
Gábor Dénes

Gábor  Dénes  apja,  Günszberg  Bernát  a  Magyar  Általános  Kőszénbánya 
Részvénytársaságnál dolgozott,  kezdetben főkönyvelőként, majd mint cégvezető és végül a 
cég  igazgatója.  Anyja  Jakobovits  Adél.  Gábor  Dénes  fizikus,  elektromérnök,  feltaláló, 
egyetemi tanár, a holográfia atyja 1900. június 5-én született Budapesten, szülőháza a Rippl-
Rónai  utca  25.  szám alatt  található.  2000.  június  6-án emléktáblát  helyeztek  el  szülőháza 
falán.
 Apja  1902-ben  engedélyt  kapott  arra,  hogy  Dénes  György  és  Endre  fiaival  együtt  a 
családnevüket „Gábor”-ra változtassák. Apja nagyon korán, már hatéves kora előtt Edisonról 
mesélt fiának, és Verne-regényeket olvasott fel neki.

Elemi iskolai tanulmányait  a Szemere utcai Elemi Népiskolában végezte 1906-1910 
között,  a középiskolát  a Markó utcai  Magyar Királyi  Állami Főreáliskolában 1910-1918 – 
ban.  14 éves  korában beleszeretett  a  fizikába:  az  atomfizika  és  az elektronok viselkedése 
érdekelte. Mély matematikai ismereteit olyan kiváló szakemberektől sajátította el, mint Fejér 
Lipót, Kürschák József és Rados Gusztáv. Hálásan emlékezett vissza tanárai közül Galamb 
Sándorra,  Földessy  Gyulára  és  Szemere  Samura,  akik  egyetemi  rangú  tanárok  voltak. 
Fizikatanára  Frank  János  igazgató  volt,  aki  saját  kezével  és  saját  pénzéből  szerelte  fel 
gyönyörűen a Markó utcai reáliskola fizikai szertárát.

Első szabadalmainak bejegyzése 1911. november 14-én volt, amit az előző év október 
8-án jelentett be. 1915-ben a család nagyobb lakásba költözött, itt volt lehetőség egy családi 
laboratórium kialakítására  is.  Endre  öccse  szerint  bátyja  érdekes  és  látványos  kísérleteket 
állított össze a család számára. Korai szabadalmával és gimnáziumi teljesítményével együtt 
sem tekinthető csodabogárnak, gyermekkora óta kedvelte a sportot, zenét és a nyelvtanulást. 
Gimnáziumi  évei alatt  megismerkedett  a  fizika alapelveivel,  Abbe mikroszkópelméletével, 
Huygens elveivel és a színes fényképezés Lippmann-féle módszereivel. Hamarosan az osztály 
legjobb futói és ugrói  között  tartották számon,  itt  alakult  ki  testi  adottsága,  amellyel  még 
idősebb korában is jó teniszjátékosnak bizonyult. 1918. március 6-án érettségizett, és még e 
hónap 15-én behívták katonai szolgálatra. A tisztképző tanfolyam befejeződése után az észak-
olasz frontra vezényelték. Hogy ne legyen problémája, napi 200 szavas tempóval megtanulta 
az  olasz  nyelvet  a  német,  angol  és  francia  nyelv  után,  de  nem  volt  szüksége  olasz 
nyelvtudásának kipróbálására.

1918  novemberében  beiratkozott  a  Magyar  Királyi  József  Nádor  Műszaki  és 
Gazdaságtudományi  Egyetem gépészmérnöki  osztályába.  Az első  műegyetemi  évet  kiváló 
eredménnyel zárta. 1920-ban a Berlin-Charlottenburgi Műegyetemre iratkozott,  de a fizikát 
nem  a  műegyetem  fizikusaitól  tanulta,  hanem  átment  a  tudományegyetemre  Einstein 
szemináriumait  hallgatni:  „Einstein  szemináriumán  nyolc  Nobel-díjas  ült  a  Physikalischen 
Colloquium első padjában. Ezek voltak igazi tanáraim.” Einstein előadásai mellett  Planck, 
Laue és Nerst előadásait is hallgatta.
 1924-ben  elektromérnöki  diplomát  szerzett,  1927-ben  doktori  értekezést  írt  a  katód 
sugárcsőről,  munkája  az  egyik  első  nagysebességű  katódsugár-oszcilloszkóp  kifejlesztése 
volt.

