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Nagy Dénes Lajos (1944) kísérleti szilárd-
test-fizikus, az MTA doktora, a Wigner Fizi-
kai Kutatóközpont kutató professor emeri-
tusa, az ELTE TTK Fizikai Intézet nyugal-
mazott egyetemi tanára. Fõ kutatási területe
anyagtudományi alkalmazások modellanya-
gainak vizsgálata magfizikai módszerekkel,
elsõsorban Mössbauer-spektroszkópiával.
Elsõ munkahelye a KFKI volt, és összesen
mintegy hat évnyi németországi munkavál-
lalásaitól eltekintve mindig ott, illetve annak
utódszervezeteiben dolgozott.

Nagy Dénes Lajos

Pál Lénárd több mint öt évtizeden át játszott megha-
tározó szerepet életem és szakmai pályafutásom ala-
kulásában. Róla csak szubjektíven tudok írni; meg
sem próbálom másképp. A fél évszázad során õ is, én
is sokat változtunk, és többször elõfordult, hogy tudo-
mánypolitikai vagy kutatásirányítási kérdésekben
nem voltunk egy véleményen (szóval sem állítom,
hogy ilyenkor mindig nekem volt igazam). 1990 elõtt
más volt a világ, benne a tudomány világa is; az akko-
ri helyzeteket nem szabad a mai normákat visszavetít-
ve megítélni. Mégsem tudnék ebbõl az idõszakból
más, tudósként, tanárként és tudománypolitikusként
Pál Lénárdhoz foghatóan egyaránt kompetens sze-
mélyt megnevezni.

1962 õszén lettem az ELTE fizikus hallgatója. Bár
mindig érdekelt az elmélet is, alapvetõen mégis a kí-
sérletezés kötött le. A kísérleti mágnességtannal 1964-
ben ismerkedtem meg, amikor Jánossy Andrással kö-
zösen – Zsoldos Lehel vezetésével – egy TDK-dolgoza-
tot készítettünk Folyadékok és szilárd testek mágneses
szuszceptibilitásának mérése címmel. Pál Lénárddal
elõször az 1964–65-ös tanév elsõ félévében, mint az
Atomfizika II. kurzus elõadójával találkoztam. Megle-
petésemre – látva indexemben a TDK-munkára vo-
natkozó friss bejegyzést – a vizsga végén megkérdez-
te, hogy lenne-e kedvem a mágneses témát a KFKI-
ban folytatni; természetesen örömmel mondtam igent.
Rövidesen KFKI-ösztöndíjas lettem, és (itt ragaszkod-
va az akkori helyesíráshoz) a Pál Lénárd által vezetett
Szilárdtestfizikai Laboratóriumban Tarnóczi Tivadar-
nál folytattam a témát. Gyakran fordult elõ, hogy Lé-
nárd (akár az esti órákban) váratlanul megjelent, és a
kísérletek állása felõl érdeklõdött. Az ilyen látogatá-
soktól mindenki tartott egy kicsit, mert kemény kérdé-
seket tudott feltenni, amelyekbõl azonban nagyon
sokat lehetett tanulni is. A következõ tanév elején
Korecz László ismertetett meg a Mössbauer-spektrosz-
kópiával, amely mindmáig a fõ kutatási módszerem
maradt. Kézenfekvõ volt, hogy diplomamunkámat is e
módszer alkalmazásával készítsem. Így kerültem a
Magfizikai Fõosztályon Keszthelyi Lajos csoportjába
Dézsi Istvánhoz, aki úttörõ jelentõségû kutatásokat
folytatott a lefagyasztott vizes oldatok amorf zárvá-
nyaiban megfigyelhetõ üvegátmenettel kapcsolatban
(az akkori interpretáció még nem pontosan ez volt).

Ezeket a vizsgálatokat Pál Lénárd a magfizikai téma-
körben az elsõ helyen említette 1970. május 28-án, a
KFKI alapításának húsz éves évfordulója alkalmából
rendezett tudományos ülésszakon [1].

