
Simonyi Károlyról jelentôs hazai irodalom, könyvek,
cikkek állnak rendelkezésre. Staar Gyula három köny-
vébôl a Beszégetéseket [1] emelem ki, Erdôsi Gyula [2]
pedig Simonyi tanitványaitól és tisztelôitôl gyüjtött ösz-
sze megemlékezéseket. 2011-ben Budapesten négy em-
lékülés került megrendezésre [3]: a Mûegyetemen a Fi-
zikai Társulat, az Óbudai Egyetemen az IEEE Hungary
Section, az MTA, valamint a KFKI-RMKI tartott Simonyi-
napot. A BME rendezte régi tartozását, májusban avat-
ták fel az új Q épület legnagyobb és legkorszerûbb, Si-
monyi Károlyról elnevezett elôadótermét, októberben

pedig ugyanitt szobrát. A BME-OMIKK poszterkiállitás
rendezett Simonyi életérôl és munkásságáról (Árvayné
Kucser Judit és Csurgay Ildikó). DVD is készült róla a
„Magyar Tudomány és technika nagyjai” sorozatban (BME-
OMIKK). 

Én 1947 februárban szereztem villamos tagozatos gé-
pészmérnöki oklevelet. Mûegyetemi tanulmányaim ha-
sonlók voltak Simonyihoz. Pogány Bélától tanultuk a fi-
zikát, tôle az elméleti villamosságtant is, Stachó Tibor-
tól a matematikai analizist, Babits Viktortól a rádiótech-
nikát. A Mûegyetem Villamoskara csak 1950-ben léte-
sült, a Gyengeáramú Tanszéket is 1950-ben foglalta el
Barta István. Mi régen a híradástechnikából csak a táv-
író-távbeszélô-technika és a rádiótechnika kollokviumi
tárgyakat kaptuk, az elméleti villamosságtan azonban
döntô mértékben az elektromágneses hullámokkal fog-
lalkozott. Itt említeném Pogány: Elektromágneses tér c.
könyvét (1927). Simonyi nagyszerû Elméleti Vilamosság-
tana 1952-ben, Villamosságtana pedig 1962-ben jelent
meg. Ezeket minden villamosmérnök bibliaként forgat-
ja, külföldön is (német és orosz fordítások).

Simonyi Károly gépészmérnöki oklevelének megszer-
zése (1940) után Pöschl Imre tanársegédje lett, A Mûe-
gyetem mellett Pécsett jogi doktorátust szerzett. 1943-
ban Bay Zoltán vette ôt fel tanszékére, mely a Budafoki
út 8. mellett a Tungsram Kutató- laboratóriumában is mû-
ködött. Simonyi a Mûegyetemen az 1 millió V-os kaszkád-
generátor épitésében vett részt. 1944 nyarán a Tungs-
ram Kutató radartémával foglalkozó részlege Nódrád-
verôcén folytatta a kutatásokat. Simonyi Károly Ducza
Károllyal (Melbourne) együtt végzett kisérleteket [2]. A
Verôcei Szigeten észleltek a radar jelek mellett hangát-
vitelt is, igy a rádiótelefont (a mobil ôsét) hazánkban ôk
kezdték el fejleszteni.

1946-ban Simonyi Károly az orosz hadifogságból ha-
zatérve Bay Zoltánnál folytatta kutatómunkáját. A hazai
és nemzetközi híradástechnikai kutatások történelmi
eredménye a sikeres holdradar volt, amelyet Bay veze-
tésével egy nagyszerû csapat, Bay Zoltán „Aranycsa-
pata” valósított meg. Csak néhány kiemelkedô tagjáról
szólok: Simonyi Károly, Bodó Zalán és Pócza Jenô, ké-
sôbb nemzetközileg elismert professzorok. Mindhármu-
kat eltávolították tanszékükrôl a BME-n, illetve az ELTE-n
(Pócza). Takács Lajos, Bay Zoltán matematikusa a Cleve-
landi Egyetem professzora lett. Budintsevits Andor ki-
vitelezte Bay elképzeléseit, ô készitette a statisztikus,
adatgyûjtô Coulométert. Barta István professzor adott tan-
székén dolgozószobát Simonyinak tanszéke elvesztése
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után. Itt írta neg Csurgay Ildikó segítségével a „Fizika
kultúrtörténetét”. Ez a legnagyszerûbb könyv, amit éle-
temben olvastam.

Én 1946-ban találkoztam Simonyival, aki Bay Zoltán
távollétében helyette az elméleti villamosságtant adta
elô és kiemelkedô elôadásokat tartott. Az Atomfizika tan-
széken azonban a háború után semmilyen lehetôség nem
volt kisérleti munka folytatására. 1948 februárban Bay
Zoltán felvett doktorandusznak a Tungsram Kutatóba. He-
lyetteséhez, Szigeti Györgyhöz osztott be, akitôl min-
den segítséget megkaptam doktori munkámhoz és ér-
tekezésemhez. Bay Zoltán már májusban menekülésre
kényszerült. Tanszékét távollétében Simonyi vezette, ve-
le folytattam a konzultációkat, majd hozzá nyújtottam be
értekezésemet. 1949 juniusban szereztem mûszaki dok-
tori oklevelemet [4]. 1948-ban Simonyi professzor lett a
Soproni Egyetemen. Itt építette meg 800 keV-os Van der
Graaf gyorsítóját és végezte hazánkban az elsô sikeres
elem-átalakitást. 

1950-ben Simonyi Kovács István igazgató meghívá-
sára a KFKI Atommagfizikai Osztály vezetését vállalta.
Ugyanakkor a Mûegyeten az Elméleti Villamoságtani tan-
szék vezetésére is kapott kinevezést. Bay Zoltán Atom-
fizika tanszékét Kovács István vette át spektroszkópia
témával. Simonyi tanszéke a dunaparti épület elkészül-
téig (1958) Bay Zoltán tanszékének szobáiban mûködött.

Simonyi a KFKI-ban 1957-ig építette nagyenergiájú
gyorsítóit, a KFKI igazgatóhelyettese lett. Ezeket ma is
alkalmazzák. Különösen fontos alkalmazásuk az RBS,
a félvezetô és nanotechnológiában az elemzés és szer-
kezetvizsgálatok hatékony módszere [5]. Az ionimplan-
tációt a félvezetô technológia használja [5]. 

A forradalom után hajsza indult Simonyi ellen, ô ön-
ként távozott a KFKI-ból és a BME Elméleti Villamosság-
tan tanszékén folytatta munkáját. Itt írta meg Elektron-
fizika tankönyvét, mely az elektroncsövek mellett már
félvezetôkkel is foglalkozott. Azután itt is hajsza indult
ellene, 1970-ben lemondott tanszékérôl. Ekkor fogott fi-
zikatörténeti könyvének megírásához, amiért Széchenyi
dijat kapott. A német és orosz kiadások után az angol
fordítás fia, Charles Simonyi (Microsoft) közremûködésé-
vel készül.

Simonyi Károly rehabilitációjára csak 1989 után ke-
rült sor. Az MTA levelezô, majd rendes tagjának válasz-
totta. Teller Edével egyszerre lett a BME díszdoktora.
1995-ben beszéltem vele utoljára, Budintsevits Andor
nekrológjának megírására kértem. Ô ezt már nem vál-
lalta egészségi állapota miatt és rám hárította. Kérésé-
nek eleget tettem, írásom a Fizikai Szemlében jelent meg.
Simonyi Károly haláláig dolgozott a „Magyarországi fi-
zika kultúrtörténetén”. Az elsô világháborúig jutott el.
Kézirat hagyatékát Staar Gyula rendezte sajtó alá és
jelentette meg a Természet Világa külön kiadványában.

Szellemi örökségének gondozásával volt munkatár-
sa, Csurgay Ildikó foglalkozik. Ô kezdeményezte és bo-
nyolította le szobrának megvalósítását, Veres Sándor
szobrászmûvész alkotását.

Simonyi Károly legendás elôadásaival a magyar mér-
nökök nemzedékeit képezte. Nagyszerû könyveit azóta
is használják a mai mérnökök és egyetemi hallgatók. A
diákság Simonyi Károly Szakkolégiuma az ô szellemé-
ben folytatja munkáját. A „Fizika kultúrtörténete” min-
den mérnöknek és fizikusnak kötelezô olvasmány. 

Simonyi Károly szellemóriás volt, példaképem. 
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