
nyos szupernóváknál 5-6 magnitúdóval halványabb,
jellegzetes spektrumú SN-imposztorok kitörését a
csillag túléli, és néhány éven belül hasonló kitörésre
lehet számítani. A máig megoldásra váró kihívást a
2005 után sorozatosan megfigyelt, az addigi legfénye-
sebbnél is két magnitúdóval fényesebb szuperfényes
szupernóvák (SLSN) jelentik. Magyarázatként számos
elméleti modell látott napvilágot, de igazán meggyôzô
nincs közöttük. „A rejtélyek egyre szaporodnak, ezek
megoldásához mindenképpen új ötletekre, innovatív
észlelési/mérési megoldásokra van szükség, ami ko-
moly vonzerôt jelenthet a fiatal kutatók, sôt, akár az
amatôr csillagászok számára is.” (220. oldal)

Mosoni László a szögfelbontás interferometrikus
növelésérôl ír Amíg a 100 méteres távcsövek elkészül-
nek címmel. A lényeget az alcím foglalja össze: Nagy
szögfelbontású megfigyelések csillagászati interfero-
méterekkel. Az interferométerek fontosságának érzé-
keltetésére a dolgozat végérôl idézünk: „Amikor a 30-
40 méteres extrém nagy távcsövek megépülnek, még
akkor is körülbelül egy nagyságrenddel elmarad a
szögfelbontásuk a jelenlegi csillagászati interferomé-
terekétôl.” (239. oldal) Érdemes tehát követni az opti-
kában kevéssé járatosak számára nem túl könnyû írás
gondolatmenetét. De van választásunk: tudomásul
vesszük, hogy egy bonyolult eljárással növelhetô a
szögfelbontás, majd követhetjük az elmúlt ötven év
fejlesztési eredményeinek és alkalmazásainak történe-
tét. Bele is tanulhatunk a szakmába, amelynek körvo-
nalazása megtörténik a cikkben, a részletek megérté-
se viszont ránk van bízva – az internetet használva
nemcsak magyarázathoz, de tervrajzokhoz, animáció-
hoz juthatunk az ajánlott linkek segítségével. Valame-
lyes hullámtani ismeretek birtokában webmentesen is
megérthetjük a cikkbôl az alapfogalmak – a bázisvo-
nal és a vizibilitás – jelentôségét, és így részleteiben

tudjuk követni a szerzôt a VLTI-k (Very Large Tele-
scope Interferometer) világába, amelyek harmadik
generációját 2025-re tervezik.

Befejezésül Wim van Driel cikkének fordítását
olvashatjuk: Az SKA – úton egy globális óriás rádió-
távcsô felé. „Az SKA, Square Kilometre Array, azaz
Egy Négyzetkilométeres Teleszkóp. Mint a név is su-
gallja, a tervek szerint óriási, egészen pontosan egy
négyzetkilométernyi felület fogja gyûjteni a rádiósu-
garakat, amelyekbôl az Univerzumnak egy teljesen új
látképe fog kirajzolódni… Az SKA által lefedett hul-
lámhosszak 4 m-tôl 3 cm-ig terjednek, ami frekven-
ciára átváltva 70 MHz-tôl 10 GHz-ig tart.” (242. oldal)
Olvashatunk a cikkben az SKA technológiájáról, né-
hány alapparaméterérôl, az apertúrarácsok felépítésé-
rôl és a jeltovábbító rendszerrôl. És ami a legfonto-
sabb: az SKA öt kulcsfontosságú tudományos projekt-
jérôl:

1. Galaxisfejlôdés, kozmológia és sötét energia:
hogyan fejlôdnek a galaxisok és mi a sötét energia?

2. A gravitáció tesztelése pulzárokkal és fekete
lyukakkal: igaza volt-e Einsteinnek?

3. Kozmikus mágnesség: honnan ered a kozmosz
mágnessége?

4. Az élet bölcsôje: az élet és a bolygók keresése
5. Pillantás a sötét korszakba: az elsô fekete lyukak

és csillagok.
Ráadásul, ami tervezhetetlen: ki tudja, mit találunk

még.
A csillagászati évkönyv ismeretterjesztô cikkeihez

ezúttal is látványos, színes ábrák tartoznak.
A kötetet a Magyar Csillagászati Egyesület, az MTA

KTM Csillagászati Kutatóintézet, az ELTE Csillagászati
Tanszéke és a Bács-Kiskun Megyei Csillagvizsgáló In-
tézet beszámolói zárják.

