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ELŐSZÓ 
 

Az ELTE Fizika Doktori Iskola Fizika tanítása programja 2009. augusztus 27. és 29. 
között nemzetközi konferenciát szervezett Budapesten, az egyetem „Eötvös Workshop in 
Science” rendezvénysorozata keretében  

Fizikatanítás tartalmasan és érdekesen 
címmel. A rendezvényre az egész Kárpát-medencéből jöttek össze doktoranduszok, 
témavezetők és a fizikatanítás iránt elkötelezett, lelkes tanárok. A konferencia több célt is 
maga elé tűzött. Áttekintést kívánt adni a hazai és határon túli magyar nyelvű fizikatanítás és 
tanárképzés helyzetéről, lehetőséget akart teremteni arra, hogy az ország különböző 
egyetemein fizika tanári PhD tanulmányokat folytató doktorandusz hallgatók megismerhessék 
egymást és nyilvánosság előtt bemutathassák tudományos munkájukat, végül, de nem utolsó 
sorban a konferencia fórumot biztosított annak megvitatására, hogy miként lehet a diákok 
érdeklődését a természettudományok felé fordítani, a fizika klasszikus és modern fejezeteit 
tartalmasan és érdekesen tanítani. A célkitűzésekkel összhangban, a több mint száz résztvevő 
között kb. egyharmad arányban voltak a PhD hallgatók, a határon túli tanárok, és az első két 
csoportba nem tartozó hazai kollégák.  

A konferenciát, a házigazda Természettudományi Kari dékánhelyettesének köszöntője 
után, Pálinkás József akadémikus, az MTA elnöke nyitotta meg. Ígéretes jövő csak a múlt és a 
jelen tapasztalataira épülhet. Ennek szellemében Németh Judit professzor asszony tartott 
bevezető előadást édesapja Németh László természettudományos oktatással kapcsolatos 
nézeteiről, hódmezővásárhelyi oktatási kísérletéről. A konferencia minden résztvevője 
megkapta az író Négy Könyv c. tanulmánykötetét, melyet Németh Judit erre az alkalomra, 
magánkiadásban jelentetett meg. 

Ezután plenáris ülésen ismerkedtek a résztvevők a magyar nyelvű iskolai fizikatanítás 
helyzetével a Kárpát-medencében. Az egyes régiók képviselői rövid referátumokban vázolták 
a helyzetüket, kiemelve a problémákat és a feladatokat. A fizika tanárképzéssel foglalkozó 
ülésen hasonló módon tájékozódtunk az érintett egyetemek képviselőinek beszámolóiból. 
Ugyancsak plenáris ülés foglalkozott a kárpát-medencei magyar nyelvű fizikai 
tehetséggondozás feladataival, keresve a közös formákat, és azt, hogy összefogással miként 
segíthetjük egymás munkáját. 

A konferencia címadó alapkérdésére, miként tehetjük „tartalmasabbá és érdekesebbé” 
diákjaink számára a fizikát, a meghívott plenáris előadásokon és párhuzamos szekciókban 
kerestük a választ. A munka hat szekcióban folyt: Komplexitás; Környezetfizika; A XX. század 
fizikája; Új utak keresése; Tehetséggondozás; Tartalmasan és érdekesen.  

A konferencia záró előadását Ferencz Csaba professzor tartotta A Korona a 
természettudós szemével címmel, majd – elsősorban a határon túli kollégák részvételével – 
közös Országház-látogatásra is lehetőség volt.  

Kiadványunk a konferencia előadásainak és a poszter-prezentációinak szerkesztett és 
szakmailag lektorált változatát mutatja be. A meghívott előadók által tartott előadásokat az 
előadáscím végére tett *-gal jelöltük. Néhány olyan cikk is szerepel a kötetben, melyek 
témájáról (Kutató Diák mozgalom, Firka folyóirat) a helyszínen nem hangzott el előadás, de a 
tehetséggondozás kárpát-medencei körképéhez szervesen hozzá tartoznak.  
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Anyagi okok miatt kiadványunkban sajnos csak fekete-fehér ábrákat tudunk 
megjelentetni. A színes ábrákat tartalmazó cikkek megtalálhatók és letölthetők az ELTE 
„Fizika tanítása” doktori program (http://fiztan.extra.hu/konferencia, vagy 
http://fiztan.atw.hu/konferencia) honlapjának Program menüpontjában. 

A résztvevők és a szervezők egybehangzó véleménye szerint a konferencia igen 
sikeresnek bizonyult. Ennek az lehet az oka, hogy ilyen jellegű, az egész kárpát-medencei 
magyar nyelvű fizikatanítást átfogó rendezvény még sohasem volt. Reméljük, sikerül 
hagyományt teremteni, s hasonló konferenciák követik majd egymást a közeli jövőben. 
 
 

2009. december 5. 
 Juhász András és Tél Tamás 
 a konferencia szervezői 
 
 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
 

Elsőként meg szeretnénk köszönni szerzőink gondos és részletes munkáját. Külön 
öröm volt számunkra, hogy minden előadást tartó kolléga elkészítette előadása szerkesztett 
anyagát, s így a kötet teljes képet adhat a konferenciáról. 

Köszönjük mindazon intézmények és személyek segítségét, akik anyagi 
támogatásukkal, illetve munkájukkal lehetővé tették a konferencia megrendezését! 

Köszönjük az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Mecanatura Alapítvány anyagi 
támogatását, melyből a meghívott előadók úti-, és szállásköltségét fedeztük. Kiadványunk 
nyomdai költségeit szintén a Mecanatura Alapítvány pályázati támogatása biztosította 
Köszönjük a Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének segítségét, amit a társas vacsora 
támogatására fordítottunk, valamint az ELTE Természettudományi Karának természetbeni 
támogatását, hogy helyet adott a rendezvénynek. Köszönjük az ELTE Fizikai Intézete és a 
Fizika Doktori Iskola támogatását. 
 A szervezési munkában sokan voltak segítségünkre. Köszönjük Groma István és 
Tasnádi Péter professzorok Program Bizottságbeli tevékenységét, és doktori hallgatóinknak a 
konferencia előkészítése kapcsán kifejtett munkáját. A közvetlen lebonyolításban a 
doktoranduszok közül Baranyai Klára, Döményné Ságodi Ibolya, Hömöstrei Mihály, 
Jalovetzki József, Szeidemann Ákos és Vető Balázs, felső éves tanár szakos hallgatóink 
közül: Jenei Péter, Lendvai Dorottya, Rácz Lilla és Szente Judit vett részt. Külön kiemelendő 
Nagy Péter doktori hallgató munkája, akinek a konferencia honlapjával és könyvünk digitális 
szerkesztésével kapcsolatos tevékenysége nélkül se a konferencia megrendezése, se 
kiadványunk megjelenése nem valósulhatott volna meg. 
 
 

a szerkesztők 
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MEGNYITÓ 

Pálinkás József 
Magyar Tudományos Akadémia 

palinkas@atomki.hu 
 
 

Tisztelt Kollégák, Kedves Barátaim! 

 
Amikor a szervezők megkerestek kérésükkel, hogy támogassam a rendezvényt, örömmel 

vállaltam. Fontosnak tartom, hogy a magyarul tanító fizikatanárok – a határokon innen és 
túlról – összejönnek, és megbeszéljék gondjaikat. Annál is inkább, mert ezek a gondok 
nagymértékben közösek.  Engedjék meg, hogy kicsit pesszimistán e gondokkal kezdjem, hogy 
aztán majd optimistábban tudjam befejezni.  

Valahol nagyot hibáztunk a fizika tanításával kapcsolatban, valahol valamit nagyon 
elrontottuk. Nem csak a középiskolai, általános iskolai fizikatanításban mutatkoznak aggasztó 
jelek, de az egyetemi oktatásban is, kiemelten a fizika tanárképzés területén. Ez utóbbival 
kezdeném. 

A fizikát évszázadokon keresztül eredményesen tudták tanítani a fizikatanárok az 
iskolákban, fizikusok, egyetemi tanárok az egyetemeken. Én nem látok semmi olyan változást 
a XXI. század elején, ami indokolná azt, hogy a fizika tanárképzést teljesen átalakítsuk, 
méghozzá úgy, hogy a fizika szerepe marginális legyen a képzésben. A közelmúltban történt 
változtatások a szaktudományról a pedagógiára tették a tanárképzésben a hangsúlyt. Ez jogos, 
ha elméleti pedagógia szakembereket vagy kutatókat akarunk képezni, ha azonban a cél az, 
hogy a lelkes, a szaktárgyukat szerető, a fizikát jól értő, és magas szinten ismerő tanárok 
tanítsanak az iskoláinkban, a hangsúlyt vissza kell állítani a pedagógiáról a fizikára.  Ez nem 
lesz könnyű, de összefogva minden egyetemen küzdeni kell érte. 

Nagyon sok mindent ma döntően a pénz határoz meg. A jelentkezők száma a különféle 
egyetemi szakokra attól függ, milyen lehetőségeket kínál a szakterület a későbbi jövedelem 
tekintetében. A tanári szakok nem ígérnek könnyen megszerezhető sok pénzt, ezért az 
érdeklődés a tanárképzés iránt aggasztóan csekély. Kutató fizikusnak sem jelentkeznek sokan, 
de vannak annyian, hogy Magyarországon legyen elegendő számú tehetséges fiatal a 
tudományban. Én a tanárképzés miatt aggódom. Sokkal több jó fizikatanárra van szükség az 
iskolákban, mint fizikusra a kutatóhelyeken - jelentkezők száma viszont sokkal kevesebb. Ha 
az iskolákban nem lesz fizikatanár, a fizika, mint a műveltség része szorul vissza, de országos 
méretekben. Sajnos a társadalomnak csak nagyon kis része érzi át azt, hogy a 
természettudományokban megszerezhető ismeretek nélkül, a modern társadalom nem tud 
létezni. Azok az országok (vagy kisebb közösségek), ahol ezt a tudást nem kapják meg a 
fiatalok, a versenyben szükségszerűen gyengébb pozícióba kerülnek, és azok a társadalmak 
kerülnek a jobb helyzetbe, ahol a műszaki-technikai fejlődésnek alapot adó 
természettudományok iskolai oktatása magas színvonalú. Sajnos mi ellenkező irányba 
tartunk. 

A mai világban, sok mindent szeretnének eldönteni többségi szavazással. Képzeljük el, 
hogy eszébe jut valakinek, hogy többségi szavazással döntsön a nép arról, hogy kell-e fizikát 
tanítani az iskolában?  Reális a veszély, hogy a „nem” szavazat lenne több. 
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Sokan érzik a problémát és keresik a megoldást. Az egyik sokat hangoztatott elképzelés 
szerint érdekesebben, szórakoztatóbban kell tanítanunk a fizikát. Igen, mindent meg kell 
tenni, hogy a fizikát érdekesen lehessen tanítani, de bevallom, hogy jelen pillanatban nem 
hiszem azt, hogy pusztán ezzel a helyzeten változtatni lehet.  

Én az inspirációnak és a kényszernek egy kiegyensúlyozott együttes alkalmazásában 
hiszek. Az inspirációban szerepe lehet az érdekes témáknak és korszerű módszereknek, de 
természetesen ott kell lennie annak az általános közfelfogásnak is, hogy a XXI. században a 
boldoguláshoz szükséges a természettudományos ismeretek elsajátítása. Ez azt jelenti, hogy 
az iskolában a fizika nem a még megtűrt melléktárgyak egyike, hanem a kötelező fő-
tárgyaknak egyike kell legyen. 

Egy tantárgy óraszáma és az, hogy mennyire számít az iskolai előmenetel és az egyetemi 
felvételi szempontjából eldönti, hogy a diákok, hogyan viszonyulnak hozzá és mennyire 
tanulják. A természettudományos ismeretekre szükség van az életben, de ezt 9-10 éves korban 
még nem látja a gyerek. Lehet, hogy Teller Ede már 9 éves korában felismerte, hogy őt a 
természettudományok érdeklik, de a többség nem ismeri fel. Én sem ismertem fel 9 éves 
koromban. Meggyőződésem, hogy csak az inspirációnak és a kényszernek egy 
kiegyensúlyozott alkalmazásával lehet elérni – a jövő érdekében – hogy a 
természettudományos tárgyak helyükre kerüljenek az iskolában. Nem szabad megengedni, 
hogy a tantárgyak súlyát-sorsát az iskolában egyfajta népszerűségi verseny döntse el! Egy 
ilyen versenyben a fizika természetesen rosszul jár, mert megértése nem könnyű és tanulása 
munkát kíván. De ha ezt megengedjük, majd jön sorban a többi tantárgy is. Jön majd a 
magyar irodalom, mert a verseket nehéz megtanulni, jön a történelem, amiben az évszámok és 
az események, a történelmi személyek megjegyzése bizonyul nehéznek. (Persze arra a 
kérdésre nehéz választ adni, hogy miként lehet a történelem eseményeit megérteni, befektetett 
munka nélkül, ha már sem az évszámokat, sem a szereplőket sem a helyszíneket nem kell 
megtanulni.) 

A fizikának kétségtelenül jelentős hátránya van más tárgyakkal szemben, abban az 
értelemben, hogy komoly erőfeszítés kell ahhoz, hogy el tudjuk képzelni azokat a 
jelenségeket, amelyeket a fizikában tanítunk, megfigyelünk, értelmezünk. A legteljesebb 
értelemben egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy a tanításban törekednünk kell arra, 
hogy a tanulók absztrakciós szintjének megfelelő dolgokat tanítsunk. Teljesen felesleges 
tanítani számukra azt, amit az adott életkorban nem tudnak elképzelni, nem tudnak megérteni, 
illetve életkorukból adódóan a jelenséggel sem találkoztak. Azok a törekvések, amelyek a 
fizikát azzal tennék érdekesebbé a diákok számra, hogy a modern fizikát tanítják, eleve 
reménytelenek. A modern fizika a nagyon absztrakt, elvont, ezért még a gimnáziumban is 
nehezen tanítható.  Ígéretesebbnek tűnik, ha olyan jelenségekkel foglalkozunk, amiket 
diákjaink közvetlenül megfigyelhetnek, és így könnyebben megértenek. Ha kevesebbet 
akarunk markolni, talán többet fogunk. Ez még az egyetemi oktatásban is így van. Sokat 
kínlódok a diákjaimmal például az elektromágneses hullámok tanítása során, mert nehezen 
tudják elképzelni és a lényeget megérteni. Ilyenkor, hogy megkönnyítsem a dolgukat, képeket 
szoktam felidézni. Csendes időben a Balaton partján könnyen megfigyelhető a hullámok 
egyik sajátsága, a helyi rezgés. (Ha a vízfelszín egy pontjára fókuszálunk, akkor a látja, hogy 
az le - fel mozog) Amikor a szél már tarajossá teszi a hullámokat szembetűnik, hogy a 
hullámok taraja halad, közeledik vagy távolodik. A hasonlat jobban elképzelhetővé teszi az 
elektromágneses hullámot is, ahol közvetlenül semmit nem láthatunk. A tanítás során fontos 
kérdés – pedagógiai kérdés – hogy mi az absztrakciós szint, amin nem célszerű túllépni. 

A természettudományos ismeretek hangsúlyos megjelenését a közoktatásban és a 
közgondolkozásban az oktatáspolitika eszközeivel is segíteni lehet, és kell. Meggyőződésem, 
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hogy egy természettudományos tantárgyból kötelezővé kell tenni az érettségit a 
középiskolában. Így az érettségi eredményén keresztül a természettudományos ismeretek a 
továbbtanulás feltételévé válnának.  Ha ezt megtesszük, akkor jelentősen lépünk előre. A 
szülőkben és a 9-10 éves kisdiákokban is tudatosulna, hogy a felsőfokú tanulmányokhoz 
szükség van a természettudományok tanulására. E nélkül az adminisztratívnak tűnő lépés 
nélkül az érdekes fizika vagy kémia tanításáról beszélni nem igazán hatékony. 

A másik közérdekű lépés, amit meg kell tennie a felelős oktatáspolitikának az, hogy 
hatékony intézkedéseket hoz a tanárhiány enyhítésére azokon a területeken – döntően a 
természettudományos területen – ahol ez egyre aggasztóbb méreteket ölt. Az idén induló 
fizikatanári mesterképzésre országosan is 10 fő körül van a BSC diplomával jelentkezők 
száma. A következő években sem ígérnek javulást, hiszen az alapszakokon tanuló 
hallgatóknak már az első BSC-év végén jelentkezniük kell a tanári szakirányra. Ez azt jelenti, 
hogy öt éves távlatban legfeljebb évi 10 – 15 fizikatanár fog végezni.  Magyarországon van 
1000 – 1500 középiskola és ennél több általános iskola, a fizikatanárok száma 4000-5000 főre 
tehető, akik közül évente több mint százan mennek nyugdíjba. Itt már nem lehet olyan 
megoldás, hogy néhány tanár majd túlórában kicsit többet tanít majd. Nem tudom, hogy 
felfogják-e ezt azok a vezetők, akiknek fel kellene fogni, hogy itt azonnali és hatékony 
intézkedésekre van szükség. A piacgazdaság keretei közt, ahol a kereslet-kínálat viszonya az 
meghatározza az árakat, a megoldás elvileg egyszerű: ahol jelentős tanárhiány van, ott a 
fizetéseket meg kell emelni. A jövőre figyelő, felelős oktatáspolitika fel kell, hogy vállalja az 
ezzel járó feszültségeket, konfliktusokat is, mert a helyzet igen súlyos. 

A tanárképzés jelenlegi zavaros helyzetből is kiutat kell keresni. Véleményem szerint a 
hagyományos természettudományi szakpárok (matematika-fizika, kémia-fizika, biológia-
fizika esetén biztosítani kelleme ismét a folyamatos ötéves, szaktárgyi központú tanárképzést 
az egyetemeken. Emellett megmaradhatna a bolognai rendszerű kétlépcsős képzés fizikából, 
kémiából, biológiából is. Azok, akik nem a hagyományos szaktárgyi párosításban szeretnének 
tanárok lenni, hanem egyedi választás alapján - a fizika mellé mondjuk nyelvszakot vagy 
művészetet kívánnak választani, azok a kétlépcsős rendszerben ezt szabadon megtehetnék. 

A szabadság jó dolog. Más kérdés az, hogy egymástól távoli szaktárgyak eredményes 
tanulása nehéz. Kevés ilyen hallgató van, de azoknál oktatóként azt tapasztalom, hogy 
teljesítményük fizikából sokkal gyengébb, mint a hagyományos szakpárokon. A fizika 
megértését a matematikai vagy a kémiai tudás segíti, a távoli területek viszont nem. A 
feladatuk nehezebb, de nem lehetetlen. Az igazán nagy baj akkor van, ha szaktárgyában 
gyenge felkészültségű tanárokat engedünk ki az iskolákba. Az ő negatív hatásuk a diákokra, 
sokkal rosszabb, mintha semmit nem tanultak volna a fizikáról. Ezért a felsőoktatási 
intézményeknek – bármennyire nehéz is ezt megtenni – a tanár szakos hallgatókkal szemben 
magas követelményeket kell állítani. Nem engedhetünk olyanokat a tanári pályára, akik 
maguk sem igazán értik, hogy mit tanítanak. 

Összefoglalva: A XXI sz. technikára épülő társadalmában szükséges a színvonalas 
természettudományos képzés. Ennek biztosítására 

- A természettudományos tárgyaknak a jelentőségükhöz illő órakeret kell biztosítani. 

- A természettudományokat az érettségi vizsga kötelező részévé kell tenni. 
- A természettudományos tanárhiány orvoslására a fizetések kereslet-kínálat szerinti 

megállapításával kell beavatkozni a rendszerbe. 
- A hagyományos természettudományos szakpárok esetén a tanárképzést öt éves 

folyamatos képzéssé kell tenni, ahol kiemelt hangsúlyt kap a szaktárgyi képzés 
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- Erőfeszítéseket kell tenni a fizika érdekesebbé tételére, a tanulás hatékonyságának 
növelésére. 

Csak remélni lehet, hogy lesz az országnak egy olyan oktatási minisztere, aki képes és 
hajlandó arra, hogy a természettudományos ismeretek iskolai tanításával és a 
természettudományos tanárképzéssel kapcsolatos problémákat a bajok mértékének 
megfelelően kezelje. 

Kívánom, hogy a konferencia minden résztvevője sok értékes gondolattal menjen haza, és 
tegyen meg mindent azért, hogy a fizikát minél érdekesebben és tartalmasabban tudjuk 
tanítani. E mellett - ha egyetértenek az elmondottakkal - tegyenek meg mindent, hogy a 
megfelelő szervezeti változtatások megtörténjenek. Ha ezek elmaradnak, a XXI. században a 
műveltségünkből hiányozni fognak a természettudományos ismeretek, ami súlyos 
problémákat okozhat. Az egyre bonyolultabb technikai környezet, a környezettel kapcsolatos 
kérdése felelős hozzáállást és döntéseket kívánnak széles társadalmi rétegektől. Ha olyan 
emberek fognak szavazással dönteni fontos kérdésekről, akik alulképzettségüknél fogva a 
problémák felfogására is képtelenek, úgy olyan kaotikus rendszer felé sodródhatunk, amiből 
komoly bajok származhatnak. Jó lenne, ha ezeket a veszélyeket még időben megtett 
lépésekkel meg lehetne előzni. 

Köszönöm a figyelmet, és a konferencia minden résztvevőjének eredményes munkát 
kívánok! 
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NÉMETH LÁSZLÓ ÉS A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS 
OKTATÁS * 

Németh Judit 
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Elméleti Fizika Tanszék  

judit@dnj.elte.hu 
 
 

KI VOLT NÉMETH LÁSZLÓ? 
Először talán azzal kell foglalkoznom, ki is volt Németh László. 1901-ben született 

Nagybányán, és 1975-ben halt meg Budapesten. Édesapja, Németh József tanár, születésekor 
Nagybányán tanított. Hamar felkerült Budapestre, úgy hogy édesapám az iskoláit már Pesten 
végezte. 1914-ben édesapját behívták katonának, és hét évre orosz fogságba került. 

  
 

Németh László harminc, illetve hatvan éves korában 

Németh László a gimnázium elvégzése után a Bölcsészkarra iratkozott be, de egy tanárával 
összekülönbözött és már az első félévben átiratkozott az Orvoskarra. Az egyetem elvégzése 
után azonnal megnősült, hat lánya született, akik közül kettő kis korában meghalt.  

Néhány évig fogorvosként dolgozott, azután iskolaorvos lett. 15 év után, 1942-ben 
nyugdíjba ment. Az ostrom alatt házunk súlyosan megsérült, lakhatatlanná vált, ezért Békésre 
költöztünk. Tanítani 1945-ben kezdett el, amikor nem volt más munkája és egy tanár barátja, 
aki Hódmezővásárhelyen igazgató lett, ajánlott fel neki állást. A közoktatásügyi miniszter 
(1945-ben először Teleki Géza, majd Keresztury Dezső) megadta az engedélyt, hogy azt 
taníthat, amit „pedagógiai kísérletei” érdekében jónak lát. Kezdetben csak egy-két tárgyat 
tanított, később már 4-5- öt is. 
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Kata lányának keresztelője (1941).    A sajkodi ház 

(A keresztapa Móricz Zsigmond, a keresztanya Bay Zoltán felesége) 

1949-ben jött vissza Budapestre, attól kezdve itt élt, majd 1957-től az év nagy részét a 
Tihanyi félszigeten, Sajkodon töltötte egy kis nyaralóban. Csak a hidegebb időben költözött 
fel Pestre, vagy ha valami dolga volt. Édesanyám az év jelentős részében szintén Sajkodon 
élt, amennyire családi elfoglaltságai engedték.  

1967-ben naplójában apám megjegyzi, hogy anyám volt élete igazi szerencséje. 1954-ban 
hipertóniája (magas vérnyomás) kezdődött, ami az évek során egyre nehezítette számára az 
írást, 1969 után állapota erősen romlott, 1975-ben halt meg. 

 
Temetése Farkasréten (1975) 

Életében számos díjat kapott. Ezek közül kettőnek örült 
igazán. 1925-ben megnyerte a Nyugat (az akkori 
Magyarország legszínvonalasabb irodalmi folyóirata, 
amelynek Babits Mihály volt a főszerkesztője) pályázatát egy 
novellájával. Ennek az elismerésnek nagy szerepe volt abban, 
hogy nem orvos, hanem író lett.  

A másikat, a Herder-díjat, 1965-ben kapta, Kodály 
Zoltánnal együtt: Ez egy nyugati nemzetközi díj, amit kelet-
európai (csehszlovák, jugoszláv, lengyel, magyar, román) 
művészeknek ítélnek oda, (összesen hatot egy évben) és a 
bécsi egyetem rektora adja át az egyetem dísztermében. 
1965-ben volt az első alkalom, amikor a díjat kiadták. A díj 
odaítélését indokoló német szövegben a következő mondat is 
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szerepelt: „Az író Németh a magyar pedagógia fejlesztésében, tulajdon népe képzésében olyan 
mintaszerűen vette ki részét, hogy ezzel a világ népeinek és irodalmának is példát állított.”  

 

 
Herder-díjazottak a Bécsi Egyetemen 

 

NÉMETH LÁSZLÓ FOGLALKOZÁSA 
Ezt még a bevezető rövid életrajz után sem könnyű megmondani: attól függ, kit kérdez 

meg az ember. Egyetemi végzettsége alapján orvos volt. Végzése után 5 évig fogorvos, majd 
15 évig iskolaorvos. Ha egy művelt értelmiségit megkérdeznek, azt mondja, természetesen 
író, és ha mintegy 1oo kötet könyvére gondolunk, amiben van 15 regény és életrajzi írás, 3o-
4o színdarab és sok száz tanulmány és esszé, a válasz teljesen indokolt. Ha azonban 
Hódmezővásárhelyen megkérdeznek erről egy idős embert, az azt fogja mondani: a Laci 
bácsi? Egy kedves tanár volt. És ez a válasz talán még indokoltabb, mint az első kettő. A 
három foglalkozás közül biztos, hogy a tanári állt a legközelebb a szívéhez. 

Egész életében szeretett tanítani. Egyetemista korában magántanítványai voltak, és 
fennmaradt írásai szerint ezt nem érezte tehernek, hanem inkább kísérletnek. Ez látszik az 
egyik tanítványáról írt munkájában (Brachfeld Péter), amelyben hosszan ecseteli, milyen 
körülmények közt tud egy magántanár egy diákkal eredményt elérni. Minden képességét 
megvizsgálja és végül az orvostanhallgató elmealkat diagnózist is ad. Aki ezt a tanulmányt 
elolvassa, láthatja, hogy nagyon jó orvos, vagy nagyon jó tanár lett volna. És valószínűleg 
boldogabb ember is… 

 „Arra, hogy én – ha a bölcsészetet ott is hagytam - kisiklottan is tanár maradtam, 
korábban is volt jel”, írja egyik munkájában. Iskolaorvosként egyik feladata volt az 
egészségtan tanítása volt, amit nagy kedvvel végzett. A „Kísérletező ember” című kötetének 
az előszavában írja iskolaorvosi tevékenységéről szóló egyik beszámolójában: „született 
tanár is voltam, aki kísérletező kedvemmel egyik másik osztályt eddig is úgy 
megbokrosítottam, hogy a tanterem fala anatómiai, közegészségtani stb. táblázatokkal, 
rajzokkal telt meg.” Másutt iskolaorvosi tevékenységét így jellemzi: ”ott is a szűk anyag 
ketrecében forgó egészségtan órákat szerettem legjobban: ott voltam a legbiztosabb, hogy 
megérdemlem az óradíjat.” A Tanú-ról (1932 és 36 közt egyedül írt és saját maga által kiadott 
kritikai folyóirat) azt írja: „magam létesítette szabadegyetem az ifjúság s önmagam 
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továbbképzésére”. De még a kötetei címei is árulkodóak: Az én katedrám, Gyermekeim 
diáktársaként, A kísérletező ember, Óraadók királysága. 

Tanította a gyerekeit is. „Arra azonban, hogy a tanítás, az alvó képességek bábakézzel való 
kitapogatása, a felébredt szellemi étvágyak ökonomikus megkínálása milyen hallatlan 
mulatság, gyermekeim ébresztettek rá.” Az esti mese 4-6 éves korunkban Arany balladákból 
és Petőfi versekből állt, ehhez csatlakoztak a Grimm mesék, németül. Nekem 10 éves 
koromban matematikát tanított, (az integrálási feladatoknál hagytuk abba,) 12-ben pedig 
fizikát. De vele tanultam franciául is, Stendhal Pármai kolostorát olvastuk, és azokat a francia 
szavakat, amiket nem tudtam, kiírta a könyv szélére. Valódi pedagógusként eleinte csak a 
fontosabbakat, a végén már mindet, amit nem ismertem. De mind a négy lányának segített 
valami speciális dolog megtanulásában, ha kellett. 

A legnagyobb élvezet számára a vásárhelyi tanárkodása volt. Eleinte természetesen 
egészségtant, később az abból kinőtt biológiát illetve az érthetőségéhez szükséges 3 órás 
vegytant tanította, így már egy heti öt órás természetismeret tárgya volt, amelyet olyan módon 
tanított, hogy az egyetlen tudománytörténeti tárggyá vált. A következő évben a technológia 
tanításával, az ősi iparokkal kezdte a félévet, majd a papír, porcelán, sőt cukorgyártás is 
bekerült a tananyagba, majd azok az iparágak, ahol a vegytan fejlődése szövetkezett az ipari 
forradalom eredményeivel, például a szóda előállítása, vagy a gázvilágítás létrehozása. Az idő 
bevonulása a vegytanba és a biológiába olyan területeket is létrehozott, mint a származástant, 
fejlődéstant, genetikát. A következő évben a vegytan elé már a fizikát is behozta, amit először 
a klasszikus fizika történetével kezdett. Természetesen azért humán tárgyak, filozófia, 
irodalomtörténet is bekerült az órarendjébe. Matematikát csak hosszabb helyettesítésként 
tartott, de hihetetlen fontosnak érezte, főként mint a huszadik századi fizika alapját. 

Mindenféle tárgyat tanított, ami éppen adódott. Egyszer észrevétlenül bement a tanáriba, és 
meghallotta, hogy két tanárnő beszélget. „Kinek adjam a kézimunka órát?” - kérdezte az 
egyik. „ Nincs rá tanárnőnk. Add a Némethnek”,- hangzott a válasz. „Ő úgyis mindent 
elvállal”. – Hihetetlenül élvezte a tanítást, az órák anyagának összeállítását. Ugyanakkor 
abban a négy évben, amit ott töltött, rengeteget alkotott, mint író is. Itt írta meg legjobb 
regényének, az Iszonynak a befejező kétharmadát, legalább 5 színdarabját, néhány jelentős 
tanulmányát. 

 

NÉMETH LÁSZLÓ ÉS A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK 
A „Tanú” évek, és a fizika 
    Természettudományokkal az író három időszakban foglalkozott komolyabban. Az első 
szakasz 1931-36 között volt, a Tanú írásának évei alatt. Tanulmányai közt ugyan vannak 
orvosi témával foglalkozó művek is, a fiatal író azonban minden iránt érdeklődik, mindenbe 
belekóstol és természetes, hogy felfigyel a természettudomány akkori legizgalmasabb 
területére, a fizika illetve a csillagászat fejlődésére. Különösen kiemelkedő két 1934-ben írt 
cikke: A fizika átalakulása és a Kiterjedő Világegyetem című.  

A fizika átalakulása, amiben a relativitáselmélet és a kvantummechanika kialakulásáról ír, 
segédeszköze lehet mindenkinek, aki ennek a két területnek a lényegét röviden meg akarja 
érteni. „A fizika a mindenség szempontjából vidéki, aki makacsul ragaszkodik egy kis 
világfolton szerzett előítéleteihez: csak súlyos rejtvények (tapasztalat) kényszeríthették rá, 
hogy bevált vidékiességén túltegye magát” – írja. Ismerteti a Michelson-Morley-kísérletet:, 
mint az egyik legfontosabb „tapasztalatot”, ami kényszerítette a fizikát, hogy megváltozzék: 
„a fény terjedési sebessége a Földön minden irányban egyforma…. A Lorentz transzformáció 
segélyével, ha ismerjük a mozgó test sebességét, ki tudjuk számítani a rövidülést, amelyet a 
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hosszúságok a mozgó testen szenvednek. Einstein 
ismerte fel elsőül, hogy a Michelson-Morley-féle 
kísérlettel a régi fizika épülete meglazult, s a fizikai 
alapfogalmakat újra át kell gondolni… A régi 
fizika gyenge pontja az abszolút idő,…Arra, hogy a 
világban ilyesmi volna, semmi bizonyíték nincs… 
Mivel az idő, hely, távolság, egyidejűség 
önkényessé válnak…invariáns fogalmakat kell 
találnunk…Mi invariáns a világban? Két esemény 
egymáshoz való viszonya: az intervallum.”. Utána 
megmagyarázza, miért invariáns az intervallum, 
hogy az nem pontokat, hanem eseményeket köt 
össze.  

A tanulmány egy másik része a 
kvantumelmélettel foglalkozik, ebben leírja Planck 
és Bohr munkásságának a lényegét, és utána az új-
kvantumelméletet, ahogy ő nevezi, Schrödinger és 
Heisenberg munkáját. „A kvantumelmélet az anyag 
és sugárzás természetére vonatkozó nézeteinket 
alakította át. A kvantum jelenségek a fizikát két 
részre osztották, a régi fizikára, amely a 
folytonosságon épült, s az ebbe beépült 

kvantumfizikára, amely az energia diszkontinuitását vallja. Az új kvantumelmélet ezt a kétféle 
fizikát akarja egy megnyugtató egészbe összeolvasztani,… a tudomány a valóságra 
alkalmazott fogalmi háló, de nem a valóság „lényege”. A tudomány más nyelvet beszél, mint 
a természet, s a tudós Isten művének csak szerény műfordítója lehet.” 

A Kiterjedő Világegyetemben mai világképünk egyik legfontosabb eredményét ismerteti, 
arról ír, hogy az évezredeken át jónak hitt statikus világkép rossz. Hubble cikke, amelyben a 
táguló Világegyetemre vonatkozó megfigyelését leírja, 1929-ben jelenik meg angolul. A 
tanulmány elején azt írja, hogy a modern fizika átlépte régi határait a kicsi és a nagy 
(kvantummechanika és relativitáselmélet) felé. „A két határon túli nyelv aztán azt is újra 
fogalmazta, ami a határokon belül maradt. Merre nyílhatnak itt még új határok? Egyelőre a 
még nagyobb felé…A világegyetem távolodóban van, s ez a kiterjedés világviszonylatban nem 
is olyan lassú.” Németh László a Tanuban olyan módon ír erről a világegyetem tágulásáról, 
ahogy én tanítom ma a diákjaimnak. 

(Érdemes megjegyezni, hogy a statikus világképről alkotott elképzelés olyan szilárd volt, 
hogy még Einstein is, amikor Fridman rámutatott, hogy az Einstein egyenletek szerint a 
Világegyetem vagy tágul, vagy összehúzódik, bevezetett az egyenleteibe egy új tagot, az 
úgynevezett kozmológiai állandót, hogy statikus megoldást nyerjen. Később, amikor Hubble 
mérései bebizonyították, hogy a Világegyetem tágul, a kozmológia állandót élete legnagyobb 
baklövésének nevezte. De a zseniknek a baklövési is zseniálisak. A kozmológiai állandó 
visszajött a tudományba, és ez magyarázza meg, hogy miért tágul gyorsulva az Univerzum.) 

Az újkori civilizáció eredményei óriásiak. Olyan világképet teremtett, amely nem a 
valóságérző képzelet, hanem a valóságvallató megfigyelés és kísérlet műve, s amelyet az 
emberiség átépíthet, gazdagíthat, de más mítosszal aligha helyettesíthet. Műveltségében és 
szervezetileg is az emberi civilizáció keretei kialakultak.    

A fent ismertetett két cikk 1934-ben jelent meg, nem fizikus írta, hanem egy három 
gyerekes 33 éves iskolaorvos, aki napi 6-8 órát dolgozott a munkahelyén, ugyanakkor már 
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négy regénye és legalább 200 tanulmánya megjelent, egyedül írt egy kéthavonta megjelenő, 
számonként mintegy 60 oldalas folyóiratot, amely hasonló szintű tanulmányokat tartalmaz, 
mint az előbb hivatkozott kettő, a legkülönbözőbb területekről. 

 

A Négy Könyv terve 
A második természettudományos ismereteit tágító korszak vásárhelyi tanársága volt. 

Akkoriban azt a műveltséget akarta feldolgozni, amit, szerinte, egy érettségiző diáknak tudnia 
kell. Ennek nagy összefoglalása a Négy Könyv lett volna. A Négy Könyv ötlete 1944-ben, 
Budapest egyik bombázásakor merült fel, amikor egy barátja nálunk ragadt, és miközben a 
bombázó repülőgépeket nézték, erről a gondolatról beszélgettek. A Négy Könyv, mint írta, 
„egyfajta Noé bárka lett volna, mely a szívemnek oly kedves nyugati civilizáció ragyogását és 
változatait, a Minőséget – szerette volna az új szocialista Magyarországba átmenteni”. A 
Négy könyv fejezetei: Történet, Természetismeret, Matematika és alkalmazásai, Nyelvekről. 
Ezek voltak a legfontosabb területek, amiket 1945-48-ban, véleménye szerint, egy érettségiző 
(vagy szakérettségis) diáknak tudni kellett. Természetesen az anyag sohase íródott meg, más 
munkái másfele szólították. 

„ Hogyan tanítsuk a természettudományos tárgyakat?” (Életmű szilánkokban, 1948) 

A következő rész Németh László fenti című, és 1948-ban írott és halála után megjelent 
rövid kis cikkéből vett szó szerinti idézet: 

 „A természettudomány tanításának nemcsak természettudományi ismereteket kell adnia, 
hanem azt is meg kell értetnie, mi a modern természettudomány jelentősége az emberiség 
történetében. Az ember sokféle kulccsal próbálta megnyitni a természetet, de a modern 
természettudomány az első, amely valóban nyit is. A természettudomány az ember 
legtökéletesebb mítosza. Ez az, amelynek a legnagyobb gyakorlati Következményei vannak: a 
természettudomány mögött ott jár egyre hatalmasabb alkotásaival a technika, az emberi élet 
legnagyobb formálója. A tanításban a természettudomány hármas fontosságának három 
módszertani szempont felel meg: 

Tanítsuk a természettudományt történeti perspektívában. Így a tanuló nemcsak a 
végeredményt látja, hanem hogy mennyi kérdés s nagyszerű válasz vetődik egymásra, míg az 
eredmény megszületik. 

Tanítsuk az egyes természettudományi tárgyakat az egész természetmagyarázat részeként. 
A fizika az alap, erre épül fel a vegytan, erre az élettan, s az élettan fölött fog kiépülni az 
igazi, tudományos lélektan. Az összefüggés éreztetésére mutassuk meg az emeletek közt a 
lépcsőket. 

Tanításunk legyen gyakorlati. Magyarázza a technikát, a hasznot, amit az egyes 
felfedezések az emberiségnek jelentenek. Másrészt fejlesszen ki bizonyos technikai készséget. 
A tanuló ne csak nézze a kísérleteket, hanem végezze maga is. 

Ilyen tanítással elérjük a célt: tudniillik megértetjük, hogy: 
1.) A természeten kívül nincs más természet, az összes jelenségek ebben a természetben 

foglalnak helyet. 
2.) A természet megismerhető, és egyre alaposabban meg fogják ismerni. 

3.) Nemcsak megismerni, az emberiség javára kihasználni is.” 
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Még egyszer a Négy Könyv 
A harmadik korszak 1962-ben volt, amikor a Négy Könyv megírása újra felmerült benne. 

Akkoriban egy - két tanulmány az egyes területekről megjelent tanulmányköteteiben, de a 
Természetismeretből semmi. Megírta viszont az író a kötet bevezető tanulmányát, a Négy 
Könyvről című esszét, ami a munka tartalmát és célját foglalta össze. Egyes részek a 
Kísérletező ember című kötetében jelentek meg, ebben az egyik legjobb talán a Hogyan 
tanítottam Vásárhelyen a történelmet című tanulmány, sajnos ebből is csak az első rész 
készült el: A modern természettudomány kialakulása. 

Közel húsz év távlatából szemlélve az eredeti tervét, felismeri, hogy ahogy ő tekintette át a 
dolgokat, az csak az egyik lehetséges, és elsősorban természeti módszer, elképzelhető lenne 
az anyag másféle rendezése is. A másik módszer „a térben szinte az elemi részekből építené 
fel a világ épületét, s a fizikai, vegyi, biológiai emeletek fölött a szociológiain jutna az időhöz, 
a történethez”. De azért úgy gondolja, talán érdekes az általa alkalmazott szempont is: 
hogyan fejlődnek az egyes tudományok az időben, és mely népek járulnak hozzá. „A 
Természetismeret első nagy fejezete a földi és égi mechanika összekapcsolásával kezdődne, és 
lényegileg a klasszikus fizika, a 17. században a mechanika, fénytan, a 18-ikban a mérés 
tökéletesítésével a hőtan, akusztika, elektrosztatika, a 19 század elején az elektrodinamika, az 
energia megmaradás elve, és az egészet bekoronázza a fényelmélet és a kinetikus gázelmélet.” 
A második fejezetben a terv szerint a vegytan történetével kezdett foglalkozni, és a 
Periódusos rendszer és az Atom átalakítások alfejezettel kapcsolódik össze a kémia és a 
fizika. Különálló fejezetek ebben a részben az Anyagismeret, Vegyi iparok, Szerves vegytan, 
Anyaghalmazok, Fizikai kémia, majd a biológiai kapcsolatok felé tekint a Biokémia fejezet. 

A Természetismeret fejezetben legjobbnak a fizikáról szóló részt érzem. Amikor édesapám 
halála után a kéziratban maradt írásait legépeltem és tető alá hoztam, hagyatékát rendezve a 
kezem közé kerültek a hajdani kis, iskolai füzetek, amelyekben a fizikáról írt. Az összes 
munka közül ezeknek a kibetűzését hagytam utoljára, mert a kis füzetek nagyon nehezen 
voltak olvashatók. Amikor a klasszikus fizika fejezetet legépeltem, nekem nagyon tetszett. 
Hogy ellenőrizzem, nem vagyok-e elfogult, Marx György professzornak vittem el és 
megkértem, olvassa el, mit szól hozzá. Az ő válaszként elkérte a tanulmányt a Fizikai Szemle 
számára, aminek ő volt a főszerkesztője. Ezután bátrabban nyúltam a többi részhez. 
Legjobban a vegytani fejezetek hatottak meg. A klasszikus fizikáról írt cikkében egy szakértő 
felülről nézve áttekinti a területet. A vegytannal foglalkozó tanulmányoknál azonban az 
látszik, hogy lenyűgözi őt a kísérlet, az, hogy ő, az ízig-vérig elméleti ember, ezeket végre 
tudja hajtani.  

A korábban már megjelent tanulmányok egy részéből és az író halála után fennmaradt 
jegyzetekből született meg az a Négy Könyv kötet, amit a kezükben tartanak. A kötet céljáról 
a kiadó számára írt ismertetésben a következőt írja: „nem, mint enciklopédista, nem is mint 
tanár, csak mint egyszerű tanuló, mondjuk előtanuló állok a tanulási lázba esett nemzet elé, 
hogy mielőtt lehunyom a szemem, azt, amit az emberi műveltségben a legfontosabbnak látok, 
helyette s neki még egyszer áttanuljam”. 

A Megmentett Gondolatok kötetében az Újkor történetében még egyszer felmerül a 
természettudomány szerepe. Azt írja róla: „Az a kétely, és szigor, ami a mechanikát 
létrehozta, kötelező lett a természettudomány más ágaiban is ennek az ismeretkincsnek a 
gondozására és fejlesztésére nemzetközi klérust szervezett, melyben a nemzeti indulat, 
elfogultság véteknek számított a szerény, megbízható tudásra törő érdeklődés mellett ez a 
kritikai s szerzetesi fegyelem volt, ami az új tudományt a régi fölé s minden civilizáció 
tudománya fölé oly felhőkarcolói magasba emelte.” 
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A SZÉPÍRÓ  
„Szerettem az igazságot” (történelmi drámák) 

Az eddigiekben csak Németh László természettudományos munkáiról beszéltem, és nem 
hangsúlyoztam, hogy ő író volt. Többek között 25 drámát is írt, ezeket két részre osztotta, 
társadalmi és történeti tárgyúakra. A történeti drámák olyan emberekről szólnak, akik valami 
jót akarnak, de elbuknak. Sámson, VII Gergely, Széchenyi, Husz, Galilei, Görgey, Petőfi, II 
József, Apáczai, Két Bolyai, Semmelweis (A darab címe Az írás ördöge) csupa jól ismert név, 
akiknek azt, amit akartak, a társadalom, a környezet miatt nem sikerült véghezvinniük. 

A Galilei a szerző egyik legismertebb színdarabja. A történet jól ismert, a darab az idős, 
már megtört tudós csapda helyzetéről szól, amikor tanait az inkvizíció előtt fizikai kényszer 
hatására vissza kell vonnia. Két motívumot érdemes megemlíteni: az inkvizíciós bizottság 
elnöke, Barberini bíboros, a pápa testvére, aki kikényszerítteti a vallomást, azt nem hajlandó 
aláírni: „Csak nem gondolja tisztelendőséged, hogy én ezt aláírom?”- mondja megvetően, 
amikor odaviszik neki a jegyzőkönyvet. (Ez természetesen történelmi tény, apám köteteket 
olvasott Galileiről). A másik nagyon szép mondat a darab végén van. Galileit a börtön utáni 
római szállásán meglátogatja Torricelli. Ő nem a perről akar a tudóssal beszélni (amiről 
Galileinek nem is szabad), hanem a légnyomásmérő barométerről. A fiatal tudóssal 
beszélgetve rádöbben, hogy az, amivel áltatta magát, hogy ahhoz, hogy a fizika ne vesszen el, 
életben kell maradnia, hamis tévhit, az olasz természettudományt már nem lehet legyőzni. És 
a darab utolsó mondata a konklúzió: „Ha idáig napfényem volt az igazság, most a szememre 
szakadó homályban a lélegzetem lesz. Hisz a becsületemet adtam érte. Az Üdvösségemet, ha 
úgy akarja!” Mindenki kitalálhatja, a darabot miért éppen 1953-ban írta. 

A Bolyaiakról két drámát is írt, az Apai dicsőséget és a Két Bolyait. Természetesen tudja, 
hogy János a magyar tudomány talán legnagyobb alakja, és a darabban is érződik ez, de 
valahogy nekem mindig az volt az érzésem, hogy az apa: Farkas közelebb áll a szívéhez. 

Az elfogulatlansága szép példájának tartom a Görgeyről szóló Áruló című darabban a két 
testvér, Artúr és István beszélgetését. Az öccse arról akarja meggyőzni bátyját, hogy neki 
kellett volna átvenni a hatalmat Kossuthtól. Görgey válasza a következő: „Szörnyű lett volna. 
A nemzet egy éjszaka kihűlt volna alattam.” 

Megható befejezéseket tudott adni a darabjainak. II Józsefet ő egy nagy császárnak tartotta. 
A haldokló császár mellett csak az inasa van jelen, a kétségbeesett, önmagában és mindenben 
csalódott uralkodónak ő mondja a végszót: „Mert egy nagy császár az olyan, mint az Isten – 
vagy, hogy káromlást ne szóljak, mint az igazi családapa, aki mindennel számot vet, a jövőbe 
lát, s a hígeszű asszonyok, gyerekek, amíg él, folyton morognak ellene. Csak amikor nincs 
többé, akkor értik meg, hogy az ő nagy, magányos szíve - a nem értett - az voltak ők. Abban 
voltak ők család.” 

 

Regényei 
Természetesen Németh László írt társadalmi drámákat és regényeket is. A regényei közül a 

leghíresebb az Iszony, sok kiadást megért és számos nyelvre, köztük majd minden európaira 
lefordították. Én az angol kiadást még 65-ben a Cornell egyetem könyvtárában fedeztem fel. 
A társadalmi drámáinak a száma 12, regénye is 15 van. Ebből a legismertebbek az Iszony 
mellett az Égető Eszter, a Gyász, a Kocsik szeptemberben és az Irgalom. Majdnem minden 
regényét és a drámái jelentős részét is lefordították németre. Egy nyugatnémet kiadónál 
jelentek meg a művei, az egyéb nyelvekre való fordítások részint magyarból, részint németből 
történtek. 
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EGY ORSZÁG TANÁRA  
Az eddigiekben, mivel Önök fizikusok, főként Németh László természettudomány-oktatási 

munkájáról beszéltem. Az ő célja azonban nem csak a természettudományos műveltség 
terjesztése volt, hanem általában a magyar társadalom műveltségének a fejlesztése. Közel ezer 
tanulmánya van. Magyar irodalmiak Csokonaitól Madáchon Keményen és a Nyugat-
nemzedéken át szinte valamennyi kortárs íróig. A jelentősebb külföldiek közül is sokat 
bemutat, a görögöktől kezdve az akkor még nem nagyon ismert modernekig, többek közt 
Pirandellot, Borges-t (1930-ban!), Werfelt, Claudelt, Martin du Gard-t, Joyce-ot. Az Európai 
utas címmel összegyűjtött tanulmánykötetében (750 oldal) csak külföldi írók, tudósok 
munkáiról szóló ismertetések vannak. Ezek nagy részét még 1944 előtt írta, és a cél az, ami a 
Tanúban is: megismertetni az érdeklődőket azzal, mi volt és mi akkor az érdekes, figyelemre 
méltó Európában. Tanítani az ország értelmes lakosságát. Számos híres történelmi személyről 
is írt ismertetést, (előszeretettel foglalkozott erdélyiekkel), írt a világban folyó társadalmi és 
politikai problémákról, (mint például az 1934-ben Sztálinnak a Leninizmus kérdéseiről írt 
tanulmánya, amiben azt írta, hogy ebből meg lehet tudni, mi történik Oroszországban és ami 
miatt 1945 után  komolyan támadták). Egy 1970-ben megjelent, diákoknak elmondott rövid 
munkájában leírja, hogyan lett kritikus. ”Nem azt gondoltam, hogy majd én kritikával feltűnök 
és elérek valamit… hanem azzal a tudattal, hogy én itt valamiről lemondok, ami fontos, azért, 
hogy a tehetségeknek, akik az országban lappanganak, hasznukra válhassak”. Színikritikákat 
is írt néhány évig. A Sorskérdések című közel 1000 oldalas tanulmánykötetében arról ír, amit 
a cím mutat: a magyarság legfőbb problémáiról a huszadik század első felében (a cikkek 1930 
és 1944 között íródtak). A reformtól a vallásokig, a nemzeti radikalizmustól a nép Eötvös 
kollégiumáig, nemzeti hibáinktól a magyar vidékig, magyar építészettől a fák iránti 
felelősségig, a kritika feladatáig. mindenről szó van ezekben a tanulmányokban, amelyekben 
a társadalmat, vagy legalábbis az értelmiséget akarja rádöbbenteni a problémákra és a javítás 
lehetőségére. Vannak e kötetben nagyobb lélegzetű művek is, mint a 1oo oldalas, 1935-ben írt 
Magyarság és Európa. Ebben meghatározza Európa négy korszakát (görögség kora, római 
birodalom, kereszténység és feudalizmus, és végül a mi korunk), majd ezt a negyedik kort 
elemzi. Többek közt arról is ír, hogy mi vezetett a nagy válságba (1929-1933), hogy akar és 
tud ebből kijönni Európa, és hogy kellene ehhez csatlakozni a magyarságnak. Ismerős 
probléma? 

Németh László számára az a rövid időszak, amikor természettudományokkal foglalkozott, 
s nem az ország sorsával, az azon való javítás lehetőségeivel és az értelmiség feladatával, 
rövid pihenő volt a sok súlyos gond között. Mi örülhetünk, hogy a mi életünk elsősorban ilyen 
kellemes feladatra koncentrálódhat. Azzal, hogy jól adjuk tovább ismereteinket az ifjúságnak, 
töltsük be jól a szerepünket. 

Végül engedjék meg, hogy egy verset idézzek, amit Illyés Gyula 70-ik születésnapjára 
küldött édesapám, és az Illyés-hagyatékban maradt meg: 

 
Szerettem az igazságot 
 
Szerettem az igazságot, 

Az igazságot, mely éget, perzsel, 
S arról jön, honnét a vad szeleknek 



Bevezető gondolatok 

24 

Tisztító szele fellobog. 

Szerettem a nyugtalanság 
Tisztító lángját, melyben az ember 

Őseihez visszatér. 
Nem bírom a tehetetlen 

Füstölgő gőzt, mely lekonyul, 
S ott, ahol égetni kellene, 

Hazugul a föld felé borul. 
 

 
Befejezésül még egy Németh László idézetet hangsúlyoznék. Érdemes figyelembe venni! 

„A tudomány az emberi kultúra alapja. Nagy bajt okozhat, ha tisztelete elhalványul. Az a 
kultúra, amelyik elveszti érdeklődését a természettudomány és a művészet iránt, halálra ítéli 
önmagát.” 
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TERMÉSZETTUDOMÁNY A KÖZOKTATÁSBAN * 

Szabó Gábor 
Szegedi Tudományegyetem, Magyar Innovációs Szövetség, elnök 

gszabo@physx.u-szeged.hu 
 
 

A cím alá a nevem után nem azért írtam fel, hogy a Magyar Innovációs Szövetség elnöke 
vagyok, mert ezzel dicsekedni szeretnék, hanem mert az előadásom első felében arról 
szeretnék beszélni,  hogy hogyan kellene a magyar közoktatást egy külső szemlélő – jelesül a 
versenyszféra képviselője – számára prezentálni. Erre azért van szükség, mert a különböző, 
általában munkaadói szervezetekben tartott előadásaim során világossá vált, hogy a 
közfelfogás a magyar közoktatásról teljesen hamis. (Hogy az adatok körül ne legyen vita, az 
ábrák javarészt az OECD-nek az „Education at a glance” [1] c. évente megjelenő 
kiadványából származnak.) Lelövöm a poént: azt szeretném ezekkel a grafikonokkal 
bemutatni, hogy a magyar közoktatás nemzetközi összehasonlításban nagyjából azt tudja, ami 
várható tőle. Meglepetés nincsen, tehát azoknak a badarságoknak, amelyekkel a közvéleményt 
időnként traktálni szokták, hogy milyen rossz hatásfokú az oktatási rendszer, meg hogy 
pazaroljuk a pénzt, nincs közük a tényekhez. 

