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BÚÉK 2019! Jó lenne az újév elsô számában csupa jó hírt megjelentetni, de
most éppen nem ilyenek érkeznek hozzánk. Elég gyakran elôfordul, hogy fel-
kérek kiváló kutatókat, tanárokat, írjanak tevékenységükkel kapcsolatos cikket a
Szemle számára. Nagy örömömre, ezekre a felkérésekre sokszor pozitív válasz
érkezik. Így volt ez annak a két, MTA kutatóintézetekben dolgozó szerzônek az
esetében is, akiktôl most januárban módosító üzeneteket kaptam, amelyeknek
egy-egy mondatrészletét másolom ide: „Az SZBK-t, illetve munkacsoportunkat
érintô akadémiai átvilágítással, illetve az (ismeretlen természetû) átalakulások-
kal kapcsolatban elôre nem látható teendôim akadtak. Ezek miatt nem fogom
tudni tartani a február végi határidôt.” „A… cikket csak késôbb tudom megírni
(MTA–ITM ügyben nyakig benne vagyok)…” Ezekbôl az derül ki számomra,
hogy legaktívabb vezetô kutatóink a már megszokott pályázatírás, projektve-
zetés, beszámolás stb. mellé most további adminisztratív feladatot kaptak, ami
huzamosabb ideig, jelentôs mértékben elvonja ôket a kutatómunkájuktól.

Egy másik sajnálatos januári hír, hogy miután az Elsevier Kiadóval kötött
korábbi szerzôdés 2018. december 31-én lejárt, az on-line irodalomkeresés az
Elsevier ScienceDirect, a Scopus és a Scival adatbázisaiban január 11-én leállt,
cikkeket letölteni nem lehet. A kiadóval folytatott tárgyalásokról a http://eisz.
mtak.hu/index.php/hu/open-access/281-kerdesek-es-valaszok-az-elsevier-
targyalasokrol.html címen olvashatunk. Szerencsére vannak más lehetôségek
(elsô sorban Open Access, arxhiv stb.), ezek azonban nem pótolják az EISZ
hiányát. A fenti web-címen olvasható, hogy más országok egyes intézményei-
ben is bojkottálják az Elseviert, reménykedjünk, hogy sikerül mihamarabb
megállapodásra jutni, és újra használható lesz az EISZ.

Problémákról szólnak az ELTE-vel kapcsolatos hírek is: az Egyetem két kara, a
Bölcsészettudományi és a Természettudományi Kar vezetô oktatók elbocsátására
és nyugdíjazására kényszerül. Az Egyetem vezetôinek január 21-én kiadott sajtó-
közleménye szerint az Eötvös Loránd Tudományegyetem pénzügyi helyzete és
mûködése stabil, a két kar mûködésének optimalizálása és gazdálkodásának
racionalizálása zajlik. Eközben a Természettudományi Kar 20 fôt küld el, köztük
olyan nyugdíjkorhatárt elért 65 éves professzoroktól is kénytelen megválni, akik
kimagasló kutató és oktató tevékenységet végeznek, és akik mindeddig úgy ter-
vezték, hogy 70 éves korukig teljes állásban, változatlan aktivitással folytathatják
munkájukat. Ez az eljárás méltatlan az Eötvös Loránd Tudományegyetemhez és
teljességgel érthetetlen, különösen figyelembe véve a hallgatói normatíva beje-
lentett jelentôs mértékû emelését szeptembertôl kezdôdôen.

Jó hír is van: január 14-én nagy érdeklôdés kísérte az Eötvös Loránd halálának
100. évfordulója alkalmából rendezett tudományos ülésszakot. Az MTA, az Eöt-
vös Loránd Fizikai Társulat és az Eötvös Loránd Tudományegyetem közös rendez-
vényén megtelt az MTA nagyterme. Az ülés elôadói bemutatták Eötvös Loránd
szerteágazó, máig ható tevékenységét, így Eötvös Lorándot, mint fizikust, geofi-
zikust, MTA-elnököt, rektort, minisztert és sportembert. Az Eötvös 100 alkalmá-
ból a Fizikai Szemle is számos cikkel szándékozik bemutatni Eötvös munkásságát.
Így megkerestük az ülés elôadóit, hogy elôadásaikat tegyék közzé lapunkban cikk
formájában is, közülük többen vállalták is ezt. Jelen számunk internetes mellékle-
teként Cserti József: Eötvös Loránd a fizikus címû prezentációját tesszük elérhetôvé
és Eötvös jelentôségével és idôszerûségével foglalkozik Patkós András írása is.
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