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Farkas Henrik Egertôl nem messze, a he-
gyek közt megbúvó Noszvajon született
1942 szeptemberében. A baptista család
élete nem volt könnyû az 50-es és 60-as
években, és csak Henrik kiváló tanulmá-
nyi eredményei tették lehetôvé, hogy a
bekerüljön a Debreceni Kossuth Lajos Tu-
dományegyetemre, ahol 1965-ben végzett
kitüntetéses oklevéllel mint fizikus. Végzés
után tanárai javaslatára került a Mûegye-
temre, Gyarmati István kutatócsoportjába,
ahol elôször találkoztam vele. Az ezt kö-
vetô 40 évben együtt dolgoztunk, és leg-
közelebbi barátommá vált az idôk során.

A nevezetes Gyarmati-iskola tagjaként
elôször termodinamikai kutatásokba kez-
dett. Elsô publikációi a Gyarmati-féle variációs elvvel
foglalkoztak, annak nemlineáris rendszerekre való általá-
nosítása volt az egyik legfontosabb eredménye. Élete
végéig érdeklôdött a makroszkopikus rendszerek variá-
ciós 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 büsz-
ke 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 hôve-
zetés úgynevezett maximumelvét, továbbá független, új
bizonyítást adott erre. Legutóbb 2000-ben egy könyvrész-
letben 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 se-
gítségre van szükségem. Elsô ilyen közös munkánk az osz-
cillációs reakciók úgynevezett explodátormodelljének a
megalkotása volt [3]. Henrik bebizonyította, hogy az explo-
zív modellek bizonyos reakciók hozzávételével határciklu-
sos oszcillátorokká alakíthatók. A Lotka–Volterra-rendszer-
bôl kiindulva további új explodátor típusú modelleket al-
kotott, melyek globális explozív jellegét igen elegánsan,
Ljapunov-függvény megadásával tudta bizonyítani [4, 5].

A kémiai dinamikai rendszerek nemegyensúlyi fázis-
diagramjai (az ún. bifurkációs „térképek”) szerkesztésé-
hez munkatársaival együtt egy új, igen hatékony mód-
szert dolgozott ki, a parametrikus reprezentáció módsze-

rét [6, 7], amelyet ma már a világ számos
helyén alkalmaznak. A geometriai mód-
szereket nagyon szerette, és kiváló intuí-
cióval használta a parametrikus reprezen-
táción túl a kémiai hullámokról írt szá-
mos fontos munkájában [8, 9]. A geomet-
riával, a hullámokkal és a fénnyel kap-
csolatban a Fizikai Szemlében is jelentek
meg cikkei [10, 11].

Farkas Henrik szívesen és önzetlenül
harcolt társadalmilag fontos ügyekért. E
téren elért legnagyobb sikere a sorkato-
naság eltörlése volt, amelyet tevékenysé-
ge évekkel hozott elôbbre [12]. Élete utol-
só hónapjait munkahelye, a BME Kémiai
Fizika Tanszéke megvédésének szentelte.

Optimista volt: hitt a jó ügyekben, az objektív igazság-
ban, a tudományban. Emlékét szívünkben ôrizzük.
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