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s á]landóan modernizálni az általa űtnak

indított tudományos iskolában új írányokba kiszélesedett intenzív kutató
munkát' követve példamutató életénekés
tevékenységének tanítását. Meg kell

őrizniük, s mai korülményeink között

is

követniük kell szigorú moraiitását, feltétlen tudományos és közéleti elkötelezett-

ségét, szókimondó helytállását, egyszerre
realista és optimista, távlatos gondolkozásmód j át, azaz teljes szellemi örökségét.
Mindig köszönettel fogunk emlékezni
a tőle kapott sokoldalú, tudásunkat és
emberi magatartásunkat formáló iránymutatására.

Koltay Ede

Fényes Tibor köszöntóse 80. születésnapján
2009. május 19-én
Amikor Fényes Tibort köszöntöm

80.

születésnapja alkalmából, nem tagadorn,
hogy elfogult vagyok. Elfogult vagyok
nem csak azért, mert közel - félévhí1án _

egykorúak vagyunk' mert Tibor személyes barátom, de lehetetlen nem elfogultnak lennem, mint fizikus' mint kutató az

iránt a tudományos teljesítmény iránt,
azok iránt az eredmények iránt, amiket
Fényes Tibor elért.

Fényes Tibor gyökerei messzire

nyúlnak. A biharkeresztesi családi otthonból indulva, amelynek még egyetemi
hallgató korunkban magam is vendége
voltarn, a híres Pápai Református Kollégiumon keresztül Vezetett a Debreceni
Egyetemre és ezen belül a Kísérleti Fizikai Intézetbe, ahol először * még hallgató
korában - demonstrátor. de 1952-től már
tanársegéd'

Tudományos pályánk egyszerre indult

Szalay Sándor professzor, közös mesterünk mellett. Fényes Tibor egy speciális

vonalának kimutatásával nemzetkozi

szintű eredmények elérése és publikálása
jelenti, annak első periódusa.
Ezután elsők között ismeri fel a félvezető detektorok jelentőségét az a|faspektrometriában, elsajátítj a az íj technikát és megkezdi annak alkotó kihasználását a kutatásban.

1962-tőI az AToMKI-ben folytatja
munkáját. Kidolgozza azt a tudományos
programot, amelyet azután már az áIÍala
kinevelt munkatársakkal hajt végre Dubnában, az Egyesített Atomkutató Intézetben két periódusban 1963 és 1966, vala-

mint 1968 és I91I között először

az
alfa-, később a ganrma-Spektrometriában.

Részt vesz a szinkro-ciklotron nyalábján
a rövid életű magok vlzsgálatára indított
ún. JASZNAPP programban. Ennek a
kutatásnak a során 8 új radioizotópot és
nagyszámú addig ismeretlen magátmenetet fedeznek fel.

I972-tó\ ismét itthon dolgozik, több más

és meg-

mágneses alfa-spektrométer életre keltését és tudományos alkalmazását kapta
feladatul, én hasonlóan egy egyedi béta-

műszer mellett megtervezi

kaptam.

de Graaff nyalábján, majd 1985-től az
akkor új MGC ciklotront felhasználva

spektrométerrel kapcsolatos feladatot

Az

alfa-spektrométer sikeres befejezése és felhasználása során Fényes Tibor
tudományos pályájának sikeres kezdetét
a Po2l0 kis intenzitású alfa-spektrum-

építteti azt a vtlágon egyedülálló Szupravezető elektronspektrométert, amelyet
munkatársaival először az 5 MV-os Van

alka]mazott magspektroszkópiai kutatásokra' a konverziós elektronokra vonatkozólag az AToMKI-ben' Ennek során
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nagyszárnú ismeretlen magadatot
hatá_
roztak meg rnunkatársaival
Jgyütt.
ta3]<izuen
. . féjévet kiépítiarneriká kapcsolatait'
tcilt a Kentucty ngyetemen
-

(Lexington) 1979_g0_ban

professzor intézetében.

B.D. K;;;

már évek óta formálisan nyugdrjban van, de a valóságban
ez ulutt L
i9ő.:r:r: ír3a egyedülárro rerteszuii*-*;
és. látókörrel a magyar
szakirodalorn'ün
paratlan magfizikai kézikönyveit

(össze6 k^önyvet. iti. tonyu{.illl*lÍbk::t,l
p'ályája' íolyamánl es

Í::] ]i,
Küpcsolalclt
közösséggel.

az általa

tártJa

a

létI.ehozott kuiató-

Ha Fényes Tibor alkorásairól
beszé-

' ezt a kutatói
lünk,
közösséget különöserr
hangsÚlyoznun[.

Valóságol
]:":*.|_.'' is.kota
ez.
amelyet
l:::'r"il::
tlz kandidátusi. illetve dokiori minrJgy
lokoá

fémje\ez.

Kis s Á rpá

Fényes Tibor emberi és kutató
egyéa'pontosság. a korrektség_ .;á;

,"]'Ícél
brzhetóság jellemzi. ÉIetével'
ii^;"';í^
a^1']9, *'o-o'a megállapítasat.
rrJgy áz
lgazl kutatót a makac'ssdgjellemzi."Ámibe belefog, amit elhatárJz.
r'"gy -"gJ
nálj.a, azt nem adja fel,
annakíé ger;

Hála Istennek, Fényes Tibor pályája
m!s, nem ért véget. A tőle

integráló
li]l:'í''.l',folytala
uJab?.Ís tUabb meglátásokra

-"g.'oíáu
munta1ar.

t.r. rr.rt'é.

azt cikkek, könyvek formájában
közzé is
tudományos kozc;sség gazdagÍti--

::::'
sara.

"

Kedves Tiborl További termékeny

'
tudományos
éveket kívánok és kívanuni

nekedjó egészségben.

Ajó

Isten éltessenl

Berényi Dénes

;;:#flTJ,ffijT akalmá
2009. maius h.

^'6r:
ATOMKI,

ii,

amíg a kitűzött célt el nem
éri.

bóI

A tudományos ülést. Koltay Ecle- az
ATOMKI jelenlegi igazgatója beszéIt.
AT.MK] etneritus professzora'yi'"u"
El;;á;"*''.i.I*'.erreu.n
meg' akinek Árpád egyko1
bemutatta'
d'p'";il;;_
mikoni""iá."rii"s az alkalmazott
kása volt' Elciadásában Á'páa
logy
-iuptutuiar..
tuaoma- e.
rri-|io"ira Ápád életnyos (evékenységénekáttekjnresét
aaia.
rlágyrr.'i*",t el a gyorsítókülönös tekintettel a korai
.'',"n|!....
technikától a magieakciókuratáson
AT.MKI Van de Graaff gyo.''oo;áat
'."r.u'rrn*- resztül
az analitiií módszerekig, keépítésévelkapcsolatban
és

.elért gyorsi- 9:nan végüI a környezettudománvis.
tólizikai eredménveir'e' A
hullg;t;.;;
fiata'abb részénekez az
Yuj9 .gy régi. Árpád által lslg-ain
előad'ai azei
teszn.tt].'na-,nr*ii'oai
vizsgálatok a
D"ól.."il;o]u,"' ffi 'u,'n álásáy
ir"ji"fi l?]'"5'"r:

tér gyorsítákuun

;:;l"l*n:

.oT":,
*ro optimalizálásárol,

az átütéseknel lellépő rár',ir,'egl;kJ..k
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A Inegnyitót hároil tanítvány előadá_
sa követte' Elsőként Futap 2sok, _az i:l],#H:nl ru;:nl*ffi_
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