
MARX GYÖRGY EMLÉKTÁBLÁJÁNAK AVATÁSA
Május 25-én, az Eötvös Társulat egykori elnöke születésé-
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nek 90. évfordulóján közel fél órára leállt a forgalom a
Lágymányosi utcában, Marx György egykori lakóháza
elôtt. Majd száz egykori kolléga, barát, családjának tagjai
vett részt a Társulat kezdeményezésére, kizárólag ma-
gánszemélyek adományaiból született emléktábla avatá-
sán. A résztvevôk között, többek mellett, ott volt Kunszt
Zoltán, a zürichi ETH emeritus professzora, Pázsit Imre, a
lundi egyetem professzora, Fái György, az USA DOE veze-
tô munkatársa, Szalay Sándor, a baltimore-i Johns Hop-
kins Egyetem professzora és Trócsányi Zoltán, a Debre-
ceni Egyetem Fizikai Intézetének igazgató professzora.
Megtisztelte ünnepségünket Vékás Lajos, az MTA alelnö-
ke, Simonné Sarkadi Lívia, a Magyar Kémikusok Egyesüle-
tének elnöke, Magyar Balázs, a Magyar Geofizikusok
Egyesületének alelnöke és Cserháti András, a Magyar
Nukleáris Társaság alelnöke is. A megjelentek között
felfedeztük a Társulat egykori ügyvezetô titkárát, Láng

Klárát, Holics László tanár urat és Bojár Gábort, a Graphisoft és az Aquincum Institute of
Technology alapítóját. A XI. kerületi (újbudai) Önkormányzatot a Kulturális és Köznevelési
Bizottság elnöke, Jankó István és Fülöp Krisztina referens képviselték.

Marx Györgyre elsôként Kroó Norbert akadémikus, az MTA Fizikai Osztálya nevében emléke-
zett. Az ELTE nagyhatású fizikaprofesszorának személyét Jánosi Imre egyetemi tanár, az ELTE
TTK dékánhelyettese idézte fel. Végül Sükösd Csaba, a Magyar Nukleáris Társaság alelnöke, a
szakmai testvérszervezeteket is képviselve, emlékeztetett Marx Györgynek a fizika tudomá-
nyán messze túlnyúló hatású munkásságára.

Patkós András, az ELFT leköszönt elnöke világította meg azt a három szempontot, amelyek
az emléktábla szövegének megválasztását vezették. Elôször, Marx György, a természet egysé-
ges alaptörvényeinek feltárására „felesküdött” kutatóként a fermionszám megmaradásától az
ötödik kölcsönhatási erô kereséséig számos kutatási irányzat elindításában vállalt szerepet.
Ám a 21. század fizikája, csillagászata és várhatóan geofizikája szempontjából igazán hosszú-
távú jelentôsége a neutrínók asztrofizikai és földszerkezeti szerepére rámutató tanulmányai-
nak van. Másodszor, az élére állt annak a hazai és nemzetközi mozgalomnak, amely át kívánta
itatni a 20. századi modern tudomány eredményeivel a felsô- és középfokú oktatás teljes
rendszerét. Tankönyvei a híres Kvantummechanikától az Életrevaló atomokig fiatal kutatói és
tanári generációk sokaságát készítették fel a nemzetközi kutatás és az oktatási innováció élvo-
nalához való csatlakozásra. Harmadszor, személyiségének varázsa legjobban tudománynép-
szerûsítô elôadásaiban mutatkozott meg, akár zsúfolt közönség elôtti szabadegyetemi, akár
százezreket lenyûgözô televíziós elôadásaira gondolunk. Pályája elejétôl írott tudománynép-
szerûsítô munkáinak csúcsát a „marslakókról” írott bestsellere jelentette, amellyel párhuza-
mosan emelte be Szent-Györgyit, Wignert, Hevesyt, Harsányit, Szilárdot, majd Tellert a magyar
fiatalság nemzeti tudatába.

Az emléktáblát borító leplet az ELTE Atomfizikai Tanszékének Marx Györgyöt követô
vezetôi, Vicsek Tamás, Kiss Ádám, Patkós András és a jelenlegi tanszékvezetô, Frei Zsolt vet-
ték le. Ezzel egy kis hozzájárulást tettünk a 20. század második fele magyar tudománytörté-
netének megalkotásához, amelynek Marx György tevékenysége vitathatatlanul központi
fontosságú témája lesz.

