MEGEMLÉKEZÉS

Elhunyt Farsang György,
az ELTE egyetemi tanára
84 évet élt
A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével 2003-ban kitüntetett Farsang György, az MTA doktora 2019. november 2-án
elhunyt. Hosszú, türelemmel viselt testi szenvedéstől és az elhagyatottságtól mentette fel az Úr, egy pesti kórház „krónikus belgyógyászati osztályán” lévő kis kórteremben. Hamvait a családja
november 27-én helyezte örök nyugalomra szeretett felesége mellé
az Árpád-házi Szent Erzsébet-plébániatemplom kriptájában.
Farsang György műszeres analitikát oktatott az egyetemen,
szűkebb szakterülete az elektroanalitika volt. Kiemelkedő tevékenysége az elektrodimerizációs reakciók digitális szimulációjához kapcsolódott, melyben 81 kimagasló színvonalú publikációja
jelent meg.
Farsang Györgyöt „tanár úrnak” szólítják a már szintén tanárkorú, megőszült egykori tanítványai és barátai is. Ha nincs jelen, akkor is. Ott tanított, ahol őt is oktatóvá, majd egyetemi tanárrá indította a híres Schulek-intézet, az ELTE Szervetlen és
Analitikai Kémiai Tanszéke. Egész alkotó életét a tanszéken töltötte, ahonnan hetvenéves korában vonult vissza. Figyelme és érdeklődése a társadalmi események, a szakmai, tudományos történések és egykori diákjai, majd barátai sorsa iránt rendkívüli
volt, akár csak emlékezőképessége. A csendes és tárgyilagos
szemlélődés és igazi, analitikusi alázattal művelt szorgalom jellemezte, és talán ez is oka annak, hogy a látványos, zajos siker és

a hivatalos elismerés ritkán adatott meg neki. Talán nem ismerte profeszszortársa, a szintén ELTE-s
tanár, Kucsman Árpád
idézetét: „Magyarországon nem szabad szerénynek lenni, mert komolyan
veszik…” Farsang tanár
úr néha úgy érezte, hogy
a sors nem volt igazságos
hozzá, de bizonyára azt is
tudta, hogy az ezernyi tanítvány szeretete és emlékezete a legfontosabb. És
ezek a tanítványok (vegyészek, tanárok, gyógyszerészek) ma is érdeklődve olvashatják gondolatait múltról és jelenről, lapunk 2011. évi, nyári számának 242–245. oldalán.
Sokan nem tudták, hogy fiatalkorában igen szépen hegedült
mesterhegedűjén, és szülővárosában, Szombathelyen koncerteket is adott. Szegény családban született, de mindig kitűnő bizonyítványa az egyetemre juttatta, hasonlóan a közeli Vasszécsényben született mestere, majd legjobb barátja, Pungor Ernő akadémikushoz.
A komolyzene iránti rajongása könnyítette meg utolsó napjait is.
Nyugodjék békében!
Tömpe Péter
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