Pál Lénárd döntése volt 1967 õszén, hogy a Magfi-
zikai Fõosztályon Keszthelyi Lajoshoz tartozó Möss-
bauer-csoport mellett a KFKI-ban egy újabb Möss-
bauer-csoport létesüljön Cser László vezetésével a
Szilárdtestfizikai Laboratóriumban (1970-tõl: Fõosztá-
lyon); friss diplomásként én is itt kaptam állást 1967
szeptemberében. Az új csoport fõ feladata mágneses
ötvözetek és mágneses fázisátalakulások kutatása
volt. Így kerültem a csoport harmadik tagjával, Vincze
Imrével együtt ismét Pál Lénárdhoz. 1967-tõl 1973
õszéig (ekkor jutottam el elõször 15 hónapra az erlan-
geni egyetemre), közelrõl láttam Lénárd tudományos
és kutatáspolitikai irányítását. Pál Lénárd magas szín-
vonalú szemináriumain joggal lehetett tartani kérdé-
seitõl és bírálatától; volt olyan kolléga, aki lényegé-
ben egy ilyen szemináriumon bemutatott, valóban
gyenge munkabeszámolója folytán mondhatott bú-
csút a kutatói pályájának (késõbb kiváló tudományos
újságíró lett belõle). Egyik emlékezetes fénypontja
volt a szemináriumsorozatnak, amikor Mezei Ferenc
bemutatta a neutronspinechó módszerének a KFKI
kutatóreaktora mellett sebtében megvalósított deszka-
modelljét. De idõnként bizony átkozódtunk is: „a tu-
domány közvetlen termelõerõvé válik” aktuális ló-
zung jegyében Lénárd engem is kirendelt, hogy né-
hány hónapon át munkaidõm felében Grüner
Györggyel kettesben szakmányban mérjük a Csepel
Vas- és Fémmûvekbõl szállított (és általunk nem is
ismert specifikációjú) lágy mágneses anyagok hiszte-
rézishurkait. Az sem váltotta ki a kutatók osztatlan
lelkesedését, amikor és ahogyan Lénárd a kísérleti
mágneses alapkutatások kapacitását a huzal-, illetve a
buborékmemória fejlesztésére állította át. A vitathatat-
lan eredmények ellenére termékben alkalmazható
eszköz egyikbõl sem lett, a kísérleti mágneses alapku-
tatás pedig jószerivel belerokkant.

Mégis úgy gondolom, hogy a KFKI, majd utódinté-
zeteinek vezetõi között alighanem Lénárd volt az utol-
só, aki az általa irányított szervezet kutatásait részle-
teiben is igen magas fokon látta át. Egyaránt otthon
volt a mágnességtanban, a stochasztikus folyamatok
matematikájában és a reaktorfizikában; ezeket az egy-
mástól látszólag távoli területeket meglepõ egységben
kezelte. De a reaktorfizikával összefüggésben meg-
bízható rálátása volt a magfizikára és annak rokontu-
dományaira, a nukleáris elektronikára, valamint a
nagy nemzetközi kutatási infrastruktúrákra is.

Bár Erlangenbõl hazatérve 1975 tavaszától ismét a
Magfizikai Fõosztályon dolgoztam, Lénárd továbbra is
fontos szerepet játszott, sõt játszik ma is tudományos
témáinkban. A hetvenes évek elején õ hívta fel figyel-
münket az átmeneti fémekkel adalékolt LiNbO3 kristá-
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lyok különleges tulajdonságaira, amibõl csoportunk a

Wigner Jenõvel 1976-os látogatásán, középen Mezey Gábor (Pál
Katalin jóvoltából).

kilencvenes évek végéig több mint húsz cikket publi-
kált, és a téma ma sincs teljesen lezárva. Õ indította el
a KFKI-ban még a hatvanas évek végén [2] a Möss-
bauer-spektroszkópia relaxációs jelenségeivel kap-
csolatos kutatásokat is, amelyekhez szintén egy tucat
késõbbi cikkünk kapcsolódik. Különös aktualitása
van ma a FeRh ötvözet mágneses fázisátalakulásának,
ami Pál Lénárd és Tarnóczi Tivadar kezdeményezésé-
re a hatvanas években és a hetvenes évek elején a
Szilárdtestfizikai Laboratórium kiemelt témája volt,
jóllehet Lénárd maga szerzõként mindössze két FeRh-
cikken szerepelt. A nemzetközileg már ekkor is két
évtizedes múltra visszatekintõ téma ezután világszerte
még több mint négy évtizeden át szendergett, majd
mintegy hat évvel ezelõtt hirtelen az anyagtudomány
egyik legintenzívebben kutatott területévé vált, ami-
kor kiderült, hogy FeRh vékonyrétegeket piezoelekt-
romos anyagokra növesztve, azokból elektromos tér-
rel kapcsolható, energiahatékony mágneses eszközök
állíthatók elõ, így csoportunk egyik legutóbbi közle-
ménye [3] is Pál Lénárdra vezethetõ vissza. Tanulság
mindazoknak, akik azt hiszik, hogy egy kutatási téma
hosszútávú jelentõsége a cikkek pillanatnyi tudo-
mánymetriai mutatói alapján megítélhetõ.

