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A magyar fizika második vi-
lágháború utáni korszakát
emblémaként fémjelzõ sze-
mélyiség lépett át 2002. de-
cember 2-án a 20. század ki-
emelkedõ magyar termé-
szettudósainak panteonjába.

Az foglalta el méltó he-
lyét, aki világtörténelmet for-
máló, de a történelem által
szülõföldjükrõl elsodort alko-
tók sorában ébresztette újra
magyarságuk tudatát. Neki
köszönhetõ, hogy a magyar
fiatalok ma Bartók és József
Attila mûveivel egy sorban
büszkék arra, amit Wigner,
Neumann és Szilárd adott az emberiségnek.

A tanár feladatának mindent megelõzõ
fontosságát családi hagyományként örököl-
te, és és a másodéves egyetemi hallgató a
Pázmány Péter Tudományegyetem Csillagá-
szati Tanszékének gyakornokaként kezdte
meg a Természettudományi Kar megszám-
lálhatatlan hallgatójának pályáját meghatározó
oktatói munkáját. Ötvenhét évvel késõbb az
Eötvös Egyetem Atomfizikai Tanszékének
emeritus professzoraként egy, a newtoni me-
chanikáról szóló, az iszonyatos testi szenvedé-
sek felett is gyõzedelmeskedõ kurzussal fe-
jezte be pályafutását, amelynek során most is
megtalálta a módját, hogy a másodéves hall-
gatókat a kaotikus mozgás vagy az Univer-
zum globális mozgástörvényeinek legújabb
fejleményeivel lelkesítse a fizika lezárhatatlan
perspektívájú kutatásaiban való részvételre.

Már diákként megragadta a korai forró
nukleáris Univerzum akkor még kevesek ál-

tal komolyan vett elképze-
lése. Tudományos pályájá-
nak meghatározó témája lett
a csillagokban illetve az Uni-
verzum egészében zajló
nukleáris reakciók kutatása.
Személyiségét mindvégig
jellemzõ módon, kutatási
területének elõrehaladtával
szinte párhuzamosan szer-
vezte annak oktatását.

A Novobáczky Károly
vezette Elméleti Fizikai Inté-
zetbe kerülve, elsõ számú
szervezõje, elõadója lett a re-
lativisztikus klasszikus fizikát
és a modern kvantumfizikát

hazánkban önképzéssel elsajátító és eredeti
kutatásokkal továbbfejlesztõ Puskin utcai
szemináriumoknak. Nemzetközi sikert is arató
könyvet írt a kvantummechanika alapjairól,
amelyet mindmáig használunk a bevezetõ
egyetemi elõadássorozatban.

Az ötvenes évek elején végzett gyorsítós
kísérletekkel vált le a magfizikáról az elemi
részek fizikája. Ekkor ismerték fel az elemi
részek kölcsönhatásainak törvényszerûsége-
it, ahol az idõben egzaktul vagy legalább kö-
zelítõleg megmaradó tulajdonságoknak
alapvetõ a szerepe – az elmélet mély szim-
metriáira mutatnak. A legújabb fejlemények-
re frissen reagáló huszonöt éves Marx György
felfigyelt Wigner Jenõnek a proton és a neu-
tron „rokonságába’’ tartozó rövid élettartamú
részecskéket egy családba foglaló megma-
radó tulajdonságra, a barionszámra tett javas-
latára. Marx arra mutatott rá, hogy az elektron
és a müon (akkori nevén mü-mezon) tulaj-
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donságai oly mértékben univerzálisak, hogy
érdemes õket is egy közös család, a leptonok
megnyilvánulásainak tekinteni. Egy rövid, a
wigneri párhuzamra támaszkodó cikkben
javasolta a leptontöltés bevezetését, amely
az újabb leptonok felfedezése után is egzak-
tul megmaradónak bizonyult. Az Acta Physi-
ca Hungaricae-ben megjelent cikk kevéssel
megelõzte Zeldovicsnak a Zsurnal Ekszperi-
mentalnoj i Tyeoretyicseszkoj Fiziki-ben,
valamint Mahmudnak és Konopinskinak a
Physical Review-ban megjelent cikkeit. A
világ talán mellõzte volna az ismeretlen ma-
gyar szerzõt, ha õ nem küldi el németül írott
cikkét Wigner Jenõnek, aki a késõbbiekben
konzekvensen idézte õt. Ez a teljesítmény
alapozta meg kettejük hosszú barátságát, en-
nek köszönhetjük, hogy a hatvanas évek
végétõl Wigner Jenõ újra nyilvánosan vállalta
lelkében mindig õrzött magyarságát.