Füstöss László

HÍREK – ESEMÉNYEK

120 ÉVE SZÜLETETT LÁNCZOS KORNÉL

A szerzôk ezen írásukat Ronyecz József volt székesfehérvári fizika-
matematika szakos fôiskolai tanár, Lánczos-kutató emlékének ajánl-
ják, akinek több mint két évtizedes szorgalmas kutató-gyûjtô mun-
kája nélkül ez a cikk nem jöhetett volna létre.

Lánczos Kornél, a kvantummechanika egyik úttörôje,
világhírû matematikus 1893. február 2-án Székesfehér-
váron született [1]. Édesapja dr. Lôwy Károly – aki
1906-ban kérte gyermekei családi nevének Lánczosra
változtatását – neves ügyvéd, 23 éven keresztül az
Ügyvédi Kamara elnöke, valamint a Zsidó Hitközség

elnöki tisztét is betöltötte. Édesanyja Hahn Adél szin-
tén székesfehérvári lakos volt, kitûnô zongorista,
gyakran adott koncerteket jótékony célokra. Az öt
testvér közül Kornél volt a legidôsebb.

Lánczos Kornél gimnáziumi tanulmányait a székes-
fehérvári Cisztercita Fôgimnáziumban végezte. Isko-
lás éveiben sokat betegeskedett, de ennek ellenére
tanulmányait végig jelesen végezte. 1910. június 20-án
érettségizett, ezután a Budapesti Tudományegyete-
men tanult tovább, ahol kísérleti fizikát Eötvös Lo-
rándnál, elméleti fizikát Fröhlich Izidornál, matema-
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tikát Beke Manónál, Rados Gusztávnál és Fejér Lipót -

Lánczos Kornél – Schmidt Gábor rajza

nál hallgatott. 1916-ban szerezte meg a tanári diplo-
mát. A relativitáselmélet iránti érdeklôdését Zemplén
Gyôzô mûegyetemi tanár elôadásai keltették fel és
vezették életének egyik fô kutatási területéhez.

1916 és 1920 között a Mûegyetemen Tangl Károly
tanársegédjeként a fizikai elôadások kísérleteit készí-
tette elô. Érdeklôdése már ekkor az elméleti fizika
felé irányult, és ebben a témakörben A Maxwell-féle
éter-elmélet függvénytani vonatkozásai címmel írta
meg doktori értekezését 1919-
ben. Disszertációjának terve-
zett szövegét véleményezésre
megküldte Einsteinnek, Laué -
nak, Plancknak és Sommer-
feldnek. Einstein 1920. január
22-én az alábbi válaszlevéllel
méltatta Lánczos Kornél mun-
káját:

„Munkáját oly részletesség-
gel olvastam, amit a mai túl-
terheltségem megengedett.
Így mondhatom, hogy az de-
rék és eredeti gondolati mun-
ka, amelynek alapján Ön mél-
tó a doktorátusra. A nekem
szánt megtisztelô ajánláshoz
szívesen hozzájárulok.”

Disszertációját 1921-ben
védte meg Ortvay Rudolf sze-
gedi professzornál. Értekezése
50 példányban német nyelven
jelent meg, Németh József
könyvkereskedésének közve-
títésével.

1920-ban már többször járt Németországban és
tagja lett a Német Fizikai Társaságnak.

Einstein figyelmét Szilárd Leó hívta fel Lánczos
Kornélra, aki disszertációja megvédése után 1921-ben
találkozott Einsteinnel, amelyre késôbb így emléke-
zett: „Elsô megbeszélésem Einsteinnel akkor volt,
amikor 1921-ben Németországba mentem. Csupán
néhány perces beszélgetésre nyílt alkalom két elôadás
közti szünetben. Borzasztóan csodáltam ôt, és valósá-
gos remegés fogott el, szívem hevesen dobogott, ami-
kor a folyosón messzirôl láttam, hogy közeledik fe-
lém.” [2, 40. old.]

Az ô biztatására kezdett intenzíven foglalkozni a
relativitáselmélettel, és ettôl az idôtôl fogva Einstein
gyakori vendége volt a berlini egyetemen.

