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Elhunyt dr. Gáti László 
Mély szomorúságot váltott ki egykori kollégái és 

tanítványai körében Gáti László docens halálának hí-
re. Eltávozása váratlan volt, hiszen az utolsó hetekig 
rendszeresen részt vett a hazai tudományos összejö-
veteleken, konferenciákon, tudományos értekezések 
védésein, mindenekelőtt a hozzá legközelebb álló, lu-
mineszcencia-tárgyú tanácskozásokon, amelyeken 
különösen nagy érdeklődést mutatott a fiatalabb 
nemzedékhez tartozók szakmai fejlődése iránt. 

1951-ben mint matematika-fizika szakos tanárje-
lölt került egyetemünkre, és itt dolgozott egészen 
nyugdíjazásáig. Bár élete aktív szakaszának utolsó 
éveiben munkájának témáját jelentősen befolyásolta 
a lézerfizika gyors fejlődése, életművében a legmara-
dandóbbak a molekuláris lumineszcencia témaköré-
ben elért eredményei. Elég itt a festékoldatok fluo-
reszcenciája csillapodásának és polarizációjának ku-
tatásában végzett elegáns elméleti és kísérleti mun-
kásságára utalni. Miqdig segítőkész, barátságos, köz-
szeretetnek örvendő munkatárs volt, derűt sugárzó 
egyéniségét nem felejtjük. Szerette az oktató munkát. 
Előadásait mindig sok, a hallgatók figyelmét felkeltő 
és érdeklődésüket lebilincselő, precízen előkészített 
kísérlet bemutatásával tartotta. A laboratóriumi gya-
korlatokon, a fizikatörténeti szemináriumokon tanít-
ványai nemcsak szakavatott egyetemi oktatóként, ha-
nem meleg szívű tanítómesterükként is tisztelték őt. 

Nyugdíjasként Budapesten élt, de azt soha nem 
mulasztotta el, hogy tanszéki kirándulásainkon részt 
vegyen. Optimista természete és jövőbe vetett hite ve-
zérelte abban, hogy elsajátítsa a harmadik évezred 
informatikai és kommunikációs eszközeinek haszná-
latát. Ezt a derűs nyugdíjas életet szakította félbe a 
váratlan halál, kiragadva őt szeretett családja kö-
réből. Mint mindig, most is, amikor ezeket a sorokat 
írjuk bölcs mosollyal figyeli a világhálón lévő, saját 
készítésű honlapjáról egykori munkatársait, akik míg 
élnek, emlékét kegyelettel őrzik! 

A JATE fizikusai 

• Kettős konferencia lesz Szegeden 

Polgárlcözelibb tudományokat! 

Osvay Károly: Célunk a szakmai nyilvánosság megteremtése. (Fotó: Miskolczi Róbert) 

• Tízéves a hallgatói mozgalom (5.) 

A szolgáltató Hök 
A hal lgatói önkor-

mányzatoknak helyben 
és országos szinten is 
képviselniük kell a diák-
ság érdekeit. Ezt a fel-
adatot a Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskola di-
ákönkormányzata is ma-
gára vállalja. A testület 
elnöke, Jancsák Csaba 
nemcsak erről a munká-
ról, hanem az önkor-
mányzat szolgáltatásai-
ról is beszél. 

• Érdekképviseleti szerv-
ként milyen feladatokat 
lát el a Hök? 
- A hallgatók érdekképvi-

selete több részre bontható. 
Egyrészt szociális, másrészt 
tanulmányi érdekképvise-
letről beszélhetünk, amely a 
napi működésben nyilvánul 
meg. Ezt olyan szabályzatok, 
rendeletek határozzák meg, 
amelyek megalkotásában a 
hallgatói önkormányzatnak 
részt kell vennie. A főiskolai 
tanács tizenöt fős, ebből négy 
hallgató. Ez a szavazati arány 
pontosan elegendő ahhoz, 
hogy a hallgatók véleményét 
megfelelő súllyal tudják kép-
viselni. 

