
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. 



1953-ban a világon elsőként fogalmazta meg a leptonszám-megmaradás 
törvényét, hogy ismét csak egyet említsünk meg a tudományos eredményei 
közül. Nehéz lenne felsorolni  tudományos dolgozatainak címeit, számos egye-
temi tankönyvet, jegyzetet, tudományos monográfiát  írt. Ilyen a több kiadást 
megért és világnyelvekre is lefordított  Kvantummechanika. 

A mostani látogatása során Torockó fenséges tájában és díszes népvisele-
tében gyönyörködhetett, még ha kitartóan esett is az eső a pünkösdi vasárna-
pon. Másnap délelőtt az egyetemen kozmológiai tárgyú előadást tartott angol 
nyelven Az univerzum  termodinamikai  története  címmel. Izgalmas előadásá-
nak az alcíme a Teremtés 7 napja lehetne. Ugyanaznap délután a Protestáns 
Teológián magyar nyelven megtartott előadásának a címe Magyar  fizikusok 
szerepe  az atomenergia  felszabadításában  volt, amellyel arra figyelmeztetett 
bennünket, hogy az elődök példája kötelez. Az előadás után nem csak mint a 
magyar fizikatanítás megszervezőjét, de mint a Fizikatanítás  Nemzetközi  Bi-
zottságának  alelnökét kértük nyilatkozatra. 

Kovács Zoltán 

Kolozsvári  interjú  dr.  Marx  György  fizikussal,  az Eötvös  Loránd  Tudo-
mányegyetem  tanárával,  a Magyar  Tudományos  Akadémia  tagjával 

Kérdez: Kovács Zoltán 
K.Z. - Szeretettel üdvözöljük a professzor  urat körünkben. A kolozsvári egyetem fizika 

szakos hallgatóinak nevében kérdezném meg, mit is jelent jó  tanárnak lenni? 
M.Gy. - A világ változik. Amikor a világ merev volt - ilyennek látták a középkorban, 

és egyesek azt hitték, hogy ezer évig fog tartani az a rendszer, amit ők a közelebbi 
múltban kiépítettek -, akkor azt mondták, hogy az ebbe a rendszerbe magukat belepré-
selő egyéneket kell legyártani az iskolának. Úgy gondolták,hogy ezek megelégedett, jó 
honpolgárok lesznek. De most egyre gyorsabb és gyorsabb ez a változás. Már az sem 
elég, hogy minden új nemzedéket kicsit másra, kicsit tapasztaltabbra vagy több tudásúra 
képezünk ki, mint az előzőt, mert a változások sűrűbben követik egymást, mint a 
nemzedékváltás. Tehát, valahogy még egy élet során is ki kellene cserélni az emberek 
fejét, az emberek tudatát. Hát, ezt nem lehet megcsinálni, és ezért az iskola egy teljesen 
új feladat előtt áll. Olyanra kiképezni az új nemzedéket, hogy ez be tudjon illeszkedni egy 
olyan társadalmi, műszaki, tudományos környezetbe, amit még nem ismerünk. És hogyha 
ez a környezet megváltozik, ezt vegye észre. Ne a korábbi dogmákat próbálja továbbra is 
használni az új környezetben, hanem kövesse figyelemmel a külső világot, és aszerint 
alakítsa viselkedését, nem csak úgy, hogy életben maradjon, hanem lehetőleg, hogy ő 
maga formálja ezt a világot. Ezért azt hiszem, hogy az ismeretlennel való szembesülésre 
való nevelés a tanári feladat. A tanár nem tudja megválaszolni az összes elképzelhető 
kérdést, ami majd fölmerül a diák felnőtt élete során. Hanem rá kell nevelni a fiatalokat, 
hogy maguk legyenek képesek megválaszolni ezeket. Mi kell ehhez? Kell a valóság 
tisztelete, ismerni kell a valóságot, ezt nem mindig sajátította el mindenki a múltban. 
Hanem volt, aki ábrándvalóságot hitt, és rá is fizetett. Ismerni és tisztelni kell a valóságot, 
ugyanakkor racionálsan át kell gondolni, hogy egy ilyen helyzetben milyen állásfoglalás, 
döntés az alkalmas, és állandóan Ie kell ellenőrizni a saját magam által kialakított 



viselkedésmintát, hogy jól működik-e. És szükség esetén módosítani kell rajta. Erre, 
azt hiszem, például a fizika jobban meg tudja tanítani a diákot, mint a történelem. Mert 
a fizikában meg tudjuk mutatni például azt, hogy régen olyan fogalmakkal dolgoztak, 
mint merev testek meg megbonthatatlan atomok, de egy chipet nem lehet megérteni a 
merev testek fizikája, mechanikája alapján, a modern biokémiát nem lehet megérteni a 
felbontatlan atomokkal, és az atomenergiát sem lehet megérteni. De mégis tanítunk merev 
testet és emelőt és hasonlót, de az csak egy modell, amelyik csak bizonyos szempontból, 
bizonyos keretek között illeszthető a valóságra. Amikor egy kislány hajasbabával játszik, 
vagy amikor egy kisfiú autókat, Iendkerekes autókat toszogat, ő tudja, hogy a hajasbaba 
nem egy igazi bébi, nem igazi csecsemő, a Iendkerekes autó nem egy igazi Volkswagen 
vagy Volvo, de használja mint modellt. A valóság egy bizonyos szempontból emlékeztet 
rá. Tehát, a gyerekek tudják a játékaikban, hogy a valóság modelljei hasznosak. Hogyha 
most ekkor jön az iskola és dogmákat, úgynevezett végső igazságokat tanít meg, akkor 
nagyon rosszat tesz, és alkalmazkodásra képtelenné teszi az új nemzedéket. Történelmi 
példa is mutatja ezt napjainkban. Ugye, amikor az angol volt az ipari forradalom elindítója 
most az angol fejlődés olyan gyorsan fékeződik, hogy nem csak Finnország vagy Ausztria, 
de most már Olaszország is túlszárnyalta az egy főre eső nemzeti jövedelem tekintetében 
Angliát. Mert Anglia túl konzervatív a viselkedés mintájában. Nem veszi észre azt, hogy 
eljár a nehézipar felett az idő. És a japánok például azt próbálják megcsinálni, hogy 
kitalálják előre, hogy milyen lesz majd a jövő században a társadalom és az ipar, és arra 
készülnek fel. Ezért azt hiszem, hogy a tanároknak kulcsszerepe van abban, hogy a jövő 
nemzedéknek milyen lesz az életszínvonala, milyen lesz az ország gazdasági ereje, 
mennyire érzik magukat a jövő társadalmában otthon majd a fiatalok, mennyire nem 
elszenvedik, hanem átalakítják azt. Valószínűleg kicsit önző vagyok, de azt hiszem, hogy 
ezt a feladatot leginkább a természettudományos tanárok fogják megvalósítani. 

K.Z. - Ez azt jelenti, hogy a tanári képességek legfőbbike abban áll, hogy a tanulókat 
a váltóképességre neveljék rá? 

M.Giy. - Ezt lehet gyakoroltatni. Mert hogyha te megtanítod a merev testeket, 
egyszerű gépeket meg hasonlót, utána meg kell mondanod, hogy ez nem a végső 
igazság. Mert ezen túllépünk. Vagy amikor elmondod, hogy az atomok felbontathatatla-
nok, hansúlyozd, hogy ez egy külön modell, használható egy darabig, de ezen túllépünk. 
Tehát, szoktatni arra, hogy vannak modellek, amelyek segítik az emancipációt, hogy előre 
lássuk az eseményeket, de ezek mind korlátozottak, és aki egy jobbat kitalál, az nyer. Az 
elektronikus piacon is, a nemzetek versenyében is. Hát erre kell biztatni a fiatalokat, és a 
legnagyobb vétek csalhatatlan, végső igazságokat mondani nekik. Például, azt mondod 
nekik, hogy az Ohm-törvény kőtáblára van vésve, és nincs rajta mit változtatni, akkor nem 
fogja megérteni a félvezető dióda nem lineáris karakterisztikáját. 

KZ. - Összeférhető-e valami formában a tanári hivatás egyféle izgalmas kihívással? 
M.Gy. - Énszerintem ez egy felemelő kihívás a tanárok számára, és az egész világon 

most megindult egy versenyfutás az oktatás terén, hogy az oktatással fölkészíteni az országot, 
a nemzetet a várható jövőre, és az a baj, hogy a várható jövőt nem tudjuk. Gábor Dénes 
mondta, hogy a jövőt megjósolni nem lehet, de átalakítani igen. Akkor ismerem a jövőt, ha 
én csinálom, mert akkor tudom, hogy ez az én művem. 

K.Z. - Nagyon szépen köszönöm az interjút, és további sikeres munkát kívánok. 

Készült 1991. május 2 - á n 