Az 1. ábrán, mely az óraszámokat mutatja, azt lehet látni, hogy meglehetősen alacsony 
óraszámban tanulják a gyerekek Magyarországon azt, amit tanulni kell. Ez nyilván nem 
véletlen, jó pár éven keresztül lehetett hallani azt, hogy a gyerekek óraszám terhelését 
csökkenteni kell. Sosem értettem ezzel egyet, a gyerekeknek nem az óraszámát kell 
csökkenteni, hanem értelmes órákat kell tartani. Emlékszem arra, hogy amikor a lányom az 
USA-ban járt iskolába, ő nem panaszkodott az óraszámra, jól megvolt fél négyig az iskolában, 
éppen amiatt, mert a nagy óraszám következtében, mindenre jutott idő. Például bőven volt 
testnevelés óra. Erről nálunk is szokás beszélni, de ezt úgy nem lehet megvalósítani, hogy 
közben csökkentjük az óraszámot. 

Mindenesetre ezzel az oktatáspolitikával már sikerült elérni azt, hogy az OECD országok 
között az egyik legalacsonyabb óraszámú iskolarendszert működtetjük. (Ebből részben 
következik hogy nemzetközi összehasonlításban a pedagógusok óraszáma sem túlságosan 
magas.  Ehhez azért annyit hozzá kell tenni, hogy az OECD metodika nem heti óraszámban 
mér, hanem félévre vonatkoztatott óraszámban, ami, mivel a magyar iskolaév rövidebb, mint 
a fejlett országok átlaga (tipikusan két héttel) a heti óraszámban kisebb lenne a különbség.) 
Az óraszámok, illetve a pedagógusok terhelésének vizsgálatánál különösen óvatosnak kell 
lennünk a természettudományos tárgyak esetében. Számos nyugat-európai országban 
óraszámnak tekintik például a természettudományos oktatásban a kísérletek előkészítését. 
Máshol, pl. Németország bizonyos tartományaiban létezik az asszisztensi rendszer tehát a 
pedagógusnak a kísérletek előkészítésében szakszerű segítsége van. Türingiában pl. magam is 
találkoztam olyan emberrel, aki iskolai asszisztens volt. (Német oktatási rendszerről beszélni 
általánosságban nem lehet, mert a pl. brémai rendszert a bajorral, kb. annyira lehet 
összehasonlítani, mint a magyarral.) Mindazonáltal a két dolog, a pedagógusok terhelése és az 
óraszám természetesen összefügg. 
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1. ábra. Az éves tanítási órák száma a közoktatás különböző szintjein. (Fekete pont: 

alapiskola, szürke oszlop: alsó középiskola, fehér rombusz: felső középiskola) 

Amivel viszont nem kellene semminek sem korrelálnia az a következő adat, tehát az, hogy 
a vizsgált OECD országok közül messze és világosan legalacsonyabb Magyarországon a 
pedagógusok fizetése. 

 
2. ábra. Pedagógusok fizetése az OECD országokban. 

A kirívóan alacsony pedagógus bérek viszont bizonyára oksági összefüggésben állnak 
azzal, hogy Magyarország meglehetősen keveset költ az oktatásra. A 3. ábra mutatja ppp 
dollárban számítva az egy gyerekre egy évben költött pénz az oktatásügyben. 

 



Bevezető gondolatok 

27 

 
3. ábra. Az OECD országokban az egy évben az egy tanulóra fordított oktatási költség. 

Ebben messze az OECD átlag alatt vagyunk, valahol a leszakadónak tűnő mezőnyben. Ha 
valaki esetleg azt mondja, hogy az oktatásügyből további forrásokat lehet kivonni – éppen 
manapság hallunk ilyeneket politikusoktól, közgazdászoktól, és más „megmondóemberektől” 
– lehet, de akkor még messzebb kerülünk attól, amit szeretnénk. Az egyszerűen nem igaz, 
hogy a magyar oktatásügy ilyen értelemben pazarló, az egy gyerekre egy tanév alatt költött 
pénz ppp dollárban számolva nem magas.  

A 4. ábra, ami az előző input adat függvényében a PISA felmérés matematika pontszámait 
ábrázolja, ezek után aligha lep meg valakit. 

 
4. ábra A PISA felmérés matematika eredményei az egy tanulóra fordított oktatási kiadások 

függvényében 

 
Egy lazán korrelált összefüggést látunk, de Magyarország pontosan az átlagon van. Sem  

nagyon jó, sem nagyon rossz. Megkérdezhetjük persze, hogy mit tudnak a csehek, akik 
nagyjából ugyanabból jobbat produkálnak. Én nem akarom azt mondani, hogy nálunk minden 
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rendben van és semmilyen kérdésnek nincsen helye. Én csak azt mondom, hogy ez egy nagy 
rendszer, ahol, pontosan úgy, mint az élet más területein, a „kis pénz, kis foci” elv működik. 
Lehet ezen változtatni, biztos van valamekkora tér a cseh irányba elmenni, de az, hogy még 
tovább csökkentünk a finanszírozáson és azt várjuk, hogy jobb legyen a közoktatás, az 
feltehetően nem fog működni. 

Ha már itt tartunk, van a magyar közoktatásban egy olyan probléma, amely sokkal 
aggasztóbb a hatékonyságnál. A problémát a 2000-es PISA felmérésből származó táblázat 
alapján érthetjük meg (5. ábra), amely az elért pontszámok, és a szülők iskolai végzettsége 
közötti összefüggést mutatja. 

 

 
 

5. ábra. A PISA eredmények és a szülő iskolai végzettsége közötti összefüggés. 
Magyarországot nyíl mutatja. 

A táblázatban szereplő számok azt mutatják, hogy a tanuló várhatóan ennyivel magasabb 
pontszámot ér el, ha a szülei egy évvel többet töltenek az oktatási rendszerben. Ha tehát egy 
családban a szülők egyetemet végeztek, akkor gyermekük pl. a természettudományban 
várhatóan 9x2,7=24,3 ponttal többet teljesít, mint a csupán 8 általánost végzett szülők 
gyermeke. Ez nagyon nagy különbség. (Bár a különbség a természettudományban a 
legnagyobb, a tendencia minden területre igaz, tehát az olvasási és a matematikai képességre 
is.) Ebből adódik egy nagyon világos következtetés: a magyar iskolarendszernek a 
legnagyobb hibája nem az alacsony hatékonyság, hanem az hogy nem esélyteremtő. A gyerek 
nem az iskolába tanulja meg, amit kellene, hanem otthon – vagy ami ezzel gyakorlatilag 
egyenértékű: különórákon – sorsa tehát nagymértékben attól függ, hogy hova születik. 
Szemben mondjuk a skandináv országokkal, vagy még inkább Japánnal, ahol ugyanez a 
különbség 4,5 pont. Ezek azok az országok, ahol az iskolarendszert olyan mértékben 
fejlesztették, hogy nyugodtan mondhatják a szülők, hogy a gyereket elküldöm az iskolába, 
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mert ott esélyt kap a későbbi sikeres életre. Ez nagyon nagy probléma, de további 
vizsgálatával ehelyütt nem tudunk foglalkozni. 

Lépjünk most közelebb a természettudományos oktatáshoz. Az utóbbi években sok vita 
volt az óraszámok csökkentéséről. Azt előrebocsátom, hogy nem önmagában az óraszámot 
tartom a kulcskérdésnek, de mivel néhol egyszerűen letagadták, hogy csökkent az óraszám, 
ezért nézzük a tényeket (6. ábra). 

 6.évf. 7.évf. 8.évf.  9.évf. 10.évf. 11.évf. 12.évf.  
1978 2 2 2 6 2 2 3 2 9 
1984 2 1,5 1,5 5 2 2 3 2 9 
2000 - 2 1,5 3,5 1,5 2,5 2 - 6 
2003 - 1,5 1,5 3 1.5 1,5 2 2- 5,5 

 
6. ábra. A heti fizika óraszámok változása 1978 óta (Forrás: Halász Tibor). 

Volt egy oktatási reform, aminek a fizikára vonatkozó eredményeit követhetjük végig 
Halász Tibor kollégánk adatai alapján. A bázis év 1978, ez még biztosan olya év volt, ami az 
előző negyven évnek a változatlan struktúráját hordozta magában. (Én még tudtam használni 
azt a fizikakönyvet, ami a 11 évvel idősebb bátyámé volt.) Tény, hogy a nyolcvanas évek 
elején elindult egy reform, ami 2003-ban oda kulminált, hogy a fizika óraszámok az általános 
iskolai körben 50%-kal, és a középiskolában is majdnem 50%-kal csökkentek. (Ez nemcsak a 
fizikát érintette, pl. a kémiában is jelentős óraszámcsökkenés történt.)  

Nemzetközi összehasonlításban azonban mindezzel együtt nem nagyon lógunk ki a sorból. 
A 7.a és b ábrán a világosabb oszlop mutatja a természettudományos oktatásnak az óraszámát 
a 9-11, illetve a 12-14 éves korosztályban. 

 
7.a. ábra. A különböző tárgyak óraszámai a 9-11 éves korosztályban. (A természettudományt 

a világos szín jelzi.) 
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7.b. ábra A különböző tárgyak óraszámai a 12-14 éves korosztályban. (A természettudományt 

a világos szín jelzi.) 

 
A 9-11 éves korosztályban szemlátomást Magyarország a mezőnyben a legalacsonyabbak 

között van. Viszont a következő korosztályban már a magasabbak közé tartozik, tehát az 
általános iskolát tekintve extrém módon nem lógunk ki a sorból, a koreloszlás más, az alsóbb 
korosztályban valamivel az átlagnál kevesebb a természettudományos órák száma a későbbi 
korosztályban valamivel magasabb. Azt természetesen nem mondom, hogy Magyarország 
nem tűzhetné ki célul, hogy olyan ország akar lenni, ahol a gazdasági fejlődése okán a 
természettudományos képzés sokkal erősebb, mint a nemzetközi átlag. Úgy tűnik, egyre több 
országban kezdik felismerni – élen az Egyesült Államokkal – hogy a természettudományos és 
matematika oktatás erősítésével lehet a gyermekeink jövőjét biztosítani. Megállapítható tehát, 
hogy mi nem lógunk ki a sorból, ami persze nem jelenti azt, hogy ez így teljesen rendben van, 
de azoknak sincs igazuk, akik azt mondják, hogy Magyarországon fölszámolták a 
természettudományos oktatást. 

Mindez azonban még csak a fele a történetnek, a másik fele a tartalomról kell, hogy 
szóljon. Mostantól kezdve kizárólag a fizikaoktatásról szeretnék beszélni, mégpedig a saját 
nézőpontomból, azaz egy olyan egyetemi oktató nézőpontjából, aki klasszikus mechanikát 
tanít az egyetemen, tehát a beérkező hallgatókkal ő találkozik először. Én sokakhoz 
hasonlóan, egy olyan egyetemi oktató vagyok, aki újra és újra elképedve, és nagyon 
frusztráltan figyeli meg azt, hogy mennyire eredménytelen a munkája. Kutató vagyok, tehát 
szeretném megérteni, hogy miért, úgyhogy én most elsősorban kérdéseket fogok feltenni. 
Válaszokat azért sem próbálok adni, mert azt is tudom magamról, – miután jártam pl. a 
feleségem iskolájában – hogy nem tudnék megtartani egy mai magyar szakközépiskolában 
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egy fizikaórát. Feltehetően azért nem, mert az óra közepéig valószínűleg olyat tennék, vagy 
mondanék, amivel másnap már a bulvárlapok és az oktatási ombudsman foglalkozna. Nem 
akarok jó tanácsokat adni senkinek, mert nem tudok. Ugyanakkor minden tisztelem azoké a 
pedagógusoké, akik be tudnak menni egy átlagos osztályba a nagy Magyar Alföld közepén, 
(itt nem a Szegedi Egyetem gyakorlóiskolájára gondolok, ahova a kollégáim gyerekei járnak 
90%-ban, akikkel persze szintén nehéz, de nem pofozzák meg egymást, hanem furmányosan 
verik át a tanárt) és azt el tudják érni, hogy a gyerekek leülnek a padba és körülbelül egy felé 
néznek. 

Térjünk most vissza ahhoz a kérdéshez, hogy reformok során mi is történt tartalmilag. Az 
óraszám csökkenése mellett ugyanis, a tananyag is elkezdett változni, mégpedig úgy, hogy 
absztraktabbá vált. Ennek előképe a Nuffield-program volt, amelyet az Egyesült Királyságban 
a hatvanas években próbáltak ki. Ez a tudományos utánpótlás szempontjából nagyon 
szimpatikus megközelítés, mert egy olyan program, amely szeretne mindenkiből egy kis 
tudóst csinálni. Ez vonzó lehet az olyan beállítottságú emberek számára, mint én, de ez 
messze nem jelenti azt, hogy a közoktatásban is működőképes. A tananyag nagyobb 
intellektuális erőfeszítést kíván, sőt az absztraktság miatt az is kevésbé triviális, hogy hogyan 
lehet egyáltalán összekötni a kísérletekkel (amikre persze úgysincs idő, hiszen elő kell 
készíteni azokat, sőt alkalmasint eszközök sincsenek). Tendenciaként megállapítható, hogy a 
kísérletek voltak az első áldozatai ennek az egész folyamatnak. Ennek szomorú bizonyítéka, 
hogy nagyon kevés iskola maradt a kilencvenes évek második felére, ahol rendszeres tanulói 
kísérletezés folyik. (Arról, hogy a kísérletek elhalásának mi a következménye, külön lehetne 
egy teljes konferenciát tartani. Mostanában egyes kognitív pszichológusok arról cikkeznek, 
hogy a világ a megaelbutulás irányába tart, mert a gyermekek életéből kimarad a manualitás. 
Ezzel elkanyarodunk attól, ami belénk (mint ahogy általában a főemlősökbe) genetikailag 
programozva van, hogy tudniillik manuálisan tanulunk. Amit a gyerek nem tud megfogni, azt 
sosem tanulja meg rendesen, tehát azoknak a gyerekeknek, akik minden tapasztalatukat 
számítógépekkel szerzik, nem lesz olyan tudásalapjuk, amire építeni lehet.) 

Az absztrakt tananyag elsajátításához megfelelő absztrakciós képesség is szükséges. 
Vegyük ezt egy kissé közelebbről is szemügyre. (A következőkben egy, a Nuffield-program 
elemzésével foglalkozó igen tanulságos könyvre támaszkodunk [2], ebből származnak a 8.-
10. ábrák is.) A 8. ábrán azt látjuk, hogy hogyan alakul az életkor előrehaladtával a 
gyerekeknek a kognitív fejlődése. 

 

 
8. ábra. Tanulók kognitív fejlődése az életkor függvényében [2]  
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A 2A…3B jelölések a Piaget-féle osztályozásnak felelnek meg. (Tudom, hogy Piaget 
eredményein mára már részben túllépett az idő, az ezzel kapcsolatos vitákba ehelyütt nem 
kívánok belemenni. Ez a kategorizálás arra mindenképpen jó, hogy a tanulók mekkora 
hányada éri el az adott tananyaghoz szükséges szintet.) Az ábráról egyelőre elegendő csak 
annyit megjegyezni, hogy 13-14 éves korban a tanulók mintegy 20%-a éri el a 3A szintet 
miközben közel 30% még a 2B szintre sem jutott el. Nézzük meg, hogy milyen szintet kíván a 
Nuffield-programbeli kémia (9. ábra). 

 

 
 

9. ábra. A Nuffield-kémia által megkívánt absztrakciós szintek [2]. 

Az ábráról nagyon világosan látszik, hogy tananyag java része 3A, sőt 3B szintet kívánja 
meg, a 2B az abszolút minimum. A 8. és 9. ábra összevetéséből teljesen világos, hogy a 
Nuffield-program csak a tanulók egy töredékével végezhető el. Bármilyen jó is tehát a 
mögöttes tartalom, ez a program a közoktatás egészében nem működhet. (A 2B-3A átmenet 
környékén levő hallgatókkal ma már a felsőoktatásban is találkozunk. Ők azok, akik pl. a 
csúszási súrlódás fogalmát már tudják használni, de csak úgy, hogy közben elképzelik, hogy 
kiskocsit, vagy fakockát tolnak az asztalon. Az ennél absztraktabb tapadási súrlódással, 
viszont már komoly problémáik lehetnek. Ezek valójában borzasztó mély dolgok, amelyeken 
az ember egyetemi oktatóként hajlamos átlépni, részben, mert többségünk nem rendelkezik 
szakmódszertani képzettséggel, részben – amint erre hamarosan még visszatérünk – mert 
korábban ilyen hallgatókkal nem nagyon találkoztunk.) Amikor az oktatás tartalmáról 
beszélünk, nagyon fontos azt is megmondani, hogy milyen tanulókról beszélünk. A probléma 
lényegét a 10. ábra segítségével érthetjük meg. Az ábrán az látható, hogy amíg pl. a 14 éves 
korosztályban egy átlagos osztályban a tanulóknak alig több, mint 20%-a éri a 3A szintet, 
addig a korosztály felső 20%-át jelentő szeletív, illetve a felső 8%-ot jelentő szuperszelektív 
osztályokban ez 50%, illetve 85%. (A szelektív, illetve szuperszelektív kategóriák az angliai 
iskolarendszer jellemzői.) Ebből számunkra két fontos következtetés adódik. Az egyik: ha egy 
oktatási programot kipróbálnak a gyakorló iskolákban az egyáltalán nem biztos, hogy 
működik a teljes közoktatásban. A másik: a 90-es évek elejéig a magyar felsőoktatás 
automatikusan a szuperszelektív kategóriát iskolázta be. Az azóta bekövetkezett hallgatói 
létszám emelkedés oda vezetett, hogy ma gyakorlatilag a korosztály átlagával van dolgunk. 
Ezt a változást a felsőoktatás még egyszerűen nem dolgozta fel. 
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10. ábra . A korai formális (3A) kognitív szintet elérő tanulók részaránya [2]. 

Az oktatási tartalmának, és a tanulók kognítív szintjének az illesztése kapcsán egy dolgot 
szeretnék nagyon világossá tenni. Gyakran hallom kiváló professzor kollégáimtól, hogy ők 
majd megmondják, hogy mit tanítsanak a középiskolában. Nagyon kérem, hogy lépjünk 
hátrébb egy lépést, és ne akarjuk mi megmondani a tutit. Értelme ugyanis csak annak van, ha 
egyszerre beszélünk arról, hogy mit kell, és mit lehet. Erről pedig azokat kell megkérdezni, 
akik értenek a gyerekekhez. A konzultációban persze ránk is szükség van, mert ugyanakkor 
mi mérjük azt, ami a közoktatásból kijön. 

Érdemes megvizsgálnunk azt is, hogy mi lehet a következménye annak, hogy olyan 
tananyagot próbálunk átadni – vagy inkább a tanuló fejébe gyömöszölni – ami nincs a 
gyermekek átlagos kognitív szintjéhez igazítva. Az egyik nyilvánvaló következmény a 
frusztráció. Ezt egyebek mellett jól mutatja azon interjú, ami a Szegedi Tudományegyetem 
hallgatói önkormányzatának lapjában jelent meg 2002-ben (11. ábra). 

 

Az SZTE hallgatói
önkormányzatának
lapja, 2002 október

Az eredmAz eredméény:ny:

 
 

11. ábra. Interjú Egely Györggyel az SZTE hallgatói önkormányzatának lapjában.. 
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Itt nem a cikk sokatmondó címére, vagy a vastag betűvel kiemelt részre – ami miatt a 

nyilatkozónak valószínűleg komoly problémái lennének az elméleti mechanika vizsgán, ha 
Noether tételét húzná – hanem a riporter bevezetőjére. Milyen emlékei lehetnek a fizika 
órákról annak a feltehetően jó szándékú bölcsész hallgatónak, aki a következőket írja: „Már 
gyermekkoromban is sejtettem, hogy sok olyan dolgot tanítanak meg az iskolában, ami nem 
teljesen igaz. Felnőve tapasztaltam, hogy az üzleti érdekek mindig előbbre valók a társadalmi 
érdekeknél.”? Bizonyára mindvégig idegenül ült a fizika órán, ott olyanokat mondtak, amit 
nem értett meg, utálta az egészet úgy ahogy van, de végre rájött arra hogy mi volt a baj: hát 
persze, őt át akarták vágni! Ez nagyon nagy baj, mert kiszolgáltatottá teszi a magyar 
populáció jelentős részét azoknak, akik mindenféle csodaszereket árulnak, örökmozgót 
csinálnak, meg az ördög tudja, hogy mit. Ha ez az ember csupán arra emlékezne, hogy ő 
fizika órán mindenféle érdekes kísérleteket látott, igaz hogy nem emlékszik már, hogy mi volt 
a lényeg, de valahogy az egész a valóságról szólt, akkor bízna a tudományban, és nem azt 
keresné, hogy mikor csapták be. 

A következő példa viszont már az én „mérésem”. A 12. ábrán látható idézetek első éves 
mérnők hallgatók 2008 végén írt mechanika vizsgadolgozataiból származnak. Ízlelgessük: „a 
hidrosztatikai nyomás egyenesen arányos a test fölött levő folyadékoszlop magasságával, de 
fordítottan arányos a folyadékoszlop minőségével”. Van ennél jobb is: a másodperc 
definíciója: „egységnyi utat, 3,6 m/s sebességgel egységnyi idő alatt tesz meg”. Az egyik 
kedvencem: „egységnyi idő alatt egységnyi utat rövidebb idő alatt tesz meg”. Szerzőnk 
szerint ez a gyorsulás. 
 

 
 

12. ábra. Mechanika vizsgadolgozatok a 2008-2009-es tanévből. 

Ha abbahagytuk a mosolygást, akkor gondolkozzunk el, mert igen komoly problémával 
állunk szemben. Szeretném megérteni, hogy hogyan juthatunk el oda, hogy egy elsőéves 
egyetemista fizika tudása oda redukálódik, hogy homályosan emlékszik néhány 
szakkifejezésre „egyenesen arányos”, „egységnyi út”, stb. és ezeket tökéletesen értelmetlen 
mondatokban kombinálja. A jelenség megértésében Griffiths dolgozata [3] segít. Ő a 13. 
ábrán látható kísérleti eszközt adta oda az egyetemre frissen bekerült hallgatóknak, akiknek 
meg kellett állapítaniuk kísérletezéssel a kiskocsi egyensúlyának feltételét. (Az eszközben 
annyi a szokatlan, hogy a háromszög átfogója adott, tehát arra kellett volna rájönni, hogy a 
tartó magassága a lejtó szögének szinuszával arányos.) 
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13. ábra. Griffiths kísérleti eszköze [3] . 

 
A kísérletezés során az oktató nem segített, de elbeszélgetett a hallgatókkal, hogy 

ellenőrizte, hogy mennyire értik azt, amit csinálnak. Az eredményeik kiértékeléséhez a 
tanulókat az alábbi kategóriákba osztotta 

 formális gondolkodásra képes és ismeri a szaknyelvet (ezt én egyszerűen úgy 
nevezném, hogy ilyen tanítványokat szeretnénk), 

 formális gondolkodásra képes, de nem ismeri a szaknyelvet (logikusan gondolkodik, 
eljut a helyes eredményhez, de nem olyan hatékony, mint az előző csoport), 

 nem képes a formális gondolkodásra, de ismeri a szaknyelvet, (nem érti amit csinál de 
használja a szakkifejezéseket, hamar abbahagyja a kísérletezést, és ha van egy 
hipotézise, amit a kísérlet megcáfol, akkor nem kísérletezik tovább, hanem szaknyelvi 
blablával kimagyarázza, hogy tulajdonképpen helyes volt a feltevés), őket én 
kommunikátoroknak nevezem. 

 nem képes formális gondolkodásra és nem ismeri a szaknyelvet (ők általában nem 
jutottak semmilyen használható következtetésre). 

Két intézményben végezték el a vizsgálatot, a Rutgers University-n, és a Newark College-
ban (ezek a magyar fogalmak szerint egy kiváló egyetemnek, és egy közepes főiskolának 
feleltethetők meg). Az eredmények táblázatos formában a 14. ábrán láthatók. 

Rutgers Uni. Newark College 
 Formálisan 

gondolkodik 
Nem tud 

form. 
gondolkodni 

Formálisan 
gondolkodik 

Nem tud 
form. 

gondolkodni 
Szaknyelvet 

ismeri 
30% 55% 10% 25% 

Nem ismeri a 
szaknyelvet 

4% 11% 17% 50% 

 
 

14. ábra. Griffiths felmérésének az eredményei. 

 
Az intézmények között az arányok ugyan jelentősen eltérnek – ez önmagában is megérne 

egy vizsgálatot – de ami figyelemre méltó az, hogy a harmadik kategóriába eső hallgatók 
száma, (50%, illetve 25%) meglehetősen magas. (Ha megnézzük ezeket a számokat, akkor azt 
lehet látni, hogy azért nagyjából működik az amerikai felvételi rendszer, mert a Rutgers-re 
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bejutnak jók, de nem jutnak be a leggyengébbek, de az is világos, hogy a kommunikátorokkal 
szemben még az amerikai rendszer is védtelen.) Itt álljunk meg egy pillanatra, és vegyünk egy 
mély levegőt. Nem igaz ugyanis az, hogy a fizika oktatása biztosan nem árthat, mert ha a 
fizika oktatása arra korlátozódik, hogy kommunikátorokat képezzünk, akikben semmi igény 
nincs arra, hogy megértsék a világot, de ismernek néhány szakkifejezést, amivel bármit 
megmagyaráznak, ha kell, verbális erőszakkal. Az ilyen fizika oktatás árthat, rosszabb lehet 
mintha nem lenne fizikaóra! Ha megnézzük az én hallgatóim válaszait, azok pontosan erről 
szólnak. Ők szemlátomást hallottak szakkifejezéseket, tudják azt, hogy fizika órán ilyesmiket 
szoktak mondani „egységnyi idő alatt megtett út”, „anyagi minőség”, stb., de az hogy a 
mondatnak, amibe ezeket beleszövik, nincs értelme, vagy a mondat első fele ellentmond a 
másodiknak, nem zavarja őket. 

Az utóbbi húsz évben lezajlott folyamatok eredménye már teljesen világosan látszik a 
felsőoktatásba bejutók tudásszintjén. Ezzel kapcsolatban egy igen tanulságos cikket jelentetett 
meg Radnóti Katalin és Pipek János kollégánk a 2009. márciusi Fizikai Szemlében [4]. A 15. 
ábra is az ő dolgozatukból való. 

 

  
15. ábra  A felsőoktatásba bekerült hallgatók tudásszintje, és felvételi pontszáma közötti 

összefüggés [4] . 

Az ábra alapját egy több intézményben, viszonylag nagyszámú, elsős (tehát csak a 
középiskolából hozott tudást birtokló) hallgatóval megíratott felmérő dolgozat képezi. A 
vízszintes tengelyen a dolgozaton elért pontszám, a függőlegesen az adott hallgató felvételi 
pontszáma látható. A grafikon sok tanulsággal szolgálhat (pl. hogy lehet az, hogy a 400-nál 
több ponttal bekerült hallgatók 2-3 pontot szereznek az 50 pontos dolgozatban) de én most 
csak egy dolgot szeretnék kiemelni. A keretbe eső hallgatók – ők képezik a teljes létszám 
csaknem harmadát – nem érték el a megszerezhető pontok 30%-át, de 300-nál magasabb 
pontszámmal jutottak be. Tehát ők még akkor is bekerülnének, ha a felvételi ponthatárt 300-ra 
emelnék. Erre főként azoknak szeretném felhívni a figyelmét, akik azt mondják, nincs semmi 
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baj, csak emelni kell a felvételi ponthatárt. Nem, a felvételi rendszer is rossz, és a 
természettudományos tárgyak oktatása is gyökeres újragondolást igényel. Az utóbbi években 
a felsőoktatás egyik nagy problémája az, hogy mit kezdjen azokkal a hallgatókkal, akiknél 
azok az alapok (most főként a fizikáról beszélünk, de a matematikai alapokkal is óriási baj 
van) hiányoznak, amelyeket korábban a középiskolából evidens módon magukkal hoztak. 
Félreértés ne essék, ezért a helyzetért nem a pedagógusok, és biztosan nem a diákok a 
felelősek. 

Az előadás végére maradt a szomorú csattanó. Végrehajthatjuk a legambiciózusabb 
fejlesztési programot a közoktatásban, ha nincs aki tanítson. Az utóbbi évtizedben ugyanis, 
radikálisan csökkent a természettudományos tanári pályák iránt érdeklődők száma. A 
folyamatban a végső csapást a bolognai rendszer bevezetése jelentette. Ma már ismert, hogy 
hányan iratkoztak be 2009-ben a fizika MA szakra. Ennek alapján két év múlva a frissen 
végzett fizika tanárok száma alig haladja meg az 5-öt. Ezen a helyzeten csak akkor 
segíthetünk, ha a természettudományos oktatás teljes tartalmi átdolgozása mellett, azonnal 
közvetlen anyagi eszközökkel – pl. speciális ösztöndíjjal – megpróbáljuk konszolidálni a 
tanári utánpótlást. Egy dolgot szeretnék világossá tenni: bár a természettudományos pályák 
iránti érdeklődés csökkenése nemzetközi jelenség, a természettudományos tanári szakokra 
jelentkezők száma is már vagy egy évtizede csökken. A Magyarországon bevezetett 
tanárképzés nemcsak a létszámok további drasztikus csökkenéséhez vezetett, hanem 
számomra szakmailag és tartalmilag is elfogadhatatlan. A megoldáshoz vezető első lépés, a 
tanárképzés egyciklusúvá tétele. Nem a régi rendszer visszaállítására gondolok, hanem egy 
komolyan továbbfejlesztett, egyciklusú rendszerre. Ha ezt nem csináljuk meg, akkor itt fogjuk 
nézni egymást évek múlva is és még jobban fogunk csodálkozni, hogy milyen szamárságokat 
írnak a hallgatóink. 

Máshol már felébredtek. Hadd idézzek pl. Obama elnök ez év áprilisában az USA 
Tudományos Akadémiáján tartott beszédéből: „Tudjuk, hogy a matematikát és 
természettudományokat tanító tanárok minősége a legfontosabb tényező abban, hogy egy 
tanuló sikeres lesz, vagy csődöt mond ezekben a diszciplinákban. Mégis, középiskolás 
tanulónknak matematikából 20%, fizikából és kémiából 60%-át tanítják olyan tanárok, akik 
nem járatosak ezekben a tárgyakban.” „Ezért jelentem be ezennel, hogy azok az államok, 
amelyek elkötelezik magukat a matematika és természettudományok oktatásának fejlesztése 
mellett és eredményeket is tudnak felmutatni, ez év őszétől kezdve pályázhatnak központi 
forrásokra az 5 milliárd dolláros ‘Verseny a csúcsra’ című programban.” 

Ez az ébresztő nekünk is szól, mert egy valamit nem tehetünk: nem gondolhatjuk, hogy 
magától megoldódik ez a probléma.  
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II.1. A MAGYAR NYELVŰ FIZIKATANÍTÁS 

BESZÁMOLÓ A FIZIKAOKTATÁS HELYZETÉRŐL A 
VAJDASÁGBAN * 

Csizofszki László1, Muhi Béla2 

Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, Újvidék 
1csizi@sksyu.net, 2mbb_ns@neobee.net 

 
 

BEVEZETŐ 
Az elmúlt 20 év társadalmi-politikai változásai érintetlenül hagyták az iskolahálózat 

alapvető szerkezetét: megmaradtak a nyolcosztályos általános (elemi) iskolák, valamint a 
három és négyéves szakközépiskolák, illetve a gimnáziumok. Az eddig bevezetett változások 
inkább tartalmiak voltak: új tantervek, új tantárgyak születtek; bevezették az egységes 
felvételi rendszert az általános iskolák végzős tanulói számára, melyet hamarosan (a tervek 
szerint két éven belül) az ún. kis érettségi vált majd fel. Ugyanakkor tervezik az általános 
iskola negyedik osztályát fejező tanulók (országos szintű) tudásfelmérését is. Nagyon kevés 
magyar tannyelvű iskola van, általában vegyes tannyelvű iskolába járnak diákjaink, 
amelyekben magyar tagozatok is vannak. Gyakran az iskola vezetésére kinevezett személyek 
nem is beszélik egyes diákjaik anyanyelvét. Így nemigen tudják megérteni a kisebbségben 
élők sajátos oktatási és nevelési problémáit. 
 

FIZIKAOKTATÁS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 
 A fizikaoktatás az általános iskola 6. osztályában kezdődik, és három éven át, heti két 
(évi 72, vagy a nyolcadik osztályban 68) órával folyik. A témakörök a következők: 
  

6. osztály 7. osztály 8. osztály 
Alapfogalmak A mozgás és az erő Elektromos mező 
Mérés A gravitációs mező Elektromos áram 
A mozgás Egyensúly Mágneses mező 
A testek kölcsönhatása Munka és energia Elektromágneses indukció 
Tömeg és sűrűség Rezgések és hullámok, a hang Optika 
Nyomás A belső energia Az atom szerkezete 
 

A fizika tananyag leépítése viszont már megkezdődött: a hatodikos anyagból kihagyták Az 
anyag (itteni terminussal a szubsztancia) szerkezete című fejezetet, minimálisra csökkentették 
a 7. osztályban a hőtant, és tervben van a hetedikes anyagból A rezgések és hullámok című 
fejezet kiiktatása. Emellett (a tanulók tehermentesítésére hivatkozva) a tananyagból 
kihagynak alapvető fogalmakat, definíciókat, törvényeket és szabályokat, továbbá bizonyos 
eszközöket, berendezéseket stb. (Ezzel viszont az a baj, hogy a későbbiekben úgy hivatkoznak 
a fogalmakra, jelenségekre, szabályokra, mintha azokat már a tanulókkal – a kiiktatott 
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tananyagrészekből! - átvettük volna). Azt is érdemes megjegyezni, hogy abszolút értékben 
ugyan nem csökkent a fizikaoktatásra szánt órák száma, de arányaiban igen (7-ről 6%-ra). 
 

FIZIKAOKTATÁS A KÖZÉPISKOLÁKBAN 
Ami a középiskolai fizikaoktatást illeti, a kép eléggé vegyes (és kaotikus). A hároméves 

szakközépiskolákban (a szakmunkásképzőkben) csupán az első, a négyéves 
szakközépiskolákban általában az első és második évben van fizikaoktatás heti 2 órával. Ez 
alól kivételt képeznek az egészségügyi szakok, ahol megmaradt a négyéves fizikaoktatás heti 
2 órával. Ehhez jönnek az olyan - lényegében fizika alapú - szaktantárgyak, mint az 
elektrotechnika alapjai, a termodinamika, a gépelemek, a statika stb., de itt már inkább a 
műszaki szempontok dominálnak. Gyakran tetten érhető, hogy nincs meg a tantárgyak közötti 
korreláció, fizika esetében a matematikával, a kémiával… Érdemi fizikaoktatásról így csupán 
csak a gimnáziumokban beszélhetünk. A Vajdaságban négyféle gimnáziumi szak van: nyelvi, 
természettudományi és általános gimnázium, valamint a matematikai-természettudományi 
tehetséggondozó gimnázium. 

 
 HETI ÓRASZÁM:     

 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 
MATEMATIKAI GIMNÁZIUM 4 3 4 4 
ÁLTALÁNOS GIMNÁZIUM 2 2 3 2 
 
Az általános gimnáziumban (ahová a magyar gimnazisták többsége jár) a feldolgozott témák a 
következők: 

1. oszt.: Bevezető rész - alapfogalmak, Mozgás, Erő, Gravitáció, Megmaradási törvények. 
2. oszt.: Kinetikus gázelmélet, Termodinamika, A fluidumok dinamikája, Molekuláris erők 

ás halmazállapotok, Elektrosztatika, Egyenáram, Mágneses mező 
3. oszt.: Elektromágneses indukció, Harmonikus rezgések, Váltakozó áram, Mechanikai 

hullámok és hangtan, Elektromágneses hullámok, Hullámoptika, A fény diszperziója és 
elnyelése, Geometriai fénytan, Optikai eszközök 

4.oszt.: Relativisztikus fizika, A sugárzás kvantumelmélete, Kvantumfizika, Atomfizika,  
Magfizika, Csillagászat 

Fizikából a tanulmányi versenyeken néha lehet kapni magyar nyelvre is lefordított 
feladatokat. Sajnos rendre gondok vannak a fordításokkal, mert jobbára nyelvi szakos (tehát 
nem fizikus) fordítókat alkalmaznak. Az állami szervezésű, hivatalos, kísérletekkel 
kapcsolatos, gyakorlati jellegű diákversenyek több mint egy évtizede megszűntek. 
Diákjainknak általában nincs sikerélményük, ezért nem szívesen vesznek részt a számításos 
feladatok megoldásra alapozott fizikaversenyeken. A fizikatanárok sem szívesen rágják át 
magukat a szerb nyelvű példatárakon és készítenek fel diákokat a versenyre, ahol a tetejében 
egyetemi tanárok által összeállított feladatsorokat adnak, melyeknek nem sok közük van az 
oktatott tananyaghoz… 

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete keretében a GENIUS mozgalom égisze alatt 
magyar nyelven megszerveznek diákversenyeket fizikából is. Így a Kovács Sztrikó Zoltánról 
elnevezett általános iskolai fizika-kémia versenyt kísérletekből, a Ribár Béla fizikaversenyt (a 
magyarországi Öveges fizikaverseny helyi megfelelője), a középiskolai GENUS konferenciát, 
melynek egyik szakcsoportja a fizikához kapcsolódik. Ugyancsak e mozgalom kertében 
szervezik meg minden évben a TUDOK konferencia regionális döntőjét itt a Vajdaságban. A 
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GENIUS alapítója és vezetője Muhi Béla, aki a Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsban képviseli 
a GENIUS-t és a VMPE-t. 
 
TANÁRHIÁNY 

A fizikaoktatás egyik legérzékenyebb pontja a szakemberhiány. Mondani sem kell, hogy 
ezen a területen mennyire fontos (lenne!) a megfelelően képzett, pedagógiailag jól megpatkolt 
és ELHIVATOTT szakemberek serege. Ami a megfelelő (vagy nem megfelelő) fizikatanári 
képesítést illeti, álljon itt egy nem hivatalos felmérés Zentáról és a környező községekről (a 
magyarság zöme ezen a területen él): 

1. Általános iskolák: 
 

 MEGFELELŐ VÉGZETTSÉG NEM MEGFELELŐ 
VÉGZETTSÉG 

KŐZSÉG egyetem főiskola  
ADA 1,5* 1 1 
CSÓKA  1* 0,5 
KANIZSA 2 2** 2 
ZENTA 1 3+* 1 
ÖSSZ: 4,5 7 4,5 
 

2. Középiskolák: 
 

ISKOLA MEGFELELŐ 
VÉGZETTSÉG 

NEM MEGFELELŐ 
VÉGZETTSÉG 

ADA 
Műszaki középiskola 

 
1,5* 

 
3,0 

CSÓKA 
Vegyészeti és élelmiszeripari 
középiskola 

 
 

1* 

 

MAGYARKANIZSA 
Mezőgazdasági és műszaki 
középiskola 

 
 
1 

 
 
1 

ZENTA 
Matematikai gimnázium 
Általános gimnázium 
Egészségügyi középiskola 
Közgazdasági és kereskedelmi 
középiskola 

 
1* 

2** 

 
0,5 

 
1 
 
1 

ÖSSZESEN: 6,5 6,5 
 
(Megjegyzés: a fenti adatok a 2008/09-es tanévre vonatkoznak) 
Magyarázat:  
- a régi törvény szerint általános iskolában a főiskolai végzettség is megfelelt. Miután 

megszüntették a fizika (és egyéb) tanárképző főiskolákat, már csak az egyetemi 
végzettség számít megfelelőnek. 

- +  már nyugdíjas 
- * öt éven belül elmegy nyugdíjba 
- ** mindkettő öt éven belül elmegy nyugdíjba 
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A fenti adatokból jól látszik, hogy máris nagy a szakemberhiány: a középiskolákban 50%, 

az elemi iskolákban pedig a 72% (ha csak az egyetemi végzettségűeket vesszük figyelembe, 
akkor viszont csak 28%!) a lefedettség. Viszont ez az arány csak romlani fog, hiszen néhány 
éven belül többen (9+1) elmennek nyugdíjba. És ahogy haladunk a szórvány felé, a helyzet 
csak „fokozódik”. Ami pedig az utánpótlást illeti, nálunk is kevés a fizikatanári szakos 
egyetemi hallgató… 

 
További megállapítások: 
1. Még mindig érvényben vannak azok a Milosevity idejében hozott törvények vagy 

szokások, melyek szerint: 
- a szerb nyelvű tagozatokon előnyben részesítik a szerb anyanyelvű pedagógust (pl. ha 

nyugdíjba vonul egy magyar anyanyelvű pedagógus, aki mindkét nyelven tanított, akkor 
helyébe nem kétnyelvűt keresnek) 

- a kisebbségi tagozatokon NEM LEHET FELTÉTEL a kisebbség nyelvének ismerete! 
2. A minisztérium rendelete alapján a „licensszel” (azaz megfelelő egyetemi végzettséggel 
és államvizsgával) rendelkező, munkaviszonyban lévő tanárok nem vállalhatnak tiszteletdíjas 
órákat más intézményekben (ez a szabály a licensszel nem rendelkező „tanárokra” nem 
vonatkozik!) 
 Stb. 

 

TANKÖNYVELLÁTÁS 
Vajdaságban évtizedek óta gondot okoz a megfelelő magyar nyelvű tankönyvek hiánya. 

Különösen a szakoktatás terén mutatkoznak gondok, valamint egy-egy oktatási reform 
alkalmával rendszeresen késnek a magyar nyelvű fordítások. Az általános iskolák 
tankönyvellátása nagyjából kielégítő, de azért vannak hiányosságok a magyar nyelvű 
példatárak, szakszótárak, tanári kézikönyvek terén, ami a fizikaoktatást is érinti. 

A gimnáziumokban a magyar gyerekek gyakran az egy évtizeddel ezelőtt kiadott 
könyvekből tanulhatnak, mert az új, színes (sajnos jobbára csak formailag felújított) 
tankönyvek fordítása rendszeresen késik. Magyar nyelvű példatárak, tanári kézikönyvek 
korábban sem voltak. A fizikakönyvekben hiányzik a magyar tudósok megemlítése, pedig 
világra szóló felfedezéseikkel, Nobel-díjukkal ezt kiérdemelnék.  

 A tankönyvpiac gyakorlatilag még mindég az állam monopóliumát képezi. A Nemzeti 
Oktatási Tanács megfelelő bizottságának javaslatára maga az oktatási miniszter hagyja jóvá a 
tankönyvek megjelentetését, és az állami tankönyvkiadó gondozásában és kiadásában látnak 
napvilágot. A hivatalos tankönyvek, illetve a szerb nyelvű kéziratok alapján azután fordítások 
készülnek a nemzeti kisebbségek nyelvére. A magánkiadók jobbára példatárakat, házi 
olvasmányokat, szótárakat és más oktatási jellegű segédanyagokat adnak ki. 

 

TANKÖNYVPÓTLÓ KIADVÁNYOK A VAJDASÁGBAN 
A kisebbségi helyzetben anyanyelvükön tanuló diákok tankönyvellátása, és általában az 

írott és nyomtatott ismeretanyag összessége messze elmarad a többségi, illetve az 
anyaországbeli diákokétól. Ezzel tanulási, továbbtanulási, érvényesülési esélyeik is 
rosszabbak. Vajdaságban különösen a szakoktatás terén mutatkozik hiány a tankönyvek, a 
szakkönyvek, a szakmai ismereteket tartalmazó kiadványok, a szakszótárak, a tanári 
kézikönyvek terén. Ennek a hátrányos helyzetnek az okai a következők: a szakoktatásban egy-
egy szakon viszonylag kevesebb a diákok és az oktatók száma, ezért úgymond nem 
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gazdaságos a kis példányszámú könyvek megírása és kiadása, illetve megfelelő szaknyelvi 
ismeretek hiányában nehezebb szakfordítót, tankönyvírót találni. Az anyanyelvű szakoktatási 
tanárképzés teljes hiánya, a szakterminológia mindkét nyelven való ismeretének hiányosságai 
az oktatási gyakorlatban komoly gondokat jelentenek. Szórványkörnyezetben fokozódik az 
anyanyelvi erodálódás, máshol meg a szerb nyelvű szakterminológia ismeretének hiánya 
okozhat majd munkavállalási, beilleszkedési gondokat. 

Az Újvidéki Diáksegélyező Egyesület keretében 1993-ban indult egy tankönyvpótló 
kiadványsorozat, az Ismeretterjesztő Füzetek. Az ÚDE a Soros Alapítványnál pályázott le 
támogatást, ahol Végel László, az újvidéki iroda vezetője lelkesen támogatta az ötletet, majd a 
kiadványok a Családi Kör hetilap mellékleteként jelentek meg. A projektum indítványozói és 
koordinátorai Dr. Ribár Béla és Muhi Béla voltak. Miután 1995-ben megalakult a Vajdasági 
Magyar Pedagógusok Egyesülete (VMPE), ennek keretében folytatódott a kiadványsorozat. 
Különböző kiadókkal együttműködve idáig mintegy kétszáz kézirat látott napvilágot 
sokszorosítás vagy könyv formájában. Köszönet illeti meg a fent említett mellett a többi 
támogatókat is, elsősorban a magyarországi Oktatási és Kulturális Minisztériumot, az Apáczai 
Közalapítványt, a Szülőföld Alapot, a Nemzeti Kulturális Alapot és másokat. 

A Vajdasági Magyar Tankönyv Tanács keretében évek óta megszervezik a magyar nyelvű 
szakkönyvek, oktatási jellegű kiadványok megjelentetését. A tankönyvhiányt igyekszik 
enyhíteni ez a sorozat, elsősorban a szakoktatás terén. Az állami tankönyvkiadó kínálatából 
hiányzó kiadványok kéziratát hazai szerzők, tapasztalt pedagógusok, hozzáértő szakemberek 
állítják össze. A szerzői munkák begyűjtésére folyamatosan nyitva áll a pályázat, a 
szerkesztók igyekeznek támogatásokat megszerezni a könyvek kiadására, ami manapság 
egyre nehezebb. Felmérik a hazai tankönyvhelyzetet, a hiányzó kiadványokat pótolják. 

Zömében középiskolásoknak szánt szakkönyvek, magyar-szerb és szerb-magyar diák-
szakszótárak, a kisegítő tagozatosoknak hasznos füzetek és más oktatási jellegű kiadványok 
jelentek meg. Ezeket bemutatják az újvidéki Apáczai Nyári Akadémián (ahol már tankönyves 
konferenciára is sor került), a szabadkai Nyári Akadémián és más pedagógustalálkozókon, 
diákversenyeken ajándékkönyvekként szerepelnek. Általában kétszáz példányban kerülnek 
díjmentesen szétosztásra, mintaként szerepelnek, de érdeklődés esetén önköltségi áron 
sokszorosíthatók. 

Fizikából példatárak, gimnáziumi és szakiskolai jegyzetek, szerb-magyar és magyar-szerb 
diákszótár jelent meg az utóbbi évek során. 

 

TANÁRI TOVÁBBKÉPZÉSEK 
Állami szervezésben, az Oktatási Minisztérium kezdeményezésére ritkán ugyan, de vannak 

tanári továbbképzések fizikából. Ezeket elsősorban az egyetemen, a fizika tanszéken tartják 
meg Újvidéken, ritkábban valamelyik iskolában. Továbbá a fővárosban, illetve évi 
rendszerességgel a Vrnjačka Banja nevezetű szerbiai helységben. A fizikatanároknak 
szervezett továbbképzések rendre szerb nyelven folynak. Így természetesen a bennünket 
érintő szaknyelvi, szakterminológiai kérdésekről nem eshet szó, de anyanyelvünket érintő 
módszertani, tankönyvi, fizikatörténeti és egyéb kérdések sem jöhetnek szóba. Meg kell 
jegyezni, hogy a fizikatanárok képzése kizárólag szerb nyelven folyik, tehát az anyanyelvi 
vonatkozású tárgykörök teljesen el vannak hanyagolva. Több fizikatanárunk külföldön 
diplomázott, nem ismeri az állami nyelvet kellőképpen, így nem tudja érdemben követni 
ezeket a tanári továbbképzéseket. További gond, hogy a munkába állt, okleveles tanároknak 
öt éven belül úgynevezett szakvizsgát kell tenniük, melynek része a mintaóra megtartása is. 
Nos, az utóbbi időben elvették Vajdaságtól ennek a vizsgáztatásnak a jogát, úgyhogy fiatal 
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kollégáink Belgrádban szerb nyelven tarthatnak mintaórát a bizottság rögtönzött döntése 
szerint valamelyik tagozaton. Itt is gondot okoznak a nyelvi nehézségek… 

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete keretében civil szerveződés formájában 
közel egy évtizede a szünidőben megrendezik az egyhetes Apáczai Nyári Akadémiát 
Újvidéken. A természet egység elnevezéssel fizika, kémia és biológia szakos tanárok 
anyanyelven hallgathatnak szakelőadásokat, vehetnek részt kísérletek, laboratóriumi 
gyakorlatok bemutatásán, tehetnek szakmai látogatást az egyetemen vagy más intézetekben 
stb. Olyan neves szakemberek jártak itt előadóként külföldről, mint Papp Katalin, Molnár 
Miklós, Farkas Zsuzsa, Nagy Anett, Riedel Miklós, Nánai László, Papp György, Härtlein 
Károly, Berkes József és sokan mások. Ezt a tanári továbbképzést Muhi Béla szervezi, és 
sikerült akkreditáltatni (hivatalosan elismertetni) a szerbiai Oktatási Minisztériumban. A 
rendezvény támogatója elsősorban a magyarországi Oktatási Minisztérium. 
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SZUBJEKTÍV GONDOLATOK A FIZIKATANÍTÁSRÓL, 
ERDÉLY * 

Tellmann Jenő 
Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, 

Báthory István Elméleti Líceum, Kolozsvár 
 
 

Beszámolómban az adatokat az érintett tanárokkal folytatott beszélgetésekből, az Erdélyi 
Magyar Tankönyvtanács jelentéseiből, az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság 
(EMT) aktív tagjaként a fizikaversenyeken való aktív részvételem alapján, helyettesítőként, 
személyes tapasztalataim következtében szereztem. 

A Romániai Magyar Pedagógus Szövetség (RMPSz), az EMT és az Erdélyi Magyar 
Tankönyvtanács nevében megköszönöm Tél Tamásnak azt a rendkívül érdekes előadást, 
amelyet a káoszelméletről tartott, ugyanis ez a téma a következő tanévtől kezdve kötelező 
tantervi anyagként szerepel a XI. osztályban. 

Beszámolómat az alábbi kérdéscsoportokra korlátozom: 
A fizikatanárok és a munkájuk megítélése 

A tanárok képzése 
A tantervek 

A kisebbségi tankönyvek 
A tanulók 

A fizikatanárok nagy többsége nagyon lelkiismeretes, eredményes munkát végez. Ebben a 
munkában az értelmük mellett a szívük is felismerhető. Ez derül ki a fizikaversenyeken elért 
eredményekből, a fizikához kapcsolódó egyéb tevékenységekből. Sok tanuló részt vesz az 
erdélyi Vermes- valamint az Öveges versenyen, ahol sok első, második, harmadik, stb. helyet 
szerezve öregbítik az erdélyi fizikatanítás hírnevét. Rendkívül népszerűek a ”Mindennapok 
Fizikája” nevű versenyek, amelyekben a tanulók a gyakorlatot az elmélettel köthetik össze. 

A frissen végzett fizikatanárok munkája szerintem elmarad – nemcsak tapasztalatlanságuk 
miatt – a 10-15 évvel korábban végzett tanárok munkájától, elsősorban talán azért, mert az 
erdélyi Babeş-Bólyai egyetemen – amely a magyar fizikatanárok képzésének legfontosabb 
fellegvára – a tanárképzést jóformán a fizika módszertan tanítására korlátozzák. Bár a 
módszertani oktatás kiváló volt és maradt, mégsem lehet elegendő egy magasabb nívó 
eléréséhez. Sok éve a magyar fizika-szakos hallgatók órarendjében nincs egy olyan nap 
amelyen ők együtt vehetnének részt bemutató órákon, egymás óráin, azok megbeszélésén. Ezt 
az évfolyamon belül különböző szakterületeken tevékenykedő hallgatók órarendjének a 
különbözősége okozza. 

Véleményem szerint a tanárokat képző szak tantervi anyagának is különböznie kellene a 
nem tanári pályára készülő hallgatók anyagától. Mint gyakorló tanár többször is 
meggyőződhettem arról, hogy egyesek még azt az általános fizikához tartozó anyagot sem 
ismerték, amelyről tanítaniuk kellet. 
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Sok évtizeddel ezelőtt mi csak akkor állhattunk egy osztály elé, ha előbb a középiskolás 
fizikaanyagból kollokváltunk. Mindenki részt vehetett mindegyikünk óráján, s az ezt követő 
megbeszélésen senki sem haragudott meg társára, ha az kissé keményebben megbírálta. 