Marx György mindeközben, Novobátzky
professzor kedvenc témái egyikében, kandi-
dátus aspiránsként a klasszikus elektrodina-
mika relativisztikus megfogalmazásának anya-
gi közegben fellépõ nehézségeivel küzdött
meg olyan sikerrel, hogy kortársaival elért
eredményeit még a hetvenes-nyolcvanas
évek monográfiái is idézték. A hatvanas évek
elején átfogó érdeklõdése egyszerre vonzotta
Heisenberg világegyenletéhez, amely az
összes elemi részt egyetlen egységes tér ger-
jesztéseként szerette volna megérteni, a csil-
lagokat alkotó forró nukleáris gáz állapot-
egyenletéhez és az ûrhajózáshoz. Rá jellemzõ
módon, a kvantumtérelmélet egyik legfris-
sebb felfedezésével, a mai elméletben köz-
ponti szerephez jutó spontán szimmetriasér-
tés jelenségére épülõ tárgyalással kísérelte
meg Heisenberg elképzelésének megvalósí-
tását, az egyetlen térbõl kialakuló könnyû és
nehéz részecskék létének magyarázatát.
Azonban igazi romantikus alkatként a bonyo-
lult számítások helyett a nagy gondolat megra-
gadásának ideálját vallotta. Térelméleti cikkei-
nél nagyobb hatása volt az 1966-ban az ûrha-

jók lézerfényes távmeghajtására a Nature-
ben közölt és napjaink ûrhajózási konferen-
ciáin egyre komolyabban diszkutált rövid ja-
vaslatának. De társszerzõje volt annak a cikk-
nek is, amely elsõként vizsgálta meg egy hi-
potetikus skaláris részecske jelenlétének hatá-
sát a csillagok termodinamikai egyensúlyát
leíró állapotegyenletre.

1965-ben utazhatott elõször az Egyesült
Államokba. Valószínûleg ekkor ragadta meg
végleg a neutrínók rejtélyes fizikája. Megis-
merkedett a nagy amerikai kísérleti fiziku-
sokkal, Frederic Reines-szel, Clyde Cowan-
nal, Raymond Davis-szel (a szovjet iskola fõ
képviselõivel, Jakov Zeldoviccsal és Bruno
Pontecorvóval már korábban találkozott).
Amerikai cikkeinek témái között volt a Föld
magjában zajló radioaktív folyamatok neutrí-
nótermelésének kvantitatív jellemzése, ame-
lyet egy-két éve a japán Kamiokande kísérlet
tervezésekor, meghatározó háttérinformáció-
ként idéztek. Hazatérve diplomamunka-té-
maként adta ki Davis éppen készülõ Nap-
neutrínó-kísérlete alapreakciójának elméleti
vizsgálatát. Immár megtalálta a rá jellemzõ
kutatási stílust: a legújabb elképzelések felve-
tõi között egyenrangú, villámgyorsan reagálni
képes diszkussziópartnerként gyûjtötte a ku-
tatások élvonala számára legérdekesebb té-
mákat, majd itthon a részletes és hosszadalmas
számításokra „éhes” diplomamunkásaival kí-
sérletileg ellenõrizhetõ jóslatokra vezetõ in-
tenzív vizsgálatokat végzett, amelyek befeje-
zési határideje a következõ konferencia volt.

A nemzetközi konferenciákon elõadással
való részvétel fontosságát mindenekfelettinek
tartotta. Kicsit megvetõen beszélt a beosztá-
suk révén némán konferenciázókról. Mint-
hogy a fiatalok a hatvanas években csak nagy
nehézségek árán jutottak útlevélhez, 1966-
ban megszervezte az elsõ balatoni konferen-
ciát, amelyen részt vett a késõbbi Nobel-díjas
Sheldon Lee Glashow és Steven Weinberg is.
A Nobel-díjasok magyarországi szakmai láto-
gatásainak megszervezése késõbb szinte
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szenvedélyévé vált. 1968-ban, Csehszlovákia
megszállását követõen a már korábban is idõ-
közönként mûködõ Bécs-Budapest szeminá-
rium rendszeresítésében állapodtak meg a
bécsi tudományegyetem professzoraival, azt
háromszöggé egészítve ki Pozsony bevoná-
sával. Így sikerült a nemzetközi kapcsolatok
egy kiskapuját nyitva tartani szlovák barátaink
számára. Nem feledhetõ fiatalkori emlékünk
a minisztériumi útlevélosztály tisztviselõinek
morgása, akik fennhangon szidták a nyugha-
tatlan, állandóan utazó zongoramûvészeket
és elméleti fizikusokat.