Az I. világháború után úgy érezte, hogy hazájában
nem tudja kibontakoztatni tudását, így arra kénysze-
rült, hogy elhagyja Magyarországot és Németországba
menjen dolgozni. 1921–1924 között Freiburg egyete-
mén Franz Himstedt asszisztense. Az ô irányításával
rövid idô alatt nyolc dolgozatot publikált az Einstein
féle gravitációelmélet témakörébôl. 1924 ôszétôl Ma-
delung asszisztense volt Frankfurt am Main J. W. Goe-
the Egyetemén. Feladatul kapta Madelung könyve
második kiadásának elôkészítését. Az itt eltöltött évek

során Lánczos Kornél kiváló matematikai ismeretekre
tett szert. Lánczos az integrálegyenleteket a fizika egy
akkor új területén, a sugárzási tér struktúrájának értel-
mezésére alkalmazta. Megmutatta, hogy a fény rejté-
lyes kvantumstruktúrája és az atomok elektrodinami-
kai viselkedése az integrálegyenletekkel leírható foly-
tonos mezôelmélettel jól jellemezhetô.

Lánczos Kornél ezt a mezôszemléletet alkalmazta a
kvantummechanikai problémák megoldásában is.
1925-ben – mindenkit megelôzve – bizonyította, hogy

a Heisenberg–Born–Jordan fé-
le mátrixmechanika és az álta-
la kidolgozott, mezôszemléle-
ten alapuló integrálegyenle-
tekre alapozott megfogalma-
zás között teljes és konzek-
vens kapcsolat van.

1926-ban a Zeitschrift für
Physikben közölt tanulmányá-
ban Lánczos ezt írja: „a kvan-
tumelmélet minden eredmé-
nye integrálegyenlettel is kife-
jezhetô. Ily módon, annak egy
olyan megfogalmazását kap-
juk, amely közelebb áll az
analitikus módszerekhez szo-
kott fizikushoz, mint a mátri-
xos ábrázolás. Ezáltal egy kon-
tínuum-felfogáshoz jutunk,
amely a diszkrét mátrixleírás-
sal egyenrangúan használható.
A két módszer matematikailag
teljesen egyenértékû. Ami a
kvantumok mélyebb értelmét
illeti, nincs kizárva, hogy a

mátrixmegfogalmazásnál esetleg értékesebb lesz az
integrálos megfogalmazás, hiszen ez utóbbi közvetle-
nül összeegyeztethetô a térelméleti gondolkodással,
amitôl pedig a mátrixos megfogalmazás teljesen ide-
gen.” [3]

Lánczos ezzel egy hónappal megelôzte Erwin
Schrödinger differenciálegyenletre alapozott hullám-
mechanikáját.

Lánczos még két dolgozatában tér vissza a témakör
matematikai részének árnyaltabb kifejtésére anélkül,
hogy munkáját a szakmai közvélemény megérdemelt
figyelemmel kísérte volna. Ezért Lánczos ezen problé-
mák megoldására alkalmas elméletét nem fejlesztette
tovább – bár késôbb sem tagadta meg a kvantumme-
chanika mezôszemléletû megközelítését és késôbbi
cikkeiben gyakran foglalkozott e témával –, hanem
visszatért az általános relativitáselmélethez.

A Goethe Egyetemen eltöltött évek életének talán
legtermékenyebb idôszakát jelentették. 1921–1931
között 30 jelentôs dolgozatot publikált. 1927-ben tu-
dományos fokozatot szerzett és egyetemi magántanári
kinevezést kapott a frankfurti egyetemen, ahol hallga-
tó volt Rupp Mária Erzsébet, aki megnyerô szépségé-
vel felkeltette Lánczos Kornél figyelmét és 1928. ja-
nuár 5-én házasságot kötöttek Frankfurtban. Ekkor
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Lánczos Kornél már világhírû tudósnak számított, és

Lánczos Kornél emléktáblája Székesfehérváron, a Szent István tér 4.
számú ház falán.

tudományos pályája meredeken emelkedett.
Einstein munkatársa, David Grommer orosz mate-

matikus megbetegedett, és a megüresedett tanársegé-
di állásnál ismét Szilárd Leó hívta fel Einstein figyel-
mét Lánczos Kornélra. 1928. szeptember 29-én maga
Einstein fordult levélben Madelunghoz, Lánczos
frankfurti fônökéhez, járuljon hozzá, hogy Lánczos
Frankfurtban egy év szabadságot kapjon, így Berlin-
ben vele dolgozhasson [2, 49. old.]. Lánczos a felké-
rést örömmel fogadta, az 1928/29-es tanévben már
Einstein legközvetlenebb munkatársaként Berlinben
dolgozott.