A tantervekben az a jó, hogy van egy egészséges egyensúly az elmélet és a gyakorlat 
között. 

Mivel az iskolák felszereltsége jónak mondható a kísérleteknek nem kell elmaradnia az 
órákról, hacsak az időprobléma nem lép fel gátló tényezőként. 

A tantervekkel kapcsolatos gondokat maguk a tantervek jelentik. A megvalósításukra szánt 
idő nem elég ahhoz, hogy a tanulók túlterhelését elkerüljék. Olyan részekre is nagy hangsúlyt 
fektetnek, amelyek – véleményem szerint – feleslegesek. Egy néhány példa erre. Nem tudom, 
hogy miért kell tudnia már egy általános iskolásnak is, hogy hány és milyen kvarkból épül fel 
egy proton vagy neutron, hányféle sugárzási dózis van és melyek ezek mértékegységei. Miért 
kell az általános iskolát úgy elvégezni, hogy akár atomreaktorok működtetésére is alkalmasak 
legyenek szakemberként. 

Nem sorolom fel azokat a témákat, amelyek szerintem feleslegesek, mert sok ilyen van. 
Inkább azokról szólnék, amelyek szerintem nagyon hiányoznak. Ilyen például az, hogy a 
tanuló úgy távozik a középiskolából, hogy itt nem hallott, tehát fogalma sincs a kerék 
mozgásáról. A tantervekben sokszor a változtatások nem egy célt szolgálnak, hanem maga a 
változtatás a cél. Néhány évvel korábban még a váltakozó áram fejezetet - nagyon helyesen - 
az elektromágnesesség fejezete előzte meg, hiszen az előbbi megértése csak így lehetséges. A 
mostani tantervben a váltakozó áram a 11. osztályból átkerült a 10.-be, az elektromágnesesség 
pedig a fordított utat járta be, mert itt maga a változtatás lehetett a cél, és nem a javítás. 
Amikor ezt a furcsa változtatást az államtitkári minőségben tetszelgő elkövetőjének szóvá 
tettem, minden szégyenérzet nélkül kijelentette: „A fizikaoktatás elvesztette jelentőségét.” 

A kisebbségi tanuló a tankönyveinek - így a fizika tankönyveknek is- az anyanyelvi 
oktatást is szolgálniuk kell. A fizikatanárnak tehát magyartanárnak is lennie kell. Ahhoz, hogy 
az anyanyelvén tanuló tudása, ismeretei egyaránt megfeleljenek a szülőföldjén és az 
anyaországban is, a fordításban megjelenő, illetve a magyar nyelven megírt fizika könyvnek 
biztosítania kell az átjárhatóságot a „kétféle magyar nyelv” egymástól eltérő név- és 
fogalomrendszere között. Romániában a vektoriális mennyiségeket nagysággal, iránnyal és 
irányítással jellemzik, az anyaországi tankönyvek legtöbbje csak két jellemzőt, nagyságot és 
irányt használ. Az erdélyi fizikakönyvekben a szabadon eső testeknek van súlya, az 
anyaországi tankönyvek hangsúlyozzák, hogy nincs. Itt azonban nem tehetünk semmit, mert a 
súlyt –mint a fizika „leghaszontalanabb” fogalmát- úgy értelmezi bárki, ahogyan akarja. 
Legfeljebb megemlíthetjük mindkét értelmezési lehetőséget anélkül, hogy az egyikről 
rácsodálkoznánk a másikra. 

Az ingyen használatú tankönyvek rendszere, a szociális gondok könnyítésén túl csak 
látszólag könnyítik meg a szülők és a diákok helyzetét. Az állam által megrendelt és ingyen 
használatra átadott tankönyvek rendszere a kisebbségek nyelvén tanulóknak, tanítóknak 
okozza a legtöbb gondot. Ingyen használatra az állam csak olyan könyveket vásárol meg, 
amelyek ára nem haladja meg a legolcsóbban kínált tankönyv árát több mint 30%-kal. Minél 
kisebb egy etnikum, annál kisebb az esélye, hogy állami támogatásból tankönyvhöz jusson. A 
tankönyvek előállításának önköltségi ára annál magasabb, minél kisebb példányszámban 
készülnek. Ezért az erdélyi, magyar nyelven készült tankönyvek ára olya, hogy az állam nem 
vásárolja meg azokat.  Így azután a tanulók nyelvileg elfogadhatatlan fordításban megjelent 
ajándékot kapnak a minisztériumtól, amelyek anyanyelvünk csúfolásával túllépik az 
elfogadható toleranciát. Ilyenkor hiába érvel a megfelelő fórumoknál minden számba jöhető 
értelmiségi réteg, a válasz egyértelmű: „Eszi, nem eszi, ez van, ezt kell szeretni.” 
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Így aztán a könyvek kiválasztásánál döntésjoga mindenkinek lehet, csak az azokat 
használó tanítónak, tanárnak nincs. A legtöbb iskolában az anyagilag tehetősebb szülők 
megvásárolják az erdélyi magyar fizikatankönyv-szerzők munkáit, így aztán 6-7 tanulóra jut 
egy könyv. A Báthory István Líceumban a fizikatanár aligazgatónő hathatós munkájának 
eredményeként előteremtették a szükséges pénzösszeget, amivel a tanulók egy része jó 
tankönyvhöz juthatott. 

Az erdélyi tanulók túlnyomó többsége jól nevelt, csodálatos igazi gyermek. Itt 
elképzelhetetlenek az olyan jelenetek, amelyikben valamelyikük a tanár felé rugdosna. A 
fizika természetes szépsége még azt a réteget is megfogja, amelynek tagjai nem különösebben 
tehetségesek a tanulás terén. Több mint félszázados pedagógusi munkám során csak ritkán 
kellett őket fegyelmeznem, szocializálásukra időt fordítanom. Tudom, hogy egykori 
munkahelyemen, a kolozsvári Báthory István líceum nélkülük sohasem érte volna el, és ma 
sem érné el azokat az eredményeket, amelyekre valamikor büszke lehetett és most is büszke 
lehet. Ha valamikor ifjabb korunkban el is hittük, hogy a siker kovácsai csak mi, a 
pedagógusok voltunk, akkor az érettségi találkozókon, valljuk be őszintén, hogy nélkülük 
nem jutottunk volna semmire. 

Mivel a konferenciánk jelmondata: A fizikatanítás tartalmasan és érdekesen, engedjék 
meg, hogy a sok lehetőség közül kettőt figyelmükbe ajánljak. 

A matematika használata az órán nem jelenti a fizika elmatematizálását, csak akkor, ha 
elmulasztjuk annak a fizikai mondanivalóját a felszínre hozni.  

Az órán a hosszabb ideig tartó csend nem minden esetben jelenti a semmittevést. Tudom, 
hogy minden fizikatanár tisztában van azzal, hogy a tanuló nem passzív szemlélője 
mindennek, ami az órán történik. A rendelkezésére álló idő függvényében kérdések 
feltevésével is aktivizáljuk őket rendszeresen. Néha tegyünk fel „nagyon nehéz” kérdéseket is, 
Olyanokat, amelyekre jó választ csak a meglévő ismereteikre támaszkodó, alkotó 
gondolkozás alapján adhat. Az alkotó gondolkodás időigényes. Ilyenkor ne zavarjuk őket 
semmivel, csak csendben nézzük őket. A gondolkodó gyermeknél szebb tünemény egy 
iskolában nincs. Számára érdekes és örök élmény marad az alkotás öröme. 
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A MAGYAR NYELVŰ FIZIKATANÍTÁS HELYZETE 
KÁRPÁTALJÁN * 

Győrffy István 
Bethlen Gábor Magyar Gimnázium, Beregszász 

kmpsz@azm.uz.ua 
 
 

KÁRPÁTALJA RÖVID FÖLDRAJZI-TÖRTÉNELMI ISMERTETÉSE 
Kárpátalja – Ukrajna legnyugatibb megyéje. Nem nagy terület, de mégis 4 országgal 

határos: Lengyelországgal, Szlovákiával, Magyarországgal és Romániával. 
Sokak számára gondolom ismert a Vereckei-hágó, ahol Árpád fejedelem a magyar 

fősereggel 895 tavaszán átkelt és megkezdte a honfoglalást; vagy megemlíteném a Tatár-
hágót és az Uzsoki-hágót, hiszen itt vonultak át és végeztek rettentő pusztítást a törökök, 
tatárok. 

 

KÁRPÁTALJA ISKOLAHÁLÓZATA 
1945-ben Kárpátalját a Szovjetunióhoz csatolták. Még ebben az évben államosították az 

iskolákat és átszervezték a közoktatási rendszert. Az átszervezés a szovjet típusú oktatási 
intézményhálózat kiépítését jelentette, tehát a négyosztályos elemi, hétosztályos nem teljes 
középiskolák, valamint a tízosztályos középiskolák létrehozását. Az első magyar tannyelvű 
középiskolák az 1953/54-es tanévben indultak Kárpátalján: szám szerint 35 elemi és 59 
hétosztályos (általános) iskola mellett 4 magyar középiskola kezdte meg működését.  

Jelenleg Kárpátalján magyar és vegyes tannyelvű iskolák működnek, összesen 103: 

 elemi iskola (1-4 oszt.) — színmagyar 8, vegyes 1, összesen 9; 
 általános iskola (1-9 oszt.) — színmagyar 39, vegyes 10, összesen 49; 

 középiskola (1-11 oszt.) — színmagyar 21, vegyes 15, összesen 36; 
 magyar gimnázium (5-12 osztály) — 2; 

 líceum (10-12 osztály) — 7. 
Megemlíteném Kárpátalja legmagyarabb városának, Beregszász iskoláinak adatait (itt 

hasonlításként az ukrán iskolákat is veszem): 
 ukrán tannyelvű iskola — 2; 

 orosz tannyelvű iskola — 1 (régen ez volt a város legnépesebb iskolája); 
 magyar tannyelvű iskola — 6; 

 1 ukrán és 1 magyar gimnázium. 
 

A FIZIKA TANTERVEK RÖVID ISMERTETÉSE 
Ukrajnában, így Kárpátalján is egységes állami tanterv van érvényben minden iskola 

számára. Az ukrán tanterveket a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség megbízásából 
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fordítjuk magyarra, kiadjuk és terjesszük a magyar iskolák számára (egy példányt 
mellékelek). 

Most van folyamatban a fokozatos áttérés a 12 éves tanításra. Eddig már az elsőtől a 
nyolcadik osztályig jutottunk el az új tantervek bevezetését illetően. Jelenleg a 7. és 8. osztály 
tanulja módosított tanterv szerint a fizikát, jövőre, tehát szeptembertől kezdve a 9. osztály tér 
át. 

Az új tantervre való áttérés a fizika órák számának drasztikus csökkenésével jár (7. oszt. – 
heti 1 óra, 8. oszt. – heti 2 óra, 9. oszt. – heti 2 óra).  

Az első két év tapasztalata — a tanterv nem jó! Pl.: a 7. osztály tantervében az összévi 35 
órában 12 laboratóriumi munka van beiktatva, itt majdnem az egész fizikát átveszik 
futólagosan, de év végére semmit sem tudnak. 

 

FIZIKA TANKÖNYVEKKEL VALÓ ELLÁTOTTSÁG 
A régi fizika tankönyveket magyar fordításban évekig, évtizedekig használtuk. Ezek a 

tankönyvek nagyon jók voltak és még sok magyarországi kollégánk is dicsérte, viszont 
egységes jó feladatgyűjtemény csak a felső, 9-11 osztályra volt (Rimkevics) kiadva. Öt évvel 
ezelőtt, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség segítségével megjelentettük a 7-8. 
osztályok számára a feladatgyűjteményt.  

Az új tankönyvek, a fokozatosan bevezetésre kerülő tantervhez igazodva csak egy-egy 
évfolyamra jelennek meg; még ukrán nyelven is késéssel, tehát nem szeptember elsejére, 
magyar fordításban pedig – egy félévi késéssel, kb. februárra. 

 

MAGYAR NYELVEN OKTATÓ SZAKKÉPZETT FIZIKA TANÁROK HIÁNYA 
Kárpátalján, különösen a falvakban, általános iskolákban, nagyon kevés a szakképzett, 

magyar nyelven oktató fizika tanár. Gyakran a matematika tanárok, vagy kémikusok oktatják 
a fizikát. A beregszászi járás fizika szakos tanárainak számát illetően a következő adatokkal 
szolgálhatok: 

A járás 35 iskolájában, ahol magyar nyelven folyik a fizikatanítás, 28 tanár tanít. (Azért 
nem egyezik ez a szám az iskolák számával, mert több szakos tanár két közeli iskolában is 
tanít a városban, vagy két közeli faluban). A 28 tanárból csak 19 a szakképzett fizikus. 

 

A KÁRPÁTALJAI ISKOLÁK FIZIKA SZEMLÉLTETŐKKEL 
(TANESZKÖZÖKKEL) VALÓ ELLÁTOTTSÁGA 

Amióta Ukrajna szabad, önálló állam lett, gazdasága szegény, ezért oktatásra, 
szemléltetőkre, kabinetfejlesztésre nincs pénz. 

Gondolom, minden fizikus tudja, hogy valamit bemutatni, demonstrálni, vagy csak körül 
írva elmondani megértés szempontjából nagy különbség. 

A megye egyes iskoláiban vannak nagyon jól felszerelt tantermek, még a régi szovjet 
időkből. Régen, a szovjet éra alatt a kabinetfejlesztésre, szemléltetők beszerzésére az állam 
elég szép összeget utalt ki. Ebben az időben az iskolaigazgatókat azért dorgálták, ha év végére 
a megadott pénzt nem költötték el. 

A Beregszászi Magyar gimnázium, amely a megye első gimnáziuma volt, épület nélkül, 
kabinet nélkül indult és még most is elég szerény szaktanteremmel rendelkezik. 
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DIÁKJAINK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI 
a) Kárpátalján: 

Ungvári Nemzeti Egyetem: fizika, matematika, kémia, biológia, földrajz, orvosi stb. 
szakon — ukrán nyelven. 2008 őszén nyitotta meg kapuit az Ungvári Nemzeti Egyetem 
magyar tannyelvű humán és természettudományi kara, amely egyesíti a magyar filológiai, 
magyar történelem és európai integráció, valamint fizika-, matematika szakokat. A karon az 
általános tárgyak oktatása ukrán, a szaktantárgyaké magyar nyelven folyik. 

II Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, ahol matematika, biológia, földrajz, 
történelem, valamint az alsó osztályok tanítóinak képzése magyar nyelven folyik. 
b) Magyarországon: 

Legtöbb diákunk Budapesten tanul: ELTE, BME, SOTE. Szintén tanulnak Szegeden: 
fizikus, biofizikus, informatika szakon, és Debrecenben: orvosi, informatika és fogorvosi, 
valamint Miskolcon: informatika szakon. 

 

FÜGGETLEN TESZTELÉS. A FIZIKA ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI 
VIZSGADOLGOZATOK SZERKEZETE 

Nyilván való, ha Magyarországon tanulnak diákjaink, akkor oda emeltszintű érettségi-
felvételi vizsgát tesznek eredményesen. 

Ukrajnában a következőképpen folynak a felvételi vizsgák: 
Már három éve, hogy aki Ukrajnában felsőoktatási intézményben akarja a tanulmányait 

folytatni, — „Külső Független Vizsgát” (KFV) kénytelen tenni. 
„Külső és Független” — azt jelenti, hogy az érettségiző-felvételiző tanulók akár saját 

iskolájukon kívül más városban, nem szakos tanárok felügyelete alatt vizsgáznak (írják a 
dolgozatot). 

Miből áll a felvételi? A felvételizőnek 35 feladatot kell 150 perc alatt megoldania. A fizika 
írásbeli vizsgadolgozat 3 részből áll: 

I. rész: 25 feladatban a 4 megadott feleletből kell kiválasztani az egy helyest. 
II. rész: 3 feladat – logikai, ahol összefüggést kell találni pl. a fizikai fogalmak, jelenségek, 

törvények stb. között. 
III. rész: 7 nehéz feladat, ezeket részletes leírással kell megoldani. 

A vizsgán számológép használata tilos. 
Eddig mind a matematika, mind a fizika feladatokat Kijevben lefordították magyar nyelvre 

(de állítólag ez volt az utolsó év, ha nem lépünk!!!). 
 

TANULÓINK RÉSZVÉTELE A FIZIKA VETÉLKEDŐKÖN 
Minden iskola legjobb tanulóinak részvételével először járási versenyt tartanak (kb. 

november vége). A legjobb 5 tanuló (minden osztályból egy tanuló 7,8,9,10,11 oszt.) járási 
csapatot alkot és részt vesz a megyei versenyen (itt ukrán, orosz, magyar iskolák tanulói 
versenyeznek). 

Ezen kívül minden évben a KMPSZ (Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség) 
szervezésében a magyar iskolák tanulói részére megyei versenyt rendezünk. A KMPSZ 
versenyen sikeresen szereplő 8. osztály első és második helyezettjei állandó résztvevői a 
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magyarországi Öveges József fizika vetélkedőnek (voltunk Tatán, Budapesten Csillebércen, 
Győrött). 

Az Öveges József versenyen volt már III. és IV. helyezettünk, valamint többször a 
„legjobb külföldi versenyző” díjat is megkapták tanulóink. 

Résztvevői vagyunk, (voltunk) a debreceni Hatvani I. fizikaversenynek is, ahol diákjaink 
szintén jó eredményekkel büszkélkedhetnek (III, IV, V, VI stb.). 
 

A FIZIKATANÁROK TOVÁBBKÉPZÉSE 
Ukrajnában minden fizikatanár köteles 5 éven belül állami minősítést szerezni (specialista, 

felső kategória). 
A magyar nyelven oktató tanárok részére 2002-től kezdve intenzív továbbképzést nyújt a 

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség a Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia 
keretein belül. Itt kurzusaink egy héten át napi 6-8 órában, egyetemi és főiskolai oktatók 
közreműködésével folynak (egy 2009-es példányt mellékelek). 

 

TÁJÉKOZTATÁS AZ ELHÍRESÜLT 461. MINISZTERI RENDELETRŐL 
2008. május 26-án az oktatási miniszter 461-es számú rendeletével jóváhagyta az ukrán 

nyelv oktatásának javításáról szóló programot. A program szerint a nemzetiségi iskolák 
oktatási nyelvét fokozatosan ukrán nyelvre kell cserélni. A célt egyes tantárgyak ukrán 
nyelven történő vagy kétnyelvű oktatásával, az ukrán nyelvórák számának más tantárgyak 
rovására történő megnövelésével akarják elérni. Ukrajnában a következő tanévtől csak 
államnyelven tehetnek emelt szintű érettségi és egyben egyetemi felvételi vizsgát a 
nemzetiségi iskolák végzősei, miután lejárt az oktatási minisztérium által engedélyezett 
kétéves türelmi időszak. 2010-ben nem fordítják le a nemzetiségek nyelvére az emelt szintű 
érettségi vizsgafeladatokat, ahogy az 2008-ban és 2009-ben történt. 

Június 9-10-én nemzetközi tudományos-módszertani konferencia keretében vitatták meg 
Ungváron az ukrán nyelv oktatásának helyzetét ukrajnai, kárpátaljai, magyarországi és 
romániai kutatók az ukrán minisztérium képviselőivel. E fórum célja arra irányult, hogy a 
minisztérium illetékesei szembesüljenek azzal, hogy a kárpátaljai magyarok meg szeretnék 
tanulni az államnyelvet, de az ehhez vezető utat másként látják, mint az ukrajnai oktatás 
irányítói. Ha Kijevben megértenék, hogy irreális elvárásaik elérhetetlenek és 
diszkriminatívak, akkor talán visszavonnák a rendeletet, mert csak így lehet megőrizni, 
fenntartani a kárpátaljai magyar oktatási rendszer működését. 

Július 2 és 5 között a Kárpátaljai Nyári Szabadegyetemen részt vett Németh Zsolt, a 
magyar Országgyűlés külügyi és határon túli magyarok bizottságának elnöke, aki, miután 
értesült a magyar oktatási rendszert ellehetetlenítő intézkedésről, hangsúlyozta: 

„Magyarországnak nemzetközi szinten kell felvetnie a kárpátaljai magyar kisebbség sorsát 
veszélyeztető ukrán intézkedéseket. Ki kell lépni a nemzetközi szintérre pl. összehangolni 
Magyarország fellépését Romániával, amely ugyancsak érintett az ügyben.” 
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A FIZIKATANÍTÁS HELYZETE SZLOVÁKIÁBAN * 

Kecskés Árpád 
Konstantin Egyetem, Fizika Tanszék, Nyitra 

akecskes@ukf.sk 
 
 

BEVEZETÉS 
Szlovákiában jelenleg a fizika tanítását illetően a tanítási nyelvtől függetlenül egy új 

reformkorszak résztvevői vagyunk. Az utolsó két évben több kurrikulum reform koncepció 
készült, amelyek az új állami művelődési (oktatási) program bázisát 
képezik. 2008. május 22-én a SzNT elfogadta az Oktatási Törvényt, 
majd június 19-én aláírta a köztársasági elnök is. Ezt követően 2008. 
szeptember 1.-töl érvényességbe lépett az Állami Oktatási 
(Művelődési) Törvény az egyes művelődési szintekre vonatkozóan és 
az Iskolai Oktatási Programok, valamint az elkészítésükhöz szükséges 
metodika is. 

 

AZ OKTATÁSI PROGRAM RÖVID JELLEMZÉSE  
Az oktatási programot az ISCED (International Standard Classification of Education - az 

oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszere) értelmében dolgozták ki 1. Az OM 
által megbízott programfejlesztési bizottság javaslata alapján jöttek létre az első, ún. 
kompetencia alapú oktatási programcsomagok hét tartalmi területen, melyeknek a mai 
kivitelezése a további hozzászólások alapján módosulva alakult ki. Az új oktatási 
programcsomag komplex módon tartalmazza mindazokat az elemeket, amelyek a tanítási-
tanulási folyamatot hagyományosan is szolgálták: tantervek, tankönyvek, munkafüzetek, 
gyűjtemények (szöveg-és feladatgyűjtemények), tanári kézikönyvek és segédletek, mérési-
értékelési eszközök.  

Az oktatási program a pedagógiai rendszer jellegzetes komponensei közé a következőket 
sorolja: 

1. Kerettanterv – tartalmazza a tantárgy céljait, követelményeket a témákhoz, 
évfolyamokhoz, kijelöli és időbeosztásban elrendezi a tananyagot. Változata a programterv. 

2. Pedagógiai koncepció – összefoglalja és elméletileg is megalapozza a program bázisát 
képező pedagógiai elveket. 

3. Modulleírások – részletes leírást adnak egy-egy téma feldolgozásáról, a tanulói 
tevékenységekről és ajánlott eszközökről 

4. Eszközi elemek – lehetővé teszik a tervezett tevékenységek megvalósítását: 
a) információhordozók – tankönyvek, képek, filmek, hanghordozók, CD-k, stb., 
b) feladathordozók – munkafüzetek, feladatlapok, stb., c) a kettő kombinációi – szoftverek, 
stb. 

5. Értékelési eszközök – elősegítik a tanuló teljesítményének, fejlődésének ellenőrzését és 
értékelését. 
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6. Továbbképzési programok – felkészítik a pedagógusokat a program alkalmazására.  

7. Támogatás – tanácsadás és programkarbantartás a fejlesztő műhely részéről. 
Nem vitás, hogy az új oktatási törvény a társadalmi és szakmai elvárásoknak megfelelően 

olyan modern és haladó elemeket is tartalmaz (tartalmi reform, az iskola pedagógiai 
programja, az idegen nyelvek tanításának erősítése, stb.), melyek nélkülözhetetlenek az 
oktatási rendszer valódi reformjához. Az iskolai oktatási programok bevezetése haladó 
gondolat volt. Sajnos, hogy mindezeket a pozitívumokat kissé mellőzték az iskolai 
gyakorlatban, mivel pl., a kidolgozásukra aránylag kevés idő állt rendelkezésre (szerencsére 
ez az alapiskolák fizikáját nem érintette) és az alapiskolák arra kényszerültek, hogy a 
rendelkezésre álló rövid idő alatt elkészítsék az 1. és 5. évfolyamaikra a gimnáziumok pedig 
szintén az 1. évfolyamokra vonatkozó programjaikat, miközben még hiányoztak a 2.- 4. 
évfolyamok programjai.  

A középiskolák tekintetében elég érthetetlen, hogy az évek hosszú során kidolgozott és 
bevezetett érettségi rendszert az új törvény „visszaépíti“, és a többszintű érettségi helyett újra 
az egyszintű rendszert hozta vissza. Megszűnik tehát az a lehetőség, hogy az emelt szintű 
érettségi vizsgák eredményeit a felsőfokú intézmények beszámíthassák a felvételi vizsga 
eredményébe.  

Az Oktatási Törvény elfogadása után 2008. szeptember 1-töl: 
- az alapiskolák 1. és 5. évfolyamában, a gimnáziumok, nyelviskolák és művészeti 

irányzatú iskolák szintén az 1. évfolyamaikban, a saját kidolgozott iskolai oktatási 
programjaik alapján kezdték a tanítást. 

- az alapiskolák alsó tagozata 2.- 4. évfolyamai, a felső tagozat 6.-9. évfolyamai, valamint a 
gimnáziumok 2.- ik és magasabb évfolyamai diákjait a reform nem érintette, ezért az 
alapiskolákban a múlt évben a fizikát még nem kezdték az új iskolai oktatási program szerint 
tanítani. 

A törvény tartalmazza még azt a tényt, hogy a 2011/2012 tanévben  az iskolaköteles 
populációból már csak  5 %  tanulhat  a nyolcéves gimnáziumokban. 

 

A FIZIKA PROGRAMTERVEZETÉNEK JELLEMZÉSE 
A kidolgozott Állami Oktatási Program értelmében a tanítási nyelvtől függetlenül az 

alapiskolákban és a gimnáziumokban is csökkent a fizika heti óraszáma  (a felére), a 
matematikának is, de nem ilyen drasztikus mértékben. 

Az ISCED 2.-ik és 3.-ik oktatási szintjének megfelelően a fizika a kémiával és biológiával 
„Az ember a természetben“  című oktatási területet képezi a megfogalmazott alábbi 7 terület 
közül: 

1) A nyelv, élő idegen nyelv és kommunikáció. 
2) Az ember és társadalom. 
3) Az ember a természetben. 
4) Az ember és érdekrendszere. 
5) Matematika és informatika. 
6) Művészetek és a kultúra. 
7) Egészséges életvitel és mozgás. 

Az oktatási programtervezetek az általános iskola felső tagozata és a gimnáziumok részére 
fizikából a jelenlegi elfogadott formában 2009. májusában voltak publikálva [2]. 
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A FIZIKA TANITÁSA SORÁN FEJLESZTENDŐ KOMPETENCIÁK 
STRUKTÚRÁJÁNAK TERÜLETEI 
- kognitív (a diák képes legyen a kognitív operációk felhasználására, tudja  megfogalmazni és 
megoldani a problémákat, alkalmazni a kritikus gondolkodásmódot, megtalálni a saját 
tanulási stílusát és megszokni a csoportos tanulást, alkotóan gondolkodni és érvényesíteni 
ennek az elért eredményeit), 
- kommunikációs  (a diák képes legyen  alkotni, elfogadni és feldolgozni az információkat, 
keresni azokat, megfogalmazni a saját véleményét és megtanulni  argumentálni), 
- interperszonális  (a diák képes legyen  elfogadni a csoprtos döntéseket, kooperálni csoporton 
belül, tolerálni mások különlegességét, vitatkozni és vitát vezetni szakmai problémákról),  
- intraperszonális  (a diák képes legyen regulálni saját viselkedését, kialakítani saját 
értékrendszerét). 

 

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FIZIKÁJÁNAK STRUKTÚRÁJA AZ ÁLLAMI 
OKTATÁSI PROGRAMBAN 

A TANTÁRGY JELLEMZÉSE 
- A fizika kötelező terjedelme az alapiskola felső tagozatán összesen 150 tanítási óra (heti 5 
óra x 30) – javasolt beosztása a 6.-9. évfolyamokban: 1+1+2+1= 5. 
- Hetente, legalább egy órán az osztály az előírt módon felosztható csoportokra.  
- A tanítási órák elosztása az egyes évfolyamokban az iskola hatáskörébe tartozik.  
-  A tantárgy kísérleti jellegének megfelelően a fizikát az adott évfolyamban heti 1 órában 
tanítani nem a legelfogadhatóbb, mivel ez nehezíti a kitűzött célok teljesítését az elvárt 
színvonalon. A program felhívja az iskola igazgatóinak a figyelmét arra, hogy a tantárgy 
minimális heti óraszáma kiegészíthető az iskolai oktatási programban szereplő választható 
órákból. Ezért az alapiskolákban lehetőség adódik, hogy a fizikát heti 2 órában tanítsák, ha 
nem is minden évfolyamban (az általános iskola felső tagozatán a választható órák száma 
évfolyamonként: 5+4+3+4=16). 
- Az iskolai oktatási programban találhatók még a fizikához kapcsolódó (a fizikát bővítő 
tanítási órák), valamint tartalmilag a fizikához közel álló tantárgyak is. 
 
Megjegyzés: A hét oktatási terület közül az elsőbe tartozó - nemzetiségi nyelv (magyar) a 
szlovák nyelvvel azonos terjedelmű: 5+5,5+5,5+5+5+4+4+5+5 = 44,  
az első idegen nyelv:                         0 + 0 +  3 + 3+3+3+3+3+3 = 21,  
a második idegen nyelv:                    0+  0 + 0 + 0+ 0+1+1+1+1 =   4. 
 
A nemzetiségi alapiskolákon a heti óraszám:  
a  kötelező órák száma:    19+23+25+25+26+27+28+29+28 = 230 óra,  
a  választható órák száma:  4 + 2 + 2 + 2 + 4 + 5 + 4  +3  +4 =   30 óra. 
 

A TANTÁRGY CÉLKITÜZÉSEI AZ ALAPISKOLÁBAN KÜLÖNBÖZŐ 
TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN: 
- intellektuális területen (a diákoknál fejleszteni a koncepciós, kreatív, kritikus és analitikus 
gondolkodást, meg tudják különböztetni az argumentumokat a saját véleményüktől, valamit a 
megbízható információkat a megbízhatatlanoktól, tudják analizálni a tudomány, technika és 
társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokat), 
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- képességek és készségek elsajátítása területén (a diákok megtanulják összehasonlítani az 
anyagok és testek tulajdonságait megfigyeléssel, és a fizikai mennyiségek mérésének 
segítségével, megtalálni a fizikai jelenségek közötti kapcsolatokat, előkészíteni, kivitelezni és 
kiértékelni egyszerű fizikai kísérletet, maximális igyekezetet kifejteni a cél elérése érdekében, 
de tudni elviselni az esetleges kudarcot is), 
- álláspont kialakítási területen (felkelteni a diákok érdeklődését a természeti jelenségek, 
természettudományok és a technika világa iránt, megtanítani a diákokat a 
problémamegoldásra, kialakítani a pozitív hozzáállást az új felfedezésekhez, tudományos és 
műszaki információkhoz), 
-  szociális területen (a diák képes legyen tudatosítani a tudomány és technika társadalmi 
kihasználhatóságának lehetőségeit, de a határait is, elsajátítani a tanulást, kommunikációt és 
együttműködést csoportos tevékenységnél, megtanulni döntéseket hozni, tudatosítani  saját 
kompetenciáikat és saját  társadalmi helyzetünk megítélésével  kapcsolatos elképzeléseiket). 
 

AZ ALAPISKOLAI FIZIKA TEMATIKUS EGYSÉGEI 
    A tematikus egységek sorrendje és besorolása az egyes évfolyamokban az iskola 
hatáskörébe (körülményeinek megfelelően)  tartozik: 
1) A folyadékok, gázok és szilárd anyagok  tulajdonságainak vizsgálata. 
2) A testek viselkedése folyadékokban és gázokban. 
3) Hőmérséklet. A halmazállapotok változásának tanulmányozása. 
4) Hő. 
5) Fény. 
6) Az erő és mozgás. Munka. Energia. 
7) Mágneses és elektromos jelenségek. Elektromos áramkör. 
A továbbiakban következik a felsorolt tematikus egységek elég részletes szétírása az alábbi 
felosztásban: 
- az egyes tematikus egységek részletes tartalmi felsorolása,  
- ezt követi párhuzamosan a diák teljesítmény standardja (mit tud és tudjon a diák), 
- majd a tanítás során elvárt fejlesztendő kompetenciák felsorolása. 
Ebben a részben további utalások is találhatók az aktivitások és problémák megoldását 
illetően (mint nem kötelező része a programnak). 
 

A GIMNÁZIUMI FIZIKA STRUKTÚRÁJA AZ ÁLLAMI OKTATÁSI 
PROGRAMBAN 

A TANTÁRGY JELLEMZÉSE 
A fizikának, mint általános műveltséget nyújtó (érettségi vizsgával befejeződő) 

tantárgynak alapvető jellemzőjeként a természeti objektumok és jelenségek megfigyelt 
tulajdonságai közötti törvényszerű kapcsolatok feltárása szerepel (a kauzális gondolkodás 
olyan szintű fejlesztése, hogy ez a többi tantárgyban is hasznosítható legyen), a tantárgy 
jellemzéséhez további paraméterek tartoznak: 
- szoros együttműködés szükségessége a kémiával, biológiával, matematikával, geográfiával,  
- a fizikai ismeretek interpretációja az emberiség kultúrájának szerves részeként,  
- az aktív és szisztematikus kutatás,  
- társadalmi vonatkozású állásfoglalás kialakítása és fejlesztése a természettel és 
környezetünkkel kapcsolatos kérdésekben, stb. 
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A fizika kötelezően előirt óraszáma a gimnázium 1.- 4. évfolyamában összesen 150 tanítási 
óra (heti 5 óra x 30 ): 
- javasolt beosztás évfolyamonként:   2+2+1+ 0  =   5     a    3+3+2+2=10 helyett. 
- a szabadon választható órák száma:   4+4+7+15 = 30. 
A nyolcéves gimnáziumokban: 
a kötelező órák elosztása: 1+1+2+1+2+2+1+  0 = 10,   (az eddigi 15 óra helyett), 
a választható óráké:          6+6+6+6+4+4+7+15 = 54  
- minden fizika  órán az osztály az előírt módon osztódik csoportokra (maximálisan 17 főre),  
- a tanítási órák besorolása az egyes évfolyamokban az iskola hatáskörébe tartozik,  
- az iskolai oktatási programban a fizikához kapcsolódnak még a fizikát bővítő tanítási órák, 
valamint tartalmilag  a fizikához közel álló  tantárgyak is. 
- a diákok érettségi vizsgára történő felkészítése az iskolai oktatási programban a 3. és 4. 
évfolyamba kerül majd, és ez valószínűleg mindkét évfolyamban meghatározott heti 
óraszámban lesz realizálható (a választható órákból merítve).  
 

A TANTÁRGY CÉLKITÜZÉSEI 6 RÉSZRE OSZTÓDNAK AZ ALÁBBI 
FELOSZTÁSBAN (MAGASABB SZINTÜ SZEKUNDÁRIS  OKTATÁST 
FELTÉTELEZVE) 
A. A világ. 
B. Kommunikáció. 
C. Természettudományi ismeretek és gondolatok. 
D. Természettudományos kutatás. 
E. Az adatok feldolgozása. 
F.  Kísérletezés. 

A struktúra mindegyik részében megtalálható az elvárt eredmény, azaz, hogy a diáknak a 
gimnáziumi tanulmányai során, melyik területen, milyen ismereti szintre kellene eljutnia. Pl. 
képes legyen elbeszélgetni a tudomány alkalmazásából adódó erkölcsi és etikai kérdésekről, 
ismerje a különbségeket az elméletek és modellek között, meg tudja fogalmazni a 
megfigyelésekből és mérésekből adódó konzisztens következtetéseket, csoportosan tudjon 
dolgozni a kísérleti feladatok megoldásánál, stb. 

 

A GIMNÁZIUMI FIZIKA TEMATIKUS EGYSÉGEI 
A tematikus egységek sorrendje és besorolása az egyes évfolyamokban az iskola hatáskörébe 
(körülményeinek megfelelően) tartozik: 
1) Megfigyelés, mérés, kísérlet (4+40 óra). 
2) Az erő és mozgás (18 óra). 
3) Az energia a környezetünkben (18 óra). 
4) Elektromosság és mágnesség (20 óra). 
5) A folyadékok és gázok tulajdonságai (15 óra). 
6) Periodikus folyamatok (15 óra). 
7) Elektromágneses sugárzás és a mikrovilág részecskéi (20 óra). 
A továbbiakban következik a felsorolt tematikus egységek részletes szétírása az alábbi 
szempontok alapján: 
- az egyes tematikus egységek részletes tartalmi felosztása és csoportosítása, 
- ezt követi párhuzamosan a tematikus egységek tartalmának konkretizálása (megjegyzések a 
tanárok részére) 
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- majd következik a diáktól a fizika tanítása során elvárt teljesítmény standard (a diák tudja, 
hogy…) felsorolása. 

Ezek a követelmények azonban a tantárgy kötelező óraszámának redukciója miatt eléggé 
alacsony szinten fogalmazódtak meg. A tanítási órák csökkentésével várhatóan a kötelező 
gimnáziumi fizika tananyaga is redukálódik. Ezért az iskolai oktatási programban (a tantárgy 
célkitűzéseiben), ahol meg van fogalmazva a fizikai tananyag terjedelme, nem szabad a 
redukciót teljes terjedelmében érvényesíteni. A program a tanároknak és az iskoláknak is 
lehetőséget biztosít arra, hogy a megválasztott tartalommal az adott tantárgy esetében az 
elvárt célkitűzéseiket (ha nehezebben is), tudják teljesíteni. 

 

MIRE VOLNA JELENLEG SZÜKSÉGE A FIZIKATANÍTÁSNAK 
SZLOVÁKIÁBAN? (NÉHÁNY PONTBAN VÉLEMÉNYEM SZERINT): 
- javítani az iskoláknak (a fizikai laboratóriumoknak) az ellátását az információs és 
kommunikációs technika eszközeivel, 
- minél előbb az új oktatási programnak megfelelő új tankönyvek, írásos tananyagok 
elkészítésére, mivel előfordulhat majd pl., hogy amíg nem lesznek új tankönyvek az 1. 
évfolyamban az eddigi 2. évfolyam tankönyvét fogják használni a diákok és fordítva,  
- demonstrációs kísérleti eszközökre és a diákok önálló kísérleti tevékenységéhez szükséges 
berendezésekre, 
- multimédiás anyagokra a tanulók önálló tevékenységéhez, 
- a tanárok részére elérhető a Szlovákiai fizikatanítás célkitűzéséinek relevánsan megfelelő 
tesztekre, 
- elegendő érettségiző diákra fizikából, akiknek legalább egy kis része a tanári pályát 
választaná, 
- újabb fizikatanárokra (ugyanis bizonyos régiókban már fizikatanár hiány mutatkozik), 
- szakmailag és didaktikailag tapasztalt kiváló tudós fizika tanárokra,  
• akik nagy  módszertani tapasztalatokkal rendelkeznek,  tankönyveket tudnak írni és egyéb 
írásos segédanyagokat készíteni a fiatalabb, kevésbé tapasztalt kollégáiktól eltérően, 
• akik segítenek és módszertani tanácsokkal el tudják látni kollégáikat saját iskoláik 
hatáskörén kívül is (ezeket a tanárokat kiemelten kellene kezelni), 
- az előző vonatkozásban el tudom képzelni az ELTE Fizika Tanítása doktori iskolájának a 
segítségét a szlovákiai magyar nyelvű fizikatanítást illetően, 
- nem utolsó sorban az iskolai dolgozók és elsősorban a tanárok erkölcsi és főleg anyagi 
megbecsülésére. 
 

A PEDAGÓGUSOK ÉLETPÁLYA TÖRVÉNYE 
A Szlovák Köztársaság OM elkészítette a pedagógusok életpálya-modelljét tartalmazó 
törvényt is, azzal a céllal, hogy javuljon a pedagógusok társadalmi és anyagi helyzete, mivel a 
tanárokat az  új iskolai reform döntő jelentőségű résztvevőinek tekinti. 
A törvényt a SzNT  2009. június 24-én elfogadta, majd július 17.-én aláírta a köztársasági 
elnök is és 2009. november 1.-én lép érvénybe. 
A törvény  
- a pedagógus dolgozókat 7 kategóriába (pl. oktató, nevelő, pedagógus-asszisztens, stb.),  
- az oktatókat – 6 alkategóriába (pl. óvónő, tanító,stb.) 
- a szakdolgozókat pedig 5 kategóriába (pl. pszichológus, logopédus, stb.) sorolja. 
A besoroláshoz előírt továbbképzésre a törvény 6 képzési formát különböztet meg.  
Az iskolákban egyre terjedő agresszivitás elkerülése érdekében a tanítókat a törvény a védett 
alkalmazottak kategóriájába sorolja. 
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A törvény értelmében megfogalmazott karrier rendszer keretén belül két irányban történik az 
alkalmazottak besorolása: 
1) Az első a pályaszint szerinti besorolás négy fokozatú: 
-  Kezdő pedagógus (kétéves adaptáció). 
- Önálló pedagógus (hétéves továbbképzés – 120 kreditponttal). 
- Pedagógus első atesztációval. 
- Pedagógus második atesztációval. 
2) A második két irány már karrier jellegű: 
- Specializált pedagógus (7 kategória – pl. osztályfőnök, szakmai munkaközösség vezető, 
nevelési tanácsadó, stb.) – kétéves speciális továbbképzést igényel. 
- Vezető beosztású pedagógus (4 kategória – pl. iskolaigazgató, helyettes, főnevelő, stb.) - 
hároméves továbbképzést igényel. 
 

BEFEJEZÉS 
A dolgozatban az Állami Oktatási Program ismertetésén kívül, csak néhány, de fontos 

problémára szerettem volna felhívni a figyelmet a fizika tanításával kapcsolatosan 
Szlovákiában. Fontosnak tartanám, hogy szélesebb körű vita induljon Szlovákiában a fizika 
tanítás helyzetéről és ennek fontosságáról az általános műveltségű, az érettségi vizsgával 
végződő és az egyetemi továbbtanuláshoz szükséges tantárgy vonatkozásában. 
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VÁLSÁGBAN A MAGYARORSZÁGI FIZIKATANÍTÁS 
Az utóbbi évek pedagógiai felmérései szerint iskolai fizikaoktatásunk eredményessége 

csökken. Míg az 1970-es 80-as évek nemzetközi felmérései szerint a magyar gyerekek a 
legjobbak közt voltak, addig mára a jó középmezőnybe estek vissza. A nagy nemzetközi 
felmérések közül a TIMSS elsősorban a tananyaghoz kapcsolt iskolai tudást méri, a 
közismertebb PISA a tanultak köznapi gyakorlati alkalmazásra teszi a hangsúlyt, 
„kompetenciákat” vizsgál. A magyar diákok lexikális, "szaktudományi" ismeretei most is 
viszonylag jók, a hiányosságok a tanult ismeretek megértésében - és ezzel összefüggésben az 
alkalmazási készségben mutatkoznak. A részletes hazai felmérések is megmutatják, hogy a 
tanultak nehezen és hiányosan épülnek be a tanulók világképébe, az iskolán kívüli 
szituációkban a fizikában tanultakat a gyerekek nemigen tudják alkalmazni. Ennek több oka 
lehet. Lehetnek tantervi okai, (pl. túl elméleti anyagot tanítunk, nem alkalmazkodunk kellően 
a diákok életkori sajátosságaihoz), de lehetnek módszertani okai is (pl. nem sikerül 
felébreszteni a diákok érdeklődését, nem adunk elegendő időt a tanulói kísérletezésre, nem 
mutatjuk be és nem hangsúlyozzuk kellően a fizika szoros kapcsolatát a mindennapi technikai 
környezetünkhöz, stb.). 

A tudásszint-méréseken túl fizikaoktatásunk alapvető problémáját jelzik a helyi és 
országos szintű attitűdvizsgálatok is. Ezek azt mutatják, hogy a gyerekek nem szeretik a 
fizikát, a tantárgyak kedveltségi rangsorában a fizika mindenütt az utolsó helyek 
valamelyikén van. Jól illusztrálja ezt Csapó Benő és munkatársai által végzett felmérés [1] 
eredménye (1. ábra), ami 1999-ben meglepetésként és sokkolóan hatott a szakmára. Azóta 
többen is hasonló eredményeket mértek, a helyzet valóban ez. 

 
1. ábra. Tantárgyak kedveltségének mértéke 1-5 skálán osztályozva, különböző életkorú 

diákok szerint [1] 
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A fizika iránti érdeklődés csökkenése a továbbtanulás vonatkozásában is egyre aggasztóbb. 
Ezt tükrözi a kétszintű érettségi rendszerben elemelt szintű fizika vizsgát tevők országos 
számának alakulása. A 2. ábra 2005-től mutatja az emelt szintű fizika érettségik számát. 
Látható, hogy a kezdő év bizonytalansága után a második évben vizsgázók száma meghaladta 
az 1700 főt. 2009-re ez a szám már harmadára fogyott le. Az emelt szinten érettségizők 
számának csökkenésében természetesen csak az egyik tényező az érdeklődés csökkenése. A 
másik a felvételi pontrendszer átgondolatlan, folyamatos változtatása, amely nem értékeli 
kellő mértékben az emelt szintű vizsga mögötti szaktárgyi tudást. A emelt szintű érettségizők 
alacsony száma nem önmagában probléma, hanem azért, mert jelzi, hogy a műszaki, 
természettudományos irányban továbbtanuló diákok felkészültsége egyre gyengébb.  Jelenleg 
az egyetemek BSc fizika alapszakjára úgy is be lehet kerülni, hogy a diák fizikából egyáltalán 
nem tett érettségit és szaktárgyi tudása nagyon hiányos. Ennek szomorú eredménye az, hogy 
az első BSc-s évfolyamból fizika alapdiplomát három év alatt megszerző hallgatók száma az 
ELTE-én a felvételi létszám alig 15 %-a. 

 
2. ábra Emelt szinten fizika érettségit tett diákok országos száma 

A fenti adatok a fizikatanítás súlyos problémáit jelezik, de ezek vizsgálatakor nem szabad 
megfeledkezni a az iskolai fizikatanítás körülményeinek megváltozásáról sem. Elsőként kell 
említeni a fizika óraszámok drasztikus csökkenését. A ’78-as tanterv óraszámaihoz 
viszonyítva a csökkenés jelenleg 50 %-os. Nehéz pontosan meghatározni az okokat. Több 
tényező szerencsétlen összejátszása vezethetett ide. A kommunista rendszer oktatásirányítása 
fennen hirdette, hogy a marxista-ateista világnézet a természettudományokon alapul, ez a 
„tudományos világnézet”. Sokan úgy vélték, a rendszerrel együtt a rendszer által kisajátított 
tudományoknak is menniük kell. Alig két éve nyilatkozata a Népszabadságnak az egyik 
hangadó humán értelmiségi, a reál tantárgyak óraszámcsökkenésével kapcsolatban, hogy a 
természettudományos óraszámok csak a diktatórikus rendszerekben magasak, a 
demokráciákban alacsonyak. Az érvelés abszurd voltával itt nem érdemes foglalkozni, de 
jelzés értékűnek elfogadhatjuk. Természetesen nehéz lett volna tisztán ilyen ideológiai alapon 
visszaszorítani a fizikatanítást, ha a fizikát mindenki kedveli. A fizika azonban sohasem 
tartozott a könnyű tantárgyak közé. A közelmúltban ezt fokozta a feladatmegoldás túlzott 
központba állítása, sőt a fizikaoktatás modernizálását célszó reform nem túl szerencsés 
bevezetése is. A gimnáziumi fizikaoktatás meghatározó jelentőségű ún. kimeneti szabályzója 
a mindenkori érettségi-felvételi rendszer. A ’90-es évek második feléig az érettségi és a 
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sikeres egyetemi felvételi alapkövetelménye az írásbeli feladatmegoldás volt. A hetvenes 
években Marx György professzor vezetésével újszerű oktatási kísérlet indult a modern fizika 
eredményeinek iskolai tanítására. A modern fizika elemi megközelítésén alapuló kísérleti 
tanterv és új tankönyvek, tanári háttéranyagok, születtek. A munkába sok lelkes tanár is 
bekapcsolódott, míg mások, fizikusok és tanárok egyaránt vitatták, a próbálkozás sikerét. Az 
alapvető hiba akkor történt, amikor a kísérleti tananyagot minisztériumi utasítással, 
országosan mindenki számára kötelezővé tették. Ma már látszik, hogy elhamarkodott rossz 
döntés volt, ami megosztotta a fizikatanárokat. A tanárok többsége nem volt felkészülve a 
paradigmaváltásra. Gyakorlatlanok, bizonytalanok voltak az új, fogalmilag nem egyszerű 
tananyagban és természetesen nem tudták jól, élményt adóan tanítani sem. (Az objektivitás 
kedvéért azt is meg kell jegyezni, hogy a modern fizika olyan fogalmai, mint az atomi 
elektronállapotok leírása hullámmodellel, ill. a megtalálási valószínűség-sűrűség fogalma, a 
gázrészecskék Boltzmann-féle energiaeloszlása, az entrópia statisztikus fizikai értelmezése, 
stb. nem egyszerűen taníthatók. Az is kérdéses, hogy képes-e ezek megértésére egy átlagos 
gimnazista. A magyarországi kísérletet kicsit megelőzve Angliában hasonló próbálkozás volt 
az ún. Nuffield-projekt. A lényeges különbség abban állt, hogy ott jóval nagyobb anyagi 
ráfordítással és visszafogottabb célkitűzésekkel dolgoztak. Az eredmény értékes 
tanulságokkal szolgált, de ott sem hozott áttörést a fizika tanításában. Azóta több angol 
kritikai értékelés is megjelent a projektről megállapítva, hogy a diákok átlagos absztrakciós 
szintjét meghaladó elvárások még akkor is irreálisak a közoktatásban, ha a téma érdekli a 
fiatalokat és a tanításhoz szükséges infrastruktúra is biztosított.) Magyarországon a diákok és 
tanárok többsége egyaránt szenvedett az új fizikától. A kritika egyre erősebbé vált, ahogy a 
gyerekeken, unokákon keresztül a hagyományos fizikaoktatáson nevelkedett 
természettudományos és műszaki értelmiség is szembesült az új középiskolai tananyag 
kihívásaival. Eredményes mérnökök, kutatók álltak értetlenül a középiskolai tananyag előtt, 
hiszen az elemi megközelítés finom de lényeges lépéseit és azok szakmai hátterét nem 
ismerték. Ha nem erőltették volna rá az egész iskolarendszerre az újítást, hanem az 
megmaradt volna a természettudományok iránt különösen érdeklődő diákok és tanárok 
alternatív lehetőségének, a kísérlet sok eredményt hozhatott volna. Sajnos nem ez történt. 
Néhány év kényszer után, a minisztérium engedett a nyomásnak és lehetővé tette, hogy a 
fizikatanárok köztiszteletben álló doayen-je, a Kossuth-díjas Vermes Miklós alternatív 
tankönyveket írjon. Az iskolák döntő többsége, érthető módon, visszatért a hagyományos 
útra. Az azóta eltelt idő bizonyítja, hogy a fizika iránti érdeklődés felkeltését, a fizikatanítás 
megújítását célzó kísérlet a diákok többségében is inkább elutasítást eredményezett, mint 
pozitív hatást. Mivel még kevésbé értették a modern fizika magasabb absztrakciót kívánó 
modelljeit, még inkább megutálták a tantárgyat. A rendszerváltás után több olyan oktatásügyi 
döntéshozóval beszéltem, aki a reform idején volt gimnazista és saját tapasztalatai alapján 
teljesen feleslegesnek és érthetetlennek ítélte a fizikát, és ezért „a diákok érdekében” 
támogatta a fizika leépítését.  

A rendszerváltozás a tantárgyak rendszerében is számos változást hozott. A tudományos és 
technikai fejlődés rohamos gyorsulása, a megtanulandó ismeretanyag bővülése óhatatlan 
feszültségeket okoz az oktatásban, ahol a tanulásra fordítható időkeret lényegében adott. A 
probléma megoldására folyamatosan történtek próbálkozások. Sajnos sokszor nem a bölcs 
megfontoltság, hanem lobby-körök pillanatnyi erőviszonyai határozták meg egyes 
hagyományos tárgyak óraszámainak csökkentését vagy emelését, bizonyos tárgyak 
megszüntetését, új tantárgyak vagy tantárgyi modulok indítását. Határozott véleményünk 
szerint e változások jelentős része csak szétforgácsolta az oktatást és nem segítette 
hatékonyságát. A jelen helyzetben is tartjuk, hogy elhamarkodott „ad hoc” változtatások 
helyett a hagyományos tantárgyak tartalmi körének bővítésével, a hangsúlyok változtatásával 
és a kapcsolódó tantárgyak összehangolásával a közoktatás sok problémája orvosolható lenne. 
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A számunkra kiemelten fontos fizika óraszámának drasztikus csökkentése mellett további 
negatív változások is nehezítik a tantárgy eredményes tanítását. Az utóbbi években megnőtt a 
tanárok kötelező óraszáma, megszűntek a kísérletezésért, dolgozatjavításért járó 
kedvezmények, több lett az adminisztrációs munka. Az iskolák anyagi nehézségei miatt a 
szertárfejlesztés hiányzik, de a működtetésre sincs pénz (az egyetem gyakorló iskolájában pl. 
gyakran a tanárjelölt maga veszi meg a zsebtelepet, ha az a kísérletezéshez kell, stb.) Az 
óraszámcsökkentés és az anyagi megszorítások együttes hatására az iskolák többségében 
megszűntek a tanulókísérletek, az iskolai laborokat felszámolták. Anyagi források hiánya 
miatt alig van igazi iskolai fizika-szakkör. Sajátos ellentmondás, hogy a tanítás feltételeinek 
romlásával párhuzamosan a pedagógiai szaksajtóban egyre több elmarasztaló cikk jelenik 
meg arról, hogy a tanárok nem alkalmazzák a korszerű, reformpedagógiai módszereket, nem 
kísérleteznek, stb. 

