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Tisztelgés a világhírű fizikus, Bay Zoltán emléke előtt
születésének 100-ik évfordulója alkalmával

Bay Zoltán a 20. század hajnalán, 1900. július 24-én szüle-
tett a Magyarország keleti felén levő Gyulaváron. Református
lelkészi családból származik. A Debreceni Református Kollégi-
umban tanult. Ifjúkori példaképe Eötvös Loránd volt, a
klasszikus fizika nagy egyénisége, akinek mély elméleti tudása,
kiváló gyakorlati, kísérletező kézséggel párosult. Bay Zoltán
egész munkásságára ez az eötvösi párhuzam a jellemző, a ko-
moly elméleti tudás és a bámulatos kísérletező találékonyság.

Bay Zoltán a Budapesti Tudományegyetemre iratkozott be
matematika-fizika szakos tanárjelöltnek. Eötvössel, annak
1919-ben bekövetkezett halála miatt nem találkozhatott, de

mint az Eötvös Kollégium tagja, egyik megvalósítója lett annak az álomnak, amely a
nagy alapítót vezette. Tanárjelöltként Bay Zoltán az egyetemi mintagimnáziumban
tanított, majd a budapesti Elméleti Fizikai Intézetben lett tanársagéd.

Doktori értekezését 1926-ban védte meg Budapesten. Az értekezés címe:
Magnetoptikai jelenségek molekuláris elmélete diszpergáló közegben. A fiatal doktor, Collegium
Hungaricum ösztöndíjjal négy évig dolgozott Berlinben. A fizika nagy esztendeinek volt
szemtanúja. A kollokviumikon, ahol Bay is bemutatta eredményeit Planck, Einstein,
Schrödinger, Wiegner, Szilárd és Neumann világhírű tudósok voltak az állandó résztve-
vők.

1930-ban a szegedi egyetemen lett az elméleti fizika professzora. 1936-ban az Egye-
sült Izzólámpagyár, a Tungsram kutató laboratóriumának vezetését bízták rá és később
a gyár vezérigazgatója lett. Párhuzamosan a Műegyetem Atomfizikai tanszékének vezető
professzora volt.

Fél évszázaddal ezelőtt, 1946. február 7-én jelentette be Újpesten Bay Zoltán pro-
fesszor, hogy sikerült hold-visszhangot észlelnie az általa kidolgozott jelösszegezés
módszerével. A holdra küldött és onnan visszavert radar impulzusok gyengék voltak,
közel a mérőeszköz zajszintjéhez. Bay ezer jel összegzése által oldotta meg a problémát.
Jelösszegezésre az elektrolitikus vízbontást használta fel. A fejlődő hidrogén térfogatá-
nak mérése által megvalósult az ezer holdvisszhang jelének összegezése. Ma már ezt a
feladatot elektronikus berendezésekkel oldják meg.

1946-ban munkásságának elismeréseként a Magyar Tudományos Akadémia rendes
tagjává választotta. Akadémiai székfoglaló értekezletében a Hold-visszhang kísérletekről
számolt be.

A világsiker felé vezető úton jelentős lépés volt a fotoelektronsokszorozó megvaló-
sítása 1930-ban (Dallos Györggyel), mely ezerszeresen megjavította a mikrorészecskék
kimutatásának időfelbontását.

A harmadik nagy megvalósítása a világhír felé vezető úton, azok a bonyolult tanulmá-
nyok voltak, amelyek bebizonyították, hogy a fénysebesség vákuumban független a frekven-
ciától (1973). E kutatások hozzájárultak a modern méterszabvány megállapításához.

Az ezzel kapcsolatos történelmi döntést a Nemzeti Mértékügyi Konferencia 1983 októ-
berében hozta, a megelőző 18 év alatt végzett, főleg Bay-kutatások alapján. Eszerint 1 méter
az a távolság, melyet a fény egy másodperc 229792458-ad része alatt megtesz.

Bay Zoltán kiváló pedagógus és világhírű tudós volt. Előadásaiban a modern kísér-
leteket, az elméleti elemzést és a gyakorlati felhasználás lehetőségét is felvázolta a hall-
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gatóknak, ami a mai napig is ritka jelenség egyetemeinken. Külföldi egyetemeken tartott
előadásaival megbecsülést szerzett a magyar tudománynak.