Ezután is, egészen Einstein haláláig, megmaradt
közöttük a személyes barátság [1].

Einstein mindenki elôtt nagy elismeréssel jelle-
mezte kollégája tudását. Lánczos iránti rokonszenvét
gondolkodásuk és jellemük hasonlósága váltotta ki,
amit jól bizonyít 1942. március 21-i, Lánczoshoz írt
levelének két mondata: „Ön az általam ismert egyet-
len olyan ember, akinek ugyanolyan a hozzáállása a
fizikához, mint az enyém. Hisz abban, hogy a való-
ság felfogható, logikailag egyszerû és egységes.” [2,
81. old.].

A berlini év letelte után Einstein az alábbi szavak-
kal ajánlotta a kiváló tudóst Frankfurtba, hogy kated-
rát kapjon:

„Lánczos Kornél úr kétségkívül tehetséges és önál-
ló elméleti fizikus, aki alkalmas egyetemi tanárnak.
Alaposan ismeri a relativitás elméletét, de a kvantum-
mechanikában is eredményesen dolgozik. Külön ki-
emelendô, hogy mindig a nehéz kérdések ragadják
meg érdeklôdését, nem pedig a könnyen elérhetô
célok.” [2, 55–56. old.]

1931-ben Lánczos Kornél meghívást kap az Egye-
sült Államokba az Indiana állambeli Lafayette város
Purdue egyetemére, mint a matematika-fizika pro-
fesszora. Bár nagyon vágyakozott vissza Európába, de
a Németországban kialakulóban lévô fasizmus mara-
dásra késztette. A második világháború idôszakában
1943–44-ben matematikus beosztásban a National
Bureau of Standard alkalmazottja. Ezt követôen sze-
nior kutató a Boeing repülôgépgyár Airplane Com-

pany székhelyén, a Washington állambeli Seattle-ben
1946 és 1949 között. Ezután 1952-ig a Kaliforniai
Egyetem Numerikus Analízis Intézetében kutató pro-
fesszor. Amerikai munkássága fôleg az alkalmazott
matematika területére esett. Intenzív alkotómunká-
jára jellemzô, hogy ebben az idôszakban húsznál több
publikációja és három könyve jelent meg, többségé-
ben a numerikus matematika területérôl. Fô kutatási
területe ebben az idôben a variációszámítás, a Fou-
rier-sorok, a differenciál- és integrálegyenletek megol-
dási módszerei, lineáris algebra. Ezen a területen
számos tételt az ô nevével jegyeznek.

Az intenzív munkával telt amerikai évek után 1952-
ben visszatért Európába és Írországban a dublini Insti-
tute for Advanced Studies professzora lett. Itt újból a
gravitáció, elektrodinamika és a hullámmechanika
egységes elméletén dolgozott. Az itteni kutatási ered-
ményeirôl számolt be 1973-ban az Eötvös Loránd Fizi-
kai Társulat szegedi vándorgyûlésén abból az alka-
lomból, hogy a társulat tiszteletbeli tagjává választot-
ták. Elméletét, amelyben sikerült ötvöznie a gravitá-
ció, elektromosság és kvantummechanika törvényeit,
dinamikus relativitásnak nevezte.

Lánczos Kornél igen mûvelt ember volt. Három
nyelven beszélt anyanyelvi szinten. Kiválóan zongorá-
zott, dublini lakásán gyakran tartott zenei összejöve-
teleket. Ragyogó elôadói képességével, jellegzetes
gesztusaival a hallgatóság figyelmét teljesen lekötötte.
A matematikában elért eredményeiért – a mátrixok
elméletében nyújtott teljesítményéért – 1960-ban az
Amerikai Matematikai Társaság legmagasabb kitünte-
tését, a Chauvenet-díjat ítélték neki. Négy egyetem
választotta díszdoktorává.

Lánczos Kornél kétszer nôsült. Elsô felesége 1938-
ban tuberkulózisban meghalt. Édesapja 1939-ben be-
következett halála után az ügyvédi irodát Andor fia
vezette tovább, aki már korábban is édesapja munka-
társa volt. 1939-ben Lánczos Kornél megkapta az
amerikai állampolgárságot, ekkor hazajött Elmár fiá-
ért és magával vitte Amerikába, megmentve ôt a fasiz-
mus könyörtelenségétôl. Édesanyját, öccsét és annak
fiát 1944-ben Auschwitzba deportálták és – egy uno-
kaöccse kivételével – mindnyájan ott lelték halálukat.
Elmár 46 éves korában, hosszú betegség után halt
meg az Egyesült Államokban. Második felesége Ilse
Hildebrand 1974-ben Dublinban hunyt el.