Változott a tanulók és a szülők hozzáállása is az iskolai munkához. Egyre több szülő és 
gyerek csak szolgáltató intézményt lát az iskolában. A diákok többsége csak közvetlen 
érdekei szerint tanul és elvárja a tanártól, hogy a „semmit” is teljesítményként fogadja el. A 
közelmúltban a tanárokat ért több durva inzultus is napvilágra került. A média, és gyakran a 
hivatalos oktatásirányítás is, a tanár nem megfelelő pedagógiai magatartásában keresi az 
okokat és ezzel az elkövetőket mentegeti. Az ügyek ilyen tálalása csökkenti a tanárok 
társadalmi tekintélyét. A felsorolt kedvezőtlen változások együttes hatása érthető módon 
elbizonytalanítja, frusztrálja a fizikatanárokat, akik nehezen tudnak megfelelően 
alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. 

A fizikatanítás nehéz helyzetét jelzi, és még súlyosabb jövőjét sejteti, hogy nincs 
érdeklődés a fizikatanári pálya iránt. Már néhány éve kevesebb a pályakezdő, mint a 
nyugdíjba vonuló. A tanárképzés problémakörének magyarországi vonatkozásaival 
részletesen foglalkoznak folyóirat cikkek [2,3], ill. Papp Katalin, Erostyák János és Tasnádi 
Péter kötetünkben található írásai. 

A fizikához hasonló nehézségekkel küzd a többi természettudományos tantárgy is. A 
kémia helyzete legalább annyira válságos, mint a fizikáé, a matematika, a biológia és a 
földrajz kicsit jobban áll. 

A természettudományos közoktatás problémái 2008-ban végre eljutottak az oktatási 
kormányzat szintjére is. Az Országos Köznevelési Tanács 2008-ban bizottságot hozott létre a 
helyzet részletes feltárására és megoldást célzó javaslatok megfogalmazására. A bizottság 
szakanyaga publikus, a  

http://www.phy.bme.hu/~termtud/JAVASLATRENDSZER_termeszettudomanyos.pdf 
internetcímen elérhető. 

 

CSAK KÖZÖS ERŐFESZÍTÉSSEL LÉPHETÜNK ELŐRE 
A fizikatanítás válságából kivezető útra rátalálni nem egyszerű, de össztársadalmi érdek, 

hogy sikerüljön. Színvonalas természettudományos oktatás nélkül nem lesznek alkotó 
mérnökeink, tudós orvosaink, kutatóink, a szaktanárok hiánya pedig bővítetten termeli újra a 
problémát. Illúzióvá válik a „tudás alapú társadalom”, Magyarország egyre jobban lemarad az 
technikai-műszaki fejlődés nemzetközi versenyében. A változásokhoz az oktatási kormányzat 
és a szakma összehangolt erőfeszítéseire egyszerre van szükség.  
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A központi oktatásirányítás feladatai 
Elsődleges kormányzati feladat a közoktatás – mint egységes rendszer- hatékony 

működtetése. Egyformán fontos a működés anyagi alapjainak biztosítása, és rendszer 
szakszerű, ellentmondásmentes, összehangolt irányítása. A rendszerszerű működés 
alapfeltétele a megfelelő tervezés és szervezés. A tervezés körébe tartozik az iskolarendszer 
ún. „bemeneti” szabályozása: a korszerű általános műveltségideál megfogalmazása (NAT) és 
az ezt szolgáló közoktatás és szakoktatás iskolarendszerének szabályozása. Az egyes 
iskolatípusok munkájának segítésére és koordinálására szolgál a kerettantervek rendszere. A 
kerettanterveket gyakran a különböző tankönyvkiadó vállalkozások finanszírozzák és 
engedélyeztetik a Minisztériummal, saját könyveik tantervi hátterének biztosítására. A 
gombhoz készül a kabát. Összefoglalva megállapítható, hogy jelenleg Magyarországon a 
tantervi szabályozás nem tölti be rendszerteremtő feladatát, a helyzet kaotikus. 

A közoktatás tervezési feladatának része az ún. „kimeneti szabályozás”. Ennek 
meghatározó formája a gimnáziumban az érettségi, illetve a felsőfokú tanulmányok 
feltételeinek szabályozása. Az utóbbi évtizedet e téren is a kapkodás jellemezte, a szabályok 
szinte évente változtak. Elég, ha a hatalmas anyagi ráfordítással bevezetett kétszintű érettségi 
(elvileg is megkérdőjelezhető) szabályozásának ellentmondásaira gondolunk. Az eredeti 
elképzelés szerint az emelt szint a felsőfokú továbbtanulás belépője lett volna, de ezt nem 
tették rendeletileg általánosan kötelezővé. Az egyes egyetemek döntésére bízták, hogy 
megkövetelik-e az emelt szintű szakirányú vizsgát és ezzel kockáztatják, hogy kevesebb 
jelentkezőjük lesz és a normatív finanszírozás csökkenése esetleg fennmaradásukat is 
veszélyezteti. Érthető módon ezt a döntést csak a nagy túljelentkezésű szakokon merték 
meghozni. A fizika szakra az országban egyetlen intézmény sem mert ilyen döntést hozni. 
Maradt tehát az emelt szintű érettségi motiválására a többletpontok rendszere. A 
többletpontok szerzésére azonban több lehetőség is nyílik, s ezek közül csak az egyik az emelt 
szintű érettségi. A tavalyi módosítás során a pontelosztást úgy változtatták, hogy senkinek 
nem állt érdekében a nehezebb úton, emelt szintű fizika vizsgával többletpontokat szerezni, 
amikor az kevesebb munkával, nagyobb eséllyel megszerezhető volt más módon. 
Tulajdonképpen csoda, hogy 500 olyan fiatal volt az országban, aki fizikából emelt szinten 
érettségizett. Ezek után nyilatkoztak a Minisztérium felelős vezetői, hogy az emeltszintű 
érettségi nem váltja be a hozzá fűzött reményeket. Természetesen lehetne sok további 
problémát is idézni az érettségi végletekig túlbürokratizált rendszeréről is.  Amit végezetül 
hangsúlyozni szeretnénk az, hogy az közoktatás kimeneti szabályozását a bemeneti (tantervi) 
szabályozással és a továbbtanulási feltételekkel összhangba kell hozni.  

A közoktatás szabályozásának harmadik eleme lenne a hatékony „folyamatirányítás”. Ez a 
rendszerváltozással gyakorlatilag megszűnt, ami a maradt belőle, az sem működik 
megfelelően. Az elvileg meglévő „minőségbiztosítás” és a szaktanácsadói rendszer, források 
és eszközök híján, csak formálisan létezik. Az közoktatás rendszerszerű működtetéséhez 
elengedhetetlen a folyamatszabályozás újraszervezése. Szükség van központilag működtetett 
szakfelügyeleti (szaktanácsadói) rendszerre. Szakmailag kiválóan felkészült, tisztességes és 
jóindulatúan segítőkész szakfelügyelőkkel működő szakfelügyeleti rendszer az iskolának, a 
fenntartónak, a tanárnak és a szülőknek, összességében az egész társadalomnak az érdeke. Itt 
csak a tanári érdekeltségre szeretnék kitérni. A tanár szaktárgyi munkájának objektív 
megítélésére szükség van. Erre külső szakember véleménye a mértékadó. A közös munkahely 
bonyolult érdekviszonyai miatt ez nem várható a közvetlen kollégáktól, munkaközösségtől. A 
szakfelügyelő feladata, hogy észrevegye a tanárok mindennapi munkájának sokszor 
egyáltalán nem látványos pozitívumait és tanácsaival segítse a szakmai fejlődésüket. 
Különösen fontos a szakfelügyelő szerepe ott, ahol az igazgató vagy a helyettese nem fizika 
szakos. A szakfelügyelő adhat hatékony védelmet a szaktanárnak a szülők részéről jövő 
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esetleges szakmai kifogásokkal, elégedetlenségekkel szemben. Ő adhat védelmet akár az 
iskolavezetés elfogultságával szemben is. A szakfelügyelő feladata, hogy felhívja az 
iskolavezetés és a fenntartó figyelmét a tantárgyi infrastruktúra esetleges hiányaira, a 
fejlesztés szükségességére. A szakfelügyelő nagyobb áttekintése hatékonyan segítheti a 
munkaközösségi munka tervezését, hatékonyságának javítását. Természetesen a 
szakfelügyelőnek az is feladata, hogy a tanári munkára szakmai szempontból alkalmatlanokat 
kiszűrje és erre a vezetés figyelmét felhívja.  

A folyamatirányítás része a tanártovábbképzések rendszere. Sajnos az utóbbi évben az 
időszakos továbbképzések kötelezettségét megszüntették és a korábban ezt szolgáló anyagi 
fedezetet is átcsoportosították. A tanártovábbképzés azonban már korábban félresiklott. 
Súlyos hiba volt a tanártovábbképzést piacosítani és kinyitni a vállalkozások felé. A 
tanártovábbképzést szervezetileg a tanárképző egyetemekhez, főiskolákhoz kell rendelni ahol 
a szaktárgyi és a pedagógiai tudás adott. A továbbképző tanfolyamokat idő és helyszín 
vonatkozásában egyaránt áttekinthető rendszerbe kell szervezni. A tervezésbe és a 
szervezésben fontos szerepe kell legyen a szakfelügyelőknek, akik ismerik az iskolák és a 
pedagógusok igényeit és ezt közvetíteni tudják a felelős egyetemek felé. Jelenleg a 
továbbképzési kínálatban a pedagógia a meghatározó, fontosnak érzem, hogy a szakmai, 
szakmódszertani továbbképzések részaránya, különösen a gimnáziumi tanárok esetén, 
növekedjen.  

A minőség biztosítása elképzelhetetlen a fejlesztést ösztönző kiszámítható pályázati 
lehetőségek megteremtése nélkül. Ugyanígy elképzelhetetlen az előrelépés oktatási kísérletek, 
szakmódszertani kutató-fejlesztő munka nélkül. Nyugat-Európában ez utóbbiakat a 
mindenkori oktatási kormányzat megbízása alapján a tanárképzéssel foglalkozó egyetemek 
koordinálják és segítik. Ennek feltétele Magyarországon is adott lenne. Az ELTE TTK-n 
például a Fizika Doktori Iskola kereti közt három éve elindított „Fizika tanítása” doktori 
program olyan jó kapcsolódási pontot kínál a közoktatási kutató-fejlesztő munka és a tanárok 
tudományos akadémiai képzése között, amiből mindkét félnek csak előnyei származnának.  

A fentebb elmondottak megfontolása és a megfelelő lépések megtétele a mindenkori 
oktatásirányítás feladata. Csak remélhetjük, hogy előbb-utóbb láthatunk ilyen irányú 
lépéseket. 

 

Kulcsszerepben a tanár 
Az előbbiekben az oktatásirányítás feladatainak oldaláról közelítettem a közoktatás és 

egyben a fizikatanítás problémáihoz, most a tanárok oldaláról szeretném megtenni ugyanezt.  
A diákok a tanár közvetítésével ismerkednek a fizikával. A közoktatásban a kulcsszerepe a 
tanárnak van. A fizika ilyen mértékű elutasítása (l. attitűdvizsgálatok) azt mutatja, hogy 
nekünk fizikatanároknak is részünk van a helyzet kialakulásában. Ennek elismerésén túl, 
személyre szólóan lehetetlen és értelmetlen a múlt boncolgatása. Előre kell nézni és egymást 
támogatva keresni a válságból kivezető utat. Ez nem könnyű, mert a fizikatanárok mentálisan 
igen nehéz helyzetben vannak. A tárgy háttérbe szorulása, a folyamatos leépítés, az 
eredménytelenség deprimálttá, megkeseredetté, tanácstalanná tesz. Ilyen lelkiállapotban kevés 
fizikatanár tudja, vonzóvá tenni a fizikát, pláne a fizikatanári pályát. Pedig a lehetőség elvileg 
mindkettőre adott. A diákok kimondatlanul és ösztönösen a példát keresik tanáraikban. Ha a 
tanároknak lenne ereje lelkesedést sugározni, a diákok észrevennék, hogy a fizika érdekes, 
izgalmas. Ha a diákok éreznék, hogy a tanáruk megelégedett, kiegyensúlyozott ember, aki a 
napi problémák ellenére is jól érzi magát a helyén, akivel jó együtt lenni, együtt dolgozni, 
lenne érdeklődés a fizika iránt, és megsokszorozódna a fizikatanárnak jelentkező fiatalok 
száma is.  
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Joggal várják el a tanárok, hogy az oktatásirányítás tegyen hatékony lépéseket a tanári 
munka segítésére, a tanári közérzet objektív feltételeinek javítására. De tudnunk kell, hogy a 
diákok iránt elkötelezett, jól képzett és a szaktárgyáért lelkesedő tanári kar nélkül nem lehet 
változás a fizika tanításában még akkor sem, ha az oktatásirányítás optimálisan biztosítaná a 
feltételeket. 

 

Mit tehetnek a tanárok? 
Alapvetően két dolgot kell tennünk: őrizni és életben tartani szakmai értékeinket, illetve 

összefogva támogatni, segíteni egymást. 

A magyar fizikatanítás hosszú ideig a nemzetközi élvonalban volt. Az egykor sikeresen 
működő, a fizikatanítást segítő szervezeti formák még megvannak, illetve még 
újraéleszthetők. Mindannyiunk közös érdeke, hogy megóvjuk értékeinket. A legfontosabbak 
(KÖMAL, országos tanulmányi versenyek, Természet Világa, Csodák Palotája, stb.) 
konferenciánkon külön bemutatkoznak. Az országos fórumok, programok mellett a helyi 
hagyományok is fontosak. Ezek közül talán a legnagyobb veszélyben az iskolai szakkörök 
vannak. Korábban szinte minden iskolában működött fizika szakkör, olyan, amin nem a 
felvételi feladatok megoldása, hanem a ismeretek szabad bővítése, a kísérletezés, 
kiselőadások, stb. adta a programot. Minden iskolában újra kellene indítani a szakköri 
(önképzőköri) mozgalmat! 

A szakmai összefogás szervezeti formája a civil egyesület. A fizikatanárokat összefogó 
legnagyobb egyesületet (ELFT) még Eötvös Loránd alapította több mint 100 éve. 1990 után 
több kisebb szakmai civil egyesület is alakult (Nukleáris Tanárok Egyesülete, Öveges József 
Tanáregylet, stb.). E társadalmi szervezetek, tagságuk nevében szólva, eredményesen 
továbbíthatják a szakma véleményét, problémáit a kormányzat felé, aktív támogató tagság 
nélkül azonban semmit sem tehetnek.  

Az országos szakmai szervezetek mellett az egyetemeknek kell regionális szinten 
felvállalni a fizikatanárok szakmai támogatását. Erre minden tanárképző egyetemen megvan a 
készség. Fontos lenne, hogy a tanárok éljenek ezekkel a lehetőségekkel. Az ELTE ez irányú 
kezdeményezéseiről tudok konkrétumokat is mondani. Szeretném kiemelni a Fizika Doktori 
Iskola keretei közt három éve működő tanári PhD-program előadásait, amelyek nyilvánosak. 
Az előadások a szorgalmi időben minden hónap második szombatján reggel 9 órától délután 
fél 5-ig tartanak folytatólagosan.  Az éppen aktuális előadások témájáról a 
(http://www.fiztan.extra.hu) honlapon lehet informálódni. A következőkben a Doktori iskola 
előadásait hivatalos tanár-továbbképzési kurzusként is akkreditáltatni szeretnénk. 
Természetesen a doktori iskola beiratkozott hallgatójaként is szívesen látunk minden kollégát, 
a határokon túlról is, aki három év rendszeres tanulással, vizsgákkal és szakmódszertani 
kutatómunkával fizika PhD fokozatot kíván szerezni. 

A középiskolai diákság érdeklődésének felkeltését célozza az egyetem fizika laborjaiba 
vezető „Fizika tanösvény” program, amire előzetes bejelentkezés után (http://fizika-
tanosveny.elte.hu/) várjuk az iskolai csoportokat. A fizika széles körű népszerűsítését 
szolgálja az évek óta kétheti rendszerességgel tartott „Atomoktól a csillagokig” c. 
előadássorozat is, amiről a sorozat szervezője, Cserti József majd részletesebben is beszámol. 

 

VALAMI ELKEZDŐDÖTT….  (?) 
Az OKNT-bizottság helyzetfelmérése, amire korábban utaltunk, több száz fizikatanár 

kérdőíves kikérdezésén és a válaszok szakszerű kiértékelésén alapult. Megállapításai nem 
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okoznak meglepetést azoknak, akik érintettként figyelik az helyzetet, de úgy tűnik, hogy 
fontosnak és meggyőző erejűnek bizonyultak azok számára, akik az ország közoktatásáért 
felelősek, de a szaktárgyi vonatkozásokban tájékozatlanok. Az OKNT-bizottság javaslatára a 
Minisztérium 2009 elején kerettantervi pályázatot írt ki a természettudományos tantárgyak, 
fizika, kémia, biológia általános és középiskolai oktatásának megújítására. Fontos tantervi 
előrelépést jelent a pályázat abban, hogy a gimnáziumi oktatásban lehetőséget ad a tanulók 
érdeklődésének és továbbtanulási szándékának megfelelő differenciálásra. A tanterv három 
tematikájában, óraszámában és módszertanában is különböző szinten, „humán”, „reál” és 
„általános” változatban készül el. Örülni kell a lehetőségnek, annak ellenére is, hogy ettől 
még nem várható a természettudományos oktatás problémáinak megoldása. A kerettanterv 
nem több, mint ajánlás az iskolák számára, segítség a saját helyi tantervük elkészítéséhez. 
Azok az iskolák, akik használni szeretnék a készülő természettudományos kerettantervet 
nehéz feladattal találják szemben magukat, hiszen kerettantervi segítséget csak féloldalasan 
kapnak. A természettudományok tanítását nem lehet az iskola többi feladatától elkülönítve 
kezelni, még tantervi szinten sem. A jó iskolában a tantárgyaknak sokszorosan összefüggő 
rendszert kell alkotniuk. Ez éppúgy vonatkozik az óraszámokra, mint a tantárgyi tartalmakra. 
Iskolai szinten biztosan nem egyszerűen oldható meg – mert érdekeket sért-  hogy az 
igényesebb reál tagozat magasabb óraszámait más területektől elvegyük. De tartalmi 
átsúlyozásra széles körben is szükség van. A reál területen elvárt fokozott teljesítmény együtt 
kell járjon a humán terület elvárásainak csökkentésével. Természetesen a probléma fordítva is 
fellép: a „humán tagozat” nem jelentheti csak azt, hogy itt szerényebbek a 
természettudományos követelmények (és óraszámok), szükség lenne az emelt szintű humán 
tartalmakra is. A részleges kerettanterv ezekre nem kínál megoldást.  

További alapvető probléma a szoros időkeret, ami a pályázat szerint rendelkezésre áll a 
tanterv elkészítéséhez. Szűk egy év alatt, íróasztal mellett, nem lehet országosan használható, 
igazán jó tantervet írni. Bármennyire hozzáértők, elkötelezettek és lelkiismeretesek is a 
szerzők, a tantervet nem elég megfogalmazni, azt a gyakorlatban is ki kell próbálni. Kevés az, 
hogy gyakorlott szaktanárok a tanterv egy-egy részletét eredményesen tanítják. Az egészet 
kell kipróbálni, először szűkebb, majd tágabb körben. A gyakorlati kipróbálás tapasztalatait 
figyelembe kell venni a tantervben, és az csak ezután véglegesíthető.  

A fenti problémák ellenére az ELTE TTK szakmódszertannal foglalkozó oktatói és a 
gyakorlóiskolák szakmai munkaközössége úgy határozott, hogy belekezd a munkába. 
Pályázatunk sikeres volt, így másokkal párhuzamosan mi is lehetőséget kaptunk a kerettanterv 
kidolgozására. Úgy gondoljuk, hogy az erre fordított energia a tanárképző munkánk 
szempontjából akkor is pozitív hozadékú, ha elképzeléseink nem mindenben találkoznak a 
pályázatot kiírók elképzeléseivel. A továbbiakban azokkal az általános megfontolásokkal 
szeretnék foglalkozni, ami véleményünk szerint kiindulásnak tekinthetők a tantervek 
elkészítésénél és azok átültetésénél a gyakorlatba. 

 

A tantervi változtatások – csak megfontoltan  
A fizikatanítás tantervi megújítása feltétlenül szükséges, de a változtatás óvatos 

fokozatosságot igényel. A jelenlegi gyakorlatot nem lehet egyik napról a másikra alapvetően 
megváltoztatni. Ha nem vagyunk figyelmesek a pillanatnyi helyzetre és adottságokra, épp 
ellenkező hatást érhetünk el, mint amit szeretnénk, a fizikatanítás helyzete tovább romolhat. A 
peremfeltételek, amelyekhez alkalmazkodni kell, részben anyagi, részben személyi 
vonatkozásúak. Az iskolák anyagi lehetőségei szűkösek, a tanári munka jobb megbecsülésére 
és a kísérleti tárgyak infrastruktúrájának javítására nem várható egyhamar jelentős forrás. Az 
iskolák döntő többségében a korszerű módszerek bevezetésére, eszközbeszerzésre, rendszeres 
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szakköri foglalkozásokra, tehetséggondozó programokra sincs elegendő pénz A másik 
alapvető adottság személyi jellegű. A fizikatanítás helyzetének megváltoztatása csak a 
tanárokkal együtt lehet sikeres. A tanári kar életkora és szakmai képzettsége meghatározó a 
változtatások lehetséges útja szempontjából. A felmérések adatai szerint egyre több az 
idősebb, nyugdíjhoz közelítő kolléga és egyre kevesebb a fiatal. Természetes, hogy az 
évtizedek óta a pályán lévő tanárok szaktárgyi és módszertani gyakorlatában nem lehetséges a 
gyors paradigmaváltás. A változtatásnak csak fokozatosan és lassan van realitása. Az új 
tanterv, véleményünk szerint nem célozhatja meg a tananyag alapvető megváltoztatását, és 
forradalmian újszerű szervezését sem. A fizika klasszikus fejezetei a fogalmak kialakításában 
és a szakirányú továbbtanulás megalapozásában fontosak. Meggyőződésünk, hogy fizika 
klasszikus fejezeteihez is lehet modern szemlélettel és kísérletekkel úgy közelíteni, hogy az a 
diákok érdeklődését felkeltse. Természetesen a modern fizika válogatott fejezeteinek is, 
legalább ismeretterjesztő szinten, helye kell, hogy legyen a gimnáziumi tantervekben. A 
fizikai ismeretek gyakorlati alkalmazásának bemutatása a korszerű technika és a globális 
problémák megértésében segít. A tartalmi arányok és a feldolgozás módszerei tagozatonként 
változhatnak, de a helyes egyensúly megtalálása minden esetben fontos.  

 

Differenciált célok és feladatok az alapozó oktatásban és a gimnázium különböző 
tagozatain. 
Alapozó fizikatanítás a 7. és 8 évfolyamon 

A fizikatanítás célja az általános iskolai szakaszban a motiválás, az érdeklődés felkeltése, 
továbbá olyan alapvető ismeretek, módszerek elsajátítása, amelyeket a diákok az adott 
életkorban megértenek és sikerélményt adóan alkalmazni is tudnak. A tananyagot, és a 
fejlesztési feladatokat (kompetenciákat) a 13-14 éves diákok szellemi fejlettségi szintjéhez, 
életkori sajátságaihoz igazodva kell válogatni. A kiválasztható anyagrészek a jól 
megfigyelhető, egyszerűen mérhető, a hétköznapi élettel közvetlen kapcsolatban lévő témák. 
Természetesen ilyen a mozgások témaköre, a sztatika, egyszerű gépek, hidrosztatika, az 
egyszerű elektromos áramkörök, a hőtan és a geometriai optika alapjai. A modern fizika 
általános iskolai szinten kísérletileg nehezen megközelíthető ezért, véleményünk szerint, nem 
direkt tananyagként kell megjelentetni a tantervben, hanem alkalmazási szinten. (Javasolható 
a számítógép sokoldalú alkalmazása – akár kinematikai mérési feladatokra is, a lézer, mint 
hatékony fényforrás az optikában, a modern mérőeszközök használata, pl. lézeres 
távolságmérő, elektronikus mérleg, digitális hőmérő, vagy akár a GPS, stb.. A modern 
eszközök gyakorlati használatán túl az érdeklődő diákoknak egyéni mérték szerint - pl. 
szakkörön - mutathatunk, mondhatunk érdekességeket az eszköz fizikájával, működésével 
kapcsolatban.)  

Az általános iskolában a fizika egyetlen részterületén sem törekedhetünk a témakörök 
végleges lezárására. A későbbi évek fizikaoktatására marad az elvontabb fogalmak, 
nehezebben megérthető, kevéssé szemléletes anyagrészek pótlása, és az ismeretek 
tudományos igényességű rendszerezése.  
 
Célok és feladatok a gimnázium reál tagozatán 

A reál tagozaton a fizikatanítás kiemelt hangsúlyt kap. Alapvető célja, hogy a korszerű 
fizikai világkép megadása, a természettudományos kulcskompetencia kialakítása mellett, 
felkészítse a diákokat a fizikaigényes felsőfokú szakirányú továbbtanulásra és ehhez 
kapcsolódva (a 11. és 12. évfolyamos fakultatív órakeret felhasználásával) az emelt szintű 
szaktárgyi érettségire. 
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Természetesen figyelembe kell venni, hogy a reál tagozat nem egyenértékű a régebbi fizika 
tagozattal. A reál tagozatra nem csak a fizika iránt érdeklődő diákok járhatnak, hanem olyan 
tanulók is, akik kifejezetten biológiai vagy kémiai érdeklődésűek, állatorvosnak, 
gyógyszerésznek, geológusnak vagy meteorológusnak készülnek. A fizika az ő számukra 
szemléletformáló, alapozó tárgy. A reált tagozat fizikatanításán belül tehát szükség van a 
további differenciálásra is.  

A tananyag tematikus felépítése a közvetlen tapasztalatokra épülő mechanikával indulhat, 
és a komoly absztrakciós szintet kívánó modern fizikai tartalmakkal zárulhat. Újszerűségét a 
természettudományos tárgyak integrált szellemű összehangolása, valamint a tananyag 
feldolgozáshoz ajánlott módszerek adják. A klasszikus fizikai anyagrészek tárgyalását a 
szakmódszertani és a kísérlettechnikai megoldások, a sok gyakorlati alkalmazási példa teheti 
érdekessé. A kísérletezésnek, méréseknek fontos szerepet kapniuk a tantervben. A reál 
tagozaton a feladat- és problémamegoldás is kiemelt jelentőségű. Figyelembe kell azonban 
venni, hogy a fizikai feladatmegoldás soha nem öncélú, az eredmény csak akkor értékes, ha 
van kísérletekkel, mérésekkel ellenőrizhető valóságtartalma, ill. ha a tanult törvényrendszer 
megértését segíti. A feladatmegoldás során tudatosan törekednünk kell arra, hogy az 
eredmények kísérleti ellenőrzését is bemutassuk. 

A fizikatanítás fontos feladata a tudomány gyakorlati hasznosításának bemutatása is. A 
diákoknak világosan kell látniuk, hogy a technika a természettudományos ismereteken 
nyugszik, a ma tudománya a holnap technikája. 

 

Célok és feladatok a gimnázium humán tagozatán 
A humán tagozaton a fizika tanításának megtervezésekor abból indulhatunk ki, hogy ide 

olyan diákok járnak, akiknek többsége kényszerből tanulja, és nehéznek tartja a fizikát. Az 
eredményes tanítás elsődleges feltétele az érdeklődés felkeltése. A tantervben úgy érdemes 
válogatni, ill. csoportosítani a tartalmakat, hogy hangsúlyt kapjon: a fizika az egyetemes 
kultúra integráns része. A fizika kultúrtörténeti vonatkozásait kiemelve bemutatható, hogy a 
tudományos ismeretek minden történeti korszakban szoros kölcsönhatásban álltak a kor 
bölcseletével, társadalmi struktúrájával, de akár művészetével is. Fontos feladat annak 
bemutatása, hogy a fizikai ismeretek, a gyakorlati, technikai alkalmazásokon keresztül 
meghatározzák mindennapi életünket. A fizikától már csak ezért sem értelmes elzárkózni. Az 
egyéneknek és a társadalomnak is az az érdeke, hogy a középfokú általános műveltség szerves 
részét képezzék az alapvető fizikai ismeretek. Ehhez társul a környezettudatos magatartás, 
energiatakarékosság, a balesetek megelőzése, a mindennapi és technikai kockázatok ismerete 
és reális mérlegelése, az áltudományos nézetek felismerése és elutasítása 

A humán tagozaton be kell mutatni, hogy a természet megismerése kísérleti 
megfigyeléseken, méréseken alapul, a természeti törvények matematikai formulákkal írhatók 
le. A törvények matematikai formulázásán túl, jól kiválasztott egyszerű problémákon lehet 
bemutatni a fizikai számítások értelmét azzal, hogy a kapott eredmények valóságtartalmáról 
utólagos kísérlettel, méréssel is meggyőződünk. A matematikai számítások jelentősége itt 
természetszerűen kisebb, de teljesen nem hagyható el. A humán tagozat fizika tananyagában – 
ismeretterjesztő szinten, de hangsúlyosan – célszerű megjeleníteni modern fizikát is. A humán 
osztályokban a fizikaoktatásnak nem közvetlen célja az érettségire történő felkészítés, de 
megadja azokat az alapokat, amelyek birtokában a hiányok egyéni többletmunkával 
pótolhatók. 
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Célok és feladatok a gimnázium általános tagozatán 
Az általános tagozaton azok jelentkezésére számíthatunk, akik  14 éves korban még nem 

rendelkeznek határozott humán vagy reál érdeklődéssel, és bizonytalanok a későbbi felsőfokú 
továbbtanulásukban is. Az általános tagozaton fokozott figyelmet kell fordítani a diákok aktív 
érdeklődésének felkeltésére. A tananyagot és a módszereket úgy célszerű megválasztani, hogy 
tanulók észrevegyék a tárgy érdekességét, a természeti törvények megismerésének szépségét. 
Fontos feladat annak bemutatása, hogy a fizikai ismeretek, a gyakorlati, technikai 
alkalmazásokon keresztül meghatározzák mindennapi életünket. 

A fizikatanítás során a tanulók meglévő ismereteiből, hétköznapi tapasztalataiból indulunk 
ki, és jelenségbemutatással, problémafelvetéssel, célszerű kísérletekkel irányítjuk az 
életkornak megfelelő tudományos tudásrendszer személyes elfogadása felé. A törvények 
matematikai formulázásán túl, jól kiválasztott egyszerű problémákon mutatható be a fizikai 
számítások értelme úgy, hogy a kapott eredmények valóságtartalmáról utólagos kísérlettel, 
méréssel is meggyőződünk. Az egyéneknek és a társadalomnak is érdeke, hogy a középfokú 
műveltség szerves részét képezzék az alapvető fizikai ismeretek és az ehhez társult gyakorlati 
tudás, környezettudatos magatartás, energiatakarékosság, a balesetek megelőzése, a 
mindennapi és technikai kockázatok ismerete és reális mérlegelése, az áltudományos nézetek 
felismerése és elutasítása. 

 

A természettudományos tantervek „integrált szemlélete” 
A tantervpályázat kiírása „integrált szellemiségű” természettudományos kerettanterv 

készítésére szólt. A természettudományok integrációjának kérdése az utóbbi években élénk 
vitákat váltott ki, ezért a készülő tantervek kapcsán erről is érdemes beszélni.  

A természet rendkívül összetett, de mégis egyetlen egységes rendszer. Ez a fontos és 
alapvető tény diákjaink többségében nem realizálódik, számukra tantárgyak vannak, amelyek 
között maguktól általában nem veszik észre a kapcsolatokat. Ugyanígy nem mindig tudatosul 
bennük, hogy a természettudományos tantárgyak hétköznapjaink jelenségeiről szólnak, a 
tantárgyak keretében megszerzett ismeretek a hétköznapi életben hatékonyan alkalmazhatók. 
A hagyományos tantárgyi struktúra felborítása – egy integrált „science” típusú tantárgy 
bevezetése az iskolai oktatásban semmiképp sem lenne célszerű (ennek részletes indoklására 
itt nem térhetünk ki), az egyes tantárgyak (tudományterületek) összekapcsolására, a természet 
egységének tudatosítására azonban mindenképp szükség van. A tanterv ezt az integrációt 
elsődlegesen azzal szolgálhatja, hogy a különálló tantárgyak hangsúlyozottan felvállalják a 
fontos célt, és folyamatosan felhívják a tanulók figyelmét a természet egységére. Ehhez 
tantervi szinten kell tudatosítani az egyes tantárgyak tartalmi összekapcsolódási pontjait, azaz, 
hogy pl. valamely fizikai fogalom, jelenség, hol és milyen vonatkozásban jelenik meg a 
kémiában vagy a biológiában, illetve a kémiában vagy a biológiában tanultakhoz hogy tud 
csatlakozni a fizika. A kapcsolatteremtés fontos mindennapi feladata a kölcsönös hivatkozás 
az elméleti tartalmak és a mindennapi alkalmazások szintjén egyaránt. Ez a folyamatos 
egymásra figyelés feltételezi, hogy a szaktanárok egyeztetik a közös tartalmak megközelítési 
módját, a használt szakkifejezéseket, formulákat, jelöléseket. A tanításban nem tudjuk követni 
a tudományterületek ontológiai egymásra épülését, de a kölcsönösen megtett előre- és 
visszautalások révén a kapcsolatok kialakíthatók, sőt az egymásra figyeléssel színesítjük 
tantárgyainkat és némi időt is nyerhetünk. A fizika vonatkozásában a tantárgyi integrációt a 
társ-természettudományokon túl ki kell terjeszteni, (ha jelenleg egyoldalúan is) a matematika, 
technika, informatika tantárgyakra is.  
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A természettudományos ismeretek integráló összefoglalására, a természettudományos 
alapműveltség elmélyítésére szükség lenne. Az ilyen integrációnak az értelmét és 
hatékonyságát épp az adhatja, hogy az egyes szaktantárgyak keretében a diákok már számos 
ismeretet szereztek. Fontos és előremutató lenne a gimnáziumi tanulmányok lezárására egy új 
integrált természettudományos tantárgy bevezetése, amely a természettudományos, 
ismereteket beágyazza a társadalmi közegbe, hogy ott valóban szemléletformáló, jövőépítő 
erővé válhassanak. A feldolgozásra ajánlható témák közt szerepelhetnének az ún. globális 
problémák, a tudomány felelősségének kérdése (pl. a nukleáris fegyverkezés. vagy a 
géntechnológia vonatkozásában), a nukleáris energiatermelés kérdése, a tudatos fogyasztó 
választási lehetőségei, káosz és hálózatok, stb.. A cél az önálló tanulói véleményalkotás, a 
vitakészség és a különböző tantárgyakban tanult anyag összekapcsolása. A tantárgy akkor 
tölthetné be szerepét, ha felkeltjük tanulóinkban a világ nagy kérdéseinek megvitatása iránti 
igényt (ebben az életkorban ez általában nem nehéz) és a vitákat hagyjuk kibontakozni. 

 

VALAMI ELKEZDŐDÖTT ? 
Reméljük, de biztosak még nem lehetünk benne. A részleges, csak a három 

természettudományos tantárgyat tartalmazó kerettantervek csak a kezdet első lépését 
jelenthetik. Bízunk benne, hogy a Minisztérium szakértői megfontolják egy teljes körű, 
humán-, reál- és általános gimnáziumi kerettanterv kidolgozását és alapos kipróbálás után 
történő bevezetését.  

Lehet azonban akármilyen jó egy kerettanterv, csak akkor jelent reális oktatási alternatívát, 
ha megfelelő tankönyvek, segédanyagok, programok épülnek rá, ha biztosítottak a szükséges 
kísérleti eszközök, ha bőséges internetes háttéranyag támogatja. Ezek megírását, kifejlesztését 
a kipróbálással együtt meg kell kezdeni és az iskolai tapasztalatok szerint kell véglegesíteni.  
Csak a segédletekkel együtt jelenthet a kerettantervet reális választási lehetőséget az iskolák 
számára.  

Az ELTE TTK szakmódszertani munkacsoportjai, függetlenül attól, hogy a készülő 
kerettanterv elfogadásra kerül-e, szeretnék folytatni a megkezdett munkát. A „Fizika tanítása” 
PhD-program résztvevőivel és érdeklődő tanárkollégák bevonásával tervezzük a tanterv 
kipróbálását és az illeszkedő szakanyagok, programok, taneszközök, kísérleti eszközök, 
elektronikus információhordozók, internetes segédletek készítését és megjelentetését. 
Szeretnénk, ha az ELTE Természettudományi Módszertani Centrum köré, földrajzi korlátok 
nélkül, önkéntes alapon kiépülne egy laza „partneriskola-hálózat”.  Az egyetem vállalná, 
hogy szakmai segítséggel támogatja az iskolák munkáját, időszakonként közös előadásokat,  
szaktárgyi szemináriumokat szervez, ahol a partneriskolák pedagógusai önkéntes részvétel 
alapján kicserélhetik a tanítással kapcsolatos tapasztalataikat, megbeszélhetik problémáikat, 
indíthatnak közös projekteket, a Centrum támogatásával pályázhatnak stb. Természetesen 
örömmel vennénk a határokon túlról is iskolák, ill. a fejlesztő munka iránt érdeklődő kollégák 
csatlakozását. Bízunk benne, hogy a közös munka anyagi feltételeit valahogy elő tudjuk 
teremteni. Reméljük, hogy az öntevékeny szakmai munka folytatására lesznek pályázati 
források.  

Kedves Kollégák! Tudjuk, hogy az iskolai munka egyre nehezebb, a fizetés kevés, a 
tanárok túlterheltek. Mégis úgy látjuk, hogy a fizikatanítás válságából  egyedül csak a tanári 
összefogás és közös erőfeszítés mutathat kiutat. Akármilyen fáradtak és elkeseredettek 
vagyunk is, nem szabad feladnunk!  Sokan érezzük, hogy Váci Mihály ide csatolt verse a 
jelen helyzetben nekünk szól:  
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Váci Mihály: 

MÉG NEM ELÉG 
 

Nem elég megborzongni, 
De lelkesedni kell! 
Nem elég fellobogni, 
De mindig égni kell! 
És nem elég csak égni: 
Fagyot is bírni kell, 
Ki acél akar lenni, 
Suhogni élivel. 

Nem elég álmodozni! 
Egy nagy-nagy álom kell! 
Nem elég megérezni, 
de felismerni kell, 
Nem elég sejteni, 
hogy milyen kor jön el, 
Jövőnket – tudni kell! 

Nem elég a célt látni, 
járható útja kell! 
Nem elég útra lelni, 
az úton menni kell! 
Egyedül is! – Elsőnek, 
elől indulni el! 
Nem elég elindulni, 
de mást is hívni kell! 
S csak az hívjon magával, 
aki vezetni mer. 

 
Nem elég a jóra vágyni, 
a jót akarni kell! 
És nem elég akarni, 
De tenni, tenni kell: 
A jó-szándék kevés! 
Több kell – az értelem! 
Mit ér a hűvös ész?! 
Több kell – az érzelem! 
Ám nem csak holmi érzés, 
de seb és szenvedély 
keresni, hogy miért élj, 
szeress, szenvedj, remélj 

Nem elég – a Világért! 
Több kell – a nemzetért! 
Nem elég – a Hazáért! 
Több kell most – a népedért! 
Nem elég – Igazságért! 
Küzdj azok igazáért, 
kiké a szabadság rég, 
csak nem látják még, 
hogy nem elég! 
Még nem elég! 
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II.2. A MAGYAR NYELVŰ FIZIKATANÁR KÉPZÉS * 

A MAGYAR NYELVŰ FIZIKATANÁR KÉPZÉS HELYZETE A 
KOLOZSVÁRI BBTE-EN 

Kovács Zoltán 
Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Módszertan Tanszék, 

kovzoli@yahoo.com 
 
 

A MAGYAR NYELVŰ TANÁRI ALAPKÉPZÉS KOLOZSVÁRI BABEŞ–BOLYAI 
TUDOMÁNYEGYETEMEN A BOLOGNAI FOLYAMAT ELŐTT 

A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetemen nem minden szakon van magyar 
tannyelvű oktatás, viszont néhány szakon (a fizikán is) német tannyelvű helyeket is 
meghirdetnek. (Ezt már néhány éve nem sikerül diákokkal feltölteni.) A tanárképzés a 
szakképzéssel párhuzamosan történik hat félév alatt. A jelentkezőket az érettségi átlaguk és a 
négy éves középiskolai eredményeik alapján veszik fel. A tanárképzést újabban a Tanárképző 
Intézet szervezi meg, a tanárként elhelyezkedni csak a Tanárképző Intézetben szerzett 
oklevéllel lehet (l. 84/1995-ös Tanügyi Törvény, 68. szakasz). A tanárképzés ezen kívül még 
posztgraduális formában is megvalósulhat egy félév alatt. A képzésnek a következők a 
tartalmi területei: szaktárgyi, szaktudományi pedagógiai-pszichológiai, szakmódszertani, és 
gyakorlati képzés.  

Tantárgyak Heti 
óraszám 

Neveléspszichológia (2. félév) 
Bevezetés a pedagógiába + Tantervelmélet (3. félév) 
Oktatáselmélet + Értékeléselmélet (4.félév)   

Szakmódszertan (5. félév +6. félév a kettős képzés esetében) 
Tanítási gyakorlat (6. félév +7. félév a kettős képzés esetében) 

2+2 
2+1 
2+1 

2+1 
0+4 

Választható tanegységek* 

Pedagógiai-pszichológiai csomag  
Pályaválasztás és tanácsadás 

Tehetséggondozás 
Különleges bánásmódot igénylő 

gyerekek nevelése 
Pedagógiai kommunikáció 

Oktatásszervezés 

Szociálpedagógiai csomag 
Oktatásmenedzsment 

Nevelésszociológia 
Pedagógiai antropológia 

Multikulturális nevelés 
Számítógépes technikai 

eszközök használata az oktatásban 

1+2 

 

1. táblázat. A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Tanárképző Intézete által 
meghatározott tanárképző szak tanterve 2002/2003-as tanévben [1] 
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*A választható tanegységeket az 1999/2000-es tanévtől kezdve vezették be, azelőtt, 1999-
ig, csak az első négy kötelező tárgyból állt a tanterv. A képzés hat, kettős képesítés esetén, 7 
féléven át történt, óraszáma összesen 322.  

 
1996-tól a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetemen a fizikushallgatók tanárképzése 

is elkülönült a szakképzéstől. A szakoktatás kezdetben nyolc félévet tett ki, amit a hallgatók 
egy diplomadolgozattal, valamint a licenszvizsgával fejeztek be. Ezzel párhuzamosan – 
fakultatív módon – felvehették a tanárképzés részét képező diszciplínákat is, amelyek az első 
hat félévre jutottak. Ezek eredményéről a Lélektani és Neveléstudományi Kar egy külön 
„tanszéke”, a Tanárképző Főosztály állított ki egy bizonyítványt, ami nélkül a végzős 
hallgatók nem foglalhattak el tanári állást, de egyetemen sem taníthattak. Ezek a tantárgyak: 
lélektan (1 félév), oktatásszociológia (2), pedagógia (3 és 4), szakmódszertan (5) és tanítási 
gyakorlat (6). Majdnem minden hallgató igényt tartott erre az igazolványra, így majd minden 
hallgató felvette a tanárképző tantárgyakat. Kísérletképpen, korábban a 2. félévben logikát is 
tanítottak, de ezt az 1997–98-as évtől törölték. Helyette a nagyon fontos demonstrációs 
laboratóriumi gyakorlatok visszaállítását ígérték, de aztán semmi sem történt. Ennek hiányát a 
fizika szakmódszertani kollokvium eredményei is tükrözik, amelyet egy ismeretfelmérő teszt 
alapján nyertünk. A hallgatók a fizikatanári foglakozás legfontosabb területein, a kísérlet és a 
modellezés témakörében érték el a leggyengébb eredményeket [6]. 

A bolognai folyamat előtt a fizika szakmódszertan elméleti kérdéseivel heti két órás 
előadás keretében ismerkedtek meg a harmad éves fizika- és a kémia-fizika szakos hallgatók. 
Az előadás tartalmát nagy vonalakban a fizika tárgya, a fizika, mint tudomány és mint 
szaktárgy, a fizikatanítás célja, a fizikatanítás hagyományos és korszerű módszerei, a fizika 
tanításának szervezési keretei, a fizikalecke megtervezése, a fizikaismeretek felmérése, a 
tanítási folyamat kiértékelése témák alkotják. Néhány órát videó-felvétellel kísért 
mikrotanításra szántunk. A kollokvium előtt kötelező volt bemutatni egy adott tananyagrész 
fogalmi rendszerezést, egy tanmenetet és egy óravázlatot (lecketervet). A tanítási gyakorlat 15 
óra hospitálásból, valamint 5 órának a megtartásából állt. A gyakorlati jegybe beleszámított a 
vizsgalecke jegye mellett a vezető tanárok értékelése, valamint a tanítási gyakorlati 
portfóliójukra kapott jegy is. Ez utóbbit a hospitálási jegyzőkönyvek, az óratervek és a 
tükrözött egyéni kutató munka alapján kapják.  

1996-tól a szakmódszertanos tanárok átkerültek a szakkarokról a Tanárképző karra 
(Seminar pedagogic), ahol módszertani kutatásokról a hangsúly a pedagógiai kutatásokra 
helyeződött át. Mivel a módszertanos tanárok szakórákat nem tartanak, szakmailag teljesen 
elszigetelődnek. Ez ellentmond annak a követelménynek, hogy a szakmódszertanos tanárok a 
saját szakterületük újdonságait ismerve új tanterveket, tankönyveket, ésszerű tanítási 
megközelítésmódokat dolgozzanak ki. 

 

A MAGYAR NYELVŰ TANÁRI ALAPKÉPZÉS KOLOZSVÁRI BABEŞ–BOLYAI 
TUDOMÁNYEGYETEMEN A BOLOGNAI FOLYAMAT SZERINT 

A Bolognai folyamat a két-ciklusú rendszer bevezetéséhez vezetett (3+2+3) a 2005/2006-
os tanév kezdetével. Az első ciklus az alapképzést jelenti, amit a posztgraduális (magiszteri és 
doktori tanulmányok) követnek.  

A tanári alapképzés tanterve alapvetően nem változott. A tanegységek ugyanazok 
maradtak, de megnövelték egyes tárgyaknak az óraszámait. Viszont a tanulmányok végére 
beiktattak még egy portfoliót, aminek az lenne a célja, hogy összefoglalja a hallgató 3 éves 
tanulmányait, és bizonyítsa pszichológiai, pedagógiai, módszertani és gyakorlati 
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felkészültségét. A tanárképzés is kétszintű lett, azaz a második szintű 2 éves mesteri képzés a 
középiskolai gyakorlatra készít fel. A három éves alapképzés sikeres elvégzése esetén a tanári 
pálya gyakorolható gimnáziumi szinten, a mesteri fokozat elvégzése jogosít középiskolában 
való oktatásra [1]. 

S
sz. 

Tanegységek Heti 
óraszám 

1 Neveléslélektan (1.félév) 2+2 

2 Bevezetés a pedagógiába + Tantervelmélet (2.félév) 2+2 

3 Oktatáselmélet + Értékeléselmélet (3.félév) 2+2 

4 Szakmódszertan (4. félév) 2+2 

5 Választható tanegység  (5.félév) 1+2 

6 Tanítási gyakorlat (5,6.félév) 3 

7 Portfolió (6.félév) 1 

Összesen                                                                                                                                         
364 

 

2. táblázat. A Bolognai nyilatkozat szerinti kétszintű tanárképzési program a 2005/2006-os 
tanévtől [1]. I. Modul (30 kredit): 3 éves alapképzés 

 

S
sz. 

Tanegységek Heti 
óraszám 

1 Műveltségi területek didaktikája (1. félév) 2+2 

2 Tanulásszervezés (2. félév) 2+2 

3 Nevelési és pályaorientáció (3. félév) 2+2 

4 Számítógépes alkalmazások az oktatásban (1. félév) 1+2 

5 Választható tanegység I. (2. félév) 2+1 

6 Választható tanegység II. (3. félév) 2+1 

7 Végső értékelés – Dolgozat (3. félév) 
Iskolai gyakorlat (42 óra) 

(azoknak a hallgatóknak, akik az I. modul megszerzése után 
nem tanítottak) 

3 

Összesen                                                                                                             336 

 

3. táblázat. II. Modul (30 kredit): 2 éves mesterfokú képzés [1] 
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    ANYAG-
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4. sz. Táblázat. Magyar nyelvű szakirányok a kolozsvári BBTE Fizika karán 1990–2007 
között 
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1. ábra. Beiratkozott hallgatók száma a kolozsvári BBTE Fizika karán, 1990-2006 
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2. ábra. Beiratkozott és államvizsgázott hallgatók számának alakulása a kolozsvári BBTE 

Fizika karán 1990–2002 között 
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3. ábra. Hallgatók számának alakulása a kolozsvári BBTE Fizika karán 2003 – 2006 között 

(A fenti három grafikon, valamint a szakirányokat bemutató táblázat  Karácsony Jánosnak, a 
BBTE Fizika Kar dékánhelyettesének jóvoltából [5].) 

 

A PEDAGÓGIAI MODUL – A TANÁRKÉPZÉS TÁRGYAINAK  FELVÉTELE A 
KOLOZSVÁRI BBTE FIZIKA KARÁN 

A pedagógiai modult – tanárképzés – az alapképzéssel párhuzamosan végzik a hallgatók a 
Tanárképző Főosztály, újabban a Pedagógiai Intézet keretében. A tanár-szakos képzést – 
kisebb nagyobb eltérésekkel – a mindenkori hallgatólétszám mintegy háromnegyede veszi fel, 
és kb. a fele végzi el. Az alapszintű tanárképzés 30 kreditpontot jelent, és csak általános 
iskolai munkára jogosít fel. 
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4. ábra. Fizika szakmódszertan írásbeli vizsga másod éves hallgatókkal 

 
A fizika szakmódszertan írásbeli vizsga tételei: 

1. Helyettesítéses feladatlap 30 kérdéssel elméletből. A szövegben 16 szándéskosan elírt 
fogalom található, amelyeket meg kell találni. 

2. Gyakorlati kérdéseket tartalmazó feladatlap. Konkrét példakkal kell illusztrálni, hogyan 
oldhatók meg egy konkrét, megadott téma tanításával kapcsolatos oktatási mozzanatok a 
fizikaórán. 

 

Tanítási gyakorlat előkészítése fizika módszertanból: 
Másod év második félévében a hallgatók: laboratóriumi eszközöket ismernek meg 

(módszertani laboratórium), videó-filmről órákat néznek meg, és elemzik azokat, illetve 
mikrotanításokkal gyakorolják a tanítási mozzanatokat. 

 

 
5. ábra Mikrotanítás fizika módszertanból 
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Tanítási gyakorlat fizika módszertanból: 
kötelező követelmények: 20 óra hospitálás, 5 óra megtartása 

 
A pedagógiai modult záró portfólió összetétele: 

Tanulmány (4−6 oldal), amely bemutatja egy, a pedagógiai modul keretében tárgyalt téma 
alkalmazási lehetőségeit. 

Kutatási terv (3−5 oldal) elkészítése egy, a hallgató által a pedagógiai gyakorlat alkalmával 
észlelt oktatási probléma vagy jelenség vizsgálatára. 

Vázlat arról (3−4 oldal), hogyan tanítana egy bizonyos szabadon választható témát egy, a 
pedagógiai modul keretében tanult módszer segítségével.  

Vetített képes (PowerPoint) bemutató (25−30 dia), amelyben a szemléltetés eszközeit 
felhasználva egy adott téma mélyebb megértését segíti képanyag, animációk, videó és 
hanganyag felhasználásával.  

 

Oktatáspolitikai szabályozások a tanárjelőltekre vonatkozóan: 
A bachelor (alapszintű) képzéssel rendelkező hallgatók csak a kötelező oktatásban 

taníthatnak (10 osztályig). Magasabb osztályokban tanítani a második szintű pedagógiai 
modul elvégzése jogosít fel. Általában a vidéki iskolákban nem jön ki egy tárgyból teljes 
tanári norma. Mivel a kétszakos képzés megszűnt, a legtöbben ismét be kell iratkozzanak 
valamilyen egyetemre. 

 
Javaslatok a fizikatanár-képzés hatékonyabbá tételére: 

Oktatástechnológiai laboratórium létrehozása a mikortanítások, a laboratóriumi eszközök 
és használatuk megismerésére. 

Iskolai kísérleteket, valamint feladatmegoldó technikákat bemutató előadások és 
szemináriumok beiktatása a tantervbe. 

