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AZ ÉTERTŐL A SÖTÉT ANYAGIG

Dr. Louis Komzsik,  
az elfeledett tudósok krónikása

Dr. Louis Komzsik, a magyar születésű 
mérnök-matematikus, bár az érettségi 
után focista szeretett volna lenni, ezért 

tornatanárnak készült, azonban a korlátgyakorlatot 
nem sikerült megfelelően végrehajtania. Annál jobb 
volt viszont matematikából, olyannyira, hogy érett-
ségiznie sem kellett, a középiskolai tanulmányi 
eredményeinek köszönhetően felmentést kapott. A 
tudományok iránti szeretetét egy jó pedagógusnak 
köszönheti, ugyanis Vid atya ferences rendi mate-
matika tanár tett rá nagy benyomást és ő keltette 
fel az érdeklődést benne a matematika iránt. 

Ennek eredményeként a 
Műegyetemre jelentkezett, 
ahol hajógyári ösztöndíjas lett, 
diploma után pedig azonnal a 
hajógyárban kezdett dolgozni. 
Itt ismerte fel, hogy szeretné 
továbbfejleszteni matematikai és 
számítástechnikai képzettségét. 

Munka mellett elvégezte az 
ELTE-n a programozó matema-
tikus szakot, majd a műegyetemi 
doktorátus megszerzése után, 
1981-ben Amerikába költözött. 

Mindössze három hónapos 
angoltudással bejutott a McDon-
nell Douglas repülőgépipari 
vállalathoz állásinterjúra, ahol – 
mint mondta – szerencséje volt, 
ugyanis egy német származású 
szakemberhez került, akivel 
sikerült – német nyelvtudásának 
köszönhetően – hozzáértését 
elfogadtatnia. 

Amerikai karrierje az MSC (McNeal Schwendler 
Corporation) és UGS (Unigraphics) vállalatoknál 
folytatódott, végül a Siemensnél fejeződött be 
2016-ban.

A világ minden szegletében ismerik munkásságát: 
nemcsak felismerte a numerikus módszerek, ezen 
belül a Lánczos-módszer alkalmazásának lehetősé-

geit, hanem széleskörű gyakorlatban is használható 
értékké tette. A mai napig ceruzával, papíron végzi 
a matematikai fejlesztést, és az évtizedek során 
mindig büszke volt arra, hogy iskolai végzettségét 
kizárólag Magyarországon szerezte, még angolt 
sem tanult az USA-ban.

A professzor úr méltán híres arról, hogy a legbo-
nyolultabb dolgokról is tud közérthető, sőt élvezetes 
előadást tartani. 

Nem véletlen, hogy gyerekkori barátja, Jeney 
Attila, az Arany Oroszlán Kulturális Egyesület 
elnöke, nem kevés egyeztetés árán felkérte, hogy 
tartson több ismeretterjesztő előadást itthon, 
Magyarországon. A professzort olyan embernek 
mutatta be, aki furcsa módon mindenben jó: a 
sportban, az irodalomban és persze olyan tevé-
kenységekben, amelyek érdemben előreviszik a 
világot. És ez így is van, hiszen Dr. Louis Komzsik 
kutat, szoftvert fejleszt, könyveket ír, és nem utol-
sósorban miután alkalmazott matematikát tanított a 
University of Californián, Irvine-ban, nemsokára egy 
magyar egyetemen is oktatni fog.

Lánczos Kornél,  
a méltatlanul elfeledett tudós
Lánczos Kornél Budapesten hunyt el 1974. június 
25-én. Komzsik professzor szerint a világ legszéle-
sebb körben alkalmazott numerikus megoldásának 
megalkotója Magyarországon sokkal több figyelmet 
érdemelne, mert amíg külföldön az Ír Tudomá-
nyos Akadémia rendes tagja, a Trinity College 
díszdoktora, az Amerikai Matematikai Társaság 
Chauvenet-díjazottja, addig itthoni elismertségét az 
Eötvös Fizikai Társaság Tiszteletbeli tagsága jelenti, 
illetve az, hogy a Lánczos Kornél Gimnáziumot róla 
nevezték el.