1974-ben a Magyar Tudományos Akadémia meghí-
vására ismételten hazalátogatott és budapesti tartóz-
kodása közben váratlanul érte a halál június 24-én. A
Farkasréti temetô izraelita részében helyezték örök
nyugalomra. Marx György ezekkel a szavakkal bú-
csúztatta:

„Oly viharos korban élt, amikor milliók sorsa volt a
számkivetettség. Bármilyen messze sodródott is szü-
lôhazájától, lelke mélyén mindig az itthoni élmények
és emlékek éltették. A hazájához való kötôdés tragi-
kusan szép beteljesedése, hogy földi életútja a fehér-
vári reményteljes indulás, az egyre távolabbra sodró-
dások után, éppen hazaérkezésekor ért véget immár
mindörökre…”
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Támogasd adód 1%-ával az Eötvös Társulatot!

Adószámunk: 19815644-2-41

A nagy tudós nem csak hazájába, hanem szülôvá-
rosába, Székesfehérvárra is végleg hazaérkezett. Az
Eötvös Loránd Fizikai Társulat centenáriumi évében,
1991. május 17-én ünnepi elôadóülés alkalmával avat-
ták fel Lánczos Kornél fehérvári éveit megörökítô
emléktábláját, amelyet volt lakóháza falára helyeztek
el. Az emléktáblát a Társulat elnöke, Marx György
avatta fel.

Két évvel késôbb, 1993. február 2-án – születésé-
nek századik évfordulója alkalmából – az MTESZ Fe-
jér Megyei Szervezete Centenáriumi Emlékülésen mél-
tatta a város nagy tudósa munkásságát. Az emlékülés
résztvevôi ebbôl az alkalomból megkoszorúzták a
tiszteletére emelt emléktáblát.

Fejér Megye középiskoláiban az évenként megren-
dezésre kerülô középiskolai fizikaversenyeket Lán-
czos Kornél nevével jegyzik. Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Közgyûlése 1993. január 21-én kelt határo-
zatával Lánczos Kornél és a kiváló történettudós Szek-
fü Gyula tiszteletére Lánczos–Szekfü Alapítványt ho-
zott létre a tudomány, irodalom, mûvészet fiatal mû-
velôinek támogatása céljából.

A Közgyûlés ugyanezen a napon kelt határozatával
szülôvárosában Lánczos Kornélról utcát neveztek el.
Gondolkodására és érzelmi világára talán legjellem-
zôbb az alábbi mondata:

„A görög kultúra nagy érdeme, hogy a kozmosz és
a kozmetika fogalmát azonos szótôbôl eredezteti:
szépség.”

Schmidt Gábor, Varga János
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Honoris causa Jedlik Ányos-díj
Honoris causa Jedlik Ányos-díjat vehetett át Gyulai
József, az MTA rendes tagja, az MTA Természettudo-
mányi Kutatóközpont Mûszaki Fizikai és Anyagtudo-
mányi Intézetének Széchenyi-díjas kutatóprofesszora,
a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
professzor emeritusa, az Eötvös Loránd Fizikai Társu-

lat volt elnöke és jelenlegi tiszteletbeli elnöke. A ho-
noris causa Jedlik Ányos-díj adományozására két-
évente kerül sor. Azon kiemelkedô személyiségek
kaphatják meg, akik életmûvükkel, közéleti tevékeny-
ségükkel nagyban hozzájárultak a hazai szellemi tulaj-
donvédelmi kultúra és tudatosság fejlôdéséhez.

Széchenyi-díj
Március 15-én Széchenyi-díjat kapott Horváth Dezsô,
az MTA doktora, az MTA Wigner Fizikai Kutatóköz-
pont Részecske- és Magfizikai Intézete Nagyenergiás
Fizikai Osztályának vezetôje a kísérleti atom-, atom-
mag- és részecskefizika terén végzett, nemzetközi
elismerést is kiváltó kutatásaiért, különösen az anti-

hidrogén elôállításában és spektroszkópiai vizsgála-
tában, továbbá a szimmetriaelvek ellenôrzésének
pontosításában és a feltételezett Higgs-részecske
tömegének behatárolásában elért eredményeiért,
kiváló oktatói és ismeretterjesztôi tevékenysége elis-
meréseként.
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