A hallgatók rendes, órarendbe iktatott órákat tartsanak a vezetőtanár irányításával. 
A pályakezdő fizikatanárokkal egy mentor-tanár foglalkozzon a gyakorló időszakukban 

szervezett formában. 
Nagyobb javadalmazás, hogy a pálya vonzóbb legyen, és a pályán maradjanak, valamint 

hogy a jobb képességű hallgatók is a tanári mesterséget választhassák. 
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TANÁRI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE A SZEGEDI 
FIZIKA TANÁR SZAKOS HALLGATÓK KÉPZÉSÉBEN * 

Papp Katalin 
Szegedi Tudományegyetem, Kísérleti Fizikai Tanszék 

pkat@physx.u-szeged.hu 
 
 

„A tanár az örökkévalóságot formálja, soha nem mondhatja meg, 
meddig terjed a befolyása” E. P. Adams   

 

BEVEZETÉS (VISSZANÉZÉS) 
A természettudományos tanárképzésnek a Szegedi Tudományegyetem (és jogelődjei) 

Természettudományi Karán értékes hagyományai vannak. Szegeden 1921 óta évtizedeken 
keresztül, a társadalmi elvárásokhoz igazodó, merev keretszámokkal meghatározott, 
klasszikus szakpárosításokon (pl. matematika-fizika, kémia-biológia) végeztek hallgatók, 
akikről szakmai, pedagógiai, módszertani szempontból egyaránt elismerő visszajelzést adott a 
szakmai környezet, a munkaerőpiac. A hetvenes-nyolcvanas években a keretszámokat 
meghaladó, többszörös jelentkezésből a felvételi vizsgákkal megszűrt, válogatott hallgatói 
„nyersanyag” állt rendelkezésre. Hosszú ideig a tanárképzés volt a Kar „sikerágazata”. A 
változás a kilencvenes évek elején következett be. A természettudományos pályáktól való 
elfordulás világ-tendenciája, a társadalmi értékrend változása, a középiskolai reál-tárgyak 
kedvezőtlen tanulói attitűdje a Karon nehezen kezelhető helyzetet eredményezett. A tanár 
szakos hallgatók létszámának drasztikus csökkenése egyes szakokon a tanárképzés 
tekintélyének, súlyának csökkenését eredményezte, amelyet a normatív finanszírozás 
bevezetése tovább erősített. A tanár szakos hallgatói létszám-alakulást mutatja 1997-2007 
között az alábbi táblázat, a számok az adott évben az egyes szakokon tanuló összes hallgató 
(öt évfolyam együtt) létszámát jelentik. 

 
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2005 2006 2007 
Biológia 244 250 215 184 166 176 89 89 85 
Kémia  219 190 133 105 78 58 29 28 27 
Informatika  102 104 99 124 131 148 64 65 59 
Földrajz  225 195 179 157 127 140 121 128 125 
Környezettan 36 48 53 56 47 42 24 24 23 
Matematika 503 440 343 307 256 229 114 121 119 
Fizika 159 142 91 84 58 46 29 32 32 
Összesen 1488               467 

 

1. táblázat. Tanár szakos hallgatói létszám-alakulása 1997-2007 között (SZTE, TTIK) 

Még elkeserítőbb a kép, ha a végzett tanár szakos hallgatók számát vizsgáljuk az utóbbi 10 
évben. 
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  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Biológia 34 40 48 35 38 47 43 31 10-6 11-10 11-6 
Kémia  60 35 47 28 32 42 21 17 8-4 2-0 8-5 
Informatika  1 9 18 17 6 18 10 26 18-13 12-8 18-8 
Földrajz  51 50 51 44 24 51 37 22 11-6 23-14 15-9 
Környezettan 0 0 0 0 11 13 10 6 5-4 2 9-4 
Matematika 75 89 87 57 59 78 71 23 20-13 20-15 26-5 
Fizika 56 38 37 22 31 27 22 5 13-5 6-5 7-5 
Összesen 277                   94-42 

 

2. táblázat. Végzett tanár szakos hallgatói létszám-alakulása 1997-2007 között (SZTE, TTIK) 

(2005-től a számok a záróvizsgát tett, a kötőjel utáni számok a diplomát kapott hallgatók 
számát jelölik.) 

A csökkenő hallgatói létszámmal együtt a hallgatók szakmai előképzettsége, pálya-
attitűdje is kedvezőtlenül változott („ide könnyű bejutni! …”). Ehhez a megváltozott oktatási 
környezethez kellett igazítani a képzés struktúráját, tananyag elosztását, módszereit, 
miközben a képesítési követelmények előírásait is teljesíteni kellett. Tovább nehezítette a 
helyzetet az egyszakosság dominánssá válása, amely a szakmai tananyag „felduzzadását”, a 
szakok képzési terveiben tartalmi növekedést (óraszám, kurzusszám, vizsgaszám) 
eredményezett. A szakmai képzés átalakulása mellett az utóbbi években, elsősorban a 
pedagógiai, módszertani kurzusokon, két további hatást kellett tükröztetni: egyrészt a 
közoktatás lassan induló, néha parkoló-pályán várakozó reformjából következő elvárásokat 
(Nemzeti Alaptanterv, két szintű érettségi), másrészt a tanári mesterség „új” képesítési 
követelményeit megfogalmazó 111./1997. Kormányrendelet előírásait. 

 A Karon a képzési tervekben és gyakorlatban is a szakmódszertani képzések igyekeztek 
megfelelni a megváltozott követelményeknek, bár a szakmai kurzusok között is megjelentek a 
NAT műveltségterületeivel harmonizáló, interdiszciplináris tematikát felkínáló kurzusok, - 
főleg speciális kollégiumok formájában. Az iskolai természettudományos oktatás az írásos 
dokumentumokon (NAT, új érettségi) kívül az utóbbi időben a válság, a paradigma-váltás 
korát éli, amely kemény kihívást és elvárást közvetít a természettudományos tanárképzés felé. 

 

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS KÖZOKTATÁS 
Az iskolai természettudományos tantárgyak kedvezőtlen tanulói megítélése, a felsőfokú 

továbbtanulásban a reáliáktól való drasztikus elfordulás látványos megnyilvánulásai a 
természettudományos oktatás problémáinak. 

Empirikus vizsgálatunkban megkérdeztük a középiskolás tanulókat, hogy mennyire 
kedvelik az egyes tantárgyakat [2]. A kérdésekre ötfokú skálán kértük a választ, a 
skálaértékek a „nagyon nem szeretem”-től (1) a „nagyon szeretem”-ig (5) terjedtek. Az ilyen 
jellegű tantárgyi kedveltség megnevezésére a tantárgyi attitűd kifejezés használata honosodott 
meg [1]. A tanulók válaszainak átlagait a 3. táblázat tartalmazza, kedveltség szerint csökkenő 
sorrendben rendezve, külön feltüntetve a 9. évfolyam és a 12. évfolyam értékeit 
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FIÚK LÁNYOK 
Tantárgy 9.   

osztály 
12. 

osztály 
változás  
(12./9.o.) 

Tantárgy 9.   
osztály 

12. 
osztály 

változás 
(12./9.o.) 

Számítástech. 4,04 3,80 0,94  Biológia 4,17 3,73    0,89  
Történelem 3,94 3,75 0,95  Idegen nyelv 4,11 4,07    0,99        
Biológia 3,82 3,35 0,88  Magyar irod. 3,92 3,84    0,98 
Idegen nyelv 3,82 3,72 0,97  Történelem 3,91 3,73 0,95  
Földrajz 3,82 3,51 0,92  Számítástech. 3,51 3,09 0,88  
Matematika 3,66 3,70     1,01  Földrajz 3,49 3,41   0,98 
Magyar irod. 3,59 3,18 0,89  Matematika 3,44 3,28   0,95 
Fizika 3,50 3,29 0,94  Magyar nylvt. 3,39 3,20 0,94  
Kémia 3,31 2,95 0,89  Kémia 3,25 2,79 0,86  
Magyar nylvt. 3,06 2,66 0,87  Fizika 2,96 2,68 0,91  

 
3. táblázat. Tantárgyak kedveltsége középiskolások véleménye alapján (A nyilak szignifikáns 

változásokat jelölnek:    p<0,01;  p<0,05) 

A fiúk és a lányok tantárgyi attitűdjei és az attitűdökben a középiskolás évek alatt 
bekövetkező változások jellegzetes eltéréseket mutatnak  

A kedveltségre vonatkozó kérdések mellett a fizikai attitűdöt mélyebb szinten 
vizsgáló, nyolc állítást tartalmazó kérdőívet is kitöltöttek a diákok.  

A tanulóknak egy ötfokú skálán kellett kifejezniük, hogy az egyes állításokat mennyire 
érzik igaznak magukra (az ilyen típusú skálát Likert-skálának nevezik). A nyolc állítás fele 
pozitív, fele negatív értékű kijelentést fogalmazott meg. A pozitív megfogalmazású 
állításoknál az egyetértés, a negatív megfogalmazású állításoknál az elutasítás (tehát a kisebb 
rangszám megjelölése) jelenti a pozitívabb attitűdöt. Néhány példa az állításokból: 

 A fizikában mindig sikerélményem van. 
 Szabadidőmben szívesen oldok meg fizika feladatokat. 
 Rá se szeretek gondolni a fizikatanulásra. 
 Ha fizikát tanulok mindig szorongás, idegesség fog el.  

A tanulók attitűdjét a nyolc állításból számított összegzett mutatóval jellemeztük. Az 
összegzés előtt a negatív értékeket hordozó elemeket átskáláztuk, majd minden állítást 
standardizáltunk: 

 Évfolyam együtt 
 9. (N = 789) 12. (N = 698)  
fiú (N = 682) 25,42 (4,92) 25,57 (5,45) 25,49 (5,18) 
lány (N = 805) 23,17 (5,12) 22,24 (4,78) 22,73 (4,98) 
együtt 24,22 (5,16) 23,80 (5,38) 24,02 (5,27) 

4. táblázat. A fizika attitűd értéke különböző alminták esetén 

Az eredmények alapján úgy tűnik, hogy a lányok attitűdjeinek alakítására fokozott 
figyelmet kell fordítanunk mind az általános iskolai, mind a középiskolai évek alatt. 

Az adatok további vizsgálata azt mutatja, hogy a fizika tantárgyi attitűd a szülők szocio-
ökonómiai státusa (a szülők iskolai végzettsége, a család társadalmi és anyagi helyzete) 
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mellett jelentősen függ az iskolától is, a tanár személyiségétől (a tanár iránt kialakult 
attitűdtől), az osztályzatoktól és az órán végzett kísérletek számától. Ezen kívül eredményeink 
megerősítették mindennapos tapasztalatainkat is: a természettudomány iránt bármely okból 
érdeklődő tanulók pozitív tantárgyi attitűdjei a középiskolás évek során növekednek. 

 évfolyam 
 9. 12. 

 N átlag (szórás) N átlag (szórás) 
természettudományos pálya 311 24,39 (5,30) 300 26,49 (5,55) 

nem természettudományos pálya 519 24,12 (5,07) 439 21,96 (4,41) 
5. táblázat. A természettudomány iránt érdeklődő tanulók fizika attitűdjének változása 

Ahhoz, hogy ez a kedvezőtlen megítélés megváltozzon, a tanárokat is más szemlélettel kell 
képezni. A 6. táblázatban összefoglaltuk azokat a módszerbeli, szemléletbeli legfontosabb 
különbségeket, melyekkel a természettudományos tantárgyak tanításakor - véleményünk 
szerint - figyelembe kell venni ahhoz, hogy a tanítás alkalmazkodni tudjon a társadalom 
iskola felé irányuló megváltozott elvárásaihoz. [3]. 

Hagyományos módszer Új módszer 
Az órákon csak néhány tanuló kap 
lehetőséget aktív részvételre. 

Az órán mindenkinek van feladata, minden 
tanuló aktívan szerepel. 

Az ismeret forrása hallott vagy olvasott 
szöveg. 

Az ismeret forrása a kísérletezés és a 
gyakorlat. 

A tanulók zöme befogadó, passzív. A tanulók folyamatosan aktívak. 
A kísérletek az elmélet igazolására 
szolgálnak. 

A kísérletek és megfigyelések célja a 
problémafelvetés. 

A fő cél a tények megismerése. A fő cél a megismerési módszerek 
elsajátítása. 

A kísérleteket a tanár mutatja be. A kísérleteket a tanulók végzik, lehetőség 
szerint ők is tervezik. 

A természettudományos tárgyak 
elszigeteltek, minimálisa függnek össze 
egymással és a matematikával, és egyáltalán 
nem a társadalomtudományokkal, 
művészetekkel, anyanyelvvel. 

A természettudomány nem, vagy csak  
nagyon erőltetett módon választható szét 
tantárgyakra, és elválaszthatatlan a 
mindennapok gyakorlatától. 

A tudás forrása a tanár, a kommunikáció 
egyirányú. 

A tudás forrása a megismerési folyamat, 
amelyben a tanár moderátorként, bizonyos 
mértékben egyenrangú félként vesz részt a 
folyamatban, a kommunikáció sokirányú 
(tanulók – tanulói csoportok – tanár.) 

A technikai eszközök használata minimális. A technikai eszközök használata jellemző. 
A tanulási folyamat individuális és 
versenyeztető. 

A tanulási folyamat csoportos és 
együttműködő. 

A tananyag a természettudomány valamennyi 
lényeges eredményét áttekinti (az időhiány 
miatt felületesen és közlő módon). 

A tananyag nem vállalja fel valamennyi 
ismeret közvetítését, de a kulcsfontosságú 
ismereteket mélyen, a megértés, sőt az 
alkalmazás szintjéig dolgozza fel. 

 
6. táblázat. Módszerek, stratégiák összehasonlítása 
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A rokontárgyak ismerete nélkülözhetetlen napjaink megváltozott társadalmi elvárásaival 
szemben, amikor a diákok már olyan tudás átadását várják el a tanároktól, mellyel a 
hétköznapi életben is eligazodhatnak. Hogyan, milyen képzéssel érhetjük e, hogy a tanárok 
(tanárjelöltek) képesek legyenek ennek a társadalmi elvárásnak megfelelni? 

 

TANÁRI KOMPETENCIÁKAT FEJLESZTŐ MÓDSZEREK  
A következőkben azokat az általunk kifejlesztett, kipróbált lehetőségeket, konkrét 

stratégiákat mutatjuk be, amelyek a természettudományos ismeretek társadalmi megítélését, a 
fiatalok természettudományos attitűdjét reményeink szerint kedvezően befolyásolják A 
hallgatók szakmódszertani képzésébe a hagyományos módszerek (verbális kommunikáció, 
kísérletezés, mérés, stb) mellett ezeket az aktivitásokat tudatosan beépítettük. 

A tanári kompetenciák fejlesztésének „terepei” 

Szakmódszertani laboratórium 

 Kísérletező készség (tanári kísérletezés, a tanulói aktivitások (kísérletek, mérések) 
szervezése, irányítása, kötelező, ajánlott, nem tankönyvi kísérletek) 

 Verbális kommunikáció (mikro-tanítások, ismeretterjesztő előadások, szóbeli 
beszámolók, kísérletek bemutatása) 

 Projekt munka készítése 

Szakmai iskolai megfigyelés 

• óratervezet, portfólió készítése,  

• az óraelemzés, megfigyelés, mint kutatási módszer,  
• tanári, tanulói interjúk készítése  

Szakmódszertani szeminárium 

• fizikatörténeti referátum, IKT alkalmazás, tehetséggondozás, 
• szakirodalom megismerése, önfejlesztés 

A képzési kimeneti követelményekben megfogalmazott [4] sajátos fizika tanári 
kompetenciák kialakításához, fejlesztéséhez igazodó tudás-átadás nem szokványos formáiból 
villantunk fel néhányat. 

 

 „A fizika tanár képes érzékeltetni diákjaival a természettudományok közti szoros 
kapcsolatot, a társadalom felelősségét a természeti környezet megőrzéséért” 
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1. ábra. Példa: ismeretterjesztő referátum, energia alternatíák 

 

2. ábra. Példa: Laboratóriumi gyakorlat, „újra-papír” készítés 

 

 „A fizika tanár ismeri és alkalmazza a fizikatanításban a modern pedagógia módszereit 
iskolai és iskolán kívüli környezetben (projekt módszer, kooperatív technikák, konstrukciós 
feladatok, stb.). ” 

 

3. ábra. Példa: Projekt munka, fizika tárgyú társasjáték 

 

„A fizika tanár látja és tanítványaival láttatni tudja a társadalom mindenkori technikai 
szintjének szoros kapcsolatát a természettudományos, kiemelten a fizikai ismeretekkel” 
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4. ábra. Laboratóriumi gyakorlat, atomi erő mikroszkóp modell [5]. 

Meggyőződésünk, hogy a hasznosítható természettudományos tudás, a mindenki számára 
szükséges releváns természettudományos műveltség iskolán belüli terepe mellett fokozott 
figyelmet kell fordítani az iskolán kívüli környezetre („outdoors science”) is. Fejlesztéseinknél 
kiindulási elvként használtuk föl az átalakuló természettudományos nevelés főbb ismérveit. 
Megváltozott a természettudományos tanítás filozófiája, szemlélete, amely szerint az iskolai 
természettudományos oktatás célja (az elitképzést leszámítva) nem az, hogy valamennyi 
tantárgy esetén tudományos alapképzést adjon, hanem az, hogy a hétköznapi életben 
biztonsággal eligazodó, kompetens személyiségeket képezzen, és ehhez használható 
ismereteket nyújtson. Az iskolából kikerülő fiatalokkal szemben ma már nem az az elvárás, 
hogy az iskolában szerzett szakmai és elméleti tudásuk alapján a (lehetőleg az első és 
egyetlen) munkahelyükön minél tovább helyt álljanak, hanem az, hogy a naponta megújuló 
feladatok megoldására képesek legyenek ismereteiket rendszeresen felfrissíteni, magukat az 
életük során akár többször is, többféle munkakör ellátására átképezni. Az oktatásnak, így a 
természettudományos oktatásnak is fel kell készítenie a tanulókat arra, hogy egész életükön át 
képesek legyenek valamennyi új technikai és tudományos kihívással felkészülten 
szembenézni. Marx György szerint „ezt egyetlen más tantárgy sem vállalhatja fel, a 
természettudománynak tehát kiemelten fontos alaptantárgynak kell lennie. A legfőbb cél az, 
hogy a saját világában eligazodó, azt összetettségében értő, s egyben kritikusan szemlélő, 
felelősen gondolkodó és döntő felnőtteket neveljünk.”.  

 

IRODALOM: 
1. Csapó B. (1998): Az iskolai tudás felszíni rétegei: mit tükröznek az osztályzatok? 

In: Csapó Benő (szerk.): Az iskolai tudás, Osiris Kiadó, Budapest, 39-81 
2. Papp, K., Józsa, K. (2000): Legkevésbé a fizikát szeretik a diákok? Fizikai Szemle 

50. 2 sz. 61-67. 
3. Papp, K. Farkas Zs. Virág, K. Tóth, K. (2003): Új időszámítás a 

természettudományos nevelésben. Fizikai Szemle 53. 1. sz. 20-24. 
4. http://www.okm.gov.hu/doc/upload/200809/tanar_szak_kkk_080924.pdf 
5. Gorazd Planinsic: Didactical Model of the Atomic Force Microscope, Proceedings 

of GIREP/EPEC Conference, Opatija 2007. 
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Egri Sándor 
Debreceni Egyetem, Kísérleti Fizikai Tanszék 
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BEVEZETÉS 
A debreceni fizikatanár képzés nagy hagyományokra tekint vissza. Az 1985-ben induló 

matematika-fizika szakos évfolyam nagyjából 70 fős volt, és körülbelül ugyanennyien 
kaptunk diplomát 1991-ben. Az évfolyam szerencsés módon elkerülte a nagy 
szórócentrumokat és inkább gyarapodott az évek során. A Kísérleti Fizikai Tanszékkel szoros 
kapcsolatban dolgozó Fizika Szakmódszertan Csoportban öten dolgoztak akkor, köztük a 
tankönyvéről is ismert Dede Miklós és Isza Sándor, de a sok hallgató gyakorlati oktatásához 
igénybe vették a gyakorlóiskola vezetőtanárainak segítségét is. 2000-ben még mindig két 
gyakorlati csoportra volt szükség a fizika-tanárszakos hallgatók oktatásához, ekkor 15 és 20 
között mozgott a létszám. A szakmódszertan csoportnak 3 munkatársa volt. 

 

A JELENLEGI HELYZET 
Az elmúlt években a hallgatói létszám tovább csökkent. 2004/2005-ben 3 fizika-

tanárszakos hallgató gyakorolt a gyakorlóiskolában a hagyományos öt éves képzés abszolút 
minimumát állítva fel. 2005/2006-ban ez a szám 5 volt, majd a következő években 9, 6, 10. A 
gyenge növekvő tendencia talán a mind erősebbé váló tanárhiány következménye. Az ebben 
az évben induló fizikatanár nappali MSC képzésre 1 hallgató jelentkezett, minor szakként a 
matematika főszak mellett 4 hallgató felvételizett fizika tanárszakra nappali tagozaton. A 
levelező MSC képzésre nagyjából 12-en felvételiztek. A felvételizők az innen-onnan 
származó 50 - 100 szakmai kredit birtokában szeretnének mesteri szintre jutni a fizika 
tanításában, hosszabb - rövidebb tanítási tapasztalattal a hátuk mögött. A hagyományos, öt 
éves tanárképzésből két hallgató maradt a 2009/2010-es tanév első félévére, akik számára 
még meghirdették a szakmódszertan gyakorlatot. 

 

A KÉPZÉSRŐL 
A továbbiakban néhány táblázat segítségével képet adok az akkreditált kétfokozatú képzés 

felépítéséről. 

Képzési forma Alapképzés Mesterképzés 
fizika 100 fizika 30 
egyéb 20 Ped-pszich. 40 Fő szakja fizika 
Ped-pszich. 10 tanítás 30 
fizika 50 fizika 20+30 
egyéb 20 Ped-pszich. 40 

Második szakja 
fizika 

Ped-pszich. 10 tanítás 30 
1. táblázat. A fizika-tanárképzés során megszerzendő kreditek száma 
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A Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Fizikai Intézete által kiadott 
Fizikatanár MSc mesterképzés tájékoztató szerint a hallgatók a fizika tudománya mellett a 
tanítás-tanulási folyamatra vonatkozó módszertani ismereteket is elsajátítanak a képzés során: 
- Motivációs stratégiák 
- A Kísérletezés szerepe 
- Induktív és deduktív szemléletű fizikaoktatás 
- Feladat és problémamegoldás 
- Diákok differenciált foglalkoztatása 
- Multimédiás technikák alkalmazása 
- Számítógépes szemléltetési lehetőségek 

 

 
1. ábra: Óraháló az alapképzésben ha a második szak fizika és az első nem matematika [1] 

 

 

 



Kárpát-medencei körkép – A magyar nyelvű fizikatanár képzés 

95 

 
2. ábra: Óraháló a mesterképzésben [1] 

 

Az elmúlt években a heti 2 óra szakmódszertan előadást Isza Sándor tartotta, első sorban a 
fizika megértésével kapcsolatos szakmai téveszmékre, illetve ezeknek a tanítás során való 
tovább élésére, megerősödésére világítva rá. A heti 3 órás gyakorlatok a tanítás kísérletező és 
problémamegoldó aspektusait világítják meg. 

A képzés fontos részét alkotják a tanítási gyakorlatok, melyekre a Debreceni Egyetem 
Kossuth Gyakorló Gimnáziumában kerül sor. 

Az elmúlt évek munkáját áttekintve nem maradhat ki az Országos Középiskolai 
Tanulmányi Verseny döntőinek lebonyolítása. A döntők kapcsán komoly innovációs 
tevékenység folyt a Kísérleti Fizikai Tanszék dolgozóival karöltve. A színvonalas versenyhez 
szükséges érdekesebb mérési feladatok kitalálása, a mérési elrendezés, a mérőeszköz 
kifejlesztése és több példányban való legyártása majd a döntő tényleges lebonyolítása a 
tanárszakos hallgatók számára is gyakorlási lehetőséget jelentett. 
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ÖSSZEGZÉS 
Az elmúlt évtizedekben rohamosan csökkent a fizika-tanárszakos hallgatók száma a 

Debreceni Egyetemen, és ez a tendencia folytatódni látszik a bolognai rendszerben is. A már 
idézett mesterképzési tájékoztatóban megfogalmazódik annak a reménye, hogy a divatok nem 
tartanak sokáig és a szak nagy jövő elé néz. Mire alapozható ez a remény?  

A társadalom egyre erősebben szembesül a természettudományos tanárképzés hiányával. 
Jó természettudományos közoktatás nélkül nehezen képzelhető el a népszerű és fontos 
mérnökképzés színvonalának megőrzése, így várhatóan egyre nagyobb igény jelentkezik a 
megfelelően képzett fizikatanárokra. 

Új területként jelenhet meg az integrált természettudományos tárgy tanárainak képzése. 
A fizika-tanárképzők, szakmódszertanosok egyre nagyobb erőfeszítéseket tesznek a fizika, 

mint tantárgy népszerűségének növelésére. Egyfajta paradigmaváltás gondolata is megjelent, 
aminek keretében a differenciált oktatás jegyében egyre nagyobb tér nyílna a hagyományos 
diszciplinárisan felépített tananyag oktatása mellett a fizikai ismeretterjesztésre is a 
közoktatásban. 

 

IRODALOMJEGYZÉK 
1. A Fizikatanár MSc mesterképzés részletes összefoglaló tájékoztatója: 

http://ftcs.ttk.unideb.hu/kepzesek/FizikatanarMSc/FizikatanarMSc.htm, 2009  
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A FIZIKATANÁR KÉPZÉS HELYZETE PÉCSETT * 

Erostyák János1, Heisenberger Zsolt2 
1Pécsi Tudományegyetem, Kísérleti Fizika Tanszék 

2Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Tanulmányi Osztály 
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BEVEZETÉS 
A pécsi tanárképzés, ezen belül is a fizikatanár képzés fejlődésének főbb állomásait az 

alábbiakban foglaljuk össze: 
 

1948 – Pécsi Pedagógiai Főiskola 
1962 – Pécsi Tanárképző Főiskola 

1982 – Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Kar 
1988 – egyetemi szintű fizikatanár képzés kezdete 

1992 – Janus Pannonius Tudományegyetem Természettudományi Kar 
2000 – Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar 

2006 – fizika BSc indulása tanári szakiránnyal 
2009 – tanári MA indulása fizikatanár szakképzettséggel 

 
 

Az alábbiakban létszámadatokkal illusztráljuk a fizika szakterületi képzésre felvételt nyert 
(1. és 2. táblázat), a fizikatanári mesterség felé orientálódó (3. táblázat) és a fizika szakterületi 
végzettséget szerzett (4. táblázat) hallgatók körét. Azokban a cellákban tüntetünk fel adatokat 
(akár 0-t is), amely években a szóban forgó szakra felvételt hirdettünk meg, ill. volt végzős 
hallgatónk. 

 

 
A trendek könnyen felismerhetők: bár a kilencvenes években folyamatosan csökkent a 

jelentkezők száma, ezután, a kétezres években 30-40 fő között stabilizálódott a fizika 
szakterületi képzésekre felvettek száma. A tanári mesterség felé orientálódó hallgatók száma a 
bologna-i képzési rendszer bevezetésével párhuzamosan folyamatosan csökkent. Átlagosan a 
fizika iránt érdeklődő hallgatók 10-15%-a választja a tanári szakirányt. 
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Felvettek 
száma      
nappali tagozat 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
fizika BSc           38 35 14 34 
biológia-fizika 
tanár 1 0 0 0 0         
fizika tanár* 9 9 0 0 0         
fizika-
környezetten 
tanár 1 4 0 2 0         
fizika-
matematika 
tanár 7 7 5 5 7         
fizika-
számítástechnika 
tanár 3 2 2 1 0         
tanár – fizika-
tanár MA                 2 
alkalmazott 
fizikus   5 2 0           
informatikus 
fizika       24 40         
fizikus MSc                 5 
 
1. táblázat. Fizikatanári és fizikusi tanulmányokra felvett hallgatók száma nappali tagozaton 

(egészidős képzés) 

* 2002-ig: egyszakos fizikatanár képzés is indult.  
 

 

Felvettek száma 
levelező tagozat 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

fizika BSc      10 0 0  
fizika tanár KL 5 4 5 0 2 0    
fizika tanár DL 
(egyetem) 

 5 8 6 11     

fizika tanár DL 
(főiskola) 

 5 2 4 1     

tanár–fizikatanár 
MA 

        4 

 

2. táblázat. Fizikatanári tanulmányokra felvett hallgatók száma levelező tagozaton (részidős 
képzés) 
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Fizika BSc - tanári szakirányt választottak 2007 2008 2009 

matematika tanár szakirány 5 2 0 

testnevelő tanár szakirány 1 0 0 

földrajz tanár szakirány 0 1 0 

Más BSc szakos hallgató fizika tanári 
szakirányt választott 

   

matematika BSc 7 7 3 

kémia BSc 0 0 1 

 
3. táblázat. Fizikatanári szakirányt választók száma 

 
 

Oklevelet szereztek 2005 2006 2007 2008 2009 

fizika tanár 13 16 13 19 9 

alkalmazott fizikus     2   1 

informatikus fizika         7 

fizika BSc         6 

 

4. táblázat. Fizika szakterületi végzettséget szerzettek száma 
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MÚLT, JELEN ÉS A BIZONYTALAN JÖVŐ - FIZIKATANÁR 
KÉPZÉS AZ ELTE-N * 

Tasnádi Péter 
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Meteorológiai Tanszék 

tasi@ludens.elte.hu 
 
 

A MÚLT, AMI ELVESZETT 
Célok 

A szervezett tanárképzés, és ennek általános keretei közt a természettudományos 
tanárképzés a XIX sz. utolsó ill. a XX. sz. első évtizedében alakult ki. A korszerű tanárképzés 
egyik szorgalmazója Eötvös Loránd volt, aki határozottan megszabta a célokat is. 
Meggyőződéssel vallotta, hogy az egyetemen, illetve az e célra alapított Eötvös Kollégiumban  
tudós tanárokat kell képezni. Rektori beszédében leszögezi: 

„…Képezzük tudósokká középiskolai tanárainkat azért, hogy tanítani tudjanak, de azért is, 
hogy pályájukon, amely földi javakkal, dicsőséggel és bizony még az érdemelt elismeréssel is 
alig kecsegtet, ne bénuljon el erejük a mindennap ismétlődő feladatok iránti közönyösségben, 
hogy legyen egy olyan foglalkozásuk is, amely varázsával mindig ébren tartsa törekvésöket  és 
megnyisson előttük olyan utat, amelyen a magasabbra törő emelkedhetik.” 

 (Eö L. A fizika tanításáról az egyetemen (rektori beszéd ) Természettudományi Közlöny 1892, 296) 

 

A tudós középiskolai tanár eszményképe évtizedekig meghatározta a gimnáziumi oktatást 
ill. tanárképzést. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a tudós tanárok által nevelt kiemelkedő 
diákok sora (köztük a Nobel-díjas és világhírű természettudósok) és azok a híres 
professzorok, akik a gimnáziumi katedráról kerültek az egyetemre. Természettudós tanáraink 
közt érdemes megemlíteni a Fasori Gimnáziumban működő Mikola Sándor akadémikust, 
Rácz Jánost, Vermes Miklóst, a Nagyváradon tanító Károly Ireneuszt, Novobátzky Károlyt, 
aki a II. Világháború után gimnáziumi tanárból lett az ELTE iskolateremtő elméleti fizika 
professzora, Öveges József piaristát, stb.  

 

Szervezet 
Az alapítók a célok kitűzése mellett a szervezeti kereteket is megszabták. Az egyetemen 

létrejött a Tanárképző Intézet és Kármán Mór javaslatára 1872-ben megalakult az első máig is 
működő gyakorlóiskola, a Trefort utcai „Minta”. A Tanárképző Intézetbe a legjobbak 
kerülhettek be felvételi vizsgával. 

Bár a természettudományos tanárképzés, így a fizikatanár képzés is a II. Világháború után 
szervezetileg elvált a kutató-képzéstől, a tudós-tanár eszményképe megmaradt, s az egyetem-
gyakorlóiskola rendszer jól működött. Az ELTE képzését a tanárképzésben a kétszakosság 
jellemezte.  

 
 



Kárpát-medencei körkép – A magyar nyelvű fizikatanár képzés 

102 

A tanárképzés szerepe 
Egészen a nyolcvanas évekig a kétszakos képzés domináns szakja a „mat-fiz” és a „kém-

fiz” volt, ami a tanárképzés mellett komoly természettudományos értelmiségképző szerepet is 
betöltött. 

A kutató és tanárképzés közötti alapvető eltérést nem a tantervek különbségei, hanem a 
hallgatói létszámok jelentették. A tanár szakos évfolyamok létszáma nagyobb, a kutatóké 
lényegesen szűkebb volt. Az ELTE-n az 1970 –es évek elején a végzett matematika és fizika 
szakos tanárok száma 100 körül, a biológia és kémia tanárok száma 50 körül ingadozott, ezzel 
szemben a kutató matematikus, fizikus, vegyész évfolyamok létszáma 20 fő körül volt. A 
szűk létszámkeretek miatt a kutatói szakokra nehezebb volt bejutni. A kutatói és tanári képzés 
fő vonalaiban megegyezett ugyan de mélységében egyre inkább szétvált. A szaktárgyi 
ismeretek mélységében mutatkozó különbségek ellenére a tanár szakon végzettek nem csak 
közoktatásban tudtak munkát találni, szívesen alkalmazták őket az alap- és az alkalmazott 
kutatásban is. Így a számítógépek megjelenésével kialakuló informatika-oktató és 
szakembergárdáját kezdetben nagyrészt „mat-fizesek” alkották.  

A tanárképzés magas létszáma szinkronban volt az iskolai igényekkel. A középiskolai 
oktatás bővült, a természettudományos óraszámok viszonylag magasak voltak, s a 
természettudományos tárgyak között a fizika domináns szerepet töltött be. 

A természettudományos kutatások súlypontja azonban fokozatosan a biológia felé tolódott 
és a nyolcvanas évektől kezdve a hallgatók a matematika tanárszak mellé már egyre inkább 
nem a fizikát, hanem az informatikát választották. Csökkeni kezdtek tehát a fizika tanárszak 
létszámai. 

 

A nyolcvanas évek és a rendszerváltozás 
A rendszerváltozás tágra nyitotta az egyetemek kapuit és néhány képzés kivételével (pl. 

orvos) nem korlátozta a szakok létszámát. A felvételi létszámok több mint kétszeresére 
nőttek. Ez először a tanárképzésben is növekedéshez vezetett, de a hallgatók érdeklődése 
gyorsan a kutató szakok felé fordult, a tanárszakok, s ezen belül a fizika tanárszak létszáma 
gyorsan 40-60-ra, majd a 2000-es évekre 10-20-ra csökkent. A létszámcsökkenéssel 
párhuzamosan hosszabb ideje jól érzékelhető volt, hogy a jelentkezők képzettsége, tehetsége 
hozott tudásuk, és általános műveltségük vonatkozásában egyaránt folyamatosan gyengült.  

A csökkenésnek kétségtelenül volt ideológiai indíttatású oka is, a korábbi rendszer vezetői 
úgy gondolták, hogy a materializmus megalapozói a természettudományok. A történelem 
azóta világosan megmutatta, hogy a természettudományi képzés nem az ideológia, mint 
inkább a technikai-gazdasági fejlődés szempontjából fontos. Ennek ellenére a rendszerváltás 
után a természettudományok hangsúlyos tanítását sokan összekapcsolták a bukott 
ideológiával és elérték, hogy a természettudományok súlya a közoktatásban radikálisan 
csökkenjen. Hibás, az ország gazdasága szempontjából káros lépés volt, amit máris jelez a 
műszaki felsőoktatás színvonalbeli és létszámbeli visszaesése, a gazdasági fejlődéshez 
elengedhetetlenül szükséges műszaki szakember utánpótlás hiánya.  

Többször előbukkant a főiskolai és egyetemi szintű tanárképzés egységesítésének igénye 
is. Ennek első lépéseként 1997-ben a tanárképzési képesítési követelményekre vonatkozó 
kormányrendelet egységes szabályozást vezetett be a pedagógiai és pszichológiai, valamint 
szakmódszertani képzésre, jelentősen megerősítve a tanárképzés pedagógia- pszichológiai 
részét. 
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A JELEN 
Természettudományos tanárképzés a kétlépcsős Bolognai rendszerben 

Ebben a romló helyzetben következett be a hatalmi kényszerrel egészségtelen gyorsasággal 
áterőltetett „bolognai rendszer” bevezetése. Az európai szintű reform útját kijelölő bolognai 
folyamatról az utóbbi években már kötetnyi írás jelent meg, ezért céljait most nem idézzük, 
csak a tanárképzésére gyakorolt hatásával foglalkozunk. Ez azonban nem intézmény 
specifikus, tehát röviden össze kell foglalnunk a tanárképzés általános jellemzőit. 

Az alapvető vonások a következők: 
― Tanárképzés csak mesterképzésben létezik, tanárszakra tehát érettségi után azonnal nem 

lehet jelentkezni 

― A tanári mesterképzés a többi természettudományos képzéssel szemben nem négy 
féléves 120, hanem öt féléves 150 kredites képzés. A mintatantervek szerint haladó hallgató 
tehát januárban kapja meg a tanári diplomát 
― A tanárképzés alapvetően két szakos, azaz a mesterképzésbe két szakon kell belépni 

― Egyetlen, egységes tanár szak létezik, azt hogy a tanár milyen tantárgy tanítására 
jogosult, az dönti el, hogy a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott 
szakterületi modulok közül melyiket végezte el. A tanárszakot végzők ennek megfelelően 
tanár bölcsészdiplomát (Master of Arts) szereznek, az elvégzett szakterületi modulok 
megjelölésével. 
― A kétszakos képzés előkészítésére az alapképzésben a fő szak képzésének 

megkurtításával 50 kredites második szakos modult és 10 kredites pedagógia-pszichológia 
modult kell felvenni. 
― A mesterképzésbe belépéshez felvételi vizsgát kell tenni. 

Mindezekhez rendkívül részletes rendeleti szabályozás járul, ami a képzés pedagógiai-
pszichológiai oldalát az eddigihez képest erősen megnöveli. 

A tanári szakirány felvétele az alapszakon azt jelenti, hogy a hallgató az alapszakos 
tantervi moduljainak 1/3 részét 85%-ban egy másik alapszak tárgyaival, 15%-ban pedig 
pedagógiai-pszichológiai tárgyakkal helyettesíti. A mesterszakos képzésbe a hallgatók tehát 
két szakjukon erősen aszimmetrikus alapképzéssel lépnek be. (Pl. a kémia fizika szakos 
mesterképzésbe a kémia alapszakról erős kémia és sokkal gyengébb fizika tudással, a fizika 
alapszakról pedig erős fizika és sokkal gyengébb kémia tudással kerülnek.) A 
természettudományos tanárszakokon ezt az aszimmetriát a tantervek igyekeznek 
kompenzálni. (A kémia fizika szakos példát folytatva, a mesterszakon a kémia alapszakról 
érkezők több fizikát, a fizikáról érkezők pedig, több kémiát kell tanulniok). Összességében 
azonban, a korábbi kétszakos képzés azonos értékű szakjaihoz képest most egyik szakjukon 
sokkal gyengébb képzettséggel rendelkező tanárok hagyják majd el az egyetemet. 

A pedagógia-pszichológia képzés lényegében a mesterképzésre koncentrálódik, s ez azt 
eredményezi, hogy mesterképzésben szisztematikus szakmai képzés már alig-alig folytatható. 
Mindez a kilépő hallgatók szakmai képzettségének elsősorban a második szakjukon 
jelentkező csökkenéséhez vezet. Durván azt mondhatjuk, hogy a korábbi képzésben a 
hallgatók egy teljes félévvel több szakmai anyagot tanultak, mint most az egy félévvel 
hosszabb kétciklusú folyamatban. 
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A fizikatanár képzés jelene 
A helyzetet legvilágosabban a tanári szakirány választás adatai jellemzik. 
 

 2006/07 2007/08 2008/09 

Környezettan BSc 5 5 0 

Biológia BSc 26 6 11 

Fizika BSc 11 13 7 

Földrajz BSc 15 9 7 

Matematika BSc 64 44 27 

Kémia BSc 2 1 3 

össz: 123 78 55 

 
A jelentkezések lényegében azt mutatják, hogy a tanári mesterképzés első három évében 

természettudományos tárgyakban a TTK-n számottevő tanárképzés nem lesz. Tetézi ezt, hogy 
a matematika tanárképzés sem kecsegtet semmi jóval. 

A bolognai képzés közepén tartva egyértelműen megállapíthatjuk: a tanárképzés 
problémáinak egyikét sem oldja meg a jelenlegi kétciklusú rendszer, sőt a 
természettudományos tanárképzés a megszűnés határára sodródott. Vegyük sorra a 
várakozásokat. 

Érettebb korra tolódó pályaválasztás. Nos, a tanári szakirányt az első év végén kell 
felvenni. Addig a hallgató szakmai alaptárgyakat tanul, a tanári hivatás felé orientáló 
tárgyakkal nem találkozik. A tanári modul felvétele azonban olyan „egyirányú utca”, 
amelyből egzisztenciateremtést ígérő, elfogadható kimenet csak a tanári mesterképzés felé 
vezet. Ha a hallgatónak - pl. sikertelen mesterképzési felvételi miatt - a BSc diploma után ki 
kell lépnie a képzésből, elhelyezkedési esélyei sokkal gyengébbek, mint nem tanári 
szakirányon végző társainak, hiszen azok alapszakjukból másfélszer annyit tanultak. Hasonló 
a helyzet akkor is, ha a hallgató mégis az alapszakra épülő szakmai mesterképzésbe kíván 
felvételizni. 

Csoda hát, ha a tanári szakirányokat kevés hallgató választja? Az ELTE TTK-n az első 
BSc-évfolyamok esetén ez a jelentkezés még csak mintegy felényi tanár-szakost ígért, mint 
amennyi a korábbi évek másodéveiben tanult. A következő évfolyamon már kevesebb, mint 
az ötödét. 

A kontraszelekció kérdése. A régebbi képzésben a kutató szakok elszívó hatásától féltettük 
a tanárokat. Most a jelentkezés adatai arra utalnak, hogy már csak az igazán elhivatottak és a 
más szakirányra bejutni nem tudók választják az „egyirányú utcát”. Maradnak hát a „szentek” 
és az alkalmatlanok. A mesterszak felvételijével az utóbbiakat talán kiszűrhetjük, de akkor 
vészesen kevesen maradnak a leendő tanárok. 

A szakmai tudás. Mindnyájan emlékezünk nagyhatású, megkérdőjelezhetetlen tekintélyű 
tanárainkra. Tekintélyük alapja szinte minden esetben mély, széles szakmai tudásuk volt. Nos, 
ezt a biztos szakmai tudást egyik szakjukon valószínűleg kihúzzuk hallgatóink alól. Hogy 
pótolja, pótolhatja-e a pedagógiai módszertani többlet a szakmai veszteséget? Nem tudjuk!! 
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VAN-E JÖVŐ? 
Hisszük, hogy igen, de a kép nagyon negatív. Nem nehéz megjósolni, hogy a jelenlegi 

rendszert folytatva tíz tizenöt éven belül, legalábbis természettudományi területen óriási 
tanárhiány keletkezik. Óhatatlanul felrémlik a szükségállapot, amikor gyorstalpaló pedagógia-
pszichológia tanfolyamok után BSc diplomásokat engedünk katedrára, s ezzel visszájára 
fordul a kétciklusú képzés színvonal emelési szándéka (még emlékezünk a képesítés nélküli 
tanító és tanár kategóriára), vagy ha úgysem tudjuk tanítani, hát tovább csökkenthető a 
természettudományos tantárgyak óraszáma. Mindkét folyamat elfogadhatatlan.  

A tanárképzéssel kapcsolatos problémák gyökere véleményünk szerint a kétciklusú képzés 
bevezetésében rejlik. A Rektori Konferencia Bologna Bizottsága a folyamat törvényi 
szabályozása előtt állást foglalt, hogy az orvos, jogász, művész és hittudományi képzésben 
nem célszerű a kétciklusú lineárisan egymásra épülő képzés bevezetése. Úgy véljük, a 
tanárképzés ugyanebbe a kategóriába sorolható és sorolandó. A hiba még nem vezetett 
végzetes következményekre, ne restelljük a gyors korrekcióval történő javítását. A 
tanárképzést is emeljük ki a kétciklusú képzések közül. Amint a fenti részletes analízis mutatta, 
ezzel megszüntethetjük a kétszakos képzés legfontosabb problémájáét, a szaktárgyi képzések 
aszimmetriáját. Kiemeljük továbbá a harmad év utáni mesterképzésbe beléptető felvételi 
vizsgát. Ezzel kompenzáljuk a hallgatókat az esetleges elhelyezkedési gondokért. A tanár 
„túltermelés„ is megakadályozható, hiszen a felvételi létszámok korlátozhatóak. 

Befejezésül még egy gondolat. A bolognai folyamat egyik meghatározó indoka az 
egységes európai oktatási szektor kialakítása volt, amely az egységes európai munkaerőpiacot 
látja el azonos értékű képzéssel rendelkező értelmiségi munkaerővel. Úgy gondoljuk, hogy a 
tanárképzés erős anyanyelvi kötöttsége azt jelenti, hogy tanárt minden nemzet saját magának 
képez, a tanárok tudása csak nehezen konvertálható a különböző országok között. Nem kell 
tehát félnünk attól, hogy kárt okozunk a tanárképzésnek a bolognai folyamatból való 
kiemelésével.  
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BEVEZETÉS 
A szlovákiai tanárképzés (beleértve a magyar kisebbségi tanárképzést is) történelmének 

fejlődése bonyolult múltra tekint vissza.  Jól ismert tény, hogy a 2. világháború után a ki- és 
betelepítések következtében a szlovákiai magyarság szinte értelmiségi réteg nélkül maradt. 
Magyar nyelvű alap- és középiskolák 1950-ig nem voltak. Az értelmiség-hiány pótlásában 
elsősorban pedagógusokra volt szükség. Ebben az időben nagy gyorsan hathetes 
tanfolyamokon készítették fel az érettségivel (több esetben azzal sem) rendelkező fiatalokat a 
tanítói teendők ellátására. 
 

A MAGYAR NYELVÜ TANÁRKÉPZÉS FEJLŐDÉSÉNEK RÖVID ÁTTEKINTÉSE 
A 2. világháború után a magyar pedagógusképzés (1946.IV.7) törvényrendelet értelmében 

indulhatott meg, amikor megalakultak az egyetemek pedagógiai karai: Pozsony (1947- 
Bratislava), majd a következő évben kihelyezett konzultációs központjai Besztercebánya, 
Kassa, és Nyitra (B. Bystrica, Košice, Nitra). Így 1949-ben a pozsonyi Egyetem Pedagógia 
Karán tanulhattak már a megalakulóban levő magyar iskolákra készülő tanítójelöltek is. 

Újabb változást a 66/1953 sz. Kormányrendelet jelentett: megalakult a négyéves képzési 
idejű Pedagógiai Főiskola (Pozsony – átveszi a gimnáziumi tanárképzést), valamint a kétéves 
képzési idejű Felsőfokú Pedagógiai Iskolák (az általános iskolák felső tagozatának 
szaktanítóit képezték). Csehszlovákiában 8 ilyen intézmény közül 3 Szlovákiában alakult 
(Pozsony – az általános iskolák felső tagozatának magyar tanítóit képezte). A magyar nyelvű 
gimnáziumi tanárok képzése a Pedagógiai Főiskolán történt részben magyar nyelven oktatott 
szakcsoportokban.  

Ez az állapot sem élte túl az 5-éves átlagos élettartamot, mivel 1959-ben kormányrendelet 
megszünteti a Pedagógiai Főiskolát, Felsőfokú Pedagógiai Iskolákat és a Pedagógiai 
Gimnáziumokat. 

Helyettük megalakultak a Pedagógiai Institutok (Intézetek) az alapiskola alsó és felső 
tagozata pedagógusainak képzésére (a gimnáziumi tanárképzés az egyetemekre került vissza). 

Az 57/1959 sz. kormányrendelet értelmében, tehát a szlovákiai tanítóképzésnek egy újabb 
reformkorszaka kezdődött, amikor az alapiskolai tanítóképzés is szerves részévé vált az 
egyetemi hálózatnak ( 19 ilyen intézmény alakult). Az 1960/61 tanévtől a magyar tanítók 
képzését a Nyitrán  megalakult intézet (institút) vette át. 

Az institutok mindössze 5-éves működése alatt újabb és újabb változások követték 
egymást az oktatási folyamat tartalmát és struktúráját illetően. A 166/1964 sz. 
törvényrendelettel újabb változás következett, mivel megalakultak a Pedagógiai Fakultások 
(összesen 12, ebből  4 Szlovákiában – Besztercebánya, Nyitra, Eperjes, Nagyszombat). Az 
intézmények többsége egyetemi karként alakult, néhány pedig önálló intézmény lett, főiskolai 
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jogkörökkel. Nem vitás, hogy az intézetek működésében mély nyomokat hagytak az 1968-ban 
bekövetkezett események is. 

Az elmondottakból láthatjuk, hogy szervezett formában a magyar alapiskolák tanítóinak 
képzése az 1953-ban megalakult Felsőfokú Pedagógiai Iskolában kezdődött. A magyar 
iskolák részére folyó tanítóképzés (kivéve a gimnáziumokat) 1960-ban került szervezett 
formában Nyitrára, majd az 1977/78 tanévtől a gimnáziumi tanárképzés is. A szlovákiai 
magyar tanítóképzés az eltelt több mint 50 év alatt hasonlóan a szlovák tanítóképzéshez nagy 
változásokon ment keresztül. 

A magyar tanítóképzést az általános reformsorozatokon kívül még egyéb körülmények is 
befolyásolták. A reform sorozatokból érdemes kiemelni, hogy az 1977/78-as tanévtől kezdve 
Csehszlovákiában országosan bevezetésre került az egységes tanárképzés, ami azt jelentette, 
hogy a Pedagógiai Fakultásokon is az egyetemekhez hasonlóan országosan elfogadott 
egységes tantervek szerint kezdődött az oktatás. Ezt az időszakot követően az 1989-ben 
történt politikai események nagymértékben befolyásolták a szlovákiai tanárképzés helyzetét. 

 

AZ 1989 UTÁNI HELYZET 
A politikai fordulat után az önálló pedagógiai fakultások főiskolákká, ill. egyetemekké 

formálódtak önálló jogkörökkel és autonómiával, amely állapot az önálló Szlovákiában 
(1993.I.1) továbbra is megmaradt. A további fejlődést Nyitra példáján próbálom illusztrálni: 
A  SZNT 140/1992 sz. törvényrendelete a Nitrán működő két főiskola (Pedagógiai Fakultás  
és Mezőgazdasági Főiskola) fúziójaként létrehozta a Nitrai Egyetemet. Egyidőben 
(1992.II.27) a SZNT határozattal javasolta az egyetemen a Nemzetiségi Kultúrák Karának 
létrehozását is. 
Az egyetem azonban (július 1.- november 12., közötti időszakban) nem tudta megkezdeni 
tényleges működését, ezért a SZNT (1992.XI.18) az 563/1992 sz. rendeletével az egyetemet 
ismét két főiskolára osztotta. Ez után az egymástól függetlenül működő két intézmény máig is 
önállóként megmaradt: Pedagógiai Főiskola (1992-1996,  3 karral), majd időközben 
megváltoztatott Konstantin Egyetemre (1996. X. 23), ma már 5 karral, valamint a Szlovák 
Mezőgazdasági Egyetem. 

Az egyetem átalakulási folyamata végül is további 10 év eltelte után (2003. XI.11.) az 5 
karnak - a Középeurópai Tanulmányok Karának a  megalakulásával egyenlőre befejeződött. 

Mivel a magyar hallgatók nagy többsége erre a karra került, a korábbi tagozatos forma 
megszűnt. A magyar tanárképzést az egyetemen (1996-tól) rövid ideig magyar nemzetiségű 
rektor-helyettes irányította, majd (1999-től) az egyes karok dékán-helyetteseit bízták meg a 
magyar képzés felügyeletével. Az 5-ik kar megalakulásával a magyar nyelvű képzés 
irányítását a karon megalakult kari vezetés vette át teljes egészében. 

A Pedagógiai Főiskolán a 3 karon kívül a Nemzetiségi Kultúrák Intézete is megkezdte 
működését (a Pedagógia Karon megmaradt a Roma Kultúra Tanszék, amely 1991-ben alakult, 
és máig is működik). 

Az 1994-ben megvalósult szigorú akkreditáció után megkezdődött az oktatási folyamat 
átalakításának kezdeti fázisa, amelynek keretén belül áttértünk a kétszintű oktatási folyamatra 
(3+2 év) és az értékelés kredit rendszerének kísérleti fázisára. A diákoknak szabadon 
megválasztható szakpárosításokat engedélyeztünk, így a fizikával előforduló párosítások 
száma jóval meghaladta a tízet is. Megtörtént a tanterv innoválása is és az átdolgozott 
tantervek bevezetésével egyidőben kísérleti jelleggel érvényességbe lépett a diákok 
teljesítményének pontozásos értékelése (az egyetemen elsőként a TTK-n érdemjegy helyett 
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egy elfogadott helyi – kari pontozásos rendszer lépett érvénybe, amely végül is elvezetett a jól 
ismert kreditrendszer bevezetéséhez – Bolognai egyezmény értelmében). 

A nyitrai magyar tanítóképzést értékelve elmondható, hogy az első tíz évet a fellendülés 
korszakának tekinthetjük, majd a következő 20 év elég küzdelmes időszakot jelentett, s talán 
az 1989 utáni időszak, ha nehézkesen is, de ismét némi pozitívumot hozott, mivel bővült a 
magyar tagozat és 1991-ben a főiskola statumába bekerült a magyar tagozat létezéséről szóló 
rendelkezés is és 2003-ban pedig megalakult a már említett Középeurópai Tanulmányok Kara 
is. 

