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Sopron,  
a magyar fizikus tehetséggondozás fellegvára 

„Nagy Márton Sopront tette a hazai  
fizikus tehetséggondozás fellegvárává” 

Marx György 
 

Ha a mottót matematikai szimbólummal akarjuk leírni, akkor az azonosság jelét kell 
használnunk. A Kárpát-medencei, s így az erdélyi diákok számára Sopron azonosan 
egyenlő Nagy Márton tanár úr több mint 25 éve szervezett fizikaversenyeivel. A Mikola 
Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny, a Vermes Miklós Nemzetközi Fizika-
verseny és a Fényes Imre Olimpiai Válogatóverseny az, amely az erdélyi diákok számára 
ismertté tette Sopron városát. Az ünnepi évforduló alkalmával örömmel ragadjuk meg 
az alkalmat, hogy szívből gratuláljunk Nagy Márton tanár úrnak fáradhatatlan és ered-
ményes tevékenységéért. Hálás köszönetünket fejezzük ki, hogy áldozatos szervező 
munkája eredményeképpen, az erdélyi diákok és tanárok is részt vehetnek ezeken a fizi-
kaversenyeken. 

Nagy Márton tanár úr, mint a soproni Berzse-
nyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) taná-
ra, a fizika határokon túl is ismert és elismert okta-
tója tudta, hogy a tantervet meghaladó kognitív 
fejlesztéshez, a hatékony ismeretszerzési stratégiák 
elsajátításához, a készségek kialakításához és elmé-
lyítéséhez kiváló teret jelentenek a tanulmányi ver-
senyek. A tehetségkutatás és tehetséggondozás, a 
képességek maximális kibontakoztatása is csak 
speciális szervezéssel, célratörő módon történhet. 
Nagy Márton fő érdeme tehát az, hogy Európában 
is példa nélküli tehetségkutató és tehetséggondozó 
fizikaverseny-rendszert alakított ki Sopron városá-
ban, és ebbe a rendszerbe szervezett formában be-
vonta a Kárpát-medencei diákokat, tanárokat is - 
Trianon után elsőként. Erdélyben, a szervezést az 
ő hathatós támogatásával, az Erdélyi Magyar Mű-
szaki Tudományos Társaság (EMT) vállalta. 

A három verseny névadóinak kiválasztása is 
jelzi, hogy szívügyének tekinti Mikola Sándor, Fé-
nyes Imre és Vermes Miklós emlékének ápolását. 
Az általa igazgatott alapítvány – a Vermes Miklós Fizikus Tehetségápoló Alapítvány - 
évente jelenteti meg évkönyvét (Vermes Évkönyv), amely a három verseny kitűzött fel-
adatait, eredményeit tartalmazza. Ezt az Évkönyvet és az ötévente megjelenő példatárat 
a magyar tannyelvű iskoláink is megkapják. Köszönjük Nagy Mártonnak, hogy szintén 
szervezett formában részt vehetünk az évente megrendezett „Őszi Tehetségápoló Kon-
ferencián”, melyen a fizikaoktatás javítását, a fizikatanárok szakmai felkészítését, a tanu-
lókkal való kreatív foglalkozást, a fizikatanítás hatékonyságát, a tehetségkutatás és tehet-
séggondozás aktuális problémáit beszéljük meg. Részt vehettünk az iskola falán elhelye-
zett Mikola, Vermes és Fényes emléktábla ünnepségeken. Ezek az emléktáblák az ő 
szorgalmazásával és segítségével készültek el. 
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Nagy Márton a fizikus társadalom számára a XXI. század tanártípusa: gondolatokat 
termelő és azokat tanítványainak és egy tágabb szakmai közösségnek átadni tudó ember. 
Tanárként diákgenerációk egész sorával szeretette meg a fizikát, a problémamegoldás és 
a kísérletezés logikáját. Sajátos tanári arcéléhez hozzátartozik finom intellektuális humo-
ra, kiegyensúlyozott nyugalma, s igényessége mellett a tanítványnak előlegezett föltétlen 
bizalma. Ezt bizonyítja az a számos kitüntetés is, melyeknek a birtokosa: Kiváló munká-
ért érem (1963), Kiváló pedagógus érem (1967), Mikola Díj (1978), Szocialista Kultúrá-
ért érem (1983), MTESZ Országos elnökség díja és elismerő oklevele a fizikus tehet-
séggondozásért (1985), MHSZ elnök országos dicsérő oklevele kiemelkedő honvédelmi 
munkáért (1985), Eötvös érem a kiváló oktató-nevelő munkáért (1995), Olimpiai arany-
érem (Varsó, 1989) a fizikai diákolimpiákért végzett munkáért, Vermes Díj (1991), 
Csehszlovák Művelődési Minisztérium érme és oklevele a két nép tanulói és tanárai kö-
zött kialakított baráti kapcsolatért (1993), Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt 
(1994), Ericsson díj (1999), Pro Scientia Transsylvanica érem (Erdély), a Magyar Mű-
szaki Tudományért (2000), A Román Oktatási Minisztérium elismerő és köszönő okle-
vele a két ország olimpiai csapatai közös versenyeinek kiépítéséért (2001), Rácz László 
Életmű Díj (2002), Győr-Moson-Sopron Megyei Emlékérem és elismerő oklevél a Sop-
ron városhoz kötődő országos és nemzetközi fizikaversenyek elindításáért és megszer-
vezéséért (2005), Vermes Miklós Emlékplakett (Csepel), Vermes Miklós szellemében 
végzett fizikus tehetséggondozásért (2005). 