Az ünnepséget követôen a Marx-család az ELTE TTK Kari Tanácstermébe invitálta a megje-
lenteket, majd Szalay Sándor tartotta meg The New Astronomy – The Era of Surveys címmel a
15. Marx György Emlékelôadást.

Patkós András



BEKÖSZÖNTÔ ÉS A 750. SZÁM
A Fizikai Szemle mindenre figyelô Olvasói bizonyára meglepôdnek, hogy
ezen az oldalon most nem a megszokott impresszumot és tartalomjegy-
zéket találják. Ennek indokait az alábbiakban szeretnénk megadni.
Kezdjük száraz, hivatalos stílusban: 2017. május 13-án lezajlott az Eötvös
Loránd Fizikai Társulat tisztújító küldöttközgyûlése, amelyrôl részletesen
beszámolunk a Hírek – Események között. A közgyûlés – egyebek között –
új elnökséget választott, valamint tudomásul vette Szatmáry Zoltán pro-
fesszor lemondását a Fizikai Szemle fôszerkesztôi posztjáról. A közgyûlés,
az elnökség javaslatát elfogadva, Lendvai János professzornak adta a
fôszerkesztôi megbízást, aki 2016 januárja óta a szerkesztôi feladatokat is
ellátja. Szatmáry Zoltánnak, aki 2008 januárjától látta el a fôszerkesztôi
teendôket, eredményes munkájának elismeréseként az elnökség Eötvös
Plakettet adományozott.

Az új fôszerkesztônek természetes kötelessége megköszönni elôdje mun-
káját, valamint a Társulat vezetésének és a küldöttközgyûlésnek a megtisz-
telô bizalmat. Szeretnék megfelelni e bizalomnak, fenntartva a Szemle
színvonalát, abban a meggyôzôdésben, hogy a fizikusok és fizikatanárok
közösségének szüksége van erre a nagy múltú orgánumra, az egyetlen
magyar nyelven megjelenô fizikai folyóiratra. Ehhez persze szükséges a
közösség támogató érdeklôdése: mint a szakmai folyóiratokat általában, a mi
lapunkat is az olvasók írják. Így várjuk a Szemle szokásos stílusának, a szín-
vonalas szakmai ismeretterjesztésnek megfelelô írásokat és természetesen
örömmel veszünk mindenféle jobbító ötletet, javaslatot és bírálatot.

A lap történetében fontos változás indult meg ez év januárjától: a nyom-
tatott példány mellett megjelent az elektronikus, pdf-változat is, amelyben
színes ábrák, beágyazott videók és animációk közlése is lehetséges. Ebben
jelentôs érdemei vannak alkotó mûszaki szerkesztônknek, Kármán Tamás-
nak, aki ugyancsak a küldöttközgyûlésen vehette át az Eötvös Loránd Fizikai
Társulat Prométheusz-érmét negyedszázadnál hosszabb, egyenletesen
magas színvonalú munkája elismeréseként.

Dolgozunk a Fizikai Szemle valamennyi korábbi számának digitalizálásán,
és majdan a teljes anyag hozzáférhetôvé tételén. Mindezekért köszönet illeti
a társulat most leköszönt vezetését, de van még bôven javítani való a
Szemle honlapján és archívumán. Ezzel kapcsolatban is szívesen veszünk
javaslatokat, akár segítô együttmûködést is.

A véletlen úgy hozta, hogy a Fizikai Szemle 2017/6-os, az új fôszerkesztô
által jegyzett elsô száma, egyben a lap fennállása óta megjelenô 750. szám.
E jelentôs jubileum tiszteletére címlapunkon Stonawski Tamás sokoldalú,
festômûvész fizikatanár-kollégánk (www.stonawski.freewb.hu) erre az alka-
lomra készített csendélete szerepel, amely csatlakozik A Fizika Tanítása
rovatban megjelenô, kísérleti cikkeihez is.

A 750. számhoz a lap életének 67. évében érkeztünk el, és megindulunk
az 1000-es jubileumhoz vezetô, várhatóan 21 éves útra.

Lendvai János
fôszerkesztô
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