Érdemes talán itt megemlíteni, hogy 1975-1990 között Nyitrán már nem nyíltak magyar 
nyelvű tanítói szakok, de korlátozták bizonyos szaktárgyak szlovák nyelvű tanítóinak a 
képzését is. Ez várhatóan tanítóhiányban mutatkozott főleg magyar vonatkozásban. Ez látható 
a következőkből is: 1962-1978 között, tehát 17 év alatt Nyitrán a magyar tagozaton 1850 
pedagógus szerzett diplomát, ebből 350 alsó tagozatos és 1500 felső tagozatos tanítói szakon. 
1979 – 1990 között újabb 12 év alatt csupán 500 diák végzett, ebből 330 alsó tagozatos volt. 
Így a már gimnáziumi képesítésű végzős magyar tanárok száma csupán 170 volt 1. Ez alatt 
az idő alatt nemcsak a diákok összlétszáma csökkent, hanem a magyar oktatóké is csaknem a 
felére. 

Kedvezően alakult a helyzet közvetlenül a rendszerváltás után, mivel 1994-2004 között 
évente átlagosan több mint 600 hallgató tanult magyar nyelven, de viszont bizonyos 
tanszékeken a tantárgyakat kisebb – nagyobb mértékben szlovákul tanulták a hallgatók, sőt 
voltak tanszékek ahol kivételesen csak szlovák nyelven folyt az oktatás. Az elmúlt közel 50 
évben több mint 5000 magyar pedagógus szerzett diplomát Nyitrán, ami jó közelítésben a 
magyar iskolákban működő (működött) pedagógusok több mint 80%-át teszi ki, leszámítva 
már a nyugdíjba vonult kollégákat is. 

 

A MAGYARNYELVŰ FIZIKA TANÁRKÉPZÉS NYITRÁN 
A Konstantin Egyetem Fizika Tanszéknek a szlovákiai fizika szakos tanítók és tanárok 

képzésében (főleg magyar vonatkozásban) fontos szerepe volt és még van is. Az Egyetem 
TTK-án van pillanatnyilag is csak az egyetlen Fizika Tanszék Szlovákiában, ahol még lehet 
ugyan korlátozott mértékben fizikát magyar nyelven tanulni, (a tanszék személyi 
állományától függően), mivel a szlovákiai magyar nyelvű felsőoktatási intézmények egyikén 
sem (Középeurópai Tanulmányok Kara, Sellye János Egyetem) található fizika tanszék. A 
tanszék 1962. IX.1-én alakult az akkori Pedagógia Intézet Matematika és Fizika Tanszékétől 
leválva. A tanszék magyar csoportja lényegében véve a megalakulástól a közelmúltig 
zökkenőmentesen működött. A tanszék különösen magyar vonatkozásban volt kedvező 
helyzetben, mivel 1962-től 4 magyar oktatója volt és ezen kívül 1975-től ( kezdetben 
óraadóként, majd 1990-től főállásban) haláláig egy budapesti vendégprofesszor (Cornides 
István) is tanított a tanszéken. Ez az oktatói csoport 1980-ig szakmailag nagyon 
megerősödött, mivel mindannyian megszerezték a tudományos fokozatot és a docensi 
habilitációt, majd egyikük a professzori inaugurációt is (a dolgozat szerzője). Ez a csoport el 
tudta látni 80-90%-ra a teljes tanterv magyar nyelvű tanítását fizikából a szlovák csoportokkal 
azonos szakmai szinten. Ezen kívül képesek voltak szlovák nyelven is oktatni. Pl. a dolgozat 
szerzője tanszékvezetői beosztásban (1989-2006-ig, közben 1999-2002 dékán-helyettesként, a 
tanszék megalakulásától számítva pedig tanszékvezető helyettesként) hosszú időn keresztül 3 
alaptárgyat a szlovák és magyar nyelvű csoportokban is párhuzamosan tanított, amíg erre 
igény volt. 
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A tanszék jelenlegi oktatói állománya a magyar nyelvű oktatás szempontjából: 
1 professzor 65 évnél idősebb, nyugdíjas, főállásban (magyar nyelven is oktathat), 
1 docens 65 évnél fiatalabb (szükségszerűen magyar nyelven is oktathat), 

1 docens 65 évnél idősebb (nyugdíjas, óraadóként magyar nyelven is oktathat), 
1 adjunktus PhD fokozattal (tanszékvezetői beosztásban, magyar nyelven is oktathat). 

Ebből látható tehát, hogy még ma is képes volna a tanszék részben magyar nyelven tanítani 
a fizikatanári szak iránt érdeklődőket, ha volna megfelelő érdeklődés az érettségiző diákok 
között a tanári pálya iránt. 

Mint az előzőekből látható 1978-ig csak az alapiskola felső tagozata fizika szakos tanítóit 
képeztük s ez alatt a 16 év alatt 595 fizika szakos tanító végzett, ebből 202 a magyar 
tagozaton. Az egységes tanárképzés bevezetése (1978) után már a gimnáziumi tanárképzés is 
a hatáskörünkbe került. Az 1978 -1995 időszakban összesen 283 fizika szakos tanár végzett, 
ebből viszont csak 18 a magyar tagozaton. Az egyetem megalakulásától 1996 - 2009 
időszakban az összes 217 végzős fizika szakos közül 62 végzett a magyar tagozaton. 

A továbbiakban szeretném még megjegyezni, hogy tanszékünk a többszöri akkreditációt 
túlélve megtartotta a megkövetelt tudományos színvonalat és a hozzá tartozó jogosultságokat.  

A tanszék a tanárképzés (bakkalariátusi és mesterfokú szint) mellett az utolsó 
akkreditációtól anyagfizikából (fizikus képzést) is megkapta a mindkét szintű képzési 
jogosultságot. Sőt anyagfizikából a doktoranduszi képzésre is jogosultak vagyunk.  

A fizika tanításának doktoranduszi képzési formáját valamint a habilitációk és 
inaugurációk jogosultságát az 1994-ben lezajló akkreditációtól mindmáig (a jogosultság 
lecsengéséig 2010-ig) tudjuk tartani, és a jelenleg befejezéséhez közeledő komplex 
akkreditáció során is kezdeményeztük ezen jogosultságok  további fenntartását. 

Az Akkreditációs Bizottság rövidesen várható döntését több szigorú követelmény 
teljesítése is befolyásolja, pl: 

-  a mesterfokú képzés a doktori iskola a habilitációk és inaugurációk garantálásához a 65 
évnél fiatalabb (főállású) professzorok és docensek száma a  tanszéken (egyetemen), 
- az egy professzorra, docensre és PhD-vel rendelkező oktatóra eső hallgatók száma (nem 
haladhatja meg a 20), 

- a tanszék tudományos teljesítményének színvonala (hazai és nemzetközi projektek 
száma, referált folyóiratokban megjelent publikációk, …). 

Az Akkreditációs Bizottság döntése alapján a felsőfokú intézményeket várhatóan három 
csoportba rangsorolják majd: 

- egyetemi szintű felsőfokú intézmény (garantálja a mindhárom fokú képzést és főleg 
alapkutatást végez, csak ez az intézmény használhatja az „egyetem“ megjelölést), 

- főiskolai szintű felsőfokú intézmény (garantálja az alapfokú, valamint mesterfokú képzést 
és kivételes esetben a harmadfokú képzési jogosultságot is megkaphatja, ezenkívül főleg 
alapkutatást végez), 

- átmenetileg léteznek pillanatnyilag  besorolás nélküli felsőfokú intézmények (ezek 
türelmi időt kapnak a hiányosságok eltávolítására, ha ez nem sikerül a megadott terminusig 
akkor a főiskolák közé sorolják be, egyenlőre garantálhatják az alapfokú, valamint a 
mesterfokú képzést és  a harmadfokú képzési jogosultságot is megkaphatják),  
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Ez a besorolás nagyon fontos jelentőségű lesz, mivel az érintett intézmény további sorsát 
teljes mértékben megpecsételi (az intézmény további képzési lehetőségeit és az odaítélt 
költségvetését is ez a besorolás határozza majd meg). A besorolás nélküli egyetemek, 
amelyek jelenleg nem tudják teljesíteni mind a hat követelményt, türelmi időt kapnak a 
hiányosságok eltávolítására, ha ez nem sikerül, akkor a főiskolák közé sorolják be.  

A fizika tanárok képzésének további helyzetét igen nagy mértékben befolyásolja az a jól 
ismert tény is, hogy a  diákok érdeklődése a fizika és fizikatanári szak iránt  állandó jellegű 
csökkenést mutat (függetlenül a képzés nyelvétől). Ennek megváltoztatására elég nehéz találni 
és megfogalmazni elfogadható javaslatokat. A tanszéken már különböző csalogató 
trükkökhöz is folyamodtunk: 

- felkutattuk pl., a potenciálisan, ha bár kis számú érdeklődőket (mivel nem tartottunk 
felvételit) és a nyári szünidő elején meghívtuk egyhetes tanszéki tartózkodásra (megtérítve a 
teljes ellátásukat) és megfelelő szakmai programot biztosítva részükre. Sajnos azonban még 
az ilyen csalogatás sem talált minden esetben pozitív visszhangra és nem ismerjük a 
résztvevők végső elhatározását, hogy belépnek-e, vagy sem az első évfolyamba. 

Egy másik próbálkozásunkat még a múlt évben, november végén valósítottuk meg. Egy 
szakmailag és didaktikailag jól átgondolt „A fizika vidáman és komolyan“ című fizikai 
témakörökből összeállított, két tanítási óra terjedelmű demonstrációs kísérletekkel  
kiegészített (a legegyszerűbb mechanikai, villamosságtani jelenségektől az alacsony 
hőmérsékletű szupravezetésen keresztül a fényvezető optikai szálak és az elektron 
hullámtermészetének demonstrálásáig) bemutatóval  meglátogattuk azokat a Nyitra 
környékén található gimnáziumokat (összesen 9-et), ahol potenciális érdeklődőkre 
számíthattunk az egyetemünk (tanszékünk) vonatkozásában. Sajnos ez a kezdeményezésünk 
sem vezetett a várt eredményhez a jelentkezők számát illetően. 

Tanszékünkkel kapcsolatosan szeretném még megjegyezni, hogy igen nagy gondot fordít a 
tehetséggondozásra is (TDK, Fizikai olimpia). Több mint 40 éve a tanszéken működik a 
Fizikai Olimpia Kerületi Bizottsága és 1964-től ketten a FO Központi Bizottságának tagjai 
vagyunk. Ettől az időponttól minden évben garantálom a versenyfeladatok magyar nyelvű 
fordítását (az utóbbi 5 évben nagymértékben besegít egy fiatalabb kolléga). 1983 – 2000  
között tanszékünk volt a Fizikai Olimpia Központi Bizottságának székhelye és 1978 – 2000 
között a csehszlovák, majd a szlovák nemzetközi olimpiai csapat felkészülését biztosító 
konzultációs központ is. Ebben az időszakban több esetben sor került a volt csehszlovák, 
magyar, osztrák és lengyel olimpiai csapatok olimpia előtti találkozójára (Nyitra, Sopron,....). 
A fizikai olimpiában elért eredmények a magyar diákok szempontjából nagyon kedvezőnek 
minősíthetők, főleg a komáromi magyar gimnázium diákjai eredményeinek (de nem utolsó 
sorban tanáraiknak is) köszönhetően. A gimnázium diákjainak a fizikában és matematikában 
elért eredményei a nyitrai kerületben (de szlovákiai viszonylatban is) kimagaslóak. Évente a 
legtöbb első három helyet elfoglaló sikeres megoldójuk van. Több esetben ezek a diákok 
tagjai voltak a szlovák nemzetközi olimpiai csapatnak is, ahol általában szintén sikeresen 
szerepeltek (ezt igazolni tudják a magyar olimpiai csapat kísérői is). 

Tanszékünk 1965-től megszakítás nélkül tartja a kapcsolatot a Szegedi Tanárképző 
Főiskola Fizika Tanszékével. Ez az együttműködés nagyon pozitívan értékelhető, mivel az 
évente megrendezésre kerülő tanulmányi kirándulások szervezésén túlmenően (az utóbbi két 
évben már az ELTE tanösvényére is bemerészkedtünk, Dr. Juhász András tanár úr jóvoltából) 
a tanszékeink tagjai elég rendszeresen látogatják kölcsönösen a testvéri tanszékeket, részt 
vesznek a tanszékek rendezvényein, publikálnak a kiadványaikban (DIDFYZ - nemzetközi 
didaktikai konferencia, tanszéki szemináriumok, TDK,...) 
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A magyarországi együttműködés támogatásában nagy szerepe volt/van a Szlovákiai 
Matematikusok és Fizikusok Egyesületének is. Az egyesületünk a múltban az Eötvös Loránd 
Fizikai Társulattal együttműködésben több esetben lehetővé tette részvételünket a 
Középiskolai és Általános Iskolai Fizikatanári Ankétokon, valamint a Magyarországon 
fizikából megrendezett nemzetközi szakmódszertani GIREP-konferenciákon. 

 

BEFEJEZÉS 
A dolgozatban szerettem volna rövid áttekintést nyújtani a szlovákiai tanárképzés 

helyzetéről. Ennek keretén belül a nyitrai magyar nyelvű fizikatanár képzés helyzetét is 
vázoltam, valamint a pillanatnyilag elérhető lehetőségeket ebben a vonatkozásban. 
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ÚJ KIHÍVÁSOK ÉS ÚTMUTATÁSOK: BS ÉS EPA 
Az utóbbi két évtized jelentős politikai és társadalmi változásokat hozott Németország 

számára. Elegendő csak az 1990-es újraegyesítésre gondolni, vagy a 2004-es nagy mértékű 
EU-bővítésre. Az előbbi folyamat arra ösztönözte a kulturális önállóságukra rendkívül 
gondosan ügyelő tartományokat, hogy egységesebb tanulmányi követelményrendszer 
kialakítására törekedjenek. Utóbbival pedig, főként az ún. Bologna-folyamat keretében, a 
tanárképzés területén is szembesülniük kell az egyes tartományoknak. Először röviden 
bemutatjuk azt a két dokumentumot, amelyet a tartományi oktatási miniszterek konferenciája 
(röv. Kultusministerkonferenz – a továbbiakban KMK) a fizika oktatásában egységes 
irányelvként fogadott el. 

A tartományi sajátosságok mellett is közös jegye a német oktatási rendszernek, hogy a 10. 
osztály végére egyfajta „közepes iskolai végzettségre” (Mittlerer Schulabschluss) juthatnak el 
a tanulók. Az ehhez szükséges követelményeket a „Képzési Standardok” c. dokumentum 
(Bildungsstandards – rövidítve BS), valamint annak tantárgyakra lebontott változata foglalja 
magában [1]. A fizikára vonatkozó követelmények az alábbi táblázatnak megfelelően négy 
kompetenciaterületre osztva fogalmazódnak meg: 

Szaktudás 
(Tartalom) 

Fizikai jelenségek, fogalmak, elvek, tények, 
törvényszerűségek megismerése és az 
alapelképzelésekhez való hozzárendelése  

Ismeretszerzés Kísérleti és más vizsgálati módszerek, valamint 
modellek alkalmazása 

Kommunikáció Tárgy- és szakszerű információk elemzése és cseréje 

Értékelés Különböző környezetben előforduló fizikai tényállások 
felismerése, rendszerezése és értékelése 

A BS az itt felsorolt négy kompetenciaterület mindegyikét konkretizálja. Mi itt csak 
vázlatosan a szaktudásra (tartalmi követelmények), illetve az ismeretszerzésre vonatkozó 
megszerzendő kompetenciákra térünk ki.  

Az általánosan tartományi szinten elkészített és tartományonként kötelező érvényű 
tantervek tartalmi jellemzőit a BS első kompetenciaterülete fedi le. Itt is csak rövid, táblázatos 
ismertetésre szorítkozunk: 
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Anyag 

Halmazállapotok és 
változásuk 
A testek részecskékből állnak 
Anyagszerkezet  

A testek alakja és térfogata 
Részecskemodell 
Brown-mozgás 
Atomok, molekulák, kristályok 

Kölcsönhatás 

Közvetlen 
Mező (tér) segítségével 
Sugárzás és anyag 
kölcsönhatása 

Erőhatások, tehetetlenségi 
törvény, kölcsönhatás törvénye, 
impulzus 
Elektromos, mágneses és 
gravitációs kölcsönhatás 
Visszaverődés, törés, teljes 
visszaverődés, színek, 
üvegházhatás, felmelegedés, 
ionizáló sugárzás. 

Rendszer 
Egyensúlyi rendszerek 
Áramlások és rezgések 
Áramlások fenntartása 

Erő-, nyomás- és termikus 
egyensúly 
Nyomás-, hőmérséklet- ill. 
potenciálkülönbség által 
létrehozott áramlások 
Elektromos áramkör, termikus 
áramlások 

Energia 

Használható energia 
Energia-szállítás 
Energia megmaradása 
(2. főtétel) 

Fosszilis tüzelőanyagok, szél- és 
napenergia, atomenergia 
Generátor, motor, 
transzformátor, hatásfok, 
entrópia, hőveszteség 
Akkumulátor, hőpumpa, 
hűtőszekrény 
Hővezetés, sugárzás 

Érdemes felfigyelni arra, hogy a tananyag tartalmi felosztása nem a fizika klasszikus 
diszciplínáinak megfelelően történik. Ennek a szempontnak az elemzésére most nem 
vállalkozhatunk.  

A BS második kompetenciaterületét (ismeretszerzés) egy ötlépcsős megismerési 
folyamatra bontás jellemzi: 

Észlelés Jelenség megfigyelése és leírása, a probléma felismerése, a 
meglévő tudásanyag „mozgósítása” 

Rendezés Ismert dolgokra való visszavezetés, besorolás, rendszerezés 

Magyarázat A valóság modellezése, hipotézis felállítása 

Felülvizsgálat Kísérlet, annak kiértékelés, a hipotézis kritikus reflexiója 

Modellalkotás 
Idealizálás, összefüggések leírása, általánosítás, 
elvonatkoztatás, fogalomalkotás, formalizálás, elmélet 
felállítása 

A „kommunikáció” és „értékelés” kompetenciaterületek részletesebb ismertetésétől 
eltekintünk.  
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Az egyes német tartományokban letett érettségi különböző „helyi értékkel” rendelkezett. 
Míg – főként a keleti tartományokban – a 12. évfolyam után lehetett érettségit szerezni, addig 
– főként a nyugati tartományokban – a 13. évfolyam után; az érettségi lefolyásának rendje is 
meglehetősen eltér egymástól. Mára általánosnak látszik az a tendencia, hogy az érettségi a 
12. évfolyammal legyen elérhető. Az érettségi követelmények tekintetében ismételten egy 
KMK megállapodás, az ún. EPA (Einheitliche Prüfungsanforderungen) a mértékadó [2]. A 
fizikára vonatkozó rész előszavában olvassuk: 

„A fizika tantárgy jelentősége a fizika szaktudomány ismertetőjegyeiből adódik. A fizika 
 elmélet által vezérelt tapasztalati tudomány 
 a természetet meghatározott aspektusok mellett szemléli (Aspektcharakter) 
 a formalizálás és matematizálás magas fokával rendelkezik 
 specifikus módszerkészlettel rendelkezik 
 erős alkalmazási vonatkozásokkal és rendkívüli társadalmi jelentőséggel 

rendelkezik 
 történelmi-dinamikus folyamat.” 

Természetesen az itt felsorolt ismertetőjegyek nem akarják a fizikát „definiálni”, pusztán 
utalnak azokra a jellegzetességekre, amelyek az érettségi követelményekben meg kell, hogy 
jelenjenek. A BS-ben már előkerült négy kompetencia-terület alapján fogalmazódnak meg 
ezek a követelmények. A szakismeretek (tartalom) tekintetében a strukturált fizikai tudás 
hangsúlyozása mellett az alapelvek ismeretére, a kísérlet funkciójára és az elmélet 
érvényességi területére, az ésszerű általánosítás képességére és rendszerezésre kerül hangsúly.  
Az elsajátítandó módszerekre vonatkozóan a „jelölteknek tudniuk kell, hogy a ffiizziikkaa  mmóóddsszzeerréétt 
a megfigyelés, leírás, fogalom-alkotás, kísérlet, redukció, idealizálás, modellalkotás, 
matematizálás jellemzi; az érettségizők legyenek képesek a megfigyeléseket és kísérleteket 
iinnffoorrmmáácciióó  sszzeerrzzéésséérree bevetni és az eredményeket az ismert modellek szerkezetébe besorolni; 
legyen saját tapasztalatuk a kkíísséérrlleetteezzééss  mmóóddsszzeerreeiiről (tervezés, végrehajtás, dokumentáció, 
kiértékelés, hiba, értékelés, modern mérési módszerek); legyen tapasztalatuk az 
iissmmeerreettsszzeerrzzééss  ééss  aa  pprroobblléémmaammeeggoollddááss  ssttrraattééggiiááiiról (pl. megfigyelés, intuitív-spekulatív 
felfedezés, hipotézis megfogalmazása, induktív, deduktív eljárás, analóg átvitel, 
modellalkotás).” Az igényes követelmények felsorolása a másik két kompetenciaterületre is 
kiterjed. A fizikán belüli és a fizikáról történő kommunikációs készség alapján a különböző 
ábrázolási módok, a megfelelően használt és alkalmazott szaknyelv, valamint a megszerzett 
ismeretek szabatos előadása, prezentációja és a helyes érvelés elsajátítása tartozik az előírások 
közé. A reflexió kompetenciaterületének ki kell terjednie a fizikai ismereteknek a világ- és 
természetképbe való beillesztésére, a fizika és technika kapcsolatának értékelésére, a fizika 
tudományának a történelmi és társadalmi folyamatokkal való összefüggéseire, valamint a 
személyes, tárgyilagos és kritikai állásfoglalás képességére. 

Hogy miként érvényesülnek ezek az alapvető kompetenciák az egyes – tartományok 
számára készített – tantervekben, azt majd a bajor fizikatanterv bemutatásával (4.) igyekszünk 
érzékeltetni. 

 

FIZIKATANÁROK KÉPZÉSE – DPG-ÁLLÁSFOGLALÁS 
Mielőtt a német, itt konkrétan a bajor iskolarendszer elemeit ismertetnénk, néhány utalást 

kell tennünk a tanárképzéséről és a tanárok jogállásáról. A tartományok zömében az állami 
iskolák a szó szoros értelmében államiak, vagyis fenntartójuk az állam. [Ebben a 
fenntartásban – főként a dologi kiadásokban való részesedés területén – persze az 
önkormányzatoknak is jelentős szerep jut.] Ennek megfelelően a tanárok zöme állami 
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alkalmazott, nem pusztán közalkalmazott, hanem köztisztviselő (Beamter). [Az egyházi és 
magániskolákra természetesen ez nem áll, de azokban is igyekeznek az állami tanárok 
jogállásának megfelelő ellátást biztosítani.] Ilyen módon a tanárok iskolai kinevezésüket a 
tartományi oktatási minisztériumtól kapják. Ez a köztisztviselői jogállás az alapja annak is, 
hogy a legtöbb tartományban, így pl. a bajor tartományban is a tanárok kiképzését kivették az 
ún. bolognai folyamat alól. A 3-5 éves egyetemi, tudományos kiképzést (a tanulmányi idő 
hossza attól függ, hogy később milyen iskolatípusban dolgozik majd a jelölt) a tudományos 
részt az ún. első államvizsga zárja le. [Az államvizsga valójában egy hosszú, 5-6 írásbeli és 7-
8 szóbeli vizsgát magában foglaló, kb. egy szemeszter hosszúságú folyamat.] Ezt kétéves 
„iskolai gyakorlat” követi, majd az ún. második államvizsga. Az együttes eredménytől 
függően lehet köztisztviselői kinevezést kapni. A kinevezést követően meghatározott 
időszakonként az iskola vezetője „szolgálati értékelés”-t („Dienstliche Beurteilung”) készít, 
amelynek eredménye a további előmenetelre vonatkozóan mértékadó lehet. Az egyes 
fokozatokat külön szolgálati „cím” jelöli. Az „al- és bevezető fokozatoktól” eltekintve ez 
gimnáziumi tanárok esetében: „Studienrat” (StR), „Oberstudienrat” (OStR), „Studiendirektor” 
(StD), „Oberstudiendirektor” (OStD). Általában a nem kezdő, fiatalabb tanárok StR, a 
korosabbak, tapasztaltabbak az OStR kategóriába tartoznak. A StD és OStD címeket az 
igazgatóságban tevékenykedők kapják. A szolgálati idő, valamint a családi, szociális helyzet 
mellett ezek a „titulusok” határozzák meg a béreket [3].  

Bár egyes tartományokban a tanárképzést a Bologna-folyamatnak megfelelően 
átalakították, ez a tartományok jelentős részére nem jellemző. A Német Fizika Társulat 
(Deutsche Physikalische Gesellschaft – továbbiakban: DPG) a tanárképzés átalakítását 
fontosnak tartja, de nem feltétlenül a Bologna-folyamatnak megfelelően. Javaslatait tézisek 
formájában 2006. márciusában tette közzé [4]. Részletesebb elemzés nélkül a megfogalmazott 
hat tézis tartalmi összefoglalását adjuk.  

1. tézis: A fizikatanár-képzésnek nem a fizika egyetemi tárgyalásában szokásos 
szakterületek szerinti beosztását kell alapul vennie, hanem sokkal erősebben kell a későbbi 
feladatra koncentrálnia, vagyis arra, hogyan lehet a fizikát fiatal embereknek az egész 
összefüggéseiben, a TV, környezeti tapasztalatok, természetélmények, számítógépes játékok 
stb. hátterét figyelembe véve közvetíteni.  

2. tézis: A tanulók érdeklődése a megfigyelésre, kérdezésre és megértésre irányul, vagyis 
analizáló. „A diákok analitikusan tanulnak és nem szintetikusan vagy szakrendszernek 
megfelelően. Az érdeklődő kérdezésből jön létre a részlet-ismeret, nem pedig fordítva.” – 
hangsúlyozza a dokumentum. 

3. tézis: A leendő tanárok úgy fogják később a saját óráikat tartani, ahogyan azt maguk az 
egyetemi oktatásban megtapasztalták. Ennek megfelelően egyetemi tanulmányaik során 
példákon keresztül meg kell élniük, hogyan alakíthatják saját óráikat később tanárként a 
tanulók szintjének megfelelően, magukkal ragadóan, lelkesen. Az egyetemeken tanítóknak 
ennek megfelelő oktatást kell biztosítaniuk. 

4. tézis: A kétszakos tanárképzést a DPG helyesli. Ugyanakkor, mivel a rendelkezésre álló 
idő két szak alapos elsajátítására rendkívül rövid, ezért azt hatékonyan kell kihasználni. A 
DPG követeli a tanárképzésben előírt neveléstudományi tárgyak és óraszámok csökkentését, 
helyette a tanítandó szak kompetenciájának növelését, vagyis több szakdidaktikát ajánl. 

5. tézis: A fizikatanárok képzése saját jogú (sui generis) stúdium kell, hogy legyen. Vagyis 
nem a meglévő fizikus-képzés „kistestvére”, hanem a későbbi feladatvégzést mindenkor szem 
előtt tartó önálló kurzus. A tanárképzés sajátos értékrendszere kell, hogy kifejezésre jusson a 
képzésben. 
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6. tézis: Az oktatást a kutatási eredményekben jártas professzoroknak kell végezniük. Így 
garantálható, hogy a szakmai naprakészség a szakdidaktikai szükségletekkel harmóniába 
kerüljön. 

A DPG az említett dokumentumban a megvalósításhoz vezető utat is vázolja. Ezekre itt 
nem térünk ki. Utalunk azonban egy másik DPG-dokumentumra is, amely a Bologna-
folyamattal kapcsolatosan látott napvilágot [5]. Ebben a PhD-megszerzését mint a Bologna-
folyamat harmadik szintjét a DPG károsnak tartja, mivel az nem az igazi kutatói 
tevékenységre ösztönöz. 

 

A NÉMET (BAJOR) ISKOLA- ÉS OKTATÁSI RENDSZER NÉHÁNY ELEME 
Mielőtt a bajor fizikatanterv részleteire kitérnénk, vessünk egy pillantást a bajor tartomány 

iskolai rendszerére. A bajor tartomány nagyságát és lélekszámát tekintve (80 ezer km2, 12 
milliós lakosság) Magyarországgal összemérhető. Történelmi hagyományaink révén pedig 
sok szállal fűződünk egymáshoz. [Pl. A Passauban nyugvó Bajor Gizella volt az első magyar 
királyné.] Ugyanakkor a nemzetközi PISA-felmérésekben Bajorország minden területen a 
legjobbak között szerepel: a természettudományok tekintetében Finnország, Japán és Korea 
után a negyedik.  

A bajor gyerekek négyéves alapiskolai (Grundschule) képzés után kerülnek a továbbvezető 
iskolákba. A tanulmányi eredménytől függően a legjobbak gimnáziumba, az átlagos 
tehetségűek reáliskolába (Realschule), a gyengébbek „felső iskolába” (Hauptschule) kerülnek. 
Sokat bírálják ezt a viszonylag korán történő szétválasztást. A bajor hivatalos (és általában a 
társadalomban is elfogadott) álláspont azt hangsúlyozza, hogy a korai szétválasztás ellenére 
lehetőség van a későbbi (ún. „második képzési út” szerinti) továbbtanulásra. A közoktatásban 
megszerezhető végzettségek mindegyike központilag szervezett vizsga-sorozattal érhető el, de 
a vizsgák eredményébe az utolsó egy-két évfolyam is beszámít. A Hauptschule-t a 9. osztály 
utáni ún. „minősítő záróvizsga” (Qualifizierender Hauptschulabschluss) zárja, a Realschule a 
10. osztály végén a „Mittlere Reife” („Mittlerer Schulabschluss”) megszerzésével fejezhető 
be. Ennek a követelményeit fogalmazza meg a BS. Az érettségi vizsga jelenleg a 13. osztály 
után tehető le. Ez változik meg 2011-től. Ebben az évben fognak az első, nyolcosztályos 
gimnazisták (egyszerre az utolsó kilencosztályosokkal) érettségizni. Az érettségi új változata a 
következő elemekből áll. Az utolsó két év ún. „kvalifikációs fázis”. A négy szemeszterben 
összesen negyven jegyből maximálisan 600 pont szerezhető, amihez az érettségi vizsga 300 
pontja adódik hozzá. Ezt a pontszámot számítják át az iskolai rendszernek megfelelő 
osztályzatra, amely az érettségi eredménye lesz [6]. Németből és matematikából kötelező 
írásbeli vizsga van központilag meghatározott feladatokkal. Ezen kívül még három tárgyból 
kötelező érettségizni: egyből írásban, kettőből pedig szóban. A fennmaradó szabadon 
választott tárgyak közül egy, legalább négy évig tanult idegen nyelvnek kell szerepelni, 
valamint egy ún. társadalomtudományi tárgynak.   

A bajor, de általában a német oktatáspolitika óvakodik attól, hogy az egyetemi 
végzettséggel rendelkezők száma aránytalanul magas legyen. Ennek megfelelően a végzettség 
tekintetében nagyon nagyszámú szakmunkáshoz képest az egyetemre kerülő, érettségivel 
rendelkezők aránya kicsi: a szakmunkásoké 60 % feletti, az érettségivel rendelkezőké nem éri 
el a 20 %-t. 
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A BAJOR FIZIKATANTERV 
Az újonnan bevezetett bajor fizikatanterv [7] már a BS és EPA követelmények 

figyelembevételével készült. Itt csak a gimnáziumi fizikatanterv tartalmi jellemzőit foglaljuk 
össze. Ebből is láthatóvá lesz, hogy milyen szintre kívánják eljuttatni az egyes évfolyamok 
végére a tanulókat.  

Évf. FFéénnyy  ééss  aannyyaagg MMeecchhaanniikkaa EElleekkttrroommoossssáággttaann 

    „Természet és technika” – súlypont fizika 

77  ((NNuuTT)) 
(heti 2 ó) 

• A fény alapvető 
tulajdonságai 

• Fény és árnyék 
• Tükrök és 

lencsék 
leképezése 

• Színek 

• Sebesség és 
gyorsulás 

• Erő és mozgás 
– tehetetlenség 
tétele 

• Összetett erők 
– erőfajták 

• Kölcsönhatási 
törvény 

• Erő és 
deformáció  

• Egyszerű 
áramkörök 

• Az áram hatásai – 
veszélyek 

• Áram: mozgatott 
töltés 

• Áramerősség, 
feszültség, 
ellenállás 

      Energiamegmaradás – alapvető természeti elv 

88  
(heti 2-3 ó) 

• Az anyag 
részecske-
modellje 

• Gázok, 
folyadékok, 
szilárd testek 

• Hőmérséklet és 
részecske-
mozgás 

• Olvadás és 
forrás 

• Belső energia 

• Az energia 
mint 
megmaradó 
mennyiség 

• Mechanikai 
energiafajták 

• Egyszerű 
gépek 

• Mechanikai 
munka és 
teljesítmény 

• Az elektromos 
mennyiségek 
pontosítása 

• Egyszerűen 
összetett 
áramkörök 

• Ohm-törvény 
• Elektromos 

energia és 
teljesítmény 

• Energiaellátás 
  

A fizika mint a modern technika alapja 

99 
(heti 2-3 ó) 

• Az atomok 
felépítése és 
nagysága 

• Az energia 
diszkrét 
felvétele és 
leadása 

• Energiaszintek 
és fotonok  

• Az atommagok 
alapvető 
tulajdonságai 

• Radioaktivitás 
és egyszerű 
magreakciók 

• Egyenes 
vonalú 
mozgások 

• Kinematika – 
ábrázolás 
diagrammok 
segítségével 

• Mozgások 
állandó erő 
hatására  

• Elektromos és 
mágneses tér 
(kvalitatív) 

• Elektromágnes és 
elektromotor 

• Mozgó töltések re 
ható erő terekben 
(kvalitatív)  

• Elektromágneses 
indukció 
(kvalitatív) 

• Generátor és 
transzformátor 

 

A gimnázium 5. és 6. osztályában új tantárgy, a „Természet és technika” [Natur und 
Technik – röv. NuT] került bevezetésre. Az 5. évfolyam általános, elsősorban kísérleteztető, 
érdeklődésfelkeltő kíván lenni (heti 3 órában). A 6. osztályban ennek a tárgynak a keretei 
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között heti két órában biológiát, míg egy órában elemi informatikai ismereteket tanulnak a 
diákok. Az érdemi, rendszeres fizikaoktatás a 7. osztályban kezdődik meg: a heti 3 órás NuT-
ból 2 óra fizika, egy óra pedig informatika. A 8. osztályban a tanulók „ágazat”-ot (Zweig) 
választanak: az ún. természettudományi osztályokban a fizika heti óraszáma 3 lesz, míg a 
nyelvi (zenei, gazdasági) osztályokban 2. Ez az óraszám marad egészen a 10. osztály végéig. 
Miként említettük a 10. végével a tananyag egyfajta lezárására, lekerekítésére kerül sor.  

Mindegyik évfolyam anyaga egy központi gondolatra épül. Hetedikben a természet és 
technika összekapcsolódásának fizikai vetülete fogja össze a tananyagot. Nyolcadikban az 
„energia” címszó veszi át ezt a szerepet. A kilencedik osztály a fizikát a modern technika 
alapjaként tekinti. A tizedik osztály pedig a fizikából kinövő, illetve azt részben létrehozó 
természettudományos világképek szempontját helyezi előtérbe. 

A 7-9. évfolyamok tartalmi anyaga a „Fény és anyag”, „Mechanika” és 
„Elektromosságtan” témakörébe illeszkedik. Hogy milyen témák kerülnek tárgyalásra, azt a 
fenti táblázat mutatja: 

A tizedik osztály egyrészről igyekszik bemutatni a klasszikus newtoni fizika történelmi 
előzményeit, annak kiteljesedését, valamint utat nyitni a kvantumfizika felé. Ez utóbbit a 
klasszikus fizika hullámelméletéből kiindulva teszi meg. Nagyon érdekes elem a tantárgyakon 
átívelő asztronómiai világképek tárgyalása. Ez lehetőséget nyújt a történelem, filozófia, 
vallástörténet irányában történő kitekintésre, de alkalmat teremt a modern kozmológiai 
elméletek, illetve azok korlátainak megmutatására is. 

 

 FFéénnyy  ééss  aannyyaagg MMeecchhaanniikkaa 

  Fizikai világképek 
• Asztronómiai világképek az ókortól 

Keplerig 
• A modern kozmológia aspektusai  

1100  
(heti 2-3 

ó) 

• A hullámtan 
alapjai 

• A fény hullám- 
és részecske-
természete 

• Az elektron 
hullám- és 
részecske-
természete 

• Kvantum-
objektumok  

• Newton 
törvények – 
általános eset 

• Egydimenziós 
mozgások 

• Egyszerű 
kétdimenziós 
mozgások 

• A Newton 
törvények 
korlátai 

 

Ez a nagydolgozat egy félévnyi anyagból íródik és a másik félévben megírt 
nagydolgozattal együtt szolgáltatja a bizonyítványba kerülő jegy egyik felét, míg a másik felét 
az évközben szerzett egyéb teljesítményekből (röpdolgozat, felelet, órai munka, stb.) adódó 
átlagjegy adja. 

A 11. évfolyammal megkezdődik az ún. kvalifikációs fázis. Ez azt jelenti, hogy az egyes 
szemeszterekben elért teljesítmények – megfelelő súlyozással – az érettségi eredményében is 
megjelennek. Minden tanuló köteles legalább egy természettudományt választani (fizika, 
biológia, kémia). A fizika elmélyítésére nyújt további lehetőséget a kötelezően választandó 
kétfajta szeminárium (ezek eredménye is bekerül az érettségibe): az ún. W (tudományos) és P 



Kárpát-medencei körkép – A magyar nyelvű fizikatanár képzés 

120 

(gyakorlati) szeminárium. A W-szemináriumhoz kapcsolódóan egy szemináriumi munka is 
megírásra kerül. Ebben az önálló feldolgozás, információgyűjtés lényeges szerepet játszik.  

A 11. évfolyam lényegében a klasszikus elektrodinamika tárgyalását jelenti, amely 
természetes módon egészül ki a speciális relativitáselmélet lényeges elemeinek tanításával 
heti három órában. A 12. évfolyamon a kurzus vezetője választhat: vagy a kvantumelmélet 
nyomán az atomfizika és a magfizika elemeit tárgyalja, vagy pedig az asztrofizika mellett 
dönt. Mindkét évfolyam esetében fennáll annak a lehetősége, hogy biofizikát tanuljanak a 
diákok. Ebben az esetben azonban írásbeli vizsgát nem tehetnek, hanem csak szóbelit.  

A feldolgozandó témák listáját az alábbi táblázatban foglaltuk össze: 

 

Évf.       

Elektromos és mágneses terek - Relativitáselmélet 

1111 
(heti 3 ó) 

• Elektromos 
térerősség és 
potenciál 

• Ponttöltés és 
síkkondenzátor 

• Mágneses indukció 
(B) 

• Energia és impulzus 

• A speciális 
relativitás-
elmélet 
alapvető 
állításai 

• Részecskék 
mozgása 
elektromos és 
mágneses 
térben 

• Elektromágneses 
indukció 
(kvantitatív) 

• Elektromágneses 
rezgések és 
hullámok 

• Alkalmazások 
(Valamennyi 
terület) 

Fizikai világképek Asztrofizika (alt.) 

1122  
(heti 3 ó) 

• Kvantumobjektumok, 
de Broglie 
hullámhossz 

• Kvantummechanikai 
atommodell – 
Elektronok 
potenciálgödörben 

• Hidrogénatom 
• Az atomok felépítése 

és elemi részecskék – 
Stuktúravizsgálatok 

• Protonok és neutronok 
a magerő potenciál-
gödrében 

• Radioaktivitás és 
magreakciók  

1122  AAsstt  
(heti 3 ó) 

• Tipikus asztronómiai 
objektumok és azok 
mozgása 

• A Naprendszer 
felépítése – a bolygók 
tulajdonságai 

• Nap-színkép 
• Energiaviszonyok a 

Nap esetében 
• A csillagok 

állapotjelzői – 
Hertsprung-Russel-
diagramm 

• A galaxisok 
tulajdonságai - 
kozmológia 

 
A dolgozatok érdekes vonása, hogy egységes problémákra épülő, egymással összefüggő 

részfeladatokból állnak össze az egyes területek feladatai. 
A részletes tanterv természetesen nem csak a tartalmi leírásokra, hanem az alkalmazott 

módszerekre, valamint a további kompetenciaterületekre vonatkozóan is ad támpontokat. 
Az oktatási célok megvalósításához a hagyományos eszközökön kívül rendkívül 

hatékonynak bizonyulnak azok az internetes oldalak, amelyek a tantervhez csatlakozóan 
rendkívül sokrétű segítséget nyújtanak. Az egyik az immár hosszú ideje működő és a 
müncheni egyetem fizika didaktikájával foglalkozók által felügyelt LEIFI-oldal [8], a másik 
ugyancsak említésre méltó oldalt a kaiserslauterni műszaki egyetem üzemelteti [9]. 
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KRITIKÁK 
Természetesen az új bajor fizikatanterv sem nyerte el mindenkinek a tetszését. Az első és 

legfőbb kritikusok maguk a fizikatanárok voltak. A legtöbben közülük sajnálattal vették 
tudomásul, hogy az új tanterv nyomán megszűnik a sokak által csúcsteljesítménynek tekintett 
„Leistungskurs”. Sok bírálat éri azt is, hogy a tantervben megadott tananyag nem felel meg a 
tanulók életkori sajátosságainak. Az erre adott hivatalos válasz szerint, ha a megfelelő 
mélységig megyünk csak el, akkor ez a probléma kiküszöbölhető. Egyes tantervi fejezetek 
rendkívül sok tananyagot tartalmaznak, tisztességes begyakorlásukra, feldolgozásukra nem jut 
elegendő idő. A tanári oldal sok képviselője bírálja azt, hogy egyes, tananyagban 
megfogalmazott részek nem rendelhetőek egyértelműen egyetlen fizikai szakterületekhez 
[10]. 

Az új bajor fizikatantervet a szövetségi jogosítványokkal felruházott oktatási 
minőségfejlesztési intézet, hivatalos nevén Institut zur Qualitätsentwicklung im 
Bildungswesen is véleményezte [11]. Állásfoglalásuk szerint a tanterv maximálisan teljesíti 
(sőt bizonyos értelemben túlságosan is) a tartalmi elvárásokat. A „megismerési módszerek” 
kompetenciaterületén a kísérletezést hangsúlyozza ugyan, de a leírás és kiértékelés 
módszerként való ajánlása hiányos. A „kommunikációra” való utalás nem kerül elegendő 
súllyal a tantervbe. Az „értékelés” során kevés helyen szerepelnek csak az alternatív műszaki 
megoldások, valamint a köznapi nyelvi értékelés gyakorlása sem elegendő az intézet 
munkatársainak megítélése szerint. 

 

ZÁRSZÓ HELYETT IDÉZ(G)ETEK 
Ez a bemutatásra szánt dolgozat (az alapjául szolgáló előadásnak megfelelően) nem akar 

nagy tanulságokat levonni. Hogy a fizika iskolai szerepe ennyire megfakult, nyilván sok 
tényező együttes hatásával magyarázható. Zárásként itt az okok keresése helyett két olyan 
gondolatot szeretnék megosztani, amely a lelkes fizikatanításhoz segítség lehet.  

Az egyik talán annak a hangsúlyozása lehetne, hogy szeretett tudományunk, a fizika sem 
„mindenható”, vagy miként C. F. von Weizsäcker fogalmaz: „A fizika nem magyarázza meg 
a természet titkait, pusztán mélyebben rejlő titkokra vezeti vissza.” Talán sokszor 
feledkeztünk meg erről. 

A másik gondolat abból a meggyőződésből fakad, amelyet W. Heisenberg platóni 
dialógusának (A rész és az egész) záró soraiként fogalmaz meg: „Túlcsorduló öröm, életerő 
áradt a muzsikából; a lényegi rendbe vetett bizakodás hangján szóltak a hangszerek, a 
bizakodás hangján, amely elől minden csüggedés és kishitűség meghátrál. Míg hallgattam, 
ebben a zenében öltött formát számomra a bizonyosság, hogy – emberi időmértékkel mérve – 
az élet, a zene, a tudomány örökké fennmarad, jóllehet mi magunk csak rövid ideig vagyunk 
vendégek, vagy másként, Niels szavaival, nézők és szereplők az élet nagy színjátékában.”  

 

JEGYZETEK 
[1]  A KMK nem csak a 10. évfolyam végével esedékes ún. „Mittlerer Schulabshluss”-ra vonatkozóan, 

hanem a 9. évvégi ún. „Hauptschulabschluss”-ra vonatkozóan is kiadott követelményi megállapodásokat. 
Ezekről itt nem ejtünk szót, hiszen a fizika képzés lényegi része itt nem kerül szóba. A nevezett dokumentumok 
letölthetők a KMK-honlapjáról: http://www.kmk.org/dokumentation/veroeffentlichungen-beschluesse/bildung-
schule/allgemeine-bildung.html. A témánk szempontjából lényeges dokumentum: Bildungsstandards im Fach 



Kárpát-medencei körkép – A magyar nyelvű fizikatanár képzés 

122 

Physik für den Mittleren Schulabschluss, Beschluss vom 16.12.2004, Luchterhand kiad., letölthető az alábbi 
honlapról: http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2004/2004_12_16-
Bildungsstandards-Physik-Mittleren-SA.pdf. 

[2] A részletes dokumentáció megtalálható az [1]-ben megadott honlapon. A fizikára vonatkozó 
megállapodás 2004. február 5-ikével került elfogadásra: Einheitliche Prüfungsanforderungen in der 
Abiturprüfung Physik, letölthető az alábbi honlapról: 
http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2008/2008_10_24-VB-EPA.pdf 

[3] Az aktualizált bértáblázatok megtalálhatóak az alábbi internetes címen: http://oeffentlicher-
dienst.info/beamte/ 

[4] Thesen für ein modernes Lehramtsstudium im Fach Physik, Eine Studie der Deutschen Physikalischen 
Gesellschaft e. V., März 2006. A dokumentum letölthető a DPG honlapjáról:  http://www.dpg-
physik.de/static/info/lehramtsstudie_2006.pdf. 

[5] Zur Promotion im Fach Physik an deutschen Universitäten, Eine Studie der Deutschen Physikalischen 
Gesellschaft e. V., September 2007. A dokumentum letölthető a DPG honlapjáról: http://www.dpg-
physik.de/static/info/promotion_2007.pdf  

[6] Vö.http://www.gymnasium.bayern.de/gymnasialnetz/oberstufe/abiturpruefung/gesamtqualifikation/ 

[7] Valamennyi tantárgy hivatalosan elfogadott tanterve elérhető az alábbi honlapról: 
http://www.isb.bayern.de/isb/index.asp?MNav=0&QNav=4&TNav=0&INav=0&Fach=&LpSta=6&STyp=14 

[8] http://leifi.physik.uni-muenchen.de/ 
[9] hhttttpp::////rrccll..pphhyyssiikk..uunnii--kkll..ddee//  

[[1100]]  VVöö..  KKoonnttaakkttbbrriieeff  22000088,,  SSttaaaattssiinnssttiittuutt  ffüürr  SScchhuullqquuaalliittäätt  uunndd  BBiilldduunnggssffoorrsscchhuunngg,,  AAbbtteeiilluunngg  GGyymmnnaassiiuumm  ––  
RReeffeerraatt  NNaattuurrwwiisssseennsscchhaafftteenn//PPhhyyssiikk,,  JJuullii  22000088..    

[[1111]]  DDrr..  WWaalltthheerr  KKöösstteerrss,,  PPrrooff..  DDrr..  OOllaaff  KKöölllleerr::  SStteelllluunnggnnaahhmmee  zzuu  ddeenn  nneeuueenn  bbaayyeerriisscchheenn  GG88--LLeehhrrpplläänneenn,,  
1111..0099..22000088;;  HHuummbboollddtt--UUnniivveerrssiittäätt  zzuu  BBeerrlliinn,,  IInnssttiittuutt  zzuurr  QQuuaalliittäättsseennttwwiicckklluunngg  iimm  BBiilldduunnggsswweesseenn..    

 

 

 

A dolgozat függelékei a Konferencia honlapján olvashatók. 
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II.3. TEHETSÉGGONDOZÁS 

TEHETSÉGGONDOZÁS A VAJDASÁGBAN * 

Csizofszki László1, Muhi Béla2 

Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, Újvidék 
1csizi@sksyu.net, 2mbb_ns@neobee.net 

 
 

BEVEZETÉS 
A jelenlegi szerbiai előírások szerint az általános iskolában egy tanár normája 20 tanítási 

óra. Kivételt képeznek a következő tantárgyak: anyanyelv, szerb nyelv, idegen nyelv és 
matematika, ahol ez a szám 18. Ezen kívül minden tanár köteles hetente egy pótórát (ami nem 
más, mint a gyenge tanulók korrepetálása), és heti egy óra ún. emeltszintű oktatást (a 
tehetséges gyerekekkel való foglalkozást) tartani, plusz a heti egy osztályfőnöki óra, így jön 
ki a heti 23 óra, ami a norma. És itt kezdődnek a problémák. Mert amíg matematikából, 
fizikából stb. a pótoktatás több mint szükséges, vannak olyan tantárgyak, melyeknél ettől 
simán „eltekinthetünk”. Ugyanakkor egyes tantárgyakból (mint pl. a magyar nyelv és 
irodalom) évente több versenyt is rendeznek, melyekre „illik” felkészíteni a tanulókat, míg 
más tantárgyaknál ez nem áll fenn. Meg kell jegyezni, hogy egy tanár fizetésére nem hat ki az 
a tény, hogy tart-e vagy sem pótórát, és hogy hány versenyre készíti fel tanulóit, valamint, 
hogy ott milyen eredménnyel szerepeltek! Így aztán mindenkinek a lelkiismeretére bízzák, 
hogy e kötelességének mennyire tesz eleget! 

A Szerbiai Oktatási Minisztérium minden évben megszervezi a tanulmányi versenyeket a 
következő tantárgyakból: szerb nyelv (a kissebségi tanulók részére is), magyar nyelv, idegen 
nyelv, (szerb) történelem, földrajz, fizika, matematika, kémia, biológia, és a testnevelés 
keretein belül több sportágban. A versenyek több szinten zajlanak: iskolai, községi, körzeti és 
köztársasági. Ami a fizikaversenyeket illeti, itt számos probléma adódik: 

 mind az általános, mind a középiskolában a tanulóknak csak számításos feladatokat 
kell megoldaniuk (korábban voltak kísérletekkel kapcsolatos és más jellegű 
versenyek is, de ezek megszűntek), 

 a középiskolások versenyfeladatai gyakorlatilag a matematikai-természettudományi 
gimnáziumi tananyagra épülnek, így eleve kizárják a szakiskolák tanulóit, de az 
általános jellegű gimnáziumok diákjai is esélytelenek, 

 legtöbbször nincs, vagy ha mégis van, nagyon gyatra a feladatok magyar nyelvű 
fordítása, 

 az általános iskolás feladatok túllépik a tanulók képességeit és tudásszintjét, nem 
ritkán a középiskolás tananyagból vannak a feladatok! 

Mindezek a dolgok oda vezettek, hogy a tanulók - mivel nincs sikerélményük - (de a 
tanárok is), nem szívesen vesznek részt a fizikaversenyeken, inkább más tantárgyak felé 
orientálódnak. 
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Figyelembe véve a fent elmondottakat, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete 
(VMPE) már megalakulásakor többek között célul tűzte ki egyrészt a magyarul tanuló diákok 
tehetséggondozását, másrészt ezeknek a tanulóknak a különböző formájú és tartalmú 
versenyeztetését, akár saját szervezésű versenyek rendezésével, akár úgy, hogy bekapcsolja 
ezeket a gyerekeket az anyaországi versenyekbe. Ennek következtében mára már nagyon 
széleskörű a VMPE ez irányú tevékenysége: különféle tehetséggondozó táborok, 
anyanyelvápoló és más jellegű táborok, hazai versenyek rendezése, a diákok kiküldése 
anyaországi versenyekre, a tanárok számára szervezett továbbképzések stb. A továbbiakban 
elsősorban a fizikával kapcsolatos tehetséggondozásról lesz szó. 

A VMPE keretében 2003-ban megalakult a GENIUS – a tehetséges diákokért mozgalom, 
melynek ötletadója és vezetője Muhi Béla. Azóta a diáktáborokat és a diákversenyeket is a 
GENIUS égisze alatt bonyolítjuk le. Egyik legjelentősebb tevékenységünk a középiskolás 
tehetséges diákok GENIUS konferenciájának a megszervezése, melyet évek óta májusban 
Újvidéken tartunk meg több szekcióban. Ugyancsak mi koordináljuk már néhány éve a 
vajdasági regionális TUDOK-ot (Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája).  

