FARKAS HENRIK
1942–2005
Farkas Henrik Egertôl nem messze, a hegyek közt megbúvó Noszvajon született
1942 szeptemberében. A baptista család
élete nem volt könnyû az 50-es és 60-as
években, és csak Henrik kiváló tanulmányi eredményei tették lehetôvé, hogy a
bekerüljön a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemre, ahol 1965-ben végzett
kitüntetéses oklevéllel mint fizikus. Végzés
után tanárai javaslatára került a Mûegyetemre, Gyarmati István kutatócsoportjába,
ahol elôször találkoztam vele. Az ezt követô 40 évben együtt dolgoztunk, és legközelebbi barátommá vált az idôk során.
A nevezetes Gyarmati-iskola tagjaként
elôször termodinamikai kutatásokba kezdett. Elsô publikációi a Gyarmati-féle variációs elvvel
foglalkoztak, annak nemlineáris rendszerekre való általánosítása volt az egyik legfontosabb eredménye. Élete
végéig érdeklôdött a makroszkopikus rendszerek variációs elvei iránt; ezzel kapcsolatos nézeteit legutóbb egy
könyvfejezetben foglalta össze [1]. Szerzôtársa a lengyel
Stanislaw Sieniutycz professzor volt, akivel együtt a
könyv szerkesztését is végezték. Henrik méltán volt büszke erre a könyvre, amelynek a megjelenése csak néhány
hónappal elôzte meg halálát. Több közleményt szentelt a
hôvezetés fenomenologikus elméletének, és kandidátusi
értekezésének is ez volt a tárgya. Általánosította a hôvezetés úgynevezett maximumelvét, továbbá független, új
bizonyítást adott erre. Legutóbb 2000-ben egy könyvrészletben tárgyalta a hôvezetés kvalitatív tulajdonságait [2].
Henrik egyik legjellemzôbb tulajdonsága volt, hogy
mindenkinek örömmel segített. Így kezdtem el dolgozni
vele én is, amikor az oszcillációs reakciókkal kapcsolatban
ráébredtem, hogy a dinamikai rendszerek elméletében segítségre van szükségem. Elsô ilyen közös munkánk az oszcillációs reakciók úgynevezett explodátormodelljének a
megalkotása volt [3]. Henrik bebizonyította, hogy az explozív modellek bizonyos reakciók hozzávételével határciklusos oszcillátorokká alakíthatók. A Lotka–Volterra-rendszerbôl kiindulva további új explodátor típusú modelleket alkotott, melyek globális explozív jellegét igen elegánsan,
Ljapunov-függvény megadásával tudta bizonyítani [4, 5].
A kémiai dinamikai rendszerek nemegyensúlyi fázisdiagramjai (az ún. bifurkációs „térképek”) szerkesztéséhez munkatársaival együtt egy új, igen hatékony módszert dolgozott ki, a parametrikus reprezentáció módsze-

rét [6, 7], amelyet ma már a világ számos
helyén alkalmaznak. A geometriai módszereket nagyon szerette, és kiváló intuícióval használta a parametrikus reprezentáción túl a kémiai hullámokról írt számos fontos munkájában [8, 9]. A geometriával, a hullámokkal és a fénnyel kapcsolatban a Fizikai Szemlé ben is jelentek
meg cikkei [10, 11].
Farkas Henrik szívesen és önzetlenül
harcolt társadalmilag fontos ügyekért. E
téren elért legnagyobb sikere a sorkatonaság eltörlése volt, amelyet tevékenysége évekkel hozott elôbbre [12]. Élete utolsó hónapjait munkahelye, a BME Kémiai
Fizika Tanszéke megvédésének szentelte.
Optimista volt: hitt a jó ügyekben, az objektív igazságban, a tudományban. Emlékét szívünkben ôrizzük.
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