• Országos szinten ho-
gyan működik a diákok 
érdekképviselete ? 
- A főiskolát egy ember 

képviseli a Hallgatói Önkor-
mányzatok Országos Konfe-
renciájában. A szervezet el-
nökségében a vidék eddig is 
hangsúllyal szerepelt, és a to-
vábbiakban is a vidék szere-
pének fokozott megerősítését 
szeretnénk kezdeményezni. 
Ahhoz, hogy a HÖOK a napi 
politikai ügyekben sza-
kértőként véleményt mond-
jon, fontos az, hogy az or-
szágban szétterülő felsőokta-
tási intézmények hallgatói 
önkormányzatai mögötte áll-
janak. Az országos szervre 
mindenképpen szükség van, 
mert az olyan kiélezett hely-
zetekben, mint a tandíj beve-
zetésekor szervezett de-
monstrációk, erőteljesen tud-
ja képviselni az érdekeket, 
amire a helyi önkormányza-
tok sem súlyuknál, sem szak-

mai hozzáállásuknál fogva 
nem képesek. Úgy érzem, 
hogy a hallgatói önkormány-
zat tudja teljesíteni azt, amit 
1988-ban az akkori elődök 
kezdeményeztek. Sok min-
denben változott a hallgatók 
hozzáállása, árnyaltabbá vált 
az érdekképviselet: az akkor 
megalapozott érdekképvise-
let mellett sok újdonságot 
kell az önkormányzatnak fel-
vállalnia. 

• Milyen szolgáltatásokat 
nyújt jelenleg az önkor-
mányzat a főiskolások-
nak? 
- Az összvonalas helyi 

közlekedési bérletet főiskolai 
kezdeményezésre vezették be 
több intézményben is. Emellé 
társult az éjszakai ingyenes 
uszoda biztosítása, illetve a 
testnevelés tanszékkel közö-
sen rekreációs lehetőségek 
megteremtése. Újdonságnak 
számit a diáktanácsadás be-
vezetése, amely tanulmányi 
és pályázati ügyekben nyújt 
segítséget, valamint olyan 
speciálkollégiumok hirdeté-
se, amelyeket a Hök kezde-
ményez: önmenedzselés, gra-
fológia, pszichodráma, konf-
liktusmegoldó tréningek. 

• Hogyan kerültél a hall-
gatói önkormányzat élé-
re? 
Harmadik éve állok az ön-

kormányzat élén. Korábban 
nem töltöttem be semmilyen 
tisztséget. Az 1995-ös tandíj-
rendelet során kapcsolódtam 
be az önkormányzat munká-
jába. Az akkori hallgatói ön-
kormányzat radikális véle-
ményt képvisel t , a tervek 
szerint a tandíj ellenes de-
monstrációt a Hősök kapujá-
nak kereszteződésében akar-
tuk tartani. A válságstáb ezt 
leszavazta. Az önkormány-
zatban tapasztalható csapat-
munka megtetszett, és ezért 
pályáztam az elnöki tisztség-
re. A mandátumom áprilisig 
szól, és úgy vélem, ez az év 
elegendő ahhoz, hogy a kö-
vetkező generáció szakma-
iságát kitermelje. 

(Folytatjuk.) 

Hegedős Szabolcs 

Kettős konferenciának 
ad otthont november 2. 
és 6. között Szeged. A 
Pro Scientia Aranyérme-
sek negyedik konferenci-
ájára és a Magyary Zol-
tán Posztdoktori Ösztön-
díjasok második találko-
zójára a magyar tudo-
mány hetében kerül sor. 
A Pro Scientia a r a n y -
éremről, a fiatal kutatók 
jelenlegi helyzetéről és a 
tudomány köznapi meg-
ítéléséről beszélgettünk 
dr. Osvay Károly egyete-
mi docenssel, a konfe-
rencia szervezőbizottsá-
gának elnökével. 