– Az ELTE-n Kátai Imre professzor jóvoltából 
ismertem meg a Lánczos-módszert. Miután a 70-es 
évek elején, a Műegyetemen – hajógyári ösztöndíjas 
hallgatóként – kiváló oktatóktól már megismer-
hettem ezt a numerikus számítási módot, az első és 
egyetlen magyarországi munkahelyemen, a Magyar 

A mérnök-matematikus a világ első polgári célú végeselem analízis szoftvere, a Nastran 
sajátérték-számítási módszerét fejlesztette tovább, aminek eredményeként ma már rendkívül 
nagy szabadságfokú (több százmilliós) modellek is könnyen analizálhatók. A University of 
California nyugdíjas alkalmazott matematika professzora hamarosan az egyik nívós magyar 
egyetem doktori iskolájában oktatja majd a hallgatókat távoktatás formájában Amerikából. 

SÓS 
ÉVA
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Hajó- és Darugyárban pedig szerencsére az új 
megoldásokra nyitott vállalatvezetés volt, így lehe-
tőségünk volt az új típusú mérnöki számítások kipró-
bálására, majd ezek bevezetésére. Szerencsére az 
MSC-nél (ahol amerikai karrierje indult – a szerk.) 
sikerült a cég fejlesztőit meggyőznöm arról, hogy 
van jobb, hatékonyabb számítási módszer annál, 
mint amit a Nastranban használnak. A cég veze-
tősége elfogadta a javaslatomat, így lettem ismert 
a végeselemes szakmában. Azóta a világ minden 
szoftverébe beépítették a Lánczos-módszert. 
Természetesen olyan módosításokkal, amelyek 
tükrözik az évtizedek alatt bekövetkezett számítás-
technikai változtatásokat a szuperkomputerektől a 
felhőben történő végrehajtásig – mondta Dr. Louis 
Komzsik. – Írtam róla könyvet is, Lanczos-method – 
History and evolution címmel, ami később megjelent 
magyarul, kínaiul, japánul és koreai nyelven is.

Emellett féltucat olyan könyvet is jegyez, 
amelyek a matematikát vagy fizikát népszerűsí-
tették – tudománytörténeti, ismeretterjesztő köte-
teket. – Mindig érdekeltek a számok mögött lévő 
történeti hátterek, majd az unokáim miatt fizikai 
jelenségekről is írtam könyveket, gravitációról, 
forgási jelenségről. Kettő ezek közül magyarul is 
megjelent: egy matematikai, Három a világ (érde-
kességek a trilitonoktól az ókori geometrián, a 
görög építészeten keresztül a bennünket körül-
vevő számtalan trichotómiáig) és egy fizikai, az Égi 
kerekek örökké forognak címmel, amelynek 15 
fejezete hatalmas ívet ír le, az emberiség hajnalától 
a centrifugális és a Coriolis-erő, az Eötvös-hatás 
és az Euler-erő, valamint a gravitáció földi jelen-
ségeinek vizsgálatán át világegyetem hiperuniver-
zumban feltételezett mozgásáig – természetesen 
számtalan tudománytörténeti érdekességet bemu-
tatva, élvezetes, olvasmányos stílusban. Ezek a 
fiatalabb generációnak szóló könyvek, hétköznapi 
szintű matematikával, de történelmi jellege nagyon 
érdekessé teszi mindenki számára. 

„Elképesztő mennyiségű információ özönlik 
felénk, csak kapkodjuk a fejünket, és egyre elke-
serítőbb, hogy ezek egyre nagyobb része butaság, 
még rosszabb esetben félrevezető információ. 
Meg kell becsülnünk azokat, akik józan tárgyila-
gossággal tárják elénk a gondolataikat, pontosan 
jelezve a lehetséges korlátokat, elemezve a korábbi 
feltételezéseket, megtalált megoldásokat és azt, 
hogy hol tartunk, merre halad a tudomány, milyen 
hipotéziseket állítottak fel, hol lehetnek a határaink, 
hol kezdődik a filozófia, a hit…” – írta Jeney Attila, a 
könyveket ajánlva.