Bay Zoltán számos fontos nemzetközi elismerésben részesült. Több tudományos
társaság, akadémia és egyetem választotta tiszteletbeli tagjává és avatta díszdoktorává.

Emberségét a Tungsram gyárban végzett igazgatói tevékenysége alatt ismerhettük
meg. A fasizmus idején szabadságát és életét kockáztatva kiállt az üldözöttek mellett.
Harcolt a fasiszta hatósságokkal, a nyilasokkal. A Tungsram gyárban dolgozók közül
sokan köszönhetik életben maradásukat. E sorok írója is életmentőjét látja Bay pro-
fesszorban. Sürgősségi behívóval útban voltam a front felé. Az én alakulatom később a
Dóni kanyarban nagyrészt megsemmisült. Bay professzor amikor megtudta, hogy dok-
tori értekezésem kapcsán bedolgoztam magam a fluoreszcens jelenségek vizsgálatába,
vegyészmérnökként alkalmazott a gyárban, és a hadiüzem fénycső gyártó osztály vezeté-
sét bízta rám. Így felmentettek a fronszolgálat és a gyakori mozgósító parancsok alól. A
háború után segítséget nyújtott a hazatelepüléshez, illetve a Bolyai Tudományegyetem
alapításában való bekapcsolódásomhoz.

Bay professzor tudományos munkássága, melyet több, mint 100 könyv és tudomá-
nyos közlemény fémjelzett, azt bizonyítja, hogy szerzőjük olyan szinkronban volt a
modern fizikával és a modern technikával, melyre nagyon kevés példát találunk a tudo-
mányok történetében.

A Tungsram gyár államosításának küszöbén politikai összetűzésbe került a hata-
lommal és 1948-ban menekülni kényszerült. Amerikában telepedett le, ahol igen fontos
munkaköröket töltött be: a George Washington Egyetem professzora (1948-1955), a
Nemzeti Méréstani Intézet osztályvezetője (1955-1972), az American University kutató
professzora 1972-nyugdíjazásáig.

Bay Zoltán a XX. század tanúja és alkotó mestere volt. Magát mindvégig az idegen-
ben is magyar fizikusnak tekintette.

1993-ban halt meg, hamvait 1993. április 10-én helyezték végső nyugalomra Gyulaváron.
A nagy tudós munkája nyomán a radaros hold-visszhang kísérlet kiterjesztéseképpen

új tudományág alakult ki, a radarcsillagászat, mely a bolygók és más égitestek radaros
kutatásával foglalkozik, s a Bay-féle jelösszegező módszert is alkalmazza.

A nagy tudós emlékét örökíti meg a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány
létesítése, amelyet 1992-ben hoztak létre a Magyarországi Országos Műszaki Fejlesztési
Bizottság kezdeményezésére. Az alapítvány azzal a céllal alakult, hogy egyrészt létrejöj-
jön Magyarországon is az Európai Unióban általánosan alkalmazott kutatási-fejlesztési
intézménystruktúra, másrészt létrejöjjön egy szerves kapcsolat az egyetemi oktatás, az
alkalmazott kutatás-fejlesztés és az eredmények gyakorlati alkalmazása között. Az ala-
pítvány nonprofit szervezetként működik és kutatás-fejlesztési tevékenysége az általa
létrehozott és tulajdonát képező intézetekben valósul meg. A megalakuló intézetek
rendszere alkalmazott kutatással foglalkozik. Az intézetek mindegyike a szakmailag
érdekelt egyetem közelében működik és vele szoros szervezeti kapcsolatban van.

Az alapítvány első intézetei a következők voltak: A Biotechnológiai Intézet
(BAYBIO), mely a szegedi József Attila Egyetem és a MTA szegedi Biológiai Köz-
pontja mellett létesült. A második a Bay Zoltán Logisztikai és Gyártástechnológiai Inté-
zet (BAYLOGY), mely a Miskolci Egyetem mellett létsült 1993-ban. A harmadik Inté-
zet a Bay Zoltán Anyagtudományi és Technológiai Intézet (BAYATI), mely a Budapesti
Műszaki Egyetem mellett létesült. A nyugat-európai színvonalon szervezett intézmény-
rendszer főigazgatója Pungor Ernő akadémikus professzor, aki biztosítja az intézmény-
rendszernek Bay Zoltán szellemében való tevékenységét.

Prof. Dr. Szabó Árpád