A doktori cím megszerzése után a Siemens és Halske cég kutatómérnöke lett. Hat éven 
keresztül (1927-1932) Siemenstadtban lakott és dolgozott, de a berlini tudományegyetem és a 
dahlemi  Kaiser  Wilhelm  Intézet  szemináriumait  is  hallgatta,  hogy  a  fizika  legújabb 
eredményeiről értesüljön.
 Inspiratív  találkozók  is  gazdagították  mindennapjait,  éttermekben  és  kávéházakban 
találkozott barátaival, Neumann Jánossal, Wigner Jenővel, Polányi Mihállyal, Szilárd Leóval 
és az újságíró Kolstler Arthurral.



 A Siemens cégnél a katódsugár oszcilloszkóp terén szerzett nagy tapasztalatot.  Az 
oszcillográfok  és  a  nagyfeszültségű  tranziens  jelenségek  terén  ért  el  eredményeket,  de 
elsődleges feladata a hagymagyökerek sugárzásának lezárása volt. E problémát Reiter Tibor 
vetette fel, mely szerint a növekvő hagymagyökér sugárzást bocsát ki, amely fokozza a mi- 
tózist.  Ezzel  kapcsolatban  több,  mint  száz  kísérletet  végzett,  de  végül  is  nem  jutott 
megnyugtató  eredményre.  1932-1933-ban  a  Siemens-Reinger-Veifa  cégnél  dolgozott 
Erlangenben, majd a náci hatalomátvétel után Magyarországra költözött.

1932-től  plazmajelenségekkel  kezdett  foglalkozni,  1934-35-ben  a  Tungsram 
kutatólaboratóriumában plazmalámpával  kísérletezett  Budicsevits  Andor segédletével,  de a 
lámpák  magyarországi  gyártására  nem  került  sor,  mert  az  Egyesült  Izzó  nem  kívánta 
megvásárolni szabadalmát. Ekkor az Egyesült Izzóban megbízást teljesített Polányi Mihály, 
akit még Berlinből ismert, kutatóként dolgozott Bródy Imre és Szelényi Pál, Bay Zoltán csak 
később került oda. Az Egyesült Izzó vezérigazgatója, Aschner Lipót hozzájárult, hogy fizetés 
nélkül,  vendégkutatóként  dolgozhasson a  laboratóriumban,  de  a  plazmalámpa  szabadalma 
helyett inkább állást ajánlott fel, amit Gábor Dénes nem fogadott el.

1937-ben véglegesen Angliában telepedett le: Orován Egonnal és Polányi Mihállyal 
együtt emigrált.
1948-ig a British Thomson-Ouston Társaság kutatólaboratóriumában dolgozott Rugbyben.

Családi  életében is változások történtek,  1936. augusztus 8-án megnősült,  feleségül 
vette Marjorie Luise Butlert. 1942. október 25-én meghalt édesapja, így1946-ban édesanyja 
hozzá és testvéréhez költözött Angliába.

1947-ben találta fel a hologramot, amiért 1971-ben Nobel-díjat kapott. A holográfia 
csak a lézer felfedezésével, az 1960-as években terjedt el. A hologram jelentése „teljes kép”. 
A hologramba „befagyasztott” fényhullám bármikor „feléleszthető”, és más fényhullámokkal 
interferenciába hozható.  Az első lézerhologramját 1963-ban mutatta be.
 1949 és1958 között  az Imperial  College-ban elektronikát  adott  elő,  1956-ban a  A Royal 
Society tagjává választották. 1958-1967 között az alkalmazott elektronfizika professzora volt.

 Gábor  Dénes  mérnöknek  vallotta  magát,  annak  ellenére,  hogy számos  munkához 
fizikusnál is fizikusabb módon látott hozzá.
Számos  nehéz  probléma  megoldásával  foglalkozott.  Megszerkesztett  egy  Wilson-féle 
ködkamrát,  holografikus  mikroszkópot,  univerzális  analóg  számítógépet,  lapos  színes  tv-
képcsövet és egy új típusú termionikus átalakítót. Már 1928-ban felvetetette – Szilárd Leóval 
folytatott  eszmecseréje  során  -  az  elektromikroszkóp  elkészítésének  ötletét.  A sík  képcső 
mégsem  az  ő  nevével  lett  híres,  Sinclair  volt  az  a  kutató,  aki  észrevette  Gábor  Dénes 
szabadalmi jogának lejártát, és árulta az eljárást saját neve alatt.

Gábor Dénes munkásságát  a teljes térhatású fényképezési  eljárás feltalálásáért  és a 
fejlesztésben való közreműködéséért 1971-ben Nobel-díj odaítélésével ismerték el.
Élete során közel 100 szabadalmat jelentett be, amelyek mindegyike egy külön tanulmányt 
érdemelne. 

Az információelmélet alapjaival is foglalkozott. Nevéhez kapcsolódik az információs 
kvantum,  a „logon” fogalmának bevezetése,  ez  a  legkisebb elemi  jel,  amit  még érzékelni 
tudunk.