50 éven belül átütő felfedezés
Legutóbbi tudománytörténeti előadásában, amelyet 
augusztus 6-án tartott a magyar fővárosban, a 
professzor rendkívül jól érthető rendszerben ismer-

tette a klasszikus gravitációs elmélet komponenseit 
– mint Platón étere (Aether egyébként a görög mito-
lógiai alak, Erebosznak a gyermeke, az örök vilá-
gosság és a lég istene), Galilei guruló golyói, Newton 
elrepülő Holdja, Kepler ellipszisei, Lagrange pontjai 
és Le Verrier anomáliája –, amelynek köszönhetően 
az előadást záró témakör, a gravitáció megmagya-
rázatlan jelenségei és titkai mindenki számára jól 
átláthatóak voltak.

Dr. Louis Komzsik most sem győzte hangsúlyozni 
egy magyar tudósnak, Eötvös Lorándnak a témához 
való rendkívüli hozzájárulását: az Eötvös-szabály, 
az Eötvös-hatás, az ekvivalencia elve, az Eötvös 
gravitációs gradiens és az Eötvös-inga nélkül ma 
nem lenne annyira egyértelmű a modern gravitációs 
elmélet alapját képező görbült tér elmélet, Einstein 
bizonyítékai (a Mercury anomália megoldása és a 
fénysugarak gravitációs elhajlása) sem. Einstein 
jóslatai (a gravitációs vöröseltolódás és gravitá-
ciós hullámok) és az azzal kapcsolatos kételyek is 
részletezésre kerültek, illetve Eötvös nemzetközi 
elismerései mellett az is kiderült, hogy létezik egy 
Eötvös-csúcs és kráter is, valamint Eötvös kevésbé 
ismert költői tehetségéből is kaphattak ízelítőt a 
résztvevők. A professzor szerint a gravitáció és 
Eötvös Loránd munkássága rendkívül fontos és 
érdekes téma, ezért könyvet is írt róla.

- A méltatlanul elfeledett tudósok közé tartozik 
Karl Schwarzschild, aki 1916 végén megkapta 
Einstein gravitációról szóló értekezését és egyben 
behívóját is a nyugati frontra, ahol 2 év alatt teljes 
analitikai megoldást talált Einstein egyenle-
tére, olyannyira, hogy a mai napig ezt a Schwar-
zschild-megoldást követik a levezetés során. 
Schwarzschild nevezte meg elsőként a fekete lyuk 
lehetőségét is, azonban a mustárgáz hatására 
elvitte a tüdőbaj, így életében soha nem ismerték el 
megoldását. 

Hasonlóan szomorú a története Jurij Vaszilje-
vics Kondratyuk ukrán származású szovjet raké-
takutatónak, aki az 1916-17-es években az orosz 
forradalom idején szibériai száműzetésbe került, 
ahol leírta a gravitációs lendítést, a parittya-elvet, 
amelyet a mai napig alkalmaznak az űriparban.

- Jelenleg az a kérdés foglalkoztatja a szakem-
bereket, hogy hogyan lehetne az elektromágneses, 
nukleáris és gravitációs jelenségeket összefoglalni 
egy matematikai rendszerbe. A következő 50 évben 
várható egy olyan nagy előrelépés, ami legalább 
olyan meghatározó lesz, mint az, amit Newton vagy 
Einstein tett le az asztalra. Ez vagy megválaszolja 
az eddigi kérdéseinket a sötét anyaggal kapcso-
latban, vagy magfizikai szempontból fogjuk megér-
teni. Viszont ahogy Einstein sem írta felül Newtont, 
úgy ez is inkább kiterjeszti és pontosítja majd az 
eddigi elméleteket – jósolta a mérnök-matematikus 
professzor.  
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