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Pál Lénárd Kossuth-díjas akadémikus, a Központi
Fizikai Kutató Intézet igazgatója, majd fôigazgatója, a
Magyar Tudományos Akadémia fôtitkára és számos
egyéb tudományos és állami tisztség betöltôje 2015.
november 7-én betölti 90. életévét. Jánossy Lajos
után bô tíz évig a Magyar Fizikai Folyóirat fôszer-
kesztôje, majd a Fizikai Szemlével való egyesülést
követôen 2002 végéig Marx Györggyel és Berényi
Dénessel annak társ-fôszerkesztôje volt. Ebben a mi-
nôségében, de egyéb, tudományos és közéleti tevé-
kenységére való tekintettel is helyénvaló születés-
napján köszöntenünk ôt.

Gyomán (ma Gyomaendrôd) született, középisko-
lai tanulmányait Békéscsabán végezte a felsô keres-
kedelmi iskolában. A BME tanárképzôs, majd az
ELTE TTK vegyész szakos hallgatója volt. (Akkoriban
József Nádor Mûszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem, illetve Pázmány Péter Tudományegyetem.)
1949-ben kapott vegyészoklevelet, majd 1950 és 1953
között a moszkvai Lomonoszov Egyetem aspiránsa-
ként mágnességtannal foglalkozott. E tárgyban védte
meg kandidátusi disszertációját. Ezt követôen lett a
KFKI tudományos munkatársa. Itt 1953 és 1956 kö-
zött a Ferromágneses Osztályt vezette, 1956-ban az
intézet tudományos igazgatóhelyettese, majd 1970-
ben igazgatója lett. 1959-ben védte meg értekezését,
amellyel a fizikai tudomány doktora fokozatot sze-
rezte meg. 1974-ben a KFKI-t négy intézetbôl álló
kutatóközponttá szervezte át, amelynek elsô fôigaz-
gatója lett. A KFKI-ban végzett munkájával egyidejû-
leg az ELTE Atomfizikai Tanszékének félállású egye-
temi tanára volt, de az egyetem Szilárdtestfizikai Tan-
székén is tartott elôadásokat. 1988 után az Atomfizi-
kai Tanszék rendes egyetemi tanára. 1995-ben ment
nyugdíjba.

Tudományos vezetôi és egyetemi tanári tevékeny-
sége mellett számos magas vezetô – állami és társa-
dalmi – tisztséget töltött be: az Országos Atomener-
gia Bizottság elnöke (1978–1980), az Országos Mû-
szaki Fejlesztési Bizottság elnöke (1984–1985), a Ma-
gyar Tudományos Akadémia fôtitkára (1980–1984),
az Eötvös Loránd Fizikai Társulat alelnöke (1968–
1972), a Nemzetközi Elméleti és Alkalmazott Fizikai
Szövetség, IUPAP alelnöke (1969–1975), a Mûszaki
és Természettudományi Egyesületek Szövetségének
alelnöke (1972–1976), a Magyar Szocialista Munkás-
párt Központi Bizottságának titkára (1985–1988).

A KFKI vezetôjeként fontos szervezô munkát vég-
zett a kutatóközpont arculatának, vagyis a négy tudo-
mányos intézet és azok mûszaki, tervezôi hátterének
kialakításában. Számos kutatási irány elindítását kez-
deményezte, illetve segítette. Ô irányította a KFKI
1959-ben indított és máig üzemelô kutatóreaktorának
létesítését. Sokat dolgozott a KFKI nemzetközi kap-
csolatainak építésén, korszerû kutatási eszközök fej-
lesztésén, berendezések beszerzésén. Segítette kísér-

leti, úgynevezett zérusteljesítményû atomreaktorok
építését. Közülük a ZR-2 jelû berendezésen végzett
kísérletekben személyesen is részt vett.

Tudományos munkássága a szilárdtestfizika, a
neutronfizika és a valószínûségelmélet fizikai alkal-
mazásainak területére esik. Nagy nemzetközi vissz-
hangot váltottak ki a hasadási láncreakció matemati-
kai statisztikai tulajdonságait feltáró eredményei,
ezek egyike a Pál–Bell-egyenletként hivatkozott
alapvetô összefüggés. Elméleti eredményeit a ZR-2
reaktoron végzett kísérletek igazolták. Az ott alkal-
mazott módszerek ma már rutinnak számítanak a
kísérleti reaktorfizikában. Különbözô, köztük neut-
ronszórásos módszerekkel vizsgálta ötvözetek tulaj-
donságait, kristályszerkezetüket és mágneses tulaj-
donságaikat. E két területen elért eredményeirôl
szóltak akadémiai levelezô taggá, illetve rendes
taggá való választásakor tartott székfoglaló elôadásai
(1964, majd 1972). Teljes munkásságát százötven
publikációban tette közzé. Ezen túlmenôen számos
könyv szerzôje.

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat elnöksége és a Fi-
zikai Szemle szerkesztôsége születésnapján gratulál és
újabb alkotó éveket kíván Pál Lénárd tagtársunknak.

Patkós András Szatmáry Zoltán
elnök fôszerkesztô
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