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TEOFlL T. VESCAN 
Pozsony 1913 - lasi 1963, megvalósításokban, sikerekben, de mellőzések-

ben is gazdag, zaklatott életének határ-
kövei. 

Már a líceumi tanulmányai alatt sokat 
ígért. Az egyetem gyakorló líceumának 
tanárai felfigyeltek  a széles körű művelt-
séget igénylő, érett gondolkodású, 
gyors észjárású, a nagy fizikusok műve-
it tanulmányozó, nagyon tevékeny fiatal 
tanulóra. 

1931-ben a kolozsvári egyetemre 
iratkozott be, 1931 és 1935 között a ko-
lozsvári, párizsi és bukaresti egyeteme-
ken bővítette matematikai, fizikai és 
kémiai ismereteit. A tökéletes  folyadé-
kok  vektoriális  és relativisztikus  dinami-
kája  című dolgozatának megvédése 
után 1935-ben f iz ika-kémia szakos 
tanári oklevelet szerzett. (Dolgozatának 
öná l ló e redménye i t 1 9 3 6 - b a n a 

Bol.mat.  Buenos Aires  folyóiratban közölte). 1936-ban matematikai képesítést 
is kapott, miután kitüntetéssel védte meg Az egész számok  axiomatikája  című 
szakdolgozatát. E dolgozatot 1937-ben "Vasile Conta" díjjal jutalmazták. Pári-
zsi évei alatt / 1932-34 / Paul Langevin és Louis de Broglie voltak reá nagy 
hatással, Kolozsváron Augustin Maior, az elméleti fizika professzora  fogadta 
pártfogásába, aki két vonatkozásban is segítette az indulásban. 1935-ben 
gyakornokká, majd később tanársegéddé neveztette ki, 1938- tó i előadások 
tartásával is megbízta. Mivel a háborús körülmények miatt nem folytathatta a 
Louis de Broglie irányításával elkezdett tudományos tevékenységét, A. Maior 
professzor  sietett segítségére. Vállalta az Adalékok  a reális  folyadékok  kinetikus 
és relativisztikus  elméletéhez  című dolgozatának tudományos vezetését, és így 
tanítványa 1 9 3 9 - b e n doktori címet kapott. Az első egyetemi időszakban 
(1935-40) elismert eredményeket ért el az ötdimenziós Kaluza-elmélettel, a 
Markov folyamatokkal, a folyadékok statisztikus és relativisztikus elméletével és 
a rugalmas testek mechanikájával kapcsolatban. 

1940 és 1944 között középiskolai tanárként működött. E tevékenység nem 



volt idegen számára, mivel már 1937- tő i az egyetemi tevékenységet tanári 
tevékenységgel egészítette ki (1938-ban országos elsőként tette Ie a félel-
metes "capacitate" vizsgát). Az első három évben a kolozsvári román gimná-
ziumban tanított. 1943-ban mivel antifasiszta tevékenysége és baloldali 
eszmék hirdetése miatt megtorlásokra számíthatott, az akkori Dél-Erdélybe 
menekült. Középiskolai tanár minőségében is folytatta tudományos tevékeny-
ségét. 1942-ben egy három füzetből álló román nyelvű litografált  fizikatan-
könyvet jelentetett meg. Ugyancsak 1942-ben jelentette meg a "pulzáló" 
Világegyetemre vonatkozó, nagy érdeklődést kiváltó eredményeit. Két dolgo-
zattal szerepelt a bostoni fizikus összejövetelen, három kismonográfiát  jelen-
tetett meg a görbék és felületek elméletével,a harmadfokú egyenletekkel és a 
spinorok elméletével kapcsolatban. Ebben az időszakban jelentek meg Ko-
lozsváron és Bukarestben első nagyobb méretű tudománytörténeti írásai is. 

1 9 4 4 - b e n egyetemi előadótanárnak nevezték ki, 1945- tő i a Bolyai 
Egyetem elméleti mechanika professzora  volt (kitűnően beszélte a magyar 
nyelvet), 1948 után rövid ideig a Babes Egyetemen is tanított. Kolozsvári 
tevékenységének egy váratlan kinevezés vetett véget, 1950-ben a i a s i - i 
"Al. I. Cuza" Egyetem tanszékvezető professzora  lett. Az 1944 -50 közötti 
kolozsvári évek alatt jelentette meg 1947-ben a magyar nyelven írt Elméleti 
mechanika  című litografált  jegyzetét. Az elméleti mechanika előadáson kívül 
matematika és gravitációelméleti előadásokat tartott. Előadásai (amelyeken 
hallgatóként, majd tanársegédként magam is részt vehettem) széles tudásá-
ról, csalhatatlan memóriájáról, tüneményes számolási készségről, gazdag 
fantáziáról  és dinamikus egyéniségéről tanúskodtak. Fizikatörténeti és filozó-
fiai vonatkozásokkal is színezte lendületes, bő információkat nyújtó előadása-
it. Tudományos vonalon is újabb lépést tett, elkezdte a relativisztikus terek 
metrikájával kapcsolatos sikeres vizsgálatait, és több fiatal munkatársát vezet-
te be a relativitáselmélet rejtelmeibe. 

A zavaró körülményektől mentesebb i a s i - i évek alatt jobban tudta érvé-
nyesíteni tudományszervező képességeit is. Egy, az egész országot behálózó 
relativitáselméleti iskolát teremtett, vezető szerepet vállalt az Akadémia patro-
nálása alatt műkődő i a s i - i fizikai és technikai intézetben, fáradhatatlan tevé-
kenységet fejtett ki a két i a s i - i tudományos folyóirat  Studii  si  cercetári 
^tiintifice,  Analele  Universitatii  Al.I.Cuza  szerkesztőbizottságában, doktorátus-
vezető minőségében sok fiatal fizikust bátorított és indított el a tudományos 
pályán. Nagy segítséget nyújtott tanítványainak (a kolozsváriaknak is) ered-
ményeik közlésében. Több egyetemi jegyzetet írt, ezek közül elsősorban a 
nagy hiányt potló, a Tanügyi Könyvkiadó által 1957-ben kiadott elméleti fizika 
könyvét emeljük ki. Egy A modern  fizika  alapjai  című  könysorozat kiadását is 
kezdeményezte. Ennek első kötete 1959-ben, második kötete 1962-ben 
meg is jelent. Sajnos a harmadik és negyedik kötet, amelynek megírására 
vállalkozott, és amelynek kézirata nyomdakész állapotban volt, már nem 
jelent meg. A i a s i - i évek (1950-63) nagyon gazdag tudományos megvalósí-
tásai közül főleg a relativisztikus módszerek kiterjesztésével, például a mage-



rőkkel kapcsolatos eredményei, valamint a részecskemodellekre vonatkozó 
eredményei nyertek széles körű elismerést. 

Kötelességének tartotta azt, hogy a tudomány legújabb eredményeit szé-
les körben megismertesse (nagyon sok előadást tartott, és nagyon gazdag 
publicisztikai tevékenységet fejtett ki). 

Sajátos tanár- és tudósegyéniség volt. Nagyon sokat követelt magától, 
nem ismerte a lehetetlent. Tanítványai eredményeinek értékelésekor elsősor-
ban a kifejtett gondolat újszerűségét értékelte, és azért néha nagyvonalúan 
szemet hunyt a részletes kidolgozás során elkövetett kisebb pontatlanságok 
felett. Szívesen kapcsolódott be a tudományos vitákba, mások véleményét 
értékelte és figyelmesen meghallgatta, de makacsul ragaszkodott saját véle-
ményéhez. Megalkuvást nem ismerő magatartása, az elveihez való ragaszko-
dás, az őszinte, kendőzetlen véleménynyilvánítás voltak azok az erényei, 
amelyek sok barátot és tisztelőt szereztek számára. De ugyanezek az eré-
nyek voltak (egyes időszakokban) mellőzésének fő forrásai  is. 

Kimagasló, eredményekben gazdag, fáradhatatlan munkásságával, a rela-
tivitáselméleti tudományos iskola megalapozásával, előkelő helyet biztosított 
magának a romániai fizika történetében. 

GÁBOS ZOLTÁN 

Vendégünk  volt  Marx  György 
Az EMT meghívására május 1 9 - 2 0 - á n Kolozsvár vendége volt Marx 

György Kossuth-dí jas fizikus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem atomfizi-
ka tanszékének vezető professzora,  a Magyar Tudományos Akadémia tagja, 
az Eötvös Loránd Fizikai Társulat elnöke, a Fizikai  szemle  szerkesztőbizottsá-
gának elnöke - hogy csupán néhány területét említsük meg tudósi, tudo-
mányszervezői, esszéírói és tudománynépszerűsítő tevékenységének. 

Marx György 1 9 2 7 - b e n született. 
Egyetemi tanulmányait a Pázmány Péter 
Tudományegyetemen kezdte 1945-ben, 
és matematika-fizika szakos tanári okle-
velet szerzett. Rögtön ezután elnyerte a 
doktori fokozatot is az általános relativitás-
elmélettel foglalkozó dolgozatával. 

"Tudományos érdeklődése az évek fo-
lyamán kiterjedt az egész fizikára, ponto-
sabban a fizika egészére: a részecskéktől 
a csillagokig. Intellektuális érdeklődése 
azonban messze túlnyúlik a fizikán. A fizi-
kát képes egy teljes természettudományos 
világképbe integrálni, mert meggyőződés-
sel vallja, hogy a fizika több mint szaktudo-

mány, a fizika az egyetemes emberi kultúra szerves alkotója"- jel lemzik Marx 
Györgyöt a tanítványai a 60. születésnapja alkalmával írt köszöntőjükben. 


