László Alajos Zoltán
Budapesten születtem 1932. március 11-én. Elemi iskolámat Vácon
végeztem, gimnáziumba Marosvásárhelyen, Vácon, Budapesten és1945-től
Debrecenben jártam. Itt először a Piarista Gimnáziumban, illetve
jogutódjában tanultam, ahonnan 1950 őszén „klerikális reakció” miatt
kicsaptak, így a Fazekas Mihály Gyakorló Gimnáziumban érettségiztem.
Érdekes az én és 10 diáktársam kizárásának indokolása: igazgatói engedély
nélkül egy egyesület tagjai voltunk. Ez ugyan így nem igaz, de valamennyien
énekeltünk a Szent László templomi kórusban.
Továbbiakban ennek hátrányát nem éreztem. Több országos és helyi
matematikai tanulmányi versenyt megnyerve automatikusan felvételt nyertem egy általam
kiválasztott egyetemre. Ez a Kossuth Lajos Tudományegyetem volt, ahol matematika-fizika szakos
tanári oklevelet szereztem 1955-ben.
Milyen a sors! Első munkahelyem a Fazekas Mihály Gimnáziumban lett, ahol első igazgatóm
ugyanaz a személy volt, aki – ugyan külső nyomásra – de a „kicsapásomban” is közreműködött!
Mivel tudományos ambícióim voltak, a középiskolai tanárkodást csak rövid kitérőnek tartottam.
Ígéretet is kaptam az Egyetemtől, hogy az első üresedéskor átvesznek, de oly rossz káderezést
kaptam 1956 után az iskolától, hogy öt évig ott ragadtam. Ezt az öt évet soha nem bántam meg.
Nagyon jól éreztem magamat, lelkesen tanítottam. Arra gondoltam, hogy három egyetemi oktatóm
(Szénási Barna, Moór Artúr, Gyíres Béla) középiskolában is tanított, és ez csak használt nekik.
Később kicsit változtak az idők. A múlt már nem számított annyira és 1960-ban a Veszprémi
vegyipari Egyetem tanársegédje lettem a Matematikai Tanszéken. Rövidesen ledoktoráltam, majd
megszereztem a „matematikai tudományok kandidátusa” fokozatot. Ennek megfelelően
lépegettem előre a ranglétrán: adjunktus, docens, végül 19 évig tanszékvezető voltam. Az oktató
munkát 2002-ben, hetven évesen fejeztem be. Az egyetemi demonstrátorsággal együtt kis híján 50
évig tanítottam.
Tudományos munkám a valószínűség elmélet és az operáció kutatás egyes területeihez kapcsolódik.
(készletgazdálkodás, aprítás-elmélet,…) Az alapkutatás mellett elsősorban az alkalmazások
érdekelnek. Fiatalabb éveimben a matematika népszerűsítése számos előadást, előadássorozatot
tartottam elsősorban a dunántúli városokban. Történelmileg is érdekes volt 1990-ben találkozásom
a temesvári magyarokkal.
Családot 1968-ban alapítottam. Feleségem Gál Anikó bíró, két lányom közül Krisztina bíró, Nóra
közgazdász. Öt unokám van, valamennyien Veszprémben, sőt közelünkben laknak.
A munka mellett sok minden érdekelt: versenyszerűen sakkoztam, bridgeztem. Évtizedekig
énekeltem kórusokban. Az utóbbi időben maradt a kertészkedés és a sok kirándulás.
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