Az 1960-as évekből érdeklődése fokozatosan a jövőkutatás felé fordult. 1968-ban részt 
vett a Római Klub megalapításában, ez a tagság fórum volt azok számára, akik a Föld és az 
emberiség jövőjéért aggódtak.

1962-ben  látogatott  először  Magyarországra.  1964-ben  a  Magyar  Tudományos 
Akadémia  tiszteletbeli  tagja  lett.  Ekkortól  kétévente  hazalátogat  a  Magyar  Tudományos 
Akadémia meghívásának eleget téve.
Büszkén  vállalta  magyarságát,  társaságban  önfeledten  énekelt  magyar  nótákat.  Soha  nem 
szakadtak meg a szülőhazájához kötődő gyökérszálak.



 Utcát sem Angliában, sem Magyarországon nem neveztek el róla, viszont több intézmény is 
viseli  a  nevét.  Budapesten  1992-ben  létesült  a  Gábor  Dénes  Informatikai  Főiskola, 
Debrecenben a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Középiskola. Szegeden található a Gábor 
Dénes Gimnázium és Műszaki Középiskola, amely minden évben megrendezi a Gábor Dénes 
Országos Számítástechnikai Emlékversenyt.

Másfél tucatnyi kitüntetése és tiszteletbeli tagsága közül a Nobel-díj mellett a Magyar 
Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagságára volt legbüszkébb. 1970-ben a Brit Birodalmi 
Rend Parancsnoka, 1971-ben a Francia Fizikai Társaság Holweck- díja kitüntetést kapta meg.

1967-ben nyugdíjba vonult, de kapcsolata nem szűnt meg az egyetemmel, szobáját és 
professzori  tagságát  megtartotta,  és  ebben az  évben a  Nemzetközi  Kommunikáció  Intézet 
Cristophoro Colombo - díját kapta. 
Berlini  barátja,  a  színes  televíziózás  nagy  egyénisége,  Goldmark  Péter  a  Columbiai 
Boadcasting System laboratórium igazgatója lett, és egy életre szóló vezetői pozíciót ajánlott 
fel neki magas fizetéssel, ám ő nem fogadta el, csak egy részidős konzultánsi megbízatásra 
szerződött. 
1968-ban a Philadelphiai Franklin Intézet Albert Michelson - érmét kapta meg. 

Nyugdíjas korára valósult meg az az álma, hogy Róma mellett a tengerparton villája 
legyen. A nyugdíjas évek nyári hónapjait itt töltötte, a többit pedig felváltva Angliában, az 
USA-ban és a kongresszusokon.

1974-ben súlyos agyvérzés érte, de felesége segítségével képes volt hosszabb utazásra 
is, így látogatta meg 1977-ben az újonnan létesített Holográfiai Múzeumot New Yorkban.
1978 őszén állapota súlyosbodott, és 1979. február 8-án Londonban meghalt. 
Tisztelői, méltó emlékként 2000. június 6-án Gábor Dénes-emléktáblát helyeztek el a Magyar 
Szabadalmi Hivatal előtt, amelyen egy nap-hologram is látható.

Meghökkentő módon, Gábor Dénes halála után ismeretlen volt sírhelye, ennek hollétét 
Kovács László, a Berzsenyi Dániel Főiskola Fizika Tanszékének tanára kezdte el kutatni.
Megtudta, hogy Kürti Miklós, a világhírű kutató professzor ott volt a hálaadó istentiszteleten a 
templomban, de a sírhelyről nem tudott felvilágosítást adni. T. A. Allibone professzor mondta 
a  búcsúbeszédet,  de  ő  is  csak  azt  tudta,  hogy  elhamvasztották  Gábor  Dénest,  a  hamvak 
elhelyezéséről ő sem tudott  felvilágosítást  adni.Zollman Péter mérnök, Gábor Dénes egyik 
tanítványa lerótta kegyeletét a templomi szertartáson is, a temetőben is, de nem emlékezett, 
hol helyezték el az urnát. Úgy vélte, Gábor Dénes hamvait szétszórták. 
Sem  a  Gábor  Dénes  Főiskolán,  sem  a  debreceni  Gábor  Dénes  Elektronikai  Műszaki 
Középiskolában nem tudtak semmit a sírhelyről.

Kovács  László  10  év  kutatómunkával  megtalálta  a  temetés  színhelyét  egy londoni 
külvárosi temetőben. Jelállításként felesége, Kovács Katalin rendelt egy gránittáblát, amelyet 
2004. április  27-én,  Gábor Dénes halálának 25 éves  évfordulója  alkalmából  elhelyeztek  a 
temető falának közelében.