Dr. Wiedemann László, az „Előszó a Vermes Évkönyv Ünnepi számához” című 
Évkönyvben a következőket írja: „Ha megkérdezzük, hogyan éli meg e jelentős kitünte-
téseket, a maga szerény, humoros és feltétlen őszinte hangján csak annyit mond, hogy 
pusztán átad valamit; azt teszi, amit az ő tanárai tettek a Debreceni Református Kollégi-
umban. Ő a saját életművét kívánja beteljesíteni, továbbvinni, s ehhez kapcsolatait is 
felhasználja.” 

Nagy Márton, a Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium egykori diákjainak: 
Mikola Sándornak, Rátz Lászlónak és Vermes Miklósnak, a kiváló tanár-fizikusainknak 
– akik a 20. század magyarországi indíttatású óriásait nevelték – példáit követve, fárad-
hatatlan elszántsággal, szellemi erővel és elhivatottsággal szervezi a soproni versenyeket, 
a 21. század tudás alapú társadalmának új fizikus generációinak nevelését. 

A Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny számunkra elsősorban szakmai gazda-
godást jelent mind a résztvevő diákok, mind a tanárok számára, közvetlen, hasznos ta-
pasztalatcserét, s főleg a követelményszint egyeztetését az ausztriai, szlovákiai, kárpátal-
jai, szerbiai és finnországi kollégákkal. Ez a nemzetközi verseny kiváló alkalmat biztosít 
a tanárok és a diákok barátkozására. A szakmai vonatkozásokon túl, az ünnepi fizikus-
napok keretében a tanulóink érdekes és tanulságos előadásokat hallhatnak, kísérleteket 
láthatnak és tanulmányi kiránduláson is részt vesznek. Minden esztendőben megkoszo-
rúzzák a versenyek névadóinak a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban levő emléktábláját, 
felkeresik Széchenyi István, „a legnagyobb magyar” Nagycenken levő sírját is, ismer-
kednek a város és környékének nevezetességeivel és történelmével. A gazdag kulturális 
program erősíti bennünk a magyarságtudat és az együvétartozás gondolatát. Jó így 
együtt fizikázni! 

Isten éltesse még nagyon sokáig Nagy Márton Tanár Urat, a mi Marci bácsinkat 
egészségben, erőben, hogy még sokáig így együtt fizikázzunk! 

 
Dr. Puskás Ferenc,  Darvay Béla 

 