- A Pro Scientia konferen-
ciák célja a szakmai nyilvá-
nosság megteremtése, ez a 
fórum ugyanis lehetőséget 
biztosít arra, hogy a fiatal tu-
dósok kutatási elképzelései-
ket, illetve tudományos ered-
ményeiket ismertessék. A 
konferencia elősegí t i az 
egyes tudományágak közötti 
kapcsolat megteremtését, sőt, 
a teljes interdiszciplinaritás 
érdekében idén először 
képző- és zeneművész hall-
gatók is megjelennek majd. 
Azt sem szabad elfelejteni, 
hogy ez egy tudományos 
közéleti fórum, ennek megfe-
lelően a fiatal tudósokkal a 
felsőoktatási-és kutatóintéze-
ti vezetők, a kormányzat, va-
lamint a hazai tudományfi-
nanszírozási és tudománypo-
litikai szervezetek képviselői 
egy kerekasztal-beszélgetés 
során vitatják meg a tudo-
mány jelenlegi helyzetét, kü-
lönös tekintettel az új tudo-
mányos és társadalmi kihívá-

• Budapest (MTI) 
A tudomány, ha erős, 

növelheti egy o r s z á g 
presztízsét a nemzetközi 
gazdasági, politikai élet-
ben - mondta Hámori 
József, a nemzeti kultu-
rális örökség minisztere 
a Bay Zoltán Alkalma-
zott Kutatási Alapítvány 
fennállásának ötéves ju-
bileumi ülésén. 

A szaktárca vezetője a 
Budapesti Műszaki Egyete-
men tartott köszöntőjében el-
mondta, hogy a tudományos 
munkának, az egyetemeken 
folyó oktatásnak és a tudo-

sokra, mint a környezetvéde-
lem és az európai uniós csat-
lakozás. 

9 Milyen helyet foglal el 
Szeged, és azon belül a 
József Attila Tudománye-
gyetem a Pro Scientia 
aranyérmesek számát te-
kintve? 
- Az ország kétszázhar-

mincki lenc Pro Scient ia 
aranyérmese közül húszan 
kerültek ki a JATE-ról, ez az 
arány jónak mondható a töb-
bi felsőoktatási intézmény 
eredményeihez viszonyítva. 

• Mi a feltétele annak, 
hogy valaki Pro Scientia 
ösztöndíjas legyen? 
- Az országos tudomá-

nyos diákköri konferencián 
első helyezést kell elérni, egy 
közép-és egy alapfokú nyelv-
vizsgával kell rendelkezni, és 
természetesen nem utolsó 
sorban tudományos munkát 
kell végezni, így például cik-
keket publikálni, és tudomá-
nyos fórumokon részt venni. 
Éppen ezért a díjazottak in-
kább a végzős egyetemi hall-
gatók, illetve első éves dok-
toranduszok közül kerülnek 
ki. 

9 Nem véletlenül tartják 
együtt a Pro Scientia 
aranyérmesek konferen-
ciáját és a Magyary Zol-
tán posztdoktori ösztöndí-
jasok találkozóját. Mi az 
eltérés a két elismerés kö-
zött? 
- A különbség csupán az, 

hogy a Magyary-ösztöndíjat 
csakis a már doktorált, vagy 
tudományos fokozatot szer-
zett, harmincöt éven aluli ku-
tatók kaphatják meg. 

9 Mit gondol, mennyire 

mányos munkák eredménye-
inek össze kell forrni. Erre 
teremt lehetőséget a Bay 
Zoltán Alkalmazott Kutatási 
Alapítvány. Az alapítványt 
1992-ben azzal a céllal hozta 
létre az Országos Műszaki 
Fejlesztési Bizottság, hogy 
Magyarországon is létrejöj-
jön az Európai Unióban álta-
lánosan a lkalmazot t K+F 
(kutatás+fejlesztés) intézmé-
nyi struktúra, és a szerves 
kapcsolat az egyetemi okta-
tás, kutatás és a gyakorlat 
között. 

Pokorni Zoltán oktatási 
miniszter az ülésen mondott 
beszédében kifejtette, hogy 

van ma lehetőségük a 
hallgatóknak és a friss 
diplomásoknak arra, 
hogy kutatómunkát vé-
gezzenek? 
- Az én meglátásom sze-