 

FIZIKA –KÉMIA TÁBOR 
A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, mint független civil szervezet 1995-ben 

alakult meg. A természettudományi szakosztály vezetője Muhi Béla fizikatanár, egyben az 
egyesület alelnöke. Már a megalakulás évében két becsei kolléganő - Varga Éva és Ferenc 
Erzsébet segítségével Horgoson rendeztük meg az első, nem hivatalos diáktábort, majd ezt 
egy évvel később Tóthfaluban megismételtük. Az első hivatalos tábort 1999-ben 
Kishegyesen, majd 2000-ben és 2002-ben Kisoroszon tartották. A foglalkozások vezetői Muhi 
Béla szervező mellett Vass Ferenc és Barsi Márta voltak. 2003-tól Zentán (előbb az 
Emlékiskolában, majd a Thurzó Lajos Iskolában) tartjuk a táborokat (kivéve a 2005-ös évet, 
amikor erre Magyarkanizsán került sor). Kezdetben ötnaposak voltak ezek a táborok, de a 
csökkenő anyagi lehetőségek miatt ma már csak három-négy napig tartanak. A táborban 
részvevő tanulók fizikai, kémiai, csillagászati és környezetvédelmi témájú előadásokat 
hallgatnak, laboratóriumi gyakorlatokat végeznek, fizikából és kémiából kísérleteznek, 
időnként vannak csillagászati megfigyelések, üzemlátogatás és játékos vetélkedő is van. A 
részvevő tanulók száma idáig 16 és 46 között változott (de átlagában 30 tanulóról 
beszélhetünk).  

A tehetséggondozó diáktábor célja, hogy az általános iskola 7-ik, 8-ik osztályos tanulói a 
kötelező iskolai tananyagot kibővítve és kiegészítve új fogalmakkal ismerkedjenek meg, 
kísérletezzenek, a gyakorlatban is lássanak természeti jelenségeket, illetve műszaki-technikai 
megoldásokat az elméleti tudás gyakorlati alkalmazása terén. Nevelési cél a közösségi 
programok és a csoportmunka gyakorlása, az üzemlátogatás során a fegyelmezett viselkedés 
elsajátítása, a megfigyelési szempontok betartása, az elvárások hiánytalan és felelősséges 
teljesítése, az önálló gyakorlatok során a megfelelő készségek fejlesztése. A lényeglátás, a 
helyes következtetések levonása, a tanulság megfogalmazása kiemelt célja a diáktábornak.  

 

KOVÁCS SZTRIKÓ ZOLTÁN FIZIKA-KÉMIA VERSENY 
Az első Kovács Sztrikó Zoltán diákversenyt 2001-ben tartottuk Kisoroszon Muhi Béla 

ötlete alapján. Ezen a természettudományos jellegű versenyen a diákok kísérleti, gyakorlati 
témákkal vehetnek részt. Három szakterület van: fizika, kémia és interdiszciplináris témakör. 
Az egy, illetve legfeljebb kétfős diákcsapatok felkészítő tanáruk közreműködésével, az iskolai 
szertár eszköztárát felhasználva, illetve saját készítésű eszközeikkel szakmai/tudományos 
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jellegű demonstrációkat készítenek elő, kísérleteket, megfigyeléseket, méréseket, kutatásokat 
végeznek. Minderről néhány oldalas szakdolgozatot írnak, és ezzel jelentkeznek a versenyre. 
A versenyen bemutatják a kísérleteket, válaszolnak a feltett kérdésekre. A zsűri külön-külön 
értékeli a szakdolgozatot, az elkészített posztert (plakátot), valamint az előadást, és ezek 
összegzésével rangsorolja a tanulókat. 

Ez az összejövetel egyúttal a fizika és kémia szakos tanárok szakmai találkozója is. A 
korszerű módszertani megoldások, a laboratóriumi gyakorlatok kivitelezése, a szemléltető 
oktatás témakörei kerülnek megvitatásra. A találkozón megjutalmazzák a legjobb kísérleti 
felszerelést, tudománytörténeti anyagot, oktatási jellegű újítást bemutató szaktanárt.  

 

RIBÁR BÉLA FIZIKAVERSENY 
Az általános iskolai tanulók gondolkodtató, számításos, valamint kísérleti, kísérletelemező 

feladatokat oldanak meg, vannak tudománytörténeti vonatkozású kérdések is. A verseny 
nemzetközi jellegű, a legjobb eredményt elért tanulók és mentoraik a magyarországi Eötvös 
Loránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Országos Fizikaverseny döntőjére 
jutnak el. Tanulóink az elődöntőkön és a központi vajdasági versenyen is ugyanazokat a 
feladatlapokat kapják, mint magyarországi társaik. Ezt a versenyt két fordulóban bonyolítjuk 
le: iskolai és tartományi. A tartományi verseny két legjobb helyezettje már évek óta részt 
vehet a magyarországi döntőn. 

A Ribár Béla emlékverseny célja a tudomány népszerűsítése és a tehetségnevelés. 
Ezt a versenyt 2006 óta szervezi meg a GENIUS mozgalom, és két éve vette fel Ribár Béla 

nevét, aki az Újvidéki Egyetem Természettudományi-Matematikai Karán volt egyetemi tanár, 
a Szerb Tudományos Akadémia tagja, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja volt.  

Annak ellenére, hogy ezeket a versenyeket minden évben meghirdetjük a médiában, és a 
szaktanárokat is tájékoztatjuk, nem vagyunk elégedettek a részvételi aránnyal. Gyakorlatilag 
majdnem mindig ugyanazok a tanárok, illetve a diákjaik vannak jelen. Ez részben érthető, 
hisz ezért a munkáért nem jár a tanárnak külön jutalom. Ráadásul nem is lehet kötelezővé 
tenni a részvételt, mint a szerbiai Oktatási Minisztérium által szervezett versenyek esetében. 
No de hol van a tanárok elhivatottsága? 

Viszont örömmel tölt el bennünket, mikor azt látjuk, hogy a diákok megszeretik a fizikát, 
sikerélményük van, és nem egyszer a tudományos pályát választják… 

Köszönetünket fejezzük ki a támogatóknak, akik lehetődé teszik, hogy minden évben 
realizálhatjuk ezeket a rendezvényeket. A diákok és a felkészítő tanárok megfelelő oklevelet 
kapnak, ajándékkönyvekről rendszerint a Vajdasági Magyar Tankönyv Tanács gondoskodik. 

Sokrétű és eredményes tevékenységünkre nemcsak idehaza, de külföldön is felfigyeltek. 
Az anyaországi Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsban Muhi Béla képviseli a GENIUS 
mozgalmat és a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületét. 

Diáktáborainkról, versenyeinkről, tanári továbbképzéseinkről részletes képes beszámolók 
találhatók a honlapunkon: www.fokusz.info. 
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TEHETSÉGGONDOZÁS ERDÉLYI MAGYAR ISKOLÁKBAN * 

Máthé Márta 
Bolyai Farkas Elmélet Líceum, Marosvásárhely 

m.marta12@gmail.com 
 
 

Ebben az anyagban számba vesszük, a tehetséggondozás fő irányait és a hozzájuk 
kapcsolódó szervezeti kereteket, amelyek az erdélyi középiskolákban zajló tevékenység 
irányait megszabják. 

1. A konvergens gondolkodás fejlesztése feladatmegoldáson keresztül 
2. A természettudományok nagy összefüggéseinek megláttatása egy-egy témakör 

ilyen célzatú feldolgoztatásával 
3. Diákkutatás, tanári irányítással  

4. Természettudományos cikkek írása a Természet Világa c. folyóirat 
kezdeményezésére  

5. A tényfeltáró készség fejlesztése laboratóriumi gyakorlatok által 
6. Fizikatáborok  

7. Kísérleti fizikai bemutatók szervezése, ill. diákokkal való szerveztetése 
8. Önálló ismeretgyűjtés és rendszerezés 

9. A Firka c. diáklap  
10.  Különböző rendhagyó tanári kezdeményezések 

 

1 A KONVERGENS GONDOLKODÁS FEJLESZTÉSE FELADATMEGOLDÁSON 
KERESZTÜL 

A fizikatanárok legnagyobb része legfontosabb feladatának a gondolkodási készség 
fejlesztését tartja, elsősorban feladatmegoldásokon keresztül. 

Számos feladatgyűjtemény jelent meg, az un. versenyfeladatok a kifejezetten tehetséges 
diákok számára készültek, ezek a divergens gondolkodás kialakulásához is hozzájárulnak. A 
romániai versenyfeladatok komoly matematikai felkészültséget és nagy számolási rutint is 
igényelnek, ez sok diák kedvét el is veszi a versenyzéstől. A sikerorientált diákok 
önértékelését nagymértékben befolyásolja a tantárgyversenyeken elért kiváló helyezés. A 
diákok legtöbbször a sikerért versenyeznek, így azoktól a versenyektől, amelyek kis 
valószínűséggel kínálják a sikert, egy idő után elmegy a kedvük. 

Ez jól látható a tantárgyverseny statisztikáján, a kisebb osztályok népes tábora lassan 
elfogy a XII. osztályig, amelynek tantárgyversenyén megyénként négy-öt tanuló vesz részt.  

Számos más verseny van, amelyen könnyebb nyerni, ezek népszerűsége viszont nő a 
nagyobb diákok körében. A kevesebb munkával több sikert elve érvényesül az egész 
társadalomban, így esetükben is. 
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 Diákjaink a romániai fizika tantárgyversenyen kívül részt vesznek magyarországi 
versenyeken is, néhány közülük az Eötvös-versenyen is díjat kapott. 

A Heinrich-Vermes verseny népszerű az erdélyi diákok között. Ez a verseny másmilyen 
gondolkodási készséget igényel, mint a romániai tantárgyverseny. A jó intuíciónak itt 
nagyobb szerepe van, mint a matematikai rutinnak, ezért sok diák nagyobb örömmel és több 
sikerrel vesz ezen részt. 

Azokban az iskolákban, amelyekben sikerült a versenyeken való részvételt iskolai 
hagyomány szintjére emelni, a diákok közvetlen célként tartják számon, az ezeken való 
sikeres szereplést.  

Viszont észre kell vennünk azt is, hogy nagyon tehetséges diákok maradnak ki ebből a 
mozgalomból, akiknek érdemes lenne valamilyen, számukra vonzó alternatívát kínálni.   

Erre vonatkozóan az utóbbi időben történtek kezdeményezések. 
 

2 A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK NAGY ÖSSZEFÜGGÉSEINEK 
MEGLÁTTATÁSA EGY-EGY TÉMAKÖR ILYEN CÉLZATÚ 
FELDOLGOZTATÁSÁVAL 

A legtehetségesebb diákokat különös örömmel tölti el az, hogy a jelenségeket matematikai 
és informatikai vonatkozásban is meg tudják közelíteni. 

Sokszor a megfelelően kitalált matematikai vagy informatikai feladat serkenti a diákot arra, 
hogy a jelenséget részleteiben megértse, majd matematikailag leírja, vagy modellezze. 
Néhány emlékezetes példa ilyen vonatkozásban: az un. Űrpályázat keretén belül virtuális 
űrszonda eljuttatása a Jupiterig és vissza, hullámjelenségeket szimuláló oktató program 
készítése, kaotikus ingák mozgásának tanulmányozása. 

Véleményem szerint az ilyen foglalkoztatásban rejlő lehetőségeket nem használjuk ki 
igazán, talán azon körülmény miatt sem, mert a tanárok derékhadának nincs rutinja benne, s 
nem szívesen lépnek/lépünk ismeretlen terepre. 

 

3. DIÁKKUTATÁS, TANÁRI IRÁNYÍTÁSSAL  
A diákok szívesen vizsgálnak önállóan egy-egy jelenséget, s rendezik észrevételeiket 

diákdolgozatokba. E tevékenységükben nagyon fontos a tanárukkal való együttműködés, 
amelynek során a hagyományos alárendelő viszony helyett mellérendelő viszony alakul ki, s a 
közös szellemi munka izgalma kapcsolja össze őket. 

A munkákat diák-szimpóziumokon mutatják be. Ilyeneket szervezett a 90-es évek elején a 
kézdivásárhelyi Nagy Mózes Líceum, mostanában diákjaink bekapcsolódnak a KUTDIÁK 
mozgalomba, s az erdélyi TUDEK-en ill. a TUDOK-on mutatják be dolgozataikat, többen 
eredményesen vettek részt a Szegedi Egyetem kísérleti fizika pályázatán, ill. az Ifjú Kutatók 
Nemzetközi Konferenciáján. 

 

4. TERMÉSZETTUDOMÁNYOS CIKKEK ÍRÁSA A TERMÉSZET VILÁGA C. 
FOLYÓIRAT KEZDEMÉNYEZÉSÉRE 

Azzal, hogy a díjnyertes cikkeket megjelenteti, a Természet Világa c. folyóirat 
cikkpályázata a diákokkal végigjáratja az igényesen végzett szellemi munka útját. Több 
erdélyi iskola diákjai 15 éve rendszeresen küldenek be pályamunkákat e pályázatra. 
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5. A TÉNYFELTÁRÓ KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE LABORATÓRIUMI 
GYAKORLATOK ÁLTAL 

Néhány iskola diákjai rendszeresen végeznek laboratóriumi gyakorlatokat, sajnos, az 
óraszám csökkenésével erre egyre kevésbé van lehetőség. A diákok nagy érdeklődéssel 
vágnak neki a gyakorlatoknak, de a tanárok azt tapasztalják, hogy nehéz a kezdeti érdeklődést 
ébren tartani. 

Néhány diákunkat szenvedélyesen érdekelte a kísérletezés, közülük kerültek ki a KÖMAL 
kísérleti feladatainak rendszeres beküldői. 

 

6. FIZIKATÁBOROK  
Ezek tartalmas és értékes vakációs időtöltést jelentenek sok diák számára, ilyeneket 

szervez az EMT (Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság), de szerveznek egyes 
iskolák tanárai is. A korábbi feladat-centrikus táborokat rendre felváltják a változatosabb 
programú táborok. 

A tapasztalat az, hogy igazén sikeresek azok a táborok voltak, amelyeken sikerült a 
diákokat alkotó gondolkodásra bírni. Minden ilyen alkalom a diák számára a saját értékének a 
kipróbálását jelenti, amit –különösen a tehetséges diákok- nagyon kedvelnek. 

 

7. KÍSÉRLETI FIZIKA BEMUTATÓK SZERVEZÉSE ILL. DIÁKOKKAL VALÓ 
SZERVEZTETÉSE 

Ilyen bemutatókat több iskolában is szerveznek,a a marosvásárhelyi Bolyai Farkas 
Elméleti Líceumban 15 éve Az ún. Nagy Fizika Hűhó csapatverseny: a jelentkező 3 tagú 
diákcsapatok önálló kísérleteket mutatnak be,az ezekre való felkészülés élményt jelent 
számukra, de része az eseménynek a tanárok vagy egyetemista diákok által tartott kísérleti 
bemutató is. A diákok különösen szeretik a társaik által bemutatott kísérleteket, a kevéssel 
idősebb egyetemista társaik által bemutatott kísérletek pedig komoly kedvcsinálóként hatnak 
rájuk.  

Az utóbbi években több iskola is bekapcsolódott az ilyen jellegű Physics on stage 
mozgalomba. 

 

8. ÖNÁLLÓ ISMERETGYŰJTÉS ÉS RENDSZEREZÉS 
A természettudományok nagy összefüggéseinek megláttatása egy-egy témakör ilyen 

célzatú feldolgoztatásával 
Az utóbbi években erősen megnövekedett annak a lehetősége, hogy a diákok egy-egy 

természettudományos területről átfogóan tájékozódjanak az Internet segítségével. 
Az egyénileg megtalált anyagok, a diákok által összeállított bemutatók mind segítik az 

átfogó ismeretek kialakulását, ami sokszor komoly örömmel tölti el a diákokat. 
Az olyan órák, amelyeken a diákok tartanak bemutatókat, nagyon népszerűek, viszont az 

órát megelőző tanári erőfeszítés nélkül sokszor pontatlan, esetleg tudománytalan állítások 
kerülnek be a bemutatott anyagba. Éppen ezek a bemutatók hívhatják fel a tanár figyelmét 
arra, hogy a diákok maguk sokszor nehezen különítik el a fontost a kevésbé fontostól, a 
tudományos igazságokat a tudománytalan állításoktól. 
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9. FIRKA C. DIÁKLAP  
Immár tíz éve megjelenik a Firka c. diáklap, amely érdekes témákat dolgoz fel, feladatokat 

jelöl ki, különböző versenyeken adott feladatsorokat közöl. Sok tanár használja fel a tantervi 
kereteket meghaladó foglalkoztatásra. 

 

10. KÜLÖNBÖZŐ RENDHAGYÓ TANÁRI KEZDEMÉNYEZÉSEK 
Bármilyen érdekes, nem szokványos tanári kezdeményezés hozzájárulhat a diákok 

tehetségének kibontakoztatásához, különösen, ha az a diák számára egyénre szabottnak, 
izgalmasnak tűnik, és fokozza saját értékébe vetett hitét. 

Véleményem szerint a tehetséggondozás kulcsfontosságú feladata a motivációkeltés. 

Nyilvánvaló, hogy e legtehetségesebb tanulók esetében csak a megnyerésük lehet 
célravezető, koercitív módszerek nem vezetnek teljesítményekhez. 

A megnyerés több vonatkozásban is nehéz: 
1. Le kell küzdeni azt az általános hangulatot, miszerint a természettudományokkal nem 

érdemes elmélyülten foglalkozni, mert az ezekre épülő pályák nem eredménynek nagy 
társadalmi tekintélyt és anyagi megbecsülést 

2. Észre kell vetetni a diákokkal azokat a vonatkozásokat, amelyek miatt érdemes nagyobb 
erőfeszítéseket tenni, mint más területeken, amelyek rövidtávon meghozzák a –sokszor jóval 
látványosabb- eredményt. 

Tulajdonképpen a belső motiváció kialakítása a tehetséggondozás kulcskérdése, azok a 
tanárok a legsikeresebbek, akiknek ez a legjobban sikerül, személyes varázsuk, példaértékű 
tudásuk vagy valamilyen más körülmény folytán. 

3. A diáknak végül is éreznie kell saját fejlődését, fokozni kell a saját magába vetett hitét, 
ideális esetben ki kell alakulnia annak a meggyőződésének, hogy ő alkalmas az ilyen 
vonatkozású szellemi munkára, hogy ezt szívesen csinálná, azaz. fel kell ismernie saját 
tehetségét. 

Ilyen vonatkozásban van a legtöbb javítanivaló a tanári szemléleten, mert sokszor a 
legtehetségesebbnek ítélt diákjaink vesztik el leghamarabb a kedvüket. Ilyenkor azt mondjuk, 
hogy nem szorgalmas vagy, hogy nem megfelelő befolyás alá került, holott a valódi ok 
szerintem a kommunikációs gát tanár és diák között, azaz a diák nem az őt érdeklő kérdésekre 
kap választ.  

A tehetséggondozás sikerességét két nézőpontból ítélhetjük meg: 

1. Nagy léptékben, statisztikai szempontból, azaz akadnak-e kiváló diákok, akik különböző 
alkalmakkor méltó módon képviselhetnek egy közösséget: iskolát, megyét, országot? 

2. Az egyén szempontjából, azaz az egyes diák biztosan részesül-e adottságainak 
megfelelő képzésben, biztosan kibontakozik-e a tehetsége, ha van. 

Szerintem az 1. szempont szerint sokkal pozitívabb megítélés illeti meg a nálunk létező 
tehetséggondozást, mint az utóbbi szempont szerint. Sőt, mi, a líceumokban nagyszámú 
diákkal foglalkozó tanárok sokszor úgy látjuk, hogy az első cél miatt sokszor feláldozzák a 
másodikat. A sokszor túl nehéz versenyek az 1. célnak biztosan hasznának, a másodiknak 
kevésbé. 
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Mivel a tanári eredményességet, különösen a rangos iskolákban, elsősorban a 
versenyeredményeken mérik le, a tanárok is elsősorban ilyen irányban tesznek 
erőfeszítéseket. 

Véleményem szerint a második cél is az előzővel azonos fontossággal bír, mert a  tanítás 
céljának elsősorban az egyes diákhoz kell kapcsolódnia, s mintegy ráadásként a presztízst 
biztosító eredményekhez. Másfelől, a sok alapos egyéni tudásból a csúcseredmények is 
könnyebben termelődnek ki.  

Remélem, hogy jelen konferencián gazdagodunk néhány ötlettel arra, nézve, hogy miként 
lehetne munkánkat ilyen vonatkozásban is eredményesebbé tenni. 
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TEHETSÉGGONDOZÁS KÁRPÁTALJÁN FIZIKÁBÓL * 

Gulácsy Géza 
II. Rákóczi F. (3.sz) Középiskola, Munkács 

postmaster@gg.mk.uzhgorod.ua 
 
 

BEVEZETÉS 
A tehetséggondozás alapfeltétele a tehetség, amit azután fejleszteni, gondozni lehet. Ebből 

a szempontból Kárpátalján meglehetősen rossz helyzetben vagyunk, hiszen a magyar 
népcsoport kicsiny volta és több évtizedes alávetett helyzete eleve behatárolja ezt a fajta 
„potenciált”. (Kárpátalján ma mintegy százötvenezer magyar él, a több mint száz magyar 
iskolában (ebből mintegy 45 középiskola, ill. líceum) tanuló diákok száma hozzávetőlegesen 
húszezer.) A magyar iskolákban érettségizők száma évente mintegy 1000 fő. A másik 
korlátozó tényező abból az oktatásszemléleti, ha úgy tetszik oktatáspolitikai világtendenciából 
fakad, amelyik a következetes logikai, gondolati erőfeszítést igénylő tantárgyakat le kívánja 
építeni, s ezek óraszámát folyamatosan csökkenti. A harmadik korlátozó tényező, mely 
szervesen kapcsolódik az előzőhöz, az a csökevényes motivációs késztetés, ami a társadalom 
részéről a fizika tudománya felé történő orientálódást elősegítené, elsősorban a fizika 
életpályakénti perspektivikusságának a felmutatásával. 

 

A FIZIKÁT VÁLASZTÓK LEHETŐSÉGEI 
A fizika irányában orientálódó kárpátaljai magyar diákok továbbtanulási lehetőségeit a 

gyakorlatban az Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE) jelenti, hiszen a tanulmányok belső 
Ukrajnában való folytatására, bár ez elvileg lehetséges, számos okból nincs mód. Az UNE két 
szakja, a fizikusi és a mérnöki kínál e területen bizonyos lehetőségeket. (Ezeken a szakokon, 
valamint a fogorvosi, előírás a fizika felvételi vizsga, amit a független tesztközpontokban 
leadott fizika vizsga jelent). Az egyetemen „magyar kar” keretében fizikaoktatás is folyik, 
egyelőre meghatározatlan jogállással és esetleges nyelvi feltételekkel. Ebben az évben ide 9 
helyre harmincan nyújtották be igényüket. A fizika emelt szintű érettségire az éven 
országosan mintegy 38 ezren jelentkeztek, ami közel 8 ezerrel kevesebb, mint tavaly. Ebből 
32 ezren jelentek meg és kb. 2000-en nem érték el a minimális pontszámot. A tesztek 
eredményét vizsgálva elmondható, hogy a múlt évben letett tesztek 18,3 pontos átlagot 
mutattak az 51-ből, ami jól mutatja a fizikát választók felkészültségét. Kárpátalján 890 diák 
próbálkozott (55 kivételével eredményesen) a fizika teszttel, ebből 110 magyar nyelvű tesztet 
kért, ebből mintegy 90 ebben a tanévben végzett magyar középiskolát. Közülük 3-4 
kivételével mindenki elérte az alsó határt. Az átlagos szint 6 pont körül volt a 12-es skálán.  

Ami a későbbi elhelyezkedést illeti, az egyetem, illetve annak intézetei természetesen 
lehetőséget nyújtanak a tudományos pálya folytatására is, illetve e téren meg kell említenünk, 
a kijevi központú Ungváron működő Elektronfizikai Kutató Intézetet. A tudományos pályán 
kívül a megyében működő közel száz magyar általános és középiskola jelenthet alapvetően 
elhelyezkedési lehetőséget, hiszen Kárpátalja agrárvidék, fizikai, mérnöki tudást igénylő 
kutató vagy termelő egységek szinte nincsenek, régebben azok nagy részét a szovjet, első 
sorban hadiipar kárpátaljai összetevői jelentették. Jelenleg a termelő egységeket néhány 
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nemzetközi nagyvállalat ideiglenesen itt állomásozó részlegei jelentik, melyek felvevő 
képessége korlátozott, perspektívája bizonytalan. 

 

A FIZIKA ISKOLAI OKTATÁSÁNAK KERETEI 
Fizikát az általános iskola hetedik, nyolcadik és kilencedik, valamint a középiskola tizedik 

és tizenegyedik osztályában tanítanak. Az oktatás terjedelme jelenleg: 7. osztály- heti 1 óra, 8. 
osztály- heti 2 óra, 9. osztály- heti 2 óra, 10. osztály- heti 3 óra, 11. osztály- heti 3 óra, illetve 
csillagászat 11. osztály- heti 0,5 óra. Ukrajnában folyik az áttérés a 12 éves középiskolai 
oktatási rendszerre. A váltó osztály, amely már 12 évet fog tanulni a következő tanévben, a 9. 
osztály lesz. Az új rendszerben a fizika oktatásának óraszámai lecsökkentek, míg a 11 éves 
oktatásban összességében 13,5+0,5 óra fizika + csillagászat volt, addig most már csak 9+1 
óra. 

 

A FIZIKA ISKOLAI OKTATÁSÁNAK FELTÉTELEI 
A fizika iskolai oktatásának feltételei Kárpátalja magyar iskoláiban (de általában is) 

meglehetősen szerények. Az iskolák túlnyomó többségében fizika szakterem nincs, vagy csak 
formailag van. Ugyanez a laboránsi státusról is elmondható. A fizikában oly fontos 
demonstrációk elenyésző részét lehet csak kivitelezni. Míg az oktatásügyi szervek az iskolák 
komputerizálását forszírozzák, (igaz, ezek a fizika teremig nem jutnak el) a fizika és más 
tantárgyak oktatásához szükséges eszközökkel történő ellátás gyakorlatilag megszűnt (annak 
ellenére, hogy létezik ilyen állami program). A fizikaórákon az 50-es 60-as évekből még 
megmaradt szovjet gyártmányú (egyébként a maiaktól sokszor jobb minőségű) eszközöket 
használhatják a tanárok, már ha egyáltalán maradtak ilyenek. A laboratóriumi munkák 
végzése, amelyekből egyébként rengeteget irányoz elő a tananyag, jobbik esetben frontálisan 
történik. Gyakorlatilag az iskolákban kevés kivétellel „krétafizikát” űzünk, amely az általános 
érdeklődés felkeltésére nem lehet alkalmas. 

Külön problémát jelent a magyar iskolák részére a tankönyvekkel történő ellátás 
bizonytalansága. Az iskolákban fizikából eleve csak fordításos tankönyveket használnak. A 
régi 11 éves tanrend szerint tanuló osztályok számára már nem gyártanak tankönyveket. Az új 
tanrendben tanulók számára több ukrán nyelvű tankönyv is rendelkezésre áll, ezek közül 
azonban csak egyet fordítanak magyar nyelvre, s a tanulók azt is általában fél éves késéssel 
kapják meg. További problémát jelent, hogy a tankönyvkiadás lobbyérdekeknek való erős 
kitettsége miatt a tankönyvcsaládok megjelenése rapszodikus, s például magyar nyelvre a 7. 
osztályban az egyik, a 8. osztályban egy másik, a kilencedikben pedig egy harmadik 
tankönyvcsaládból való könyvet fordítottak le. 

 

MŰKÖDŐ TEHETSÉGGONDOZÁSI FORMÁK 
A fizika tehetséggondozás rendszeresen működő formáiként a speciális iskolák, a bizonyos 

tantárgyakat emelt szinten oktató iskolák, fakultációs foglalkozások, szakkörök nevezhetők 
meg. Illetve ide tartoznak a különböző szintű, tantárgyi hetek, vetélkedők, távoktatási 
projektek, illetve a privát korrepetálás. 

Magyar nyelvű, speciális vagy a fizikát nagyobb óraszámban (4-4 óra a 8., 9. osztályban) 
oktató iskolák Kárpátalján nincsenek. A jelenleg kötelező középiskolai profilírozás keretében 
lehetőség van természettudományos arculat választására, ahol magasabb óraszámban oktatnák 
a fizikát. (Heti 5-5 óra fizika a 10.,11. osztályban és 2 óra csillagászat a 12.-ben. ) Reálisan 
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azonban a tanintézmények feltételek hiányában, illetve más helyi szempontok miatt nem ezt 
fogják választani. Az egész akció egyébként sem bővíti a választás lehetőségeit, inkább 
egyfajta kényszerként jelenik meg az oktatásban. 

A fakultációs foglalkozások elosztása adott iskolai keretből történik, osztályonként, 
esetenként teljesen különböző megfontolások alapján. Következőleg ebben az egyéni 
tehetséggondozás elve nem érvényesülhet. A szakkörök működésében érvényesíthetőek 
lennének a tehetséggondozás szempontjai, azonban ezek elosztása is adott keretből történik, 
tehát a fakultációról elmondottak itt is érvényesülnek, másrészt az oktatási intézmények 
elenyésző része rendelkezik olyan feltételekkel, amelyek lehetővé tennék a foglalkozásoknak 
a diákok számára érdekes, tartalmas levezetését. 

A tantárgyi hetek levezetése az iskolákban kötelező, általában az adott tantárgy 
oktatásának ellenőrzésekor szokták levezetni, s egy intézményben 3-4 évente kerül rá sor. 
Ezek sok esetben csak formálisan kerülnek levezetésre. 

A fizika tantárgyi vetélkedők Kárpátalján két párhuzamos rendszerben folynak. A 
hivatalos, az oktatásügy szervezésében, területi elven épül fel. Az iskolai vetélkedőt (ami 
formális) a városi, járási, megyei követi, majd annak győztesei vesznek részt az országos 
vetélkedőn. A magyar iskolák diákjai ezeken hátránnyal indulnak, mert a Beregszászi járási 
vetélkedő kivételével előzetesen nem fordítják le magyar nyelvre a feladatokat, hanem az 
esetlegesen ott tartózkodó magyarul tudó tanár végzi helyben a fordításokat, miközben a többi 
diák már dolgozik. Így azután magyar iskolás diáknak nincs sok esélye a megyei vetélkedőn 
sem. Ezeken a vetélkedőkön a részvétel kötelező. Az Ungvári Nemzeti Egyetemre való 
bejutás szempontjából csak a nemzetközi, vagy az összukrajnai tantárgyi vetélkedőkön elért 
helyek számítanak. Ebben az éven a XXIII. Összukrajnai fizika tantárgyi vetélkedőn 
Szevasztopolban 168 diák vett részt. Kárpátalja két dobogós helyet szerzett. 2008 
novemberében Munkács adott otthont az ifjú fizikusok XVII. Összukrajnai bajnokságának (66 
gyerek), illetve fizikából internetes olimpiád is van. 

A másik vetélkedő, amit a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség szervez évente, megyei 
szintű. A magyar iskolák önkéntesen vesznek részt, lépcsők itt nincsenek. A feladatsorokat és 
a helyet a II. Rákóczi F. Kárpátaljai Magyar Főiskola biztosítja. A 2008/2009-es tanévben 
fizikából 21 iskola 109 tanulója vett részt ezen a vetélkedőn. A főiskola néhány szakára 
(biológia, földrajz, matematika) plusz pontot jelenthet az ezen a vetélkedőn elért eredmény. A 
magyarországi fizika versenyeken való kárpátaljai részvétel intézményesült formában nem 
folyik, a bekapcsolódás esetenként az érintett pedagógus önfeláldozó munkájának eredménye. 

Régebben az ungvári egyetem, levelezős, távoktatási projekttel segítette a felvételizni 
szándékozókat, akik a feladatok megoldásait levélben küldhették be, illetve kaphatták meg 
azok javítását, illetve a helyes megoldásokat. Jelenleg Internetes formában a független 
vizsgaközpont biztosít fizika tesztfeladatokat az érdeklődők részére, ez azonban nem 
interaktív rendszer. 
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TEHETSÉGGONDOZÁS A FELVIDÉKEN * 

A LEGTEHETSÉGESEBB DIÁKOKKAL VALÓ TÖRŐDÉS FIZIKÁBÓL A 
SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZÉPISKOLÁKBAN 

 
Hecht Anna 

Szlovákiai Magyar Pedagódusok Szövetsége, Révkomárom 
hechtanna@gmail.com 

 
 

A szlovákiai középiskolák - amelyek nem egyházi, vagy magániskolák - a megyei 
önkormányzatok fenntartói hatáskörében működnek. A 8 új, észak-déli irányú megyét a 
rendszerváltást követő években úgy alakították ki, hogy bennük  a magyar ajkú lakosság 
részaránya sehol sem éri el azt a bűvös 20%-ot, amely a szlovákiai törvények szerint a 
kisebbségi jogok gyakorlása szempontjából döntő lehetne. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
Szövetségében is nélkülözzük a magyar középiskolák azonos érdeklődésű pedagógusainak 
összefogását, talán csak a matematikusok jelentenek kivételt. A szövetség regionális és 
országos szakmai társulásaiban kezdeményezőbbek az alapiskolák pedagógusai és az 
óvodapedagógusok, hiszen ezt a tevékenységüket - még a tehetséggondozásban elért 
sikereiket is - fenntartóik, a magyarlakta községek és városok önkormányzatai, figyelik, 
elvárják és támogatják. 

A fizikában mégis fel tudunk mutatni szép és figyelemreméltó szlovákiai magyar 
középiskolai diák - és tanári eredményeket egyaránt! A sikeres szlovákiai magyar  
középiskolákban  - ezek közé tartozik a komáromi gimnázium is, amelynek élén több éven át 
fizikus tanár volt az igazgató és amelynek tevékenységéről a tehetséggondozásban Kalácska 
József kolléga, az iskola tanára részletes tájékoztatást ad - a vezetőket és a tantestületeket 
nyilván nemcsak a felettesi megbecsülés, hanem a pedagógusi elhivatottság mellett a  
mélyebb szakmai érdeklődés motiválja. 

A pedagógusszövetség alelnökeként a továbbiakban elsősorban arról szeretnék 
tájékoztatást adni, milyen igyekezettel látott munkához és milyen lépéseket tett szövetségünk 
országos választmánya az utóbbi években a Szlovákiában magyarul tanuló diákok 
tehetségének kibontakoztatásáért, hogyan igyekszünk előmozdítani a magyar tanítási nyelvű 
iskolákban a tudományos diákkörök működését és a kutatók csatlakozását a magyar ajkú 
kutató diákok egész Kárpát-medencét felölelő mozgalmához, hogyan segítjük a kutató diákok 
részvételét a tudományos diákkörök hazai és külföldi konferenciáin, hogyan segítjük 
szülőföldünk természettudományos múltjának felkutatását, a fizikatörténeti helyi 
érdekességek feltárását. Azt is el szeretném mondani, kik és hogyan segítik e 
tevékenységünket az anyaországból, kik segítettek a korábbi években, az együttműködés 
során mely intézményekre, szervezetekre, társulásokra, alapítványokra, szakfolyóiratokra 
támaszkodhatunk a fizika területén. 

A pedagógusszövetség sikerként könyvelheti el, hogy 2009 novemberében immár 
negyedszer kerül sor Dunaszerdahelyen a Tudományos Diákköri Konferencia felvidéki 
regionális fordulójára – sajátos, talán a többi regionális konferenciához viszonyítva kissé 
átalakított formában. A szlovákiai diákok a magyar nyelven megírt szakdolgozataikat 
egyetemi oktatókból, szakírókból, szlovákiai és magyarországi rangos szakemberekből álló 
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zsűri előtt magyar nyelven adják elő és védik meg, felkészítő tanáraik, versenyző diáktársaik, 
valamint a nem versenyző külső érdeklődők - pedagógusok és diákok - jelenlétében. Nemcsak 
a magyarul tanuló középiskolások, hanem az alapiskolák nyolcadikosai és kilencedikesei, 
valamint az egyetemisták közül az első éves hallgatók is benevezhetnek. 2006-ban és 2007-
ben a szakdolgozatok a természettudományi és a műszaki tárgyakhoz kapcsolódtak. Több 
fizikához kapcsolódó szakdolgozat született. A hat zsűrit is ehhez mérten állítottuk össze. 
2008-ban már úgy hirdettük meg a felvidéki TUDOK-ot, hogy a szakdolgozatok témája  
kibővült a humán tárgyakhoz és az egyetemes kultúrához kapcsolható területekkel. 

Külön sikernek könyvelhetjük el, hogy a pedagógusszövetség - civil szervezetként - elérte 
otthon, Szlovákiában az oktatási minisztériumnál, hogy ezt a „versenyt” a minisztérium 
anyagilag is támogassa (igaz, nagyon csekély mértékben, csak szimbolikusan). Korábban a 
magyar középiskolák tanulói is részt vehettek (részt is vettek) hasonló országos 
megmérettetésen, az oktatási minisztérium által koordinált és finanszírozott versenyen, de  
szakdolgozataikat szlovák nyelven kellett benyújtaniuk és ezen a nyelven is védték meg. 

A felvidéki TUDOK-on a diákok anyanyelvükön, az iskola tanítási nyelvén versenyeznek, 
a regionális forduló legjobbjai eljutnak a magyarországi országos konferenciára – 
értékelhetők az egész Kárpát-medencében. 2008-ban a Pozsonyi Magyar Tannyelvű 
Gimnázium növendéke Karim Aziz Dávid az országos konferencián Gödöllőn első helyezést 
ért el szakdolgozatával, amelynek témája a kémiához csatlakozott. Az idén ugyanez a diák  
Dunaszerdahelyen fizikadolgozattal próbálkozott, a regionális fordulót követően most nem 
jutott tovább. 

A szakzsűrik és a helyi kisérőprogramok összeállításánál a szervező pedagógusszövetség 
jelentős segítséget kapott Magyarországról. A fizika vonatkozásában két nevet emelünk ki  
tisztelettel:  
    Radnai Gyulát, az ELTE docensét a fizikatanárok a felvidéki magyar középiskolákban 
nemcsak a „ híres-hasznos”  Dér - Radnai – Soós feladatgyűjtemény kapcsán ismerik, hanem 
a KÖMAL–ból, az Eötvös-versenyről, és nem utolsó sorban felvidéki előadásai, 
fizikatörténeti kutatásai alapján.  
    Staar Gyula, a Természet Világa főszerkesztője a dunaszerdahelyi konferenciák zsűrijének 
és kísérőprogramjainak összeállításában segített: így Dunaszerdahelyen a tehetséges fiatalok 
és tanáraik üdvözölhették a Magyar Űrkutatási Iroda igazgatóját, Both Elődöt előadóként,  a 
Természet Világa egyik elhivatott cikkíróját, Szili István egyetemi oktatót, szakterülete kitűnő 
értőjét pedig zsűrielnökként. 

Az anyaországbeliekkel való együttműködés a tehetséggondozás terén nem újkeletű, 
régebbi szálai vannak. 

A felvidéki középiskolai fizikatanárok zöme a rendszerváltás előtt - sőt, az azt követő 
években is - Pozsonyban szlovákul tanult az egyetemen. Ha magyar tanítási nyelvű 
középiskolában helyezkedtek el, hogy diákjaikat szép magyar nyelven oktathassák, 
szükségszerű volt számukra, hogy pontosítsák a magyar szakterminológiát, táplálkozhassanak 
a magyarországi szakirodalomból. Továbbképzésükről maguk gondoskodtak.  Emlékszem, 
Pozsonyban az egyetemen tanárunk a kvantummechanikát Marx György oroszul kiadott 
könyvének említésével tanította, szlovákul. Szerencsésnek tartottam magam, hogy a vizsgára 
a könyv eredetijéből készülhettem, de hasonló eseteket említhetnék matematikából is. 

Néhányan még a rendszerváltás előtt csatlakoztunk a magyarországi tanárok szakmai 
szervezeteihez, így az Eötvös Loránd Fizikai Társulathoz, vagy a Bolyai János Matematikai 
Társulathoz, amelyek rendezvényein lehetőséget kaptunk meríteni a Magyarországon 
felhalmozott oktatásügyi tapasztalatokból. Hozzájuthattunk a legfrissebb szakmai 
információkhoz, a friss szakkönyvekhez, szaklapokhoz, sőt diákjainkat anyaországi 
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versenyekbe is benevezhettük. Részt vehettünk az ELFT által szervezett fizikatanári 
ankétokon, a BJMT által szervezett Rátz László Vándorgyűlésen és a főiskolai vagy 
középiskolai tanárok egyéb rendezvényein. A kapcsolattartásban az összekötők és a 
kezdeményezők olyan kollégák voltak, akik magyarországi egyetemre jártak, saját maguk is 
társulati tagok voltak. Megemlítem volt kolléganőmet, a Somorjai Magyar Tannyelvű 
Gimnázium fizika szakos tanárnőjét, Tóth Mártát, aki az ELTE-n szerezte tanári oklevelét. 
Szakdolgozatát fizikából írta a tehetséggondozás egy speciális területéről, az akkori 
csehszlovákiai középiskolai fizikaversenyekről. Ma Gadó Márta néven Pécsett a Ciszterci 
Rend Nagy Lajos Gimnáziumának igazgatóhelyettese. Az első két dunaszerdahelyi TUDOK 
konferencián ő is segítette a fizika szakzsűri munkáját, hiszen az ő magyarországi iskolájuk is 
vállalt regionális TUDOK-szervezést, tapasztalatait szívesen átadta. A kapcsolatfelvételben 
segített Stöszel Emma a Pozsonyi Duna Utcai Magyar Gimnázium fizika tanárnője, aki  
Szegeden  szerzett tanári diplomát. Stöszel Emma sikeresen készítette fel diákjait a szlovákiai 
fizika-versenyekre, emellett éveken át a Sopron – Pozsony FIZIKAVERSENY szervezésében 
Pozsonyból önzetlenül segítette Nagy Márton munkáját Sopronban, abban is, hogy később ez 
a tehetséggondozó verseny - a Vermes-verseny - burgenlandi és erdélyi résztvevőkkel is 
bővülhetett. 

A legnagyobb elismerés hangján kell szólnunk a tanárok fent említett társulatairól, az 
ELFT-ről és a BJMT-ról, amiért vezetőik már abban az időben is, amikor még a “határontúli 
magyar” kifejezés nem volt oly gyakran hallható, a legtermészetesebb módon, önzetlenül 
lehetővé tették a csatlakozást számunkra is, külföldi magyarok számára. A felvidéki 
tantestületekben tudatosítottuk, hogy pontosan a természettudományi tantárgyakban, azok 
közül is elsőként a matematikusoknál és a fizikusoknál volt természetes az ilyen határokon 
átívelő együttműködés, az anyaországiak önzetlen segítése. A szaklapok közül a KÖMAL, a 
Fizikai Szemle, a Természet Világa és az Élet és Tudomány segítette önzetlenül a felvidéki 
fizikatanárok munkáját. 

A soproni fizikatanári ankéton 1991-ben a somorjai és a pozsonyi gimnazisták  a 
poszterpályázaton a pozsonyi régi gimnáziumokat és a neves pozsonyi fizikatanárokat 
bemutató posztereikkel díjat nyertek: a Természet Világa előfizetését. Ezután néhány éven át 
a Természet Világa diákpályázatára rendszeresen küldtek be pályamunkát a felvidékiek is. 
Mindig szívmelengető élmény volt számunkra – tanárnak, diáknak egyaránt - ha részesei 
lehettünk a felemelő díjkiosztó ünnepségnek Budapesten a Kossuth-klubban.  

A Természet Világa Alapítvány jóvoltából az alap-és középiskolák több éven át 
rendszeresen megkapták díjmentesen a nemzeti örökségként számon tartott nívós, gyönyörű 
folyóiratot, amelyben a tehetséggondozás jelentős szerepet kapott. Sajnos, ma nem járnak 
ezek a folyóiratok minden szlovákiai magyar középiskolába. Sokszor az, hogy a diákokhoz 
nem jut el ez a kitűnő folyóirat, nemcsak anyagi okokra vezethető vissza, hanem a tanárok, 
vagy az iskolavezetés mulasztásának tudható be. 

Rendkívül sokat segítettek a KÖMAL és a Természet Világa szerkesztői azzal, hogy  
versenyeikben, cikkíró pályázataikban nekünk, felvidékieknek  is teret, egyenlő lehetőségeket 
és esélyeket adtak. Hasonlóan nagyra értékeljük az Eötvös-versenyen való részvételi 
lehetőséget és a TIT-versenyekbe való bekapcsolódás lehetőségét is!  

A segítők közül név szerint hadd említsem Gnädig Pétert, Honyek Gyulát, Radnai Gyulát 
és Staar Gyulát. Gyakran jártak - előadó társakkal együtt is - Pozsonyban, Somorján, 
Komáromban, Kassán - a magyar gimnáziumokban, középiskolákban, de Dunaszerdahelyen a 
Vámbéry Irodalmi Kávéházban és a Pozsonyi Casino rendezvényén is tartottak előadásokat, 
hasonlóképpen a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége rendezvényein, pl. a nyári 
egyetemen Deákiban, vagy Nagymegyeren. Az utóbbin a kilencvenes évek derekán Marx 



Kárpát-medencei körkép – Tehetséggondozás 

140 

György is tartott előadást, akkor egy autóbusznyi fizikus és fizikatanár érkezett Budapestről 
Nagymegyerre, hogy a jászapátfalvi atomerőművet és a bősi vízierőmű belsejét is 
megtekintsék (a látogatás előkészítésében a Szlovákiai Magyar Pedagógusok  Szövetsége is 
segített). Nevezetes marad a Természet Világa szerkesztősége segítségével megvalósított 
dunaszerdahelyi előadássorozat fizikából a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Középiskolában 
és Balázs Nándor látogatása és előadásai Somorján és Pozsonyban a gimnáziumban. 

Visszakanyarodva a legutóbbi dunaszerdahelyi regionális TUDOK-hoz: a zsűrizést és az 
értékelést a harmadik évben is kellő szakmai igényességgel igyekeztünk előkészíteni. A 
természettudományokkal kapcsolatos témáknál a szakdolgozatok elbírálásában, 
rangsorolásában és értékelésében két akadémikus is vállalt feladatot: a somorjai Bauer Győző 
és a dunaszerdahelyi Hulkó Gábor, valamint szlovákiai és magyarországi kutatók, oktatók 
szakírók, orvosok – Bánki Gula mérnök, egyetemi oktató, Fóthy János élelmiszerhigiénikus, 
Kiss László egyetemi oktató, Lacza Tihamér mérnök, Ozogány Ernő mérnök, Karácsony 
Péter egyetemi oktató, Pomichal Richard tanár, Rajzák László orvos, Radnai Gula egyetemi 
oktató, Stredl Terézia egyetemi oktató, Szili István egyetemi oktató.  

A diák-előadókhoz intézett kérdések, a zsűri tagjainak bátorító vagy elmarasztaló 
értékelése, dicsérete, kritikája mellett a résztvevők számára az a tény is rendkívül hasznos 
volt, hogy egymást végighallgatták. Így egymástól is tanulhattak, egymás ötleteiből is 
meríthetnek további kutatásaik során (a legsikeresebb résztvevők nevét, iskoláját, felkészítő 
tanáraikat, szakdolgozataik címét lásd alább). 

A szervező SzMPSz részéről bízunk abban, hogy, a TUDOK a jövőben nálunk  egyre 
népszerűbb lesz, egyre több középiskolás diákot, felkészítő tanárt és kezdő egyetemistát 
fellelkesít és tudományos kutatásra sarkall! 

Azért is, mert a legjobbak továbbjutnak a döntőbe, így széles körben, az egész Kárpát-
medence fiatal kutatói előtt mutathatják be tehetségüket, tudásukat. Aztán azért is, mert a 
kitűnő szakemberekből álló zsűri tanácsaival, értékelésével valóban hatékonyan segíti a 
szárnypróbálgató kutatókat. Végül azért is, mert a részvétel és a jó szereplés az iskola 
szempontjából egyúttal a tehetségfelmutatás hatékony eszköze, fontos a magyar iskola 
szlovákiai elfogadtatásában, népszerűsítésében. 

 
TUDOK 2008, Vámbéry Ármin MTNyAI, Dunaszerdahely 
2008. november 25-26. 

 

BIOLÓGIA-MEZŐGAZDASÁG SZEKCIÓ 
Elnök:   Szili István, Tagok:  Karácsony Péter, Pomichal Richárd, Fóthy János  

 
 Szerző1 Szerző2 Előadás címe 
1. hely Jakócs Kitti  Az erdei fülesbagoly 

testfelépítése és életmódja 
2. hely 

 
Gubík Réka Szabó Anikó Papucsállatka 

3. hely 
 

Szomolai 
Zsuzsanna 

Méhes 
Alexandra 

A PÍ – víz jelentősége a 
gabonafélék csíráztatásánál 

 



Kárpát-medencei körkép – Tehetséggondozás 

141 

FIZIKA SZEKCIÓ 
Elnök:   Hulkó Gábor, Tagok:  Radnai Gyula, Ozogány Ernő  
 

 Szerző1 Előadás címe 
1. 

hely 
Csontos Edina Üstökösök és meteorok 

2. 
hely 

Ürge László Táguló világegyetem és a feketelyukak 

3. 
hely 

Lubomir 
Urbancok 

V466 And – újabb  WZ Sge típusú 
kataklizmikus változó csillag? 

KÖRNYEZETVÉDELEM  SZEKCIÓ 
Elnök:  Bauer Győző, Tagok:  Lacza Tihamér, Bánki Gyula  
 

 Szerző1 Szerző2 Előadás címe 
1. hely Mészáros 

Nóra 
 A passzív és hagyományos 

házak 
2. hely Ábrahám 

Andrea 
Csepi 

Julianna 
A közúti közlekedés káros 

hatásai 
3. hely Rajkó Kevin  A kristályosan tiszta víz erő és 

egészség 

ORVOSTUDOMÁNY  SZEKCIÓ 
Elnök:  Kiss László, Tagok  Rajzák László, Stredl Terézia  

 
 Szerző1 Szerző2 Előadás címe 

1. 
hely 

Vincze 
Viktória 

Száraz 
Bernadett Gerincferdülés 

2. 
hely 

Németh Rita Domonkos 
Dalma A jólét áldozatai leszünk? 

3. 
hely 

Bartusz Réka Pathó 
Krisztina Szépség vagy betegség?!? 

TÁRSADALOMTUDOMÁNY SZEKCIÓ 
Elnök:  Kocsis Gyula, Tagok:    Balázs Géza, Pék László, Végh László 
 

 Szerző1 Szerző2 Előadás címe 
1. 

hely 
Halasi 
Natália 

Becse 
Orsolya 

Vérfürdő vagy rózsavíz, 
A csejtei várúrnő 

2. 
hely 

Banzi Réka Fekete 
Emese Víztorony 

2. 
hely 

Kocsis 
Levente 
Lénárd 

Vermes 
Orsolya 

Vadászatok és lakomák 
Mátyás korában a mai 

természetbarát szemével 
3. 

hely 
Darázs 
Eszter 

Markuss 
Gabriella 

Feszty Árpád élete és 
munkássága 

3. 
hely 

Ďurčovič 
Katalin 

Németh 
Mónika A  Feszty-körkép története 

3. 
hely 

Lacza 
Marcell  Juhász Gyula Szakolcán 
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TUDOK-2008 – DUNASZERDAHELY – 2008. NOVEMBER 25-26. 
Az első helyezettek elérhetőségei, iskolájuk, tanáraik 

BIOLÓGIA – MEZŐGAZDASÁG 
Jakócs Kitti – 2010-ig vehet részt a Tudományos Diákköri Konferenciákon 
e-mail: kitti514@gmail.com 
tel.: 00421 31 7715726, mob.: 0421 902 659143 
címe: 925 81 Diakovce 757 
iskolája: Kodály Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium – Galánta Štvrť SNP 
1004/34, 924 00 Galanta 
Tanára: Veres Andrea, veresan@freemail.hu 

FIZIKA 
Csontos Edina – 2013-ig szerepelhet a TUDOK-on 
e-mail: csontosedina@vipmail.hu 
címe: Šoltésovej 4, 940 01 Nové Zámky 
iskolája: Czuczor Gergely Alapiskola – Érsekújvár ul. G. Czuczora 4, 940 01 Nové Zámky 
Tanára: Géhry Szolár Mónika, gehrymoni@hotmail.com 

KÖRNYEZETVÉDELEM – ÉPÍTÉSZET 
Mészáros Nóra – 2010-ig szerepelhet a TUDOK-on 
e-mail: norcsi@atlas.sk 
tel.: 00421 907 501345 
címe: 935 87 Bory 13 
iskolája: Magyar Tanítási Nyelvű Egyházi Gimnázium – Léva ul. Sv. Michala 38, 934 01 
Levice 
Tanára: Paterka Éva, paterka@freemail.hu 

ORVOSTUDOMÁNY 
Vincze Viktória és Száraz Bernadett – mindketten 2013-ig szerepelhetnek a TUDOK-on 
Vincze Viktória: vincze.viki@freemail.hu, címe: 941 10 Tvrdošovce, Napkelet utca 10. 
Száraz Bernadett: bebil995@freemail.hu, címe: 941 10 Tvrdošovce, Gorkého 58 
Iskolájuk: Szemerényi Károly Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Nová cesta 9, 941 10 
Tvrdošovce 
Tanáruk: PaedDr. Matkovič Melinda, m.melinda2@azet.sk 

TÁRSADALOMTUDOMÁNY 
Halasi Natália és Becse Orsolya – mindketten 2012-ig szerepelhetnek a TUDOK-on 
Halasi Natália: baby49@azet.sk, címe: 946 36 Karva, Játszótér 
Becse Orsolya: orsolya3@gmail.com, címe: 943 52 Muzsla, Templom utca 
Iskolájuk: Gymnázium – Gimnázium Párkány Ady utca 7., 943 01 Štúrovo  
Tanáruk: Himmler György, pvkt@stonline.sk 

IRODALOM A TÁRSADALOMTUDOMÁNY SZEKCIÓBAN 
Nem volt külön szekciója az irodalommal összefüggő témáknak – sajnálatos módon. 
Figyelemreméltó volt Lacza Marcell dolgozata Juhász Gyula Szakolcán címmel, a 
társadalomtudományi zsűri ezt a dolgozatot is továbbjutásra javasolta. 
Lacza Marcell iskolája:  Egyesített Középiskola  –  Dunaszerdahely Szabó Gyula utca 2., 
929 01 Dunajská Streda 
Tanára: Csicsai Bernadett, csicsaibernadett@gmail.com 
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Fizikában tehetséges diákok felkutatása, gondozása a 

felvidéken 
 

Kalácska József 
Selye János Gimnázium, Révkomárom, 

kalacskaj@freemail.hu 
 
 

Már ötvenegy éves múltra tekint vissza az egykori Csehszlovákiában alakult Fizikai 
Olimpia tantárgyi verseny. Szlovákia 1993-as önállósodása után is megmaradt verseny a 
legszélesebb bázisa a fizikát szerető diákok kibontakozásának. Az egész országra kiterjedő 
verseny hét kategóriában folyik: az általános iskola hetedik, nyolcadik és kilencedik 
évfolyamában rendre a G, F és E kategória. A házi fordulót a járási megmérettetés követi. A 
verseny a G kategóriát kivéve egyéni – a G kategóriában csapatverseny. Az E kategória járási 
győztesei a kerületi (megyei) fordulóval zárják a versenyt. 

