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„Senki sem különálló sziget; minden ember a konti-
nens része, a szárazföld egy darabja; ha egy görön-
gyöt mos el a tenger, Európa lesz kevesebb, éppúgy,
mintha egy hegyfokot mosna el, vagy barátaid házát,
vagy a te birtokod; minden halállal én leszek keve-
sebb, mert egy vagyok az emberiséggel; ezért hát
sose kérdezd, kiért szól a harang: érted szól.”

John Donne (1572–1631)

Gruiz Mártonnal közvetlen munkatársamat vesztettem
el hirtelen, akivel két évtizede bensõséges munkakap-
csolatban voltunk. Azok számára, akik személyesen
nem ismerték, munkásságát különle-
ges megvilágításba helyezi az a tény,
hogy kamaszkora óta mozgássérült-
ként élt. Ezzel mások számára is pél-
dát mutatott küzdeni tudásból. Cso-
dálatra méltóan önálló életet tudott
megvalósítani, s a hétköznapok ne-
hézségei ellenére tanári és tudomá-
nyos munkának szentelte életét.

Már egyetemi hallgatóként kitûnt
éles gondolkodásával, olyan valaki
volt, akit a kutatási témák is érdekel-
tek. Alapos számítógépes, informati-
kai ismeretei közrejátszhattak abban,
hogy érdeklõdést mutatott kutatási
területem, a kaotikus jelenségek vizs-
gálata iránt. Leendõ fizikatanárként is
elsõdlegesen az vezette, hogyan lehet
ezt a szokatlan és nehéz témát tanár kollégák és diákok
számára hozzáférhetõvé tenni. Sikeres szakdolgozata
után elhatároztuk, hogy új speciális elõadást indítunk a
Mártonnál fiatalabb matematika-fizika tanárszakos hall-
gatók számára Kaotikus mechanika címmel. Ezt a két
féléves kurzust több éven át tartottuk, s az órákon
rendszerint mindketten ott voltunk, akármelyikünk
tartotta is éppen. A tapasztalatokat utána ketten meg-
beszéltük, és amit hasznosnak találtunk, beépítettük a
következõ év anyagába. Bevezettük azt, hogy a vizsga
nem tételes felelésbõl áll, hanem a hallgató által készí-
tett számítógépes program lefuttatásából, amely a
káosz tulajdonságait mutatja be az általa választott fizi-
kai rendszerben. Ezen tapasztalatok birtokában kezd-
tük el egy magyar nyelvû alsóéves egyetemi hallgatók-
nak és tanároknak szóló tankönyv írását. Már a kilenc-
venes évek elején megfogalmazódott bennem, hogy ez
szükséges lenne, de megfelelõ munkatárs, azaz Márton
megtalálása elõtt nem mertem belevágni. A Kaotikus
dinamika tankönyv 2002-ben jelent meg, s utána fel-
merült egy angol változat lehetõsége. A Chaotic Dy-
namics, amelyet több új fejezettel tettünk még teljeseb-
bé, 2006-ban meg is jelent.

Mindkét könyvre, és minden közös írásunkra is igaz,
hogy nem volt bennük egyetlen gondolatmenet, szó,
képlet, ábra, feladat, amelyet többszörösen ne beszél-

tünk volna át. Márton volt az, aki érzéke és tanári kép-
zettsége alapján is pontosan látta, mi az, ami tanárok
számára vonzó lehet, vagyis még nem túl elvont vagy
bonyolult. Így, néha többszörös nekifutás után, elérte,
hogy amit el szerettünk volna mondani, az a legegysze-
rûbben és a leginkább odaillõ módon kerüljön bemuta-
tásra, az általa készített rendkívül precíz ábrákkal il-
lusztrálva. Ezt a körültekintõ, odaadó tanítási módszer
Márton egyéniségéhez tartozott, magántanítványai ese-
tén is alkalmazta. Örömmel vállalt ismeretterjesztõ elõ-
adásokat a KöMaL ankétokon, s emlékezetes az Ato-
moktól a csillagokig sorozatban tartott elõadása. Szíve-

sen segített bárkinek, aki hozzá for-
dult káosszal kapcsolatos kérdések-
kel. Ahol pedig a tanítás kapcsán
felmerült probléma mélyebb megis-
merést igényelt, szakterületi kutatá-
sokba is bekapcsolódott, külföldi
társzerzõkkel, s nívós folyóiratokban
publikált.

Doktori fokozatát a két könyv
alapján nyerte el. Ezután természete-
sen adódott, hogy a 2007-ben indult
és aktív tanár kollégáknak szóló
Fizika tanítása doktori programnak
is elõadója legyen a káosz tanítása
témában. Utolsó elõadását, amely
különösen jól sikerült, ez év május
10-én tartotta. Márton, aki balesete
miatt sohasem taníthatott iskolában,

a kaotikus jelenségek szakértõjeként aktívan részt vett
a tanárképzésben és a tanári PhD-képzésben, s dok-
tori témavezetést is vállalt.

A halála elõtt folytatott telefonbeszélgetéseink fõ
témája az volt, hogyan lehet a következõ PhD elõadá-
sokat még inkább vonzóvá tenni. Pontos terveket is
megfogalmaztunk, és hogy ennek kapcsán június
végen személyesen is találkozunk. Sajnos erre már
nem kerülhetett sor.

Márton mûveltsége nagyon sokoldalú volt: minõsé-
gi tudásra törekedett. Gyakran beszéltünk zenérõl,
társadalmi kérdésekrõl, konyhamûvészetrõl, õ indított
el a borok felfedezése irányába, de kaptam saját ké-
szítésû limoncellójából, kenyerébõl, süteményébõl is.

Márton váratlan elvesztése kapcsán most mélyen
átérzem a fiatal koromban Hemingway révén megis-
mert és fent idézett gondolatot: „a harang érted szól”.
Halála veszteség a magyar fizikatanár-társadalom szá-
mára is.
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Magyar Érdemrend Középkereszt polgári tagozat ki-
tüntetést vehetett át

Sólyom Jenõ, Széchenyi-díjas és állami díjas fizikus,
a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az
MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont és az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem Természettudományi Kará-
nak professor emeritusa, az Eötvös Loránd Fizikai
Társulat elnöke.

Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitün-
tetésben részesült

Staar Gyula, a Természet Világa tudományos isme-
retterjesztõ folyóirat nyugalmazott fõszerkesztõje,
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szerkesztõbizottságának tagja, folyóiratunk gyakori
szerzõje.
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tüntetést vehetett át

Dávid Gábor István, a Stony Brook University ku-
tatóprofesszora, a Debreceni Egyetem vendégprofesz-
szora, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont külsõ
munkatársa.
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Andrási Andor, az MTA Energiatudományi Kutató-
központjának nyugalmazott tudományos osztályve-
zetõje.
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Paksi Atomerõmû Zrt. mûszaki fõszakértõje.

Gratulálunk a kitüntetetteknek!
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