rint ez csakis az adott egye-
temtől, vagy tanszéktől függ. 
Amúgy a tapasztalat azt mu-
tatja, hogy kutatási téma jó-
val több lehet, mint ahány 
hallgató ilyesmire adja a fe-
jét . Ez sajnos világméretű 
tendencia, a hidegháború le-
zárásával a tudomány eltávo-
lodott az emberektől. Polgár-
közelibbé kellene tenni a tu-
dományokat, és ez Magyar-
ország esetében különösen 
fontos lenne. Ha az Egyesült 
Államokban, vagy Nyugat-
Európában az utca emberét 
megkérdezik arról, hogy 
szükség van-e tudományos 
kutatásokra, a válaszadók 
hatvan-hetven százaléka ki-
emelkedő fontosságúnak tart-
ja a kutatásfejlesztést, míg ez 
az arány Magyarországon 
mindössze harminc-negyven 
százalékra tehető. Ennek 
egyrészt politikai okai van-
nak, hiszen a mindenkori 
kormány hiába tűzi zászlajá-
ra a kutatásfejlesztés jelsza-
vát, ha a gyakorlatban je-
lentősen csökken a kutatásra 
fordított összeg reálértéke. 
Másrészt a média nagyobb 
teret enged az áltudományok-
nak, hiszen az jóval szenzá-
ciósabb és csillogóbb, mint a 
valódi tudományok. Sajnos 
hiányzik a tudományos kont-
roll a mai magyar újságírás-
ban, hiszen míg például a 
New York Times hasábjain 
időnként tudományos vezér-
cikkeket lehet olvasni, addig 

elsődleges feladatok közé 
kell tartozzon az egyetemi, 
minőségi oktatás javítása, 
mert ez biztosítja azt a szel-
lemi erőt, amely a gazdasági 
növekedés alapfeltétele. A 
kormány célja, hogy a kuta-
tás-fejlesztésre szánt támoga-
tási összeget megduplázza, a 
GDP 1,5 százalékára emelje. 
Ez nemcsak pénzügyi kérdé-
seket vet fel, hanem komoly 
tartalmi kihívásokat is jelent: 
melyek azok a területek, ahol 
a források hatékonyan fel-
használhatók, kik oldják meg 
az új kutatási feladatokat, 
milyen szervezeteket kell lét-
rehozni a koordinációra. En-

a hazai lapokban ez szinte 
teljesen elképzelhetetlen. 

9 Kellőképpen megbe-
csülik a fiatalokat a tudo-
mányos életben? 
- Azt szerencsére már si-

került elérni, hogy a PhD-
hallgatók ösztöndíja kielégítő 
legyen, ami egyébként a be-
vezetés időszakában nagy fe-
szültségeket eredményezett a 
felsőoktatásban. Egy dokto-
randusz hallgató havi nettó 
jövedelme ugyanis elérte, sőt 
meg is haladta a tanársegé-
dek fizetését. A tanársegédek 
és adjunktusok fizetését je-
lenleg próbálják meg rendez-
ni. Azt sem szabad viszont 
elfelejteni, hogy a doktoran-
dusz hallgatók többnyire nem 
önállóan, hanem témavezető 
segítségével folytatják kuta-
tásaikat, ezért aránylag kevés 
kutatási ösztöndíjra pályáz-
hatnak. 

9 Mennyire aktívak az 
egyetemisták a tudomá-
nyos kutatások területén? 
- Főként az orvostanhall-

gatókra jellemző, hogy már 
egyetemi éveik alatt bejár-
nak a klinikákra és próbál-
nak részt venni az ott folyó 
munkában, mivel a diploma 
megszerzése után biztos kli-
nikai állást szeretnének ma-
guknak szerezni. Különösen 
rossz a helyzet viszont a jogi 
karon, ahol komoly gondot 
okoz a tudományos és kuta-
tói utánpótlás biztosítása, 
mivel a végzettek a pénze-
sebb szakmák felé orientá-
lódnak, és csak az igazán 
lelkesek maradnak bent az 
egyetemeken. 

Békefi Anett 

nek értelmében a kormányfő 
e lnöklésével megalakul a 
Tudomány- és Technológia-
politikai Kollégium, amely a 
legmagasabb szintű tanács-
adó testület lesz a kormány 
fe j lesz tés i p rogramjának 
megvalósításában. Ezt a tes-
tületet fogja segíteni a Tudo-
mányos Előkészítő Bizott-
ság, amelynek fő feladata a 
szakmai vélemények ösz-
szegezése. Az előkészítő bi-
zottság munkatársainak sorá-
ba az ünnepségen felkérték 
Pungor Ernő akadémikust, a 
Bay Zoltán Alkalmazott Ku-
tatási Alapítvány kuratóriu-
mának elnökét. 

