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Búcsúzunk Lovas Istvántól 

(1931-2014) 
 

Az erdélyi magyar fizikusok közössége mély megdöbbenés-
sel értesült arról, hogy életének 83. évében, 2014. március 30-án, 
hosszú betegség után elhunyt Dr. Lovas István fizikus, a Debre-
ceni Egyetem professzor emeritusa, a Magyar Tudományos 
Akadémia (MTA) rendes tagja. Búcsúztatására 2014. április 11-
én került sor a Farkasréti Temető ravatalozójában, a római kato-
likus egyház szertartása szerint. Kérésének tiszteletben tartásával 
szülőfalujában temették el szűk családi körben 2014. április 12-
én. Halálával a magyar nagyenergiás magfizika-kutatás kimagasló 
egyéniségét vesztette el. 

Lovas István 1931-ben született Gyöngyöshalászon. Iskolai tanulmányait szülőfalu-
jában, a Koháry István Gimnáziumban kezdte el, majd a negyedik osztály elvégzése 
után, 1946-tól a budapesti Kegyes Tanító Rendiek Gimnáziumában folytatta. Egyetemi 
tanulmányait 1950-ben kezdte meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettu-
dományi Kara fizika szakán. Itt szerzett tanári diplomát 1955-ben. Az egyetemen a sok 
kitűnő előadó közül is kiemelkedett Marx György. Visszaemlékezései szerint személyére 
a legnagyobb hatással az általa tartott relativitáselmélet, kvantumtérelmélet és részecske-
fizika előadások voltak, melyek meghatározták későbbi életpályáját. A magfizika iránti 
érdeklődését Györgyi Géza keltette fel. Diplomájának megszerzése előtt már, Szalay 
Sándor debreceni professzor meghívására, az Atommagkutató Intézet munkatársa lett. 
1956-ban került az MTA Központi Fizikai Kutatóintézetéhez (KFKI). Az intézetben el-
töltött évek alatt munkatársként dolgozott az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 
(1963-1964), vendégkutatóként a koppenhágai Niels Bohr Intézetben (1964), a dubnai 
Egyesített Atomkutató Intézetben (1967-1968), illetve a jülichi Atommagkutató Köz-
pontban (1973-1974). Mindenhol szívesen fogadták eredeti ötleteivel, meglátásaival. 
1986-ban, együttműködési megállapodás keretében került a Kossuth Lajos Tudomány-
egyetem (ma Debreceni Egyetem) elméleti fizika tanszékére, ahol megkapta a tanszék-
vezetői és egyetemi tanári kinevezését. A tanszéket 1992-ig vezette. Emellett 1990 és 
1993 között a KFKI főigazgatójaként segítette át az intézetet egy nagyon nehéz idősza-
kon. 2001-ben kapta meg a professzor emeritus címet. 

Lovas István rendkívül termékeny kutató volt. Kutatási területei az elméleti és kísér-
leti atommagfizika. A budapesti atommagfizikusok már a hatvanas évek elejétől nem-
zetközi hírnévre tettek szert. Az ún. néhány-test problémák elméleti kezelésében igen 
eredményes kutatókat „budapesti iskola” néven említették. Ezek közé tartozott a pro-
fesszor úr is a nehézion reakciók elméletében elért szép sikereinek köszönhetően. Tu-
dományos pályájának mérföldkövei: 1963. fizikai tudományok kandidátusa, 1971. aka-
démiai doktor, 1979. a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, 1987. az MTA 
rendes tagja. Munkásságát számos díjjal ismerték el, tagjává választotta több neves nem-
zetközi intézmény. 

A kutatás mellett a tanítást tekintette élethivatásának. Hallgatóival igazi emberi kap-
csolatot kereső tanár volt. Rendkívüli érzékkel tudott szólni a kutató kollégához, az 
egyetemi hallgatóhoz, ismeretterjesztő írásaival, előadásaival a széles nagyközönséghez 
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és az iskolás gyermekhez. Ennek tanúbizonyságát adta a FIRKÁ-ban közölt magas tu-
dományos színvonalú, de ugyanakkor könnyen követhető és megérthető cikkeivel. Tá-
vozásával nagy veszteség érte a Babeș-Bolyai Tudományegyetemet is, elsősorban a Fizi-
ka Kar magyar tagozatát. A kar, a diákok, a kollégák őszinte barátja, önzetlen segítője 
volt. Hallgatóink a 2000-es években több mint 6 éven át élvezhették színvonalas 
elemirész-fizika előadásait, melyekért nem fogadott el semmilyen ellenszolgáltatást. Ha-
sonlóan szerencsés helyzetben voltak a Nagyváradi Egyetem hallgatói is. Erőfeszítései-
nek elismeréseként a Nagyváradi Egyetem 1999-ben díszdoktorává avatta. Fáradságot 
nem kímélve, délelőtt még Debrecenben, délután már Kolozsváron tanított. Arra a kér-
désre, hogyan bírja, idős korára való tekintettel, ezt a munkaritmust, a válasza „akár fát 
is vághatnak a hátamon, csak tanítani engedjenek”. Sajátságos humorával fűszerezett 
előadásainak magas tudományos színvonala nem ment a közérthetőség rovására. Nagy 
tudása mellett szerénysége is csodálni való volt. A kollégák mindnyájan csak Lovas Bá-
tyóként ismerték őt. Segítőkészsége és embersége minden lépését végigkísérte. 

Fájdalommal búcsúzik a FIRKA olvasótábora és szerkesztőbizottsága. Tisztelt Pro-
fesszor úr, kedves Bátyó, nyugodj békében. 

Karácsony János 
 

 

Tejútrendszer mentén 

VIII. rész 
 

Még egy lehetséges magyarázat lehetne: miszerint talán a csillagközi mágneses tér 
tartja össze az „anyag-csöveket”. A mérések szerint azonban ez igen gyenge 
(fluxussűrűsége 10-9 T körül van), elképzelhetetlen, hogy össze tudja fogni a karokban lévő 
anyagmennyiséget. Ha felbecsüljük a Tejútrendszer terében szóba jöhető energiaformák 
energiasűrűségét, az alábbiakat kaphatjuk:  
 

6. táblázat 
Energiasűrűségek a Tejútrendszerben ( x 10-19 J/cm3) 

 

Centrum körüli rotáció  1300,0  

Mágneses mező  4,0  

Kozmikus sugárzás  1,0  

Elektromágneses sugárzás  0,7  

Intersztelláris anyag turbulens mozgása  0,5  
 

Tehát egyetlen lehetőségünk marad: el kell vetni a látható anyagformák és a spirálka-
rok egymáshoz rögzítettségének elvét – ehelyett valamilyen, időben tovaterjedő, stabil 
mintázatú „állapot” (hullám-szerű zavar) által ideiglenesen összesűrített csillag és gáz-por 
anyag alakítja ki a megfigyelhető spirálkarokat. Ez az ún. „sűrűséghullám” elmélet. Szo-
kásos hasonlat szerint az egy sávra csökkentett autópálya szakasz, vagy forgalmas ke-
reszteződés, vagy egy baleseti helyszín környékén az autók száma ideiglenesen felszapo-
rodik (igaz mindhárom esetben más-más hatás gerjeszti ezt a hatást), de a kritikus hely előtt és 

ismerd meg!