Pál Lénárd 1953-tól 1978-ig dolgozott a KFKI-ban.
1967 és 1978 között sokszor találkoztam vele kutató-
ként, tudományos vezetõként, de ismertem õt az inté-
zet belsõ politikai fórumairól is, amelyek némelyiké-
ben magam is részt vettem. Akkor sem lehet megin-
dultság nélkül olvasni azokat a rezignált és bölcs so-
rait, amelyekben a 2000 szeptemberében 50 éves
KFKI-nak errõl az idõszakáról vallott [4], ha azok né-
hány kitételét bizonyára másképp fogalmaztam volna.

Lénárd a következõ 12 évben lényegében politi-
kusként tevékenykedett. Amikor 1990-ben Kosáry
Domokos, az MTA elnöke – megígérve, hogy az aka-
démián nem lesz boszorkányüldözés – azt kérte aka-
démikustársaitól, hogy aki esetleg úgy érzi és akirõl
úgy érzik, hogy talán túlságosan exponálta politikai-
lag magát, az vonuljon egy sorral hátrább és igyekez-
zék csöndes, szakmai munkával megmutatni, hogy
az akadémiai tagságra érdemes [5], Lénárd azon ke-
vesek közé tartozott, akik ezt zokszó nélkül megtet-
ték. Immár 65 évesen ismét a tudomány felé fordult,
és még 28 éven át mutatott fel korához képest szinte
hihetetlen produktivitást. 1995-ben jelentette meg
kétkötetes munkáját a valószínûségszámítás és a sta-
tisztika alapjairól [6]. 2000-ben egyszerzõs cikket
publikált a Physical Review E -ben a hiszterézis sto-
chasztikus modelljérõl [7]. A stochasztikus folyama-
tokról egy sereg munkája lappang publikálatlanul az
arXiv repozitóriumban, de tucatnyi, ebben az idõ-
szakban megjelent tudományos közleménye közül az
egyik munkájára, amelyet 2003-ban Guba Attilával
és Makai Mihállyal együtt tett közzé [8], máig 126
független hivatkozás érkezett. 2007-ben kezdõdött
rendkívül gyümölcsözõ publikációs tevékenysége
Pázsit Imrével, amely haláláig tartott, de még 2020-
ban is eredményezett új cikket.

Visszavonulása után a volt KFKI-sok közül kevesen
tartották Lénárddal a kapcsolatot. A középkorúak több-
sége elfelejtette; a fiatalok már a nevét sem ismerik,
vagy ha mégis, akkor csak eltorzított, negatív felhangú
legendákból. Én novemberi születésnapja elõtt rendsze-
resen felhívtam telefonon, és utána – általában közvet-
lenül karácsony elõtt – jó néhányszor meglátogattam.
Utoljára 2018. december 20-án jártam nála. Fizikailag
már nem volt jó állapotban, de szelleme briliáns volt.
Kérésének megfelelõen, friss információt és egy táská-
nyi írott anyagot hoztam neki Dubnából, az ott 2035-re
megépítendõ új pulzált neutronforrásról (2018-ban még
két terv létezett: egy gyorsító alapú változat és a 2020
nyarán született döntés alapján végül is megépítendõ új
impulzusreaktor). Lénárd elmondta véleményét mindkét
variánsról; minden részlet behatóan érdekelte. 2019
õszén is készültem a küszöbön álló telefonálásra, majd
a látogatásra, de erre már nem kerülhetett sor.

Pál Lénárdot sok pályatársa kezelte és ma is sokan
kezelik súlyos fenntartásokkal, sõt ellenszenvvel.
Nem volt és nincs meg bennük az a bölcsesség, amely
Lénárdot élete utolsó két és fél évtizedében jellemez-
te, és amely a múltba nézéshez elengedhetetlenül
szükséges. Pedig õk is, Pál Lénárd is az egységes ma-
gyar fizikai kultúra részei. Saját magunk és utódaink
felelõssége, hogy ezt a kultúrát nemzeti értékként
õrizzük meg a jövõ számára.
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