Tankönyvárak 
• Budapest (MTI) 

A tankönyveket terhelő ti-
zenkét százalékos általános 
forgalmi adó megszüntetése 
jelentős mértékben hozzájá-
rulna a kiadványok árának 
csökkentéséhez - mondta 
Koller Lászlóné, a Tanköny-
ves Vállalkozók Testületének 
elnöke. A szakember erről 
annak kapcsán beszélt, hogy 
a Fidesz országgyűlési frak-
ciója a tankönyvek nulla-kul-
csos áfa-kategóriába sorolá-
sát javasolta január elsejétől. 
Az elnök tájékoztatása sze-
rint a tavaly (segédletekkel 
együtt) mintegy 6,4 milliárd 
forint forgalmi értékű tan-
könyvpiac egészére a vásár-
lásra fordítható 1,3 milliárdos 
állami támogatásnak legalább 
a felét elvitte az áfa befizeté-
se. Egy eredetileg száz forin-
tos tankönyv iskolai árából 
ugyanis 10,72 százalékot tesz 
ki a forga lmi adó. Koller 
Lászlóné megemlítette azt is, 
hogy miközben mindig a ki-
adókat szokták hibáztatni a 
magas tankönyvárak miatt, 
azok emelkedése a kilencve-
nes évek közepétől alatta ma-
radt az infláció mértékének. 
Míg 1994 és 1997 között a 
pénzromlás 87,5 százalékos 
volt, addig a tankönyvárak 
csak 73 százalékkal nőttek. 

Tengerentúliak 
• Budapest (MTI) 

Amerikai egyetemi kiadók 
legújabb könyveiből rendez-
nek vásárt november 4. és 
14. között az Országos Szé-
chenyi Könyvtár előadóter-
mében. A tárlat anyagát fő-
ként humán-, társadalom- és 
természettudományi kiadvá-
nyok alkotják. 

Együttműködés 
• Budapest (MTI) 

A felsőoktatás, illetve az 
ipari és gazdasági szféra kö-
zötti kapcsolatok szorosabbra 
fűzése érdekében együtt-
működési megállapodást ír-
tak alá a Magyar Olaj- és 
Gázipari Részvénytársaság 
(Mol Rt.), valamint a Buda-
pesti Közgazdaságtudományi 
Egyetem (BKE) képviselői. 
Az egyetem a megállapodás-
ban foglaltak szerint az okta-
tást és a kutatást segítő inf-
rastruktúra-fejlesztési támo-
gatáshoz jut. Az oktatók ipa-
ri, nagyüzemi tapasztalatot 
szerezhetnek a Mol Rt.-nél, a 
vállalat szakemberei viszont 
előadóként segíthetik a nap-
pali és a levelező tagozatos 
képzést. A Mol Rt. és a BKE 
kapcsolata nem új keletű. A 
cég eddig is évente 10-15 
hallgatót támogatott ösztön-
díjjal, és hozzájárult a ki-
emelkedő eredményeket el-
érő, idegennyelv-tudással fel-
vértezett egyetemisták kül-
földi képzéséhez, a közgaz-
dasági és a menedzsment-ok-
tatás szélesítéséhez. Ezenkí-
vül a Mol Rt. évente 10-20 
gyakornokot fogad, és 80 
ezer forintos díjat ajánl fel a 
hallgatóknak olyan pálya-
művek megírására, amelyek 
a kőolaj- és földgáziparág ke-
reskedelmi, közgazdasági 
kérdéseinek vizsgálatával, 
elemzésével foglalkoznak. 

Tájékoztatás 
• Munkatársunktól 

Tájékoztatásul közöljük, 
hogy a Délmagyarország ok-
tóber 27-ei számában, az 
Universitas melléklet harma-
dik oldalán „A művészet 
gyógyító ereje" címmel meg-
jelent íráshoz illusztrációként 
archív fényképet használ-
tunk. 

Országos Bay-jubileum 