Marx világraszóló, tudománytörténeti
értékû ötletének azonban a „Neutrinó” kon-
ferenciasorozat kezdeményezése bizonyult.
A most harmincesztendõs sorozat 1972-ben
indult Balatonfüredrõl. Az elsõ konferencia
résztvevõi között volt Richard Feynman, Jakov
Zeldovics, Victor Weisskopf, Frederic Reines,
Raymond Davis, John Bahcall. Marx tudatosan
próbálta Magyarország Kelet és Nyugat közötti
sajátos helyzetét a magyar fizika hasznára
fordítani. A fiatal magyar elméleti fizikusok
több generációjának életét határozták meg
ezek a konferenciák. A diplomamunkások és
doktoranduszok a balatonfüredi Marx nya-
ralóban lakva élték át a kelet és nyugat vezetõ
fizikusainak találkozását.

Ez a konferencia lett a részecskefizika és a
kozmológia közös fejlõdési szakaszát meg-
indító egyik legfontosabb nemzetközi intéz-
ményi keret. Marx 75. születésnapján az egyik
vezetõ amerikai kozmológus elmondta, hogy
diákként az elsõ Neutrínó konferenciák elõ-
adási köteteibõl tanult. Így tudta meg, hogy
hol van a Balaton, és tankönyvi szövegként
tanulmányozta Marx György összes akkori
cikkét. Ez is mutatja, hogy Marx a modern
részecskefizikára alapozott kozmológia (astro-
particle physics) világszerte elismert úttörõje
és egyik megalapítója volt. Ezt tanúsítja, hogy
ennek a mára monstre konferenciává nõtt
rendezvénynek a tudományos tanácsadó tes-
tületét mindvégig õ elnökölte.

Az elemi részek világában elért második
tartós hatású felfedezését az érdeklõdõ meg-
találhatja a részecskék „Mengyelejev-táblá-
ját” jelentõ Particle Data Book legújabb, 2002-
es kiadásában is. A neutrínók tömegére asztro-
fizikai korlát lehetõségét elsõként 1966-ban
Zeldovics és S. S. Gerstein vetették fel. Zeldo-
vics a hetvenes években azt a privilégiumot
élvezte, hogy évente egyszer részt vehetett
egy magyarországi nemzetközi konferencián.
Itt buzdította Marx akkori diplomamunkását
a probléma részletes számítógépes vizsgálatá-
ra, és ebbõl született meg elõször a Marx-Sza-
lay-féle tömegkorlát, majd ugyanõk javasolták
e részecskék figyelembevételét a kozmikus
sötét anyag természetére vonatkozó kutatá-
sokban. A tömegkorlát  harminc év alatt (a
Neutrínó’72 konferencián publikálták elõször)
századrészére csökkent, a neutrínók részese-
dése a sötét anyagban ezreléknyi, de a kijelölt
stratégia fõ vonala változatlanul érvényes.

A hetvenes évek közepétõl Marx György-
nek a részecskefizikusok, az ûrkutatók és a
kozmológusok (csillagászok) között nemzet-
közileg elismert helye volt. Betöltötte az Euró-
pai Fizikai Társaság Részecskefizikai Divíziója
elnöki tisztét, alelnöke volt a Nemzetközi Aszt-
ronautikai Uniónak és vezette a Nemzetközi
Csillagászati Unió bioasztronómiai szakosz-
tályát is, tiszteleti tagja volt az Amerikai Fizikai
Társaságnak. Ebben a helyzetben újra teret
engedett fiatalkori széles természettudomá-
nyos érdeklõdésének. Aktívan támogatta és
maga is kutatta a biológiai molekulák optikai
forgatóképességének aszimmetriája és az
elemi gyenge kölcsönhatás paritássértése
esetleges kapcsolódását, jelentõs energiát for-
dított a földönkívüli élet esélyeinek tudomá-
nyos latolgatására, és az erre irányuló csillagá-
szati program egyik amerikai szervezõjét
hosszabb idõre vendégkutatónak hívta meg
a nyolcvanas évek közepén.