A középiskolások részére az elsőtől a negyedikig rendre a D, C, B és A kategória szolgál. 
Itt a házi fordulót a kerületi (megyei) forduló követi s zárja – kivéve az A kategóriát, melynek 
győztesei az országos fordulóba jutva, s ott kitűnően szerepelve tagjai lehetnek a nemzetközi 
diákolimpiára  utazó szlovák csapatnak. Minden fordulóban a kitűzött feladatok száma négy, 
az országos döntőben ezeken felül még egy mérési feladat is vár a versenyzőkre.  Az A 
kategóriában való részvétel lehetősége adott az alacsonyabb évfolyamokba járók részére is. 

A versenyen a magyar tanítási nyelvű iskolák diákjai a feladatokat magyar nyelven kapják 
és dolgozhatják ki a megoldásokat az országos fordulóig (sőt a nemzetközi diákolimpián is). 
Köszönhető ez a nyitrai egyetem fizika tanszékén magyarul oktató tanároknak és iskolánk 
volt igazgatójának – akik a versenyt szervező legfelső vezetés tagjai. 

Az érdeklődők a www.uniza.sk/fo honlapon megtalálják a korábbi évek (Archív úloh) és 
az idei évfolyam feladatsorait – magyarul is. 

Iskolánkban, a ma Selye János nevét viselő gimnáziumban van a magyar iskolák között a 
legnagyobb hagyománya s legfényesebb eredménye Felvidéken, a szlovák iskolákkal 
összevetve országosan is kiváló eredményt értünk el. 1975-től 2009-ig 492 megyei 
eredményes megoldóval büszkélkedhet iskolánk. A rangsorban következő nyitrai szlovák 
gimnázium (Párovce) eredményes tanulóinak száma 215, Komárom szlovák gimnáziuma ez 
idő alatt 44 eredményes diákról számolhat be. 1987 óta gimnáziumunkból nyolc diák 15 
alakalommal jutott ki a Nemzetközi Fizikai Diákolimpiára, s 5 dicsérő oklevelet, 4 bronzérmet 
és 1 ezüstérmet szerzett. Köszönet illeti Gnädig Péter, Honyek Gyula és Vankó Péter tanár 
urakat, hogy az évek során lehetőséget biztosítottak diákjainknak a Budapesten működő 
központi szakkörbe való bekapcsolódásra  Az alábbi táblázat – mely a gimnáziumban folyó 
fizika és matematika tanítás, tehetséggondozás minőségét szemlélteti - összesíti az 
eredményeket. 
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Név Év Helyszín  
Fizikatanára, 
szakkörvezető Matematikatanára 

Kis Petik 
Katalin 1987 Jéna, NDK  Szabó Endre Oláh Imre 
Kis Petik 
Katalin 1988 Salzburg, Ausztria  Szabó Endre Oláh Imre 
Mizera Ferenc 1993 Baltimore, USA  Szakál Ilona, Szabó Endre Lovász Gabriella 
Mizera Ferenc 1994 Peking, Kína bronzérem Szakál Ilona, Szabó Endre Lovász Gabriella 
Varga Tamás 1995 Canberra, Ausztrália  Szabó Endre Fonód Tibor 
Kurucz Keve 1999 Padova, Olaszország bronzérem Szabó Endre Keszegh István 
Kurucz Keve 2000 Leicester, Anglia  Szabó Endre Keszegh István 
Koltai Péter 2002 Bali sziget, Indonézia  Szabó Endre Keszegh István 
Rakyta Péter 2002 Bali sziget, Indonézia bronzérem Szabó Endre Kalácska József 
Rakyta Péter 2003 Tajvan bronzérem Szabó Endre Kalácska József 
Bagócsi 
Szilvia 2003 Tajvan  Szabó Endre Kalácska József 
Rakyta Péter 2004 Szöul, Dél-Korea ezüstérem Szabó Endre Kalácska József 
Bagócsi 
Szilvia 2004 Szöul, Dél-Korea  Szabó Endre Kalácska József 
Konczer 
József 2006 Singapur  Sebők István, Szabó Endre Bukor Emőke 
Konczer 
József 2007 Isfaha, Irán   bronzérem Sebők István, Szabó Endre Kalácska József 

 

A versenyekre való felkészülés az egyes évfolyamokban működő szakkörökben történik. 
Ezek finanszírozása az utóbbi években az oktatási minisztérium által kibocsátott, minden 
diáknak járó oktatási utalványokra eső állami támogatásból történik. A szakkörökben 
kategóriánkénti felkészítés folyik. Nagy segítséget nyújt ebben a Középiskolai Matematikai 
Lapok Fizika Rovatában megjelenő lapversenyzésbe való bekapcsolódás.  

Míg a matematika terén a Matematikai Olimpián kívül se szeri, se száma a különféle 
versenyeknek Szlovákiában, addig fizikából középiskolásoknak az FO-n kívül csak iskolánk 
szervez versenyt. Több mint harminc éves múltra tekint vissza gimnáziumunk matematika 
háziversenye, amit tizenöt éve fizikával bővítettünk ki. E sorok írójának javaslata alapján e 
verseny a CORNIDES ISTVÁN MATEMATIKA-FIZIKA EMLÉKVERSENY nevet viseli. 

Ezen a versenyen a felvidéki magyar középiskolák és meghívott anyaországi gimnáziumok 
– Pannonhalma, Tata-Eötvös, Dél-Komárom Jókai, Budapest-Szt.István – diákjai 3-3 
matematika és fizika feladattal kell megbirkózzanak. A részt vevő diákok száma a négy 
kategóriában átlagosan hetven. Cornides tanár úr özvegye a verseny kategóriánkénti 
győzteseit jutalomban részesíti. 

A versenyről és iskolánk szerteágazó nevelési és oktatási tevékenységéről az olvasó 
a rendszeresen kiadásra kerülő évkönyveinkből vagy honlapunkon tájékozódhat. 
(www.sjg.komarno.sk vagy www.gyhskn.sk). 

CORNIDES István, egyetemi tanár. (1920.XII.7. – 1999.XI.1.), a komáromi Bencés 
Gimnázium eminens diákja (1930-38). A tömegspektrometria magyarországi megalapozója, a 
klaszterkémia nemzetközileg elismert szaktekintélye. 1957-ig az ELTE docense, 1956-ban az 
ELTE TTK forradalmi bizottságának elnöke. Haláláig – 30 éven át – a felvidéki magyar 
fizikatanár-képzés támasza, fáradhatatlan, lelkes segítője a nyitrai egyetemen. A Magyar 
Köztársasági Érdemérem Tisztikeresztjének kitüntetettje. Élete, munkássága, elhivatottsága, a 
szülőföldhöz és az alma materhez való ragaszkodása, szeretete példaértékű. 
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A KUTATÓ DIÁK MOZGALOM 

Csermely Péter 
Semmelweis Egyetem, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézet 

peter.csermely@eok.sote.hu 
 
 

BEVEZETŐ 
1996-ban egy olyan rendhagyó kezdeményezés indult el az országban, amely 

kiemelkedően tehetséges középiskolás diákok számára biztosít kutatási lehetőséget a legjobb 
hazai kutatóhelyeken. A diákokat a laboratóriumok, intézetek, műhelyek megtalálásában egy 
könyv segíti, amely az ott dolgozó mentorok listáját tartalmazza. Már az első, 1996-os 
kiadvány is közel háromszáz kutatási helyet sorolt fel, míg a 2008-as tizenegyedik, bővített 
kiadás már több mint 800-at. Vannak mentoraink Ausztriában, Ausztráliában, Szerbiában, 
Kanadában, Romániában és az USA-ban is. A kutatható témákat az abortusztól a 
zsinagógákig mintegy 3200 címszó fedi le. A tudományos akadémia több mint 110 tagja – 
többek között a Nobel-díjas Oláh György – vesz részt a mentori tevékenységben, de emellett 
számos elismert professzor és alkotmánybíró is segíti munkánkat. A mentorok listáját 
tartalmazó könyvet minden év elején az összes hazai és környező országbeli magyar 
középiskola igazgatója megkapja, és közel ezer tehetséges tanulóhoz személyesen is eljut. 

1999. július 24-én a Kutató Diákok Országos Konferenciáján megalakult a tudományos 
kutatómunkát végző középiskolás diákokat, tudományos diákköreiket, mentoraikat és korábbi 
kutató diákokat összefogó Kutató Diákok Országos Szövetsége (röviden KutDiák). 
Szervezetünk fővédnöke jelenleg Sólyom László köztársasági elnök, védnökei Hiller István 
oktatási és kulturális miniszter és Pálinkás József, az MTA elnöke. 

Jelenleg már csaknem ötezer itthoni és környező országbeli magyar diák kutat különböző 
kutatóhelyeken és középiskolai diákkörökben. A szövetség tagjainak többsége falvakban, 
illetve kisvárosokban él, több mint 500-an pedig Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján, illetve a 
Vajdaságban végeznek kutatómunkát. A kiemelkedő eredményt elérő diákok amerikai, 
horvát, ír, izraeli és német tehetséggondozó táborokban kitűnő eredménnyel vettek részt. A 
mozgalom belépett az Ashoka International-ba is, ahol dél-amerikai programokkal kezdtük 
meg az együttműködést. Diákjaink közül a legjobb 2002-től a Nobel-díj kiosztás vendége. 

 

RENDEZVÉNYEINK 
A tudományos kutatás bemutatásának legfőbb tere immáron hét éve a Tudományos 

Diákkörök Országos Konferenciája (TUDOK), amelyen minden év tavaszán mintegy 170 
résztvevő körülbelül 100 előadással indul. Közülük idén több mint ötvenen jöttek a 
határainkon túlról. A szakmai zsűrik értékelése alapján a legjobbak az egyetemi diákkörök 
országos konferenciáján is megmérettethetik magukat. A nagyszámú résztvevőre való 
tekintettel 2002-től minden évben öt magyarországi központban, valamint Erdélyben, a 
Felvidéken és a Vajdaságban – egyfajta első fordulóként – regionális diákköri konferenciákat 
szervezünk.  

2003-tól minden évben meghirdetésre kerül esszépályázatunk. A legkülönfélébb 
tudományterületekről beérkező dolgozatokat két fős szakértő zsűri bírálja el. A 15-20 oldalas 
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írások rendszeresen megjelennek összefoglaló kiadványainkban. 
    1997-ben rendeztük meg a Kutató Diákok Első Országos Konferenciáját Kecskeméten, 
amelyet 1998-tól minden év nyarán egy nyolcvan fős káptalanfüredi tábor követett. Ide 
mindig az elmúlt évben valamelyik versenyünkön díjat nyert kutató diákokat hívjuk meg. 
Előadóként eddig olyan neves közéleti szereplők és tudósok tiszteltek meg minket 
jelenlétükkel, mint Sólyom László köztársasági elnök, Bihari Mihály, az alkotmánybíróság 
elnöke, vagy éppen Esterházy Péter. Ennél azonban talán sokkal többet mond el az a 
lelkesedés és témaszeretet, amely kivétel nélkül mindegyik vendégünket jellemezte. 

A versenyeken kívül számos közösségi programunk várja az érdeklődőket. Három 
tudományos tagozatunk (a Humán és Társadalomtudományi, a Természettudományi, valamint 
a Műszaki és Informatikai) által közösen szervezett KutDiák Szabadegyetem és Teaházi esték 
remek alkalmat szolgáltatnak neves tudósokkal és művészekkel való kötetlen beszélgetésre és 
természetesen egymás megismerésére is. 

A 2007-es káptalanfüredi táborban döntés született regionális központok beindításáról. 
Ennek eredményeképpen eddig hat városban kezdték meg működésüket a Regionális Kutdiák 
körök (Rekut), amelyek igyekeznek lakóhely szerint összefogni és megszervezni az érdeklődő 
fiatalokat. Igen széles a programválaszték. Sokrétű programjaikra (előadások, kirándulások, 
beszélgetések) bárki (akár komoly kutatási szándék nélkül is) találhat számára megfelelőt. 

2007-től kezdve első ízben a szövetség is szervez nemzetközi konferenciát. Az első 
Science Camp of Archeology tudományos tábort 2007. július 31. és augusztus 7. között 
Szegeden rendeztük meg. A hat országból érkezett összesen húsz résztvevő a magyar 
tudományos élet neves előadóitól hallgatott angol nyelvű előadásokat. Ugyanilyen tematikájú, 
angol nyelvű tábor várja az érdeklődő diákokat 2008 nyarán is. 
 

TOVÁBBI TEVÉKENYSÉGEINK 
A Kutató Diákok Országos Szövetségét támogató Kutató Diákokért Alapítvány 1999-től 

minden évben pályázatot írt ki az iskolai tudományos diákkörök megalakulásának segítésére. 
Részben ennek is köszönhető, hogy eddig kétszázötven diákkör alakult meg az ország 
középiskoláiban, Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján és a Vajdaságban. 

A tanárok munkájának segítésére tanár-diák kutatópárokat, internetes virtuális 
munkacsoportokat, naprakész oktatási segédanyagokat, tanári kutatói ösztöndíjakat 
szervezünk. 2005-ben megalakult partnerszervezetünk a Kutató Tanárok Országos Szövetsége 
(www.kuttanar.hu). Az iskolai diákkörök mellett egyetemi intézetekhez kötődő diákkörök, 
előadássorozatok, táborok, Kutató Diák Klubok működését segítjük elő. 

E sokrétű munkát 2002. szeptemberétől egy iroda segíti, amely jelenleg kettő állandó 
munkatárssal működik Budapesten, a XIV. kerület, 1149 Budapest, Várna u. 12-14. alatt. 

 

ELISMERÉSEK 
A kezdeményezést az 1998-as oxfordi, a 2000-es debreceni és a 2001-es washingtoni 

tehetséggondozó konferencián nemzetközi összehasonlításban is egyedülállóan sikeresnek 
minősítették, sőt a mozgalom elindítója, többek között az elindított kezdeményezésért 
megkapta az EU Descartes-díját, mely a tudomány népszerűsítéséért kerül kiosztásra. A 
NATO és az UNESCO támogatásával eddig három ízben került megrendezésre az a 
nemzetközi konferencia, ahol 25 ország hasonló mozgalmai hazánk vezetésével létrehozták a 
“Network of Youth Excellence”-t (www.nyex.info). 
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JELENTKEZÉS A MOZGALOMBA 
Ha valamelyik diák úgy dönt, hogy jelentkezik a mozgalomba, a http://kutdiak.hu/56-

4309.php oldalon, vagy a kutdiak@kutdiak.hu címen teheti meg. Jelentkezése elfogadása után 
megkapja mentorlistánkat. Ebből választhat magának kutatóhelyet. Ha az önálló 
kapcsolatfelvétel után elnyeri tetszését a labor (műhely, kutatóközpont stb.) és önálló 
munkába kezd, örömmel várjuk bármelyik versenyünkön, hogy megmutathassa eredményeit 
és összemérhesse tudását más kutatókkal. Addig is bármikor szívesen látjuk bármelyik 
rendezvényünkön, akár mint résztvevő, akár mint a szervezésben segítő diák. 
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A TERMÉSZET VILÁGA DIÁK-CIKKPÁLYÁZATA * 

Staar Gyula 
Természet Világa Szerkesztősége 

staar_gyula@freemail.hu 
 
 

Kedves Barátaim! 

Egy tudományos ismeretterjesztő folyóirat színvonalas megjelentetése önmagában 
tehetséggondozás. 

A Természet Világa tudományos ismeretterjesztő folyóiratnak azonban már csaknem két 
évtizede szerves része egy 16 oldalas természettudományos diáklap. A belső mellékletként 
megjelenő diáklap cikkeit tehetséges középiskolások írják. Az ifjú szerzők a honi és a 
határainkon túli középfokú intézményekből, líceumokból kerülnek ki. A folyóirat által 
meghirdetett diák-cikkpályázaton minden évben megméretnek az ifjú szerzők, itt választjuk ki 
legjobb írásaikat. 

Erről a diákpályázatról szeretnék most szólni, születésének körülményeiről, a pályázat 
kiteljesedéséről, az eltelt csaknem két évtized tapasztalatairól, s arról, mit adhatott, jelenthetett 
a résztvevő diákoknak ez a pályázati munka, a megmérettetés. Végezetül arról beszélek, 
miként alakult a nyertes diákjaink sorsa, hogyan emlékeznek vissza a Természet Világa 
cikkpályázatára, s közülük néhányan milyen utakon találnak vissza folyóiratunkhoz. 

Ez a tehetségkutató diákpályázat különös színtéren zajlik, Európa legrégibb tudományos 
ismeretterjesztő folyóiratának erőterében. Az előzmények megvilágításához szólnom kell 
erről a folyóiratról, amely, mint látni fogják, nem akármilyen színteret ad a fiatalságnak. 

Folyóiratunkat 140 évvel ezelőtt alapította Szily Kálmán, a Királyi Magyar 
Természettudományi Társulatnak főtitkára. Akkor Természettudományi Közlöny néven indult 
útjára, első számának címlapján feltüntették: 

 

HAVI FOLYÓIRAT 

KÖZÉRDEKŰ ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE. 

KIADJA 

A K. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. 

SZERKESZTI 

SZILY KÁLMÁN, 

TITKÁR. 
 
Ennek a folyóiratnak jelenik meg ma a 140. évfolyama, Természet Világa címmel, a 

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat lapjaként. 
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A lapalapító már az első számban pontosan meghatározta a célt: „élvezetes és tanulságos 
olvasmányt akar nyújtani, melyből a természettudományok legújabb és legfontosabb 
haladásait könnyű szerrel megismerhessék, másrészt pedig azon van, hogy szélesebb körben 
terjessze, s ha szükség van meg is kedveltesse, lassanként észrevétlen beoltsa a 
természettudományi ismereteket” a folyóirat olvasóiba. 

Ezt a célt máig követjük, a jól lerakott alapokra igyekezve korhű épületet emelni. 
Ki is volt Szily Kálmán, aki 1838-ban született Izsákon és 1924-ben hunyt el Budapesten? 

Kiváló fizikus, a Műegyetem első rektora, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára (1889-
1905), a Magyar Természettudományi Társulat főtitkára, aki nemcsak a Természettudományi 
Közlönyt alapította meg, hanem 1905-ben a Magyar Nyelvtudományi Társaságot, és annak 
folyóiratát, a Magyar Nyelvet is. Bár természettudós volt, mégis az Akadémia nagyjutalmát 
nyelvészeti munkásságáéért kapta 1914-ben. 

Ő volt az, aki 1885-ben közzétette Bolyai János híres temesvári levelét, melynek legendás 
sorát ma is oly gyakran idézzük: „semmiből egy ujj más világot teremtettem.” 

Eötvös Loránddal, az Akadémia elnökével közösen 1903-ban ő jelentette be a Bolyai-díj 
megalapítását a kolozsvári Bolyai-centenáriumi ünnepségen.  

S amit kevesen tudnak, Szily Kálmán több évtizeden át volt aktív szereplője és szervezője 
a hazai sakkéletnek. Sakkrovatot is vezetett a Vasárnapi Újságban. 

Európában, folyóiratunk alapításának évében az angolok indítottak ilyen folyóiratot, a ma 
világhírű Nature-t. A Nature idővel elsőközlő szaklappá vált, a Természettudományi Közlöny, 
a Természet Világa a mai napig hűen követi alapítója elképzeléseit: színvonalas, nyelvileg is 
igényes cikkeivel a tudományterületek közötti információcserét segíti, a természettudományos 
kultúrát terjeszti hazánkban. 

Érdemes egy pillantást vetni a korra és a környezetre, melyben a természettudománynak e 
folyóirata megszületett. 

 

1869: Két évvel vagyunk a Kiegyezés után, mely hazánkban gazdasági fejlődést, 
valamint a műveltségi szint emelkedését hozta. Egy évvel korábban foglalták törvénybe 
Eötvös József kezdeményezésére az általános tankötelezettséget. Magyarország lakossága 
ekkor 16 millió volt, de csak 31%-a tudott írni és olvasni.  

A Természettudományi Közlöny megindításának évében, 1869-ben született Kandó 
Kálmán mérnök, aki majd elsőként alkalmazza a nagyfeszültségű, háromfázisú váltóáramot 
vontatásra. 

Ekkor született Ignotus Hugó, aki Hatvany Lajossal és Fenyő Miksával 1908-ban 
megalapította a legendás Nyugat folyóiratot. Ekkor született Mahatma Gandhi, az indiai 
függetlenségi mozgalom vezéralakja és Grigorij Jefimovics Raszputyin, a nagyhatású orosz 
szélhámos is… 

1869-ben megindul a lóvasút Óbudára és megnyitják a Szuezi-csatornát. (Erről már 
beszámol a Természettudományi Közlöny.) 

A Russzkaja Himicsevszkava Obscsesztvában ebben az évben publikálja Mengyelejev a 
periódusos rendszerét, Jókai Mór pedig megírja híres regényét,  A kőszívű ember fiait. 

November 4-én Angliában kiadják a Nature első számát. 

Mozgalmas év volt 1869! 
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Hosszan beszélhetnék még folyóiratunk „dicső” múltjáról, idézve Kosztolányi Dezsőt, aki 
azt írta 1935-ben: „Azóta vannak olvasható tudományos folyóirataink, amióta a 
Természettudományi Közlöny ezt úttörő gyanánt megkezdte”, vagy Beck Mihály akadémikus 
vélekedését a közelmúltból: „Úgy vélem, a Természettudományi Közlönynek a legjobb 
európaiakkal vetélkedő magyar középiskolák mellett oroszlánrésze volt a századforduló 
hatalmas és hatásában máig érezhető hazai természettudományos fellendülésében.” 

Egy folyóiratot szerzői tehetnek naggyá. Már Szily Kálmán is abban látta a 
Természettudományi Közlöny sikerét, hogy szerzői között megtalálhatjuk a 

„legtiszteltebb veterán tudósainktól kezdve a most javában dolgozó derékhadon át, le 
egészen a még egyetemen járó ifjúságig az egész tollfogható természettudományi író 
nemzedéket.”  

Le egészen a még egyetemen járó ifjúságig—erre még visszatérek, kérem, őrizzék meg 
emlékezetükben! 

 
Mindennek vannak előzményei, így a Természet Világa diákpályázatának is. 1974-ben 

lettem a folyóirat munkatársa. Fiatal szerkesztőként azon töprengtem, miként lehetne 
színesíteni a lapunkat, tartalmában és az újságírás műfajaiban is gazdagítani. Vitaindító 
cikkek, kerekasztal beszélgetések, emberközeli interjúk voltak a próbálkozás állomásai. 
Hogyan lehetne az olvasót is bekapcsolni a közös munkába? Ezen morfondírozva kapóra jött 
Radnai Gyulának, az ELTE oktatójának ötlete: hirdessünk fizikából egy megfigyelési 
versenyt! 1980-ban útjára is indítottuk a folyóiratunk Ki mit vesz észre? megfigyelési 
versenyét. Minden hónapban megjelentettünk megfigyelési feladatokat, melyeket az 
olvasónak el kellett végezniük, a megfigyelt jelenséget pedig leírni, dokumentálni. Külön 
értékeltük, ha a megfigyelt jelenségre helyes fizikai magyarázatot is adtak. A pályázatnak 
sikere volt. 

A rendszerváltozás után módom nyílt főszerkesztőként segíteni folyóiratunk építését. A 
magunk erejéből közvélemény kutatást végeztünk lapunk olvasói között. Aggasztó jeleket 
diagnosztizáltunk: középiskoláinkban a vártnál kisebb a jelenlétünk. Mit tehetnénk, hogy ezen 
változtassuk? S akkor bevillant, amit lapalapítónk, Szily Kálmán a szerzőiről írt: „le egészen a 
még egyetemre járó ifjúságig”. További példaként ott állt a „Ki mit vesz észre?” megfigyelési 
versenyünknek a középiskolások körében aratott sikere, valamint egy friss, soproni élmény. 
Arra gondoltam, a húszadik század utolsó évtizedében miért ne próbálhatnánk meg szerzőink 
sorába bevonni a még ifjabb korosztályt, a tehetséges középiskolásokat. Rátermett tanáraik 
irányításával képesek lehetnek búvárkodásaik eredményeit mások számára is tanulságosan, 
értelmesen írásba foglalni.  

1991-ben azután 200 ezer forint ígéretével, és egy papírgyár ingyen papír felajánlásával 
nekivágtunk tervünk megvalósításának. Az akkor még többet jelentő pénzösszeget egy 
bankigazgató ismerősömtől imádkoztam ki, akivel évekig együtt sakkoztunk a BEAC 
csapatában. 

Tele voltunk várakozással és kétséggel. Lesz-e elég kis cikkírónk, nem fullad-e 
érdektelenségbe a kezdeményezésünk? Kapunk-e színvonalas, közlésre érdemes írásokat a 
középiskolás diákoktól? Hogyan teremtjük majd elő a diákpályázat további működtetéséhez 
szükséges anyagiakat? 

Kezdetben két fő kategóriában hirdettük meg a cikkpályázatunkat:  
Természettudományos múltunk felkutatása és 
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Önálló kutatások, elméleti összegzések. 

Már az első év sikere megmutatta, jó útra léptünk. Az első díjátadáson a szépemlékű  
Szentágothai János elnökölt, díszvendégnek a világhírű amerikai szkeptikus bűvészt, James 
Randit is meghívtuk, aki nem csak a fiatalokat ejtette ámulatba rögtönözött bemutatójával. Az 
ünnepség végén félrevont: elmondta mennyire megragadta, amit itt látott. Mindez arra 
késztette, hogy egy rendszeresen kiadandó díjat ajánljon fel a diákpályázatunknak. Az ő 
szkeptikus díja volt az első egyéni hozzájárulás cikkpályázatunkhoz. 

Rövidesen követték Randi felajánlását Martin Gardner (USA), Simonyi Károly, majd 
Varjú Dezső és Ernst Grote (Németország), Nicholas Metropolis (USA) újabb díjalapításai. 
Ma már intézmények és magánszemélyek sora áll támogatóként diákpályázatunk mögött. Ha 
nem csak a pénzbeli támogatásokat számolom, évente csaknem hárommillió forintot sikerül 
diákpályázatunk működtetéséhez összeszedegetnünk. 

A kibővült pályázatunkon 11 témakörben adhatják be írásaikat a diákok. A pályázati kiírást 
folyamatosan közzé tesszük folyóiratunkban, az alább kategóriákban: 

Természettudományos múltunk felkutatása 
Önálló kutatások, elméleti összegzések 
Szkeptikus különdíj (alapította: James Randi, USA) 

Matematika különdíj (alapította: Martin Gardner, USA) 
A kultúra egysége különdíj (alapította: Simonyi Károly) 

Biofizika-biokibernetika különdíj (alapította: Varjú Dezső, Tübingen) 
Biodiverzitás különdíj (alapította: Német-Magyar Társaság, Stuttgart) 

Orvostudomány különdíj (alapította: Ernst Grote, Tübingen) 
A számítástechnika alkalmazásai különdíj (alapította: Nicholas Metropolis, USA) 

Csillagászat különdíj (alapította: Magyar Csillagászati Egyesület) 
Földtani örökségünk különdíj (alapította: Magyar Állami Földtani Intézet). 
A középiskolás diákok írásait tudósból, tanárból és tudományos újságíróból álló 

bizottságok bírálják, így biztosítjuk a sok szempontú értékelést. A legjobb írásokból állítjuk 
össze a következő év lapszámainak diákmellékleteit.  

Minden év tavaszán, március első szombat délutánján a Magyar Tudományos Akadémián 
ünnepélyes keretek között adjuk át a nyertes diákok díjait. Munkáikat a zsűri elnökök ott is 
alaposan értékelik. Díjazzuk a legjobb felkészítő tanárokat is (Metropolis- és Rotary-díjak). 

Kezdetektől küldtek írásokat diákpályázatunkra a külhoni magyar tannyelvű iskolákban 
tanuló diákok, elsőként az erdélyiek. A határainkon túlról pályázó diákok zömét ma is ők 
adják. Az itt bemutatott táblázat is mutatja, hogy Erdély diákjai milyen sikeresek. Ha 
összeadjuk a lapban megjelent írásaik terjedelmét, az csaknem száz szerzői ívnyi könyvnek 
felelne meg.  

Rövidesen a felvidéki magyar diákok is megjelentek és sikeresek lettek a Természet Világa 
cikkpályázatán, hála a szlovákiai magyar pedagógusok egyik vezető egyéniségének, Hecht 
Annának, az ő szervezőmunkájának. Öt éve már a délvidéki magyar diákok sikereinek is 
örülhetünk. 

Diákpályázatunk Kultúra egysége különdíjáról még külön szólni szeretnék. A legendás 
műegyetemi tanár, Simonyi Károly alapította, s nem véletlenül ezt a díjat, hiszen őt idézve: 
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„Németh Lászlóval együtt hiszek abban, hogy nincs kétféle műveltség…” Barátságuk ezen 
összekötő szálát levelezésük is bizonyítja. 

Kari bácsi minden év végén gondosan borítékba tette a diákok díjaira szánt százezer 
forintot és a kezembe nyomta. Hiába tiltakoztam, hogy ráér még, ő ragaszkodott ehhez. 
„Fogadd el — mondta —, ki tudja, meddig adhatom!”  

2001. október 9-ére virradó reggel halt meg. Könyvespolcán egy nekem címzett borítékot 
találtak, benne a diákoknak szánt pénzzel. Természetesen a mai napig éltetjük az általa 
alapított Kultúra egysége díjat. Fizikus szerzőink sora mond le rendszeresen cikkeinek 
honoráriumáról: Radnai Gyula, Schiller Róbert, Patkós András, Horváth Gábor…, ráírják a 
szerződésük lapjára: „Honoráriumunkat Simonyi professzor úr diákjainak szánjuk”. 

Az indulástól csaknem húsz év telt el, s ma elmondhatom, hogy diákpályázatunk, 16 
oldalas természettudományos diáklap-mellékletünk folyóiratunk egyik sikertörténete. Az 
elmúlt tizennyolc évben csaknem ötezer fiatal próbált szerencsét cikkpályázatunkon, zömében 
szépen kidolgozott, okos írásokkal. Ezernél több diák cikke napvilágot is látott a Természet 
Világában. Diákszerzőink egyik legtehetségesebbikét, Bacsárdi Lászlót még egyetemista 
korában tudós szerkesztőbizottságunk tagjává választottuk. Később ő szervezte meg, hogy 
napjaink díjnyertes diákjai rádiókapcsolatba léphessenek a Nemzetközi Űrállomáson 
tartózkodó Charles Simonyival, aki édesapja, Simonyi Károly helyébe lépett a Természet 
Világa szerkesztőbizottságába. A körök összezárulnak… 

Igyekszünk nyomon követni díjnyertes diákjaink sorsának alakulását. Elmondhatom, hogy 
több mint nyolcvan százalékuk természettudományos pályákat választott. Többen később le is 
írták: örök élményt adott nekik írópalántává avatásuk a Természet Világában. Példaként 
néhány nevet említek: 

Lóczi Lajos matematikus, 
ELTE Informatika Kar Numerikus Analízis Tanszék; 

Sárneczky Krisztián csillagász, 
MTA Csillagászati Kutató Intézet, vendégcsillagász (Piszkéstető); 

Róka Anikó kutatóorvos, 
Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika (ma Londonban dolgozik); 

Hegedűs Ramón fizikus, 
ELTE Biológiai Fizika Tanszék (Három hónapot tölthetett a tübingeni Max Planck 

Kutatóintézetben-1998, ifjúsági Bolyai díjat kapott 2005-ben); 
Scheuring Ádám villamosmérnök, 

Egyetemi Távközlési és Informatikai Központ; 
Bacsárdi László informatikus, 

Nyugat-magyarországi Egyetem és BME, Szerkesztőbizottsági tagunk egyetemista korától; 
Weisz Forgó Erika filológus,  

(Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár) a Bolyai Farkas Elméleti Líceum tanára; 
Biró Ágota informatikus (Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár), 

University College London, Élettani Tanszéke; 
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Biró Domokos Botond számítástechnikus (Kolozsvári Műszaki Egyetem), 

Szoftverfejlesztő Bécsben; 
Sata Loránd építőmérnök, 

Bukaresti Építőmérnöki Egyetem; 
Petz Erika, Informatika szakos hallgató; 

Veres Orsolya, Műépítészet és Városrendezés szakos hallgató. 
 

Most pedig idézzünk néhányuk visszaemlékezéséből: 

HEGEDŰS RAMÓN 
Ez a megmérettetés elsősorban az önálló ötletekre alapuló természettudományos 

búvárkodásról és cikkírásról szól, a középiskolások számára lehetséges keretek között, és 
mint tudományok iránt érdeklődő diák, éppen ilyesmit szerettem volna kipróbálni. Ráadásul 
mindjárt olyan módon nyílt erre lehetőségem, amely nem korlátozódott csupán egyetlen 
tudományterületre, hanem egyszerre igényelte mind a biológia, mind pedig a fizika 
diszciplínáiban való elmélyülést. Ez a diákéletemben egyszerre jelentett a tudományos 
kíváncsiságnak megfelelő táptalajt és egy új kihívást is. 

BACSÁRDI LÁSZLÓ 
Sokat köszönhetek a folyóiratnak. Megismertette velem az írás és az újságírás örömeit, 

számos újságban jelent meg írásom, önálló rovatokat gondozhattam és gondozhatok jelenleg 
is, két évig főszerkesztője lettem egy neves műegyetemi lapnak, az Impulzusnak. Míg 
hallgatótársaimnak néha nagy kínszenvedéseket okozott egy-egy esszé elkészítése, nekem 
nagyon rövid idő alatt álltak össze a mondatok, az olvasott szövegekben pedig könnyedén 
rátaláltam a helyesírási hibákra. Mindez lehetővé tette, hogy helyesen műveljem a magyar 
nyelvet, kerek és egész mondatokat alkossak, amelyek hiánya nagyon sok mai dolgozatban 
előfordul.  

WEISZ FORGÓ ERIKA 
A pályázattal tizenhárom, illetve tizenkét évvel ezelőtt kerültem kapcsolatba, akkoriban 

tizenegyedikes diák voltam a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Líceumban. A pályázatra Máthé 
Márta fizikatanárnőnk hívta fel figyelmünket, és szerzőtársammal, Szabó Melindával, 
lelkesen mentünk elébe az új kihívásnak. A témánk, Mentovich Ferenc, iskolánk volt 
tanárának munkássága, rendkívül érdekesnek bizonyult. Egyrészt azért, mert láthattuk, hogy 
mennyire sokszínű egyéniség volt, és mert bepillanthattunk abba a korba, amelyben élt, 
másrészt azért, mert így lehetőségünk volt arra, hogy önálló kutatást végezzünk. Számomra ez 
jelentette az igazi élményt, ez keltette fel érdeklődésemet a pályázatírás iránt. A Teleki 
Tékában eltöltött számos délután igazi „paradicsom” volt számomra, a napról napra 
gyarapodó anyag valósággal vonzott a könyvtár épülete felé, kéziratok olvasására, további 
búvárkodásra ösztönzött. A dolgozat elkészítése során sok gyakorlati  tapasztalatot szereztem: 
megtanultam pályázatot írni, az információkat tartalmasan, igényesen, tudományosan 
bemutatni. Úgy érzem, a középiskolában ezeket másképp nem tudtam volna elsajátítani. 

SATA LORÁND 
A Természet Világa jelentette sok ideig azon kevés, természettudományokkal foglalkozó, 

diákok nyelvén szóló források egyikét, mely a matematika, a fizika, a kémia terén elért 
újdonságokat hozta közelebb a kilencvenes évek közepén az erdélyi magyar iskolában tanuló 
diákokhoz. Hozzám is. Köszönet érte! 
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DEMETER ÁGOTA DOROTTYA 
Pályázataim írásával azonban nemcsak elméleti, hanem nagyon fontos gyakorlati tudást is 

szereztem. Megtanultam, milyen fontos a forma. Azt, hogy nem mindegy, egy dolgozat 
egymás mellé állított lapokból áll-e, vagy hogy van-e borítója, jó címe, mottója, s a szövege 
formázva, szerkesztve van-e. Rájöttem, hogy sokszor ezen múlhat a munka sikere. Rengeteg 
időt nyerek ma már azzal, hogy nem kell azon gondolkoznom, vajon formailag hogyan kell 
kinéznie egy dolgozatnak, milyen megoldásokat alkalmazzak, ami igen hasznos számomra az 
egyetemen.  

Több év után ez az első, amikor a szeptembert nem dolgozat elkészítésével töltöm. Furcsa, 
de nagyon hiányzik. Hiányzik, hogy már nem a középiskolai irányító tanárommal, Máthé 
Márta tanárnővel dolgozom, hogy nem töltök el órákat a Teleki Téka hűvös olvasótermében, s 
valószínűleg hiányozni fog, hogy az őszi és téli hónapok alatt már nem jut eszembe 
minduntalan a kérdés: vajon milyen eredményt tartogat számomra a márciusi 
eredményhirdetés? 

Év Beérkezett 
dolgozatok 

I. díj II. díj III. díj Különdíj Oldalszám* 

2008 17 2 4 3 1 26 
2007 20  3 3 2 42,5 
2006 38 3 1 5 3 57,5 
2005 45 2 2 1 11 21,5 
2004 67 1 5 6 4 35,5 
2003 63 1 5 4 2 23,5 
2002 106 3 1 7 8 39,5 
2001 114 5 1 9 8 41 
2000 113 2 5 5 9 34,2 
1999 60 1  5 7 37,2 
1998 42  1 1 4 28 
1997 51 2 1 3 8 31,5 
1996 69 1  1 7 26 
1995 59  1 3 15 32,5 
1994 36 2 1 2 6 24 
1993 24 1  2 15 18 
1992 25  2  3  
1991       

Összesen 874 24 29 57 112 518,4 
 

1. táblázat. Természet Világa diákpályázata – Erdély diákjai 

 
Sok minden múlik a diákok felkészítő tanárain. Néhány nevet említek, kiknek nyertes 

diákjaival évről-évre találkozhatunk: 
Lang Ágota, Nebojszki László, Csete Lajos, Müllner Erzsébet, azután a határainkon túliak 

közül Máthé Márta, Dvorácsek Ágoston, Dumitriu Anna, Darvay Béla, Velencei András és 
Melinda, Stöszel Emma, Hecht Anna, Szabó Magda, Demeter Éva, Kormányos Róbert… 
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Körülöttük, abban a gimnáziumban, líceumban, ahol tanítanak, a Természet Világának 
egy-egy kis fiókszerkesztősége alakult ki. Ezért mi hálásak vagyunk nekik. De leginkább a 
diákjaik lehetnek hálásak, kikben ők a tehetséget felfedezték, és nem hagyták elveszni.  

A Természet Világát 2004-ben Magyar Örökség díjjal ismerték el. Felemelő érzés, hogy 
ebben a díjban immár ezernyi középiskolás diákszerzőnk munkáját is benne tudhatom.  
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A KÖZÉPISKOLAI MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI LAPOK 
FIZIKA ROVATA * 

Woynarovich Ferenc 
Az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézete 

fw@szfki.hu 
 
 

Amikor 1964-ben a gimnáziumot elkezdtem, a matematika tanárom inkább művész ember 
volt, a matematika szakot a növekvő gyermeklétszám miatt utólag végezte el, de lélekben nem 
vált matematikussá. Amikor észrevette, hogy az átlagosnál jobb érzékem van a 
matematikához, magához hívott és azt mondta, érdemes lenne külön is foglalkoznom vele. 
Van a negyedikes osztályában valaki, aki nagyon jó, keressem meg, és kérjek tőle tanácsot. 
Én a kis elsős összeszedtem a bátorságom, és megkerestem a nagy negyedikest, akit 
egyébként Gnädig Péternek hívtak (ma ő szerkeszti a Fizika Rovatot), és előadtam a dolgot. Ő 
azt kérdezte, hogy ismerem-e a Matlapokat. Ismertem, mert a bátyámnak járt: ő a Bláthyba 
(Bláthy Ottó Erősáramú Ipari Technikumba) járt, és a tanárai ezt ambícionálták. Gnädig Péter 
elmondta, mire jó ez: ha a kitűzött példák nehezek, lapozzak vissza, és foglalkozzak azokkal, 
amelyeknek a megoldása is ott van. Ezek után nem lepett meg, hogy amikor másodiktól másik 
iskolába kerültem, a mat-fiz tanárunk a jó jegyre aspirálóktól kifejezetten elvárta a 
„matlapozást”. Mindezzel azt szeretném érzékeltetni, hogy abban az időben egy a matematika 
vagy a fizika iránt affinitást mutató diák nem tudott nem találkozni a Matlapokkal. 

A Középiskolai Mathematikai Lapok első, úgynevezett mutatványszámát Arany Dániel a 
lap első szerkesztője 1893. december 1-én jelentette meg. Ebben a „szerkesztőség” a lap célját 
a következőkben jelölte meg: „tartalomban gazdag példatárt adni tanárok és tanulók kezébe.” 
Ezt a célt a lap négy rovatával kívánták szolgálni: a negyedik a kitűzött feladatokat, az első 
pedig a megoldásokat közölte, a második rovatot a középiskolai tanagyaghoz kapcsolódó 
illetve a matematika tanítás módszertanára vonatkozó kisebb tanulmányoknak szánták, míg a 
harmadik az „írásbeli érettségi vizsgálaton feladott tételeket” volt hivatott közölni.   

A folyóirat rendes kiadása 1894-ben indult,  és lényegében a háborús évek kivételével 
azóta is tart. 

Az első, Arany Dániel és Rátz László (Rátz Tanár Úr) nevével fémjelzett 1914-ig tartó 
időszakban a lap formálisan nem kapcsolódik a fizikához, de rendszeresen megjelentek benne 
fizika feladatok is. (Arany Dánielnek egy az első időkben kitűzött fizika példáját az 1.  
mellékletben idézem.)  Az első világháború kitörése idején megszűnő lapot, csak 1925-ben 
sikerül újraindítani. Ebben az 1939-ig, a második világháború kezdetéig tartó szakaszban a  
Faragó Andor szerkesztette lap címe már Középiskolai Mathematikai és Fizikai Lapok, tehát 
nevében is elkötelezett a fizika mellett. Nem így a háború után 1947-ben újraindított 
Középiskolai Matematikai Lapok, amely azonban 1959. szeptemberétől, tehát éppen ötven 
évvel ezelőtt, fizika rovattal bővült. (Ekkor megjelenik a címe után, hogy „fizika rovattal 
bővítve”.) Végül 1992-től a lap címe ismét Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok. (Ettől 
kezdve a Fizika Rovat elnevezés elmarad, de természetes módon a lap továbbra is 
elkülönülten, a matematika résztől független önálló szerkesztésben foglalkozik a fizikával.) 
1996 óta működik a lap honlapja, ami azonban nem tartalmazza az egész nyomtatott lap 
anyagát. 



Kárpát-medencei körkép – Tehetséggondozás 

158 

Ma a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok gazdája 2:1 arányban a Bolyai János 
Matematikai Társulat és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, kiadója pedig, a MATFUND 
alapítvány. 

Korábban írásban a KML rövidítéssel utaltak a lapra, de a diákok csak Matlapok-nak 
hívták. A ma használatos KöMaL elnevezés valamikor a hetvenes évek végén, nyolcvanas 
évek elején született, amikor is a lapot kiadó vállalat a kiadványait öt betűs kóddal látta el. Ez 
volt a KÖMAL, és ez mindig rajta volt azon a papír borítón, amiben a posta a lapot 
kézbesítette. Emlékszem, hosszú évekig tartott, amíg a szánk ráállt a KöMaL-ra, és ez a név 
csak akkor terjedt el, amikor azok kerültek többségbe, akik már így ismerték meg. Ma már 
vigyázni kell, mikor mond az ember Matlapot: Kolozsváron megjelenik egy hasonló folyóirat, 
aminek nem a beceneve, hanem az igazi az, hogy Matlapok. 

A Fizika Rovat célkitűzéseit, hivatását, helyét a tehetséggondozásban neves elődeink így 
írták körül: 

 
„A rovat megindításának célja a fizika iránti érdeklődés felkeltése, az érdeklődő tanulók 

képességeinek kibontakoztatása, fiatal tehetségek felfedezése volt.” 
„Mozdítsa elő minél szélesebb körben a természettudományos szemlélet kimunkálását, ...” 

(A tizedik évébe lépő Fizika Rovat köszöntéséből [1] ) 
„A Fizika Rovat elsődleges célja továbbra is az eddigiekhez hasonlóan szöveges fizikai 

feladatok megoldásához a megoldási készség kialakítása kell, hogy maradjon, mert erre – a 
csökkenő középiskolai alapfizikai tananyag és óraszám miatt – még fokozottabb mértékben 
van szükség.”  (Dr. Bodó Zalán, a Fizika Rovat egyik első szerkesztője: A 25. esztendő 
köszöntése [2])  

„Az első 25 évet azzal a reménnyel zárjuk, hogy a jövőben még többet tehetünk és 
értékesebb eredményeket tudunk felmutatni egy természettudományos alapokkal bíró ifjúság 
nevelése érdekében.” (Kunfalvi Rezső, a Fizika Rovat másik első szerkesztője: Pár szó a 
Fizika Rovat eltelt 25 évéről [3])  

 
A célok azóta sem változtak, legfeljebb a körülmények, amelyek között munkálkodni kell. 

 
A KöMaL kétség kívül legfontosabb tevékenysége a feladat megoldó pontverseny 

bonyolítása, de emellett rendszeresen beszámol minden más fontos versenyről (Diákolympia, 
Eötvös Verseny, OKTV, stb) is, kísérleti témákban pályázatokat hirdet, illetve mások (pl. 
akadémiai kutatóintézetek, egyetemi tanszékek) által meghirdetett pályázatokat közzé tesz, 
cikkeket közöl, könyveket és érdekes, ismeretterjesztő és tehetséggondozó programokat 
(előadásokat, szakköröket) ajánl, a megoldóknak ankétokat szervez, tehát tulajdonképpen 
mindenben van mondanivalója, ami egy lelkes fiatalt érdekelhet. Ezek közül a pontversenyről, 
és a cikkekről szeretnék többet is mondani. 

A pontverseny a tanévekhez igazodik, szeptemberben indul és májusig tart. Minden 
számban megjelennek feladatok, amelyek megoldására a versenyzőknek kb. egy hónapja van. 
Tekintettel arra, hogy a diákok ismeretei szorosan összefüggenek a tananyaggal, a feladatok 
kiválasztásánál igazodni kell a diákok feltételezhető ismereteihez, ugyanakkor vigyázni kell 
arra, hogy ezeknek a feladatoknak egyszerre kell kihívást jelenteni a jobbaknak, de nem 
szabad elriasztaniuk a kevésbé felkészülteket sem. Ennek egy feladat nyilván nem tud 
megfelelni, de a feladatok összessége igen. A kitűzött feladatok csoportosítása az elmúlt ötven 
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évben sokat változott. Az első időkben minden példánál jelezték, melyik korcsoportnak szól. 
Többféle módosítás után ma a feladatokat ugyan a korcsoportok feltételezett ismereteinek 
megfelelő sorrendben közöljük, de ez nem kötelez semmire. Megadjuk, melyik példa hány 
pontot ér, mindenki annyi megoldást küld be, amennyit akar, de ezek közül csak öt (9-12. 
oszt.) ill. három (fiatalabbak) számít be a versenybe. Nyilván egy mechanika példa is lehet 
(több pontot érő) nehéz feladat, ugyanakkor a gyakorlásnak szánt könnyebb (kisebb 
pontértékű) feladatokkal nem lehet versenyt nyerni. Az elméleti feladatokra beküldött 
megoldásokat évfolyamonként értékelik, és a legszebb megoldások megjelennek. Annak 
idején nagyon büszke voltam, amikor a saját nevemet láthattam egyik vagy másik megoldás 
alatt. (Bevallom, „saját” megoldásomat olvasva volt, hogy elcsodálkoztam, hogy tudtam ilyen 
ügyesen fogalmazni! Később, amikor már nem megoldottam, hanem javítottam a feladatokat, 
megértettem. A mintamegoldásnak nem csak a helyes gondolatmenetet kell ismertetni, de 
tömörnek és didaktikusnak is kell lennie. Ritka az olyan szép megoldás, amit ne lehetne, és ne 
lenne érdemes e szempontok szerint még szebbre csiszolni.)  

1976 óta az elméleti feladatok mellett minden számban van egy kísérleti feladat is. Itt 
igyekszünk olyan feladatokat kitűzni, melyek nem igényelnek rafinált ismereteket és komoly 
mérőeszközöket. Otthon vagy egy átlagos felszereltségű szertárban megtalálható eszközökre 
számítunk, és inkább ötleteket és gondos kivitelezést várunk. A mérési feladatok megoldása a 
mérés elvét is tartalmazó mérési jegyzőkönyv. Ezek a korcsoportoktól és az elméleti 
feladatoktól független verseny keretében kerülnek értékelésre.  

A pontverseny legfőbb erénye, hogy akik abban részt vesznek, örömmel csinálják, de ezen 
túlmenően több szempontból is nagyon fontos. Először is minden más fizika versenyre 
alapvető felkészülési lehetőség. Nem véletlen, hogy a többi verseny eredményes résztvevői 
szinte kivétel nélkül a KöMaL megoldói közül kerülnek ki.  Másodszor, vannak diákok, akik 
stresszes helyzetben nem tudnak a képességeiknek megfelelően teljesíteni. Nekik önbizalmat 
ad a pontversenyben elért jó eredmény. Végül a kitűzött feladatokon, a mintamegoldásokon, 
az azokhoz fűzött megjegyzéseken keresztül illetve a feladatokkal kapcsolatban megjelentetett 
cikkek segítségével, lehetőség nyílik az amúgy állandóan szűkülő tananyag ellenére kissé 
tágítani a diákok ismereteit.  

Nagyon fontos ismeretbővítő funkciójuk van a lapban megjelenő cikkeknek. Ezek 
indíttatása nagyon változatos lehet. Egy példát már említettem: egyes feladatok felvetnek 
olyan problémákat, amelyeket érdemes külön is megtárgyalni. Ilyenkor a cikk és a feladat, 
vagy a megoldás összehangoltan jelenik meg. Persze a dolog fordítva is működik: az 
ismeretterjesztő cikkek gyakran kínálnak feladatlehetőséget. Ugyanakkor egyáltalán nem 
szükséges, hogy egy cikk bármilyen formában feladathoz kapcsolható legyen. Régebbi 
évfolyamokat átnézve úgy tűnik korábban könnyebb dolog volt témát választani. Pl a 
különböző félvezető eszközök elérhetővé válásakor (hatvanas évek végén) cikksorozat 
foglakozott ezek működési elvével. Az érdeklődést nyilván növelte, hogy abban az időben a 
diákok közt még sokan voltak „közvetlen felhasználók”, pl rádióamatőrök. Ma a technika 
annyira előre szaladt, hogy ezen az úton kevesebb lehetőség kínálkozik. Viszont megjelentek 
új irányok, mint pl. a környezet-fizika, illetve a fizikai (fizikusi) gondolkodás terjedőben van 
más tudományok (pl. biológia) területén is, tehát a fizika hagyományos témái mellett ezek is 
kínálhatnának érdekességeket.  

A Fizika Rovat hatásának egy fontos mutatója a pontversenyben résztvevők száma. Az 
első 25 évről Kunfalvi Rezső bácsi a már idézett összefoglalóban [3] így ír: „A megoldók 
száma a kezdeti 561-ről 1252-re emelkedett, majd 1000-1100 körül stabilizálódott”. Én 
átnéztem a második 25 év adatait. Az elméleti versenyben résztvevők (legalább egy 
megoldást beküldők) számát tanévenként de osztálybontás nélkül a 2. melléklet tartalmazza. 
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Eszerint az érdeklődők száma a kilencvenes évek elejére kisebb nagyobb fluktuációkkal 1700 
és 1800 közé emelkedik, majd hirtelen leesik: a ’95-96-os tanévben az előző évi 1700 fölötti 
értékkel szemben csak kb. 1300, a következő tanévre tovább, 1000 alá esik vissza, és itt is 
marad. ’98-99-ben még összeszedi magát, 1200 fölé emelkedik, és négy évből háromban még 
1100 fölött van, de a 2002-03-as tanévre visszaesik 900 alá. Ettől kezdve lényegében évről 
évre csökken, az elmúlt tanévben már 500 alatt volt. E mozgások okának kiértékelése igen 
nehéz, részletesebb kutatások híján csak találgatni lehet. 

A nyolcvanas évek illetve a kilencvenes évek elejének adatai magyarázhatónak tűnnek 
demográfiai okokkal (többen jártak középiskolába, mint korábