (a kék fényt kibocsátó LED fel-
találásáért Akaszaki Iszamu, Amano Hirosi és 
Nakamura Súdzsi részére adományozott) is.

Hazánkban is nagy hagyományai vannak 
az optikának: a Petzvál-lencse a 19. század 
közepén született, a Magyar Optikai Művek 
pedig 1876-ban létesült. A Jánossy Lajos által 
kezdett optikai kutatások a KFKI-ban világ-
hírűvé váltak, korán megszülettek a magyar 

lézerek és a szegedi attoszekundumos lézer 
(ELI-ALPS) első ötlete, a világot egy évtized-
del megelőzve, Magyarországon fogalmazó-
dott meg.

A fény nemzetközi évének ünnepélyes megnyi-
tóját 2015. január 19–20-án, Párizsban tartják.

Az International Year of Light 2015 honlapja: 
http://www.light2015.org/Home/Event-
Programme.html 
Az International Year of Light 2015-ről az EPS 
honlapján itt lehet olvasni: http://www.eps.
org/?page=event_iyol 

Egyed László beszélgetése Bojár Gáborral

A TUDOMÁNY MEGRENDELŐI 

BOJÁR GÁBOR:  Alapkutatásban Magyaror-
szág jó, a mérőszámai is jók, sikereink van nak, 
és az alapkutatásra fordított összegek szerin-
tem nem is túl alacsonyak. Az az uniós elvá-
rás, hogy a kutatás-fejlesztésre fordított összeg 
minimálisan a GDP 3%-a legyen; ha jól tu-
dom, Magyarország egy egész valahány %-on 
áll, és abból több, mint egy százalék az állami 
támogatás. Ha ez az állami finanszírozás 
mind az alapkutatásra megy, akkor szerintem 
ez rendben van. Alapkutatás ra kb. ennyit kell 
fordítani, és miután az alap kutatás eredmé-
nyei mindannyiunkat szol gálnak, ezt mind-
annyiunknak finan szíroznunk kell, mind-
annyiunknak, vagyis az adófizetőknek. 

EGYED LÁSZLÓ: Egyébként az alapkuta
tásnál még az is szerepet játszik, hogy az 
igazán költséges kutatásokat a nagy külföldi 
berendezéseken lehet és kell is végezni, tehát 
tulajdonképpen ezekre a nagyberendezésekre 
nem kell az államnak költenie, mondjuk, 
nem kell nagy hadrongyorsítót vagy nagy 
neutronforrást építeni. 

Ehhez nem tudok hozzászólni, hiszen ebben 
nem vagyok benne, de messziről nézve úgy 
gondolom, hogy ha arányaiban a kutatás-fej-
lesztésre fordított összegek egyharmada megy 
alapkutatásra és kétharmada alkalmazott ku-
tatásokra, akkor ez egy jó arány. A baj ak kor 

Interjú

„A tudomány művelőit a világ jelenségeinek 
elméleti megismerése és a felismerések gya-
korlati alkalmazása egyaránt motiválja. Ami-
kor a kutatásokat mozgató erőknek e két 
eleme összekapcsolódik, az fontos és izgalmas 
eredményt hoz.” Mindezt Lovász László, az 
MTA elnöke mondta az Akadémia Székhá-
zának Dísztermében egybegyűlt akadémiku-
sok, vállalatvezetők, kutatók és érdeklődők 
előtt. A Magyar Tudomány Ünnepének ki-
emelt eseményén arról tartottak előadást a 
csúcstechnológia fejlesztésében élen járó cé-
gek vezetői, hogyan segíthetik a kutatási 
eredmények a technológiai fejlesztést. Frank 
Péter, a Knorr-Bremse Fék rendszerek Kft. 
kutatási-fejlesztési igazgatója a jövő közleke-
déséről beszélt – a cég szorosan együtt dolgo-
zik az MTA SZTAKI-val. Szentpéteri Imre, 
az Egis Gyógyszergyár kutatási igazgatója 
kifejtette, milyen fontos, hogy a kutatók és a 
gazdaság szereplői értsék egymás gondolko-
dását. Peter Drent, a Nikon Instru ments 
Europe BV. ügyvezetője a mikroszkópia fej-
lődésének az élettani kutatásokban való je-
lentőségéről, páratlan lehetőségeiről tartott 
előadást. Bojár Gábor, a Graphisoft elnöke 
pedig azt fejtette ki, milyen fontos közelíteni 
a tudományos kutatók és a gazdaság szerep-
lőinek a gondolkodásmódját. Bojár Gáborral 
Egyed László beszélgetett.