Közoktatás-fejlesztési tevékenysége
(amelyrõl alább emlékezünk meg) hozta
élete utolsó nagy kutatási kezdeményezését,
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amelynek célja a hazai természetes környe-
zeti radioaktivitás megismerése és az ország
radontérképének elkészítése lett. Tóth Esz-
terrel dolgozta ki és valósította meg azt prog-
ramot, amelynek kiindulópontja az iskolások
megismertetése volt azzal a ténnyel, hogy a
radioaktív sugárzás mindennapos kísérõje
életünknek. Az olcsó, könnyen kezelhetõ
detektorokkal lakásokban, a tanulók által
végzett méréseknek megbízható, nemzet-
közileg hitelesített kiértékelésével egy ko-
rábban soha nem ismert tömegeket mozgó-
sító kutatási projekt jött létre, amely Angliától
Indiáig érdeklõdést váltott ki, és követõkre
talált. Ennek lett mellékterméke az ország
radontérképe, amelyet a hivatalos tudomá-
nyos szervezet nem tudott volna megalkotni.
A radonháttér felismert anomáliái a geoló-
giaitól a népegészségügyi kutatásokig
terjedõ skálán indukálnak immár komplex
interdiszciplináris vizsgálatokat.

És ezzel visszaérkeztünk gazdag pályájá-
nak másik vonulatához: a társadalom cselekvõ
jobbításának soha nem szûnõ igényéhez. Hitt
abban, hogy minden kérdésben, amelyre a
tudomány hiteles választ talált, ott habozás
nélkül a tudományosan megalapozott választ
kell alkalmazni. Mély meggyõzõdéssel szim-
patizált az ún. harmadik világgal. UNESCO-
szakértõként szenvedélyesen vitte a számító-
gépes ismeretekre épülõ modern fizikai okta-
tás programjait afrikai és ázsiai országok tanár-
képzõ intézményeibe. Az utolérés vágyától
hajtott, a tudománytörténet klasszikus útjának
bejárására elegendõ idõvel nem rendelkezõ
környezet ezeket az eszközöket a „nagy ug-
rás” ritka lehetõségeként fogadta és elterjed-
ten használja Kínában, Indiában, Kenyában,
de Japánban is. A nukleáris energetika közok-
tatási kérdéseirõl szervezte utolsó oktatási
tárgyú konferenciáját 2002 nyarán Debrecen-
ben. Gondja volt arra, hogy vízumot kapjanak
az iráni és pakisztáni résztvevõk is.

Életmûvének tudományos alkotásaihoz
mérhetõ fõmûve az Eötvös Loránd Fizikai

Társulat. Ki merjük jelenteni, hogy eötvösi
jelentõségû volt vezetõi tevékenysége a Tár-
sulat életében. Ez a szervezet már a hatvanas
évektõl a fizikához kapcsolódó minden szak-
mai tevékenység fóruma tudott lenni, és fény-
korát élte Marx György fõtitkári és elnöki
periódusaiban. A Társulat lapját 1957-tõl szer-
kesztette, és igen nagy részben szerzõként is
jegyezte. Ez jelentett a fizika robbanásszerûen
szélesedõ tematikus spektrumában bizonyos,
egyéni ízlést tükrözõ arányeltolódást, de
mindvégig izgalmas cikkek sorát nyújtó, ol-
vasmányos lapot kaptunk, amelybõl nem
maradt ki egyetlen nagy felfedezésrõl szóló
beszámoló sem, sokszor néhány héttel a beje-
lentés után. Megható volt látni, hogy súlyos
betegen is mindenkire kiterjedõ figyelemmel
igyekezett megszerezni publikálásra egy-egy
izgalmas szemináriumi elõadás anyagát, vagy
ahogy betegágyából telefoninterjúkat készí-
tett a legkiválóbb külföldön élõ magyar mû-
szaki-természettudományos alkotókkal.

A fizikát társadalmi-kulturális jelenségnek
tekintette, ezért elsõként számolt be a fizika-
történethez fûzõdõ színdarabok, regények,
visszaemlékezések megjelenésérõl. Igazi re-
neszánsz ember volt – tudása messze túllépett
a természettudományokon. Kevés természet-
tudós hagyott nála nagyobb nyomot az elmúlt
évszázad magyar kultúrájában. Széles baráti
köre kiterjedt a mûvészetek minden ágára,
akikkel saját, humán területükön is egyen-
rangú partnerként vitatkozott. Juhász Ferenc,
Borsos Miklós, Jancsó Miklós, Bódy Gábor
gyakori vendégek voltak az Atomfizikai Tan-
széken. A „Gyorsuló Idõ” fogalma a 70-es
évek magyar kultúrájának szimbólumává vált.
Hatása alól még a magyar zenei világ sem
tudta kivonni magát – „az idõ kitágul, és görbül
a tér” – énekelte Koncz Zsuzsa. Igazi polihisz-
torként, hihetetlen módon tudott az utolsó
pillanatokig nyitott maradni minden új iránt,
legyen az egy új kozmológiai elmélet, egy új
számítógép-program, egy új film vagy akár
egy új tudományos-fantasztikus novella.
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 A fizikatörténet kiemelkedõ eseményei-
nek évfordulóiról való méltó megemlékezé-
sek szervezése életeleme volt. Népszerûsítõ
könyvei, majd a nem fizikusoknak sok bele-
érzéssel megírt atomfizikai ismertetõi, tele-
víziós ismeretterjesztõ sorozatai, meghívások-
ra tartott elõadásai természetes velejárói voltak
mindennapjainak. Életének utolsó hónapjai-
ban a betegség kényszerítésében született
szûkszavú, minden szónak jelentést adó „új”
stílusa bevésõdik mindazok emlékezetébe,
akik hallották szeptemberi Dirac-elõadását,
októberben az  Élet a nukleáris völgyben címû
hitvallásszerû elõadását a nukleáris fizika és
energetika fontosságáról, november elején
Wigner-megemlékezését és az utolsó, Pakson
tartott elõadását az erõmû 25. születésnapján.

Mindenki számára természetesen lett a
Társulat demokratikusan választott fõtitkára a
hetvenes évek elején. Az Eötvös Loránd által
tanáregyletként alapított szervezetben ek-
korra jelentõs feszültségek keletkeztek a
nagyszámúra nõtt fizikus kutatói-fejlesztõi
közösség és a tanárok között. Eötvöshöz mél-
tó megoldással szakcsoporti szerkezetet
alakított ki, amely mindmáig az MTA bizottsági
rendszerét jelentõsen meghaladó szélesség-
ben képes fórumot és önkéntes együttmûkö-
dési lehetõséget adni a fizikával professzioná-
lisan foglalkozóknak. A tanári szakcsoport
megerõsítésén fáradozva kezdte meg a ter-
mészettudományok integrált közoktatási
programjának kidolgozását, amely igen éles
polémiákat váltott ki. Valószínû a fizika volt az
egyetlen tantárgy, ahol már a nyolcvanas
évek közepén a tanár választásától függhetett,
hogy melyik tankönyvet használja. A termé-
szettudományok közoktatásból való kiszoru-
lásának problémájával már régebben küszkö-
dõ Nyugat-Európában az általa elképzelt
megoldások közül jó néhány valósult meg,
párosulva az internetes tartalomfejlesztési
lehetõségekkel . Ezért jutalmazta a brit Insti-
tute of Physics oktatásfejlesztési munkásságát
2001-ben Bragg-éremmel.

A Társulat elnökeként bátorította a tanul-
mányi versenyek és a KÖMAL hagyományos,
méltán nagy tekintélyû tehetséggondozó
rendszerének helyi, illetve eltérõ tanulói kész-
ségeket díjazó új versenyekkel való kiegészí-
tését. Óriási szeretettel és várakozással kö-
szöntötte egyetemi hallgatóként a versenye-
ken megismert középiskolásokat, és szinte
szülõi büszkeséggel dicsekedett, mikor nem-
zetközi karriert befutó kutatókká fejlõdtek.
Elnökként nagy segítséget nyújtott a Társulat
nemzetközi konferenciaszervezési pályázatai-
nak elfogadtatásához, így legutóbb is az Euró-
pai Fizikai Társaság 2001-es és 2002-es buda-
pesti nagykonferenciáinak elnyeréséhez.

A Magyar Tudományos Akadémia rendes
tagja volt, huszonkét évig vezette az ELTE
Atomfizikai Tanszékét, tiszteletbeli professzor
volt Bécsben, megkapta a pozsonyi Comenius
Egyetem aranyérmét, tagja volt az Európa poli-
tikai újraegyesülése lelkesedésében született
Academia Europea-nak. Kossuth-díjat kapott
egy igazi világraszólóan nagy „dobásért”.
Nagy öröme telt a Szilárd Leó Professzori Díj-
ban, büszkén telefonált, amikor a tudományos
újságírók az év tudósának választva adták át
neki a Virgo csillagkép egyik csillagának róla
történt elnevezését tanúsító okmányt.

Most mindannyian, családtagok, tanítvá-
nyok, kollégák, barátok, vitapartnerek, ellen-
felek, vele éles konfliktusban ütközõk és
tehetségétõl bénultan letaglózott irigykedõk
itt állunk, és tanácstalanul kérdezzük, vajon
akad-e egyhamar Marx Györgyhöz mérhetõ
képességû szószólója a természettudomá-
nyoknak, a társadalomnak felelõs kutatás és a
tudományra épülõ társadalmi jólét ügyének,
aki magyarul szól hozzánk, és aki büszkévé
tesz bennünket, hogy magyarul szólhatunk?
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