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A Bolyai János Matematikai Társulat és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat folyóirata

A KöMaL
támogatói

Dr. Simon László matematikus, az ELTE Emeritus 
Professora, az MTA matematikai tudomány doktora 
pontosan fél évszázadon keresztül volt a KöMaL 
fizika szerkesztőbizottságának tagja. Ebből az 
alkalomból szerettük volna felköszönteni az idei Őszi 
Ankéton, megkérve, hogy mondjon néhány mondatot 
a Lapnál eltöltött éveiről. Sajnos ezt élőszóban nem 
tudta elmondani, helyette az alábbi sorokat írta a mai 
versenyzőknek:

Sok szeretettel köszöntöm az Ankét résztvevőit, gratulálok a díjazottaknak. A 
következőkben röviden ismertetni szeretném, hogyan és mikor kapcsolódtam be a 
KÖMAL munkájába. 1958-ban érettségiztem a Budapesti József Attila (most 
Budai Ciszterci Szent Imre) Gimnáziumban. Kedvenc tárgyaim a matematika és a 
fizika voltak. Fizikatanárom Kunfalvi Rezső tanár úr volt, akit nagyon kedveltem. 
Középiskolás koromban részt vettem a KÖMAL matematikai feladatainak 
pontversenyén. Érettségi után felvettek az ELTE TTK matematika-fizika szakára, a 
harmadik évtől lehetőség volt az alkalmazott matematika szakon folytatni a 
tanulmányokat. Kunfalvi tanár úr már egyetemista koromban beszervezett a fizika 
feladatok javításába, majd a fizika rovat feladatainak és azok megoldásának 
átnézésébe és korrigálásába (elsősorban) matematikai szempontból. Így 1971-
ben a fizika rovat Szerkesztőbizottságának tagja lettem. Azóta is nagy örömmel 
veszek részt a megoldások javításában, illetve később a megoldásszövegek, majd 
a kiűzési szövegek korrekciójában a matematika szemszögéből. Elnézést kérek, 
hogy egészségi állapotom miatt személyesen nem tudok részt venni az ankét 
munkájában. Még egyszer szívből gratulálok a díjazottaknak, és mindannyiuknak 
további sok sikert kívánok.

Simon László

Köszönjük volt munkatársunk sok-sok évtized alatt végzett precíz, alapos és 
nagyon hasznos munkáját. Ő volt az összekötő kapocs a KöMaL két 
szétválaszthatatlan része, a matematika és fizika között. Emlékét megőrizzük.

A Szerkesztőbizottság

Simon László (1940–2021)
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A KöMaL
támogatói

Budapesten született, 
több Európai egyete-
men tanult, Zürichben 
szerzett vegyészmér-
nöki diplomát, Genfben 
doktorált kémiából. Itt 
i s m e r k e d e t t  m e g 
feleségével, Lavellée 
Mártával.
 

Nagyon szerette a hegyeket, nagy túrázó volt, 
a téli túrák során elsőként használt sítalpat. 
Feleségével és túrázó társaival több európai 
hegyet meghódított. Néhány hegycsúcsot 
elsőként mászott meg, i l letve néhány 
útvonalat elsőként járt be télen, ezért több 
földrajzi hely is őrzi nevét.
 

Budapestre  tör ténő hazatérése után 
földrengés-tudománnyal, meteorológiával és 
csillagászattal foglalkozott. A Budapesti 
Földrengésszámláló Intézet vezetőjeként, 
illetve meteorológusként dolgozott.

A hegyeket nem csak kívülről szerette: kiváló barlangász 
volt, az 1900-as évek elején ő vezette a Pál-völgyi-barlang 
feltárását, és egyik első bejárója volt a Tapolcai-
tavasbarlangnak.
 
1920-tól a Közgazdasági Egyetemen tanított matemati-
kát. A valószínűségszámítás és a matematikai statiszti-
ka első jelentős hazai képviselője. A témakörben több, 
mint 80 mű jelent meg tőle magyar és idegen nyelven.

Jordán Károly (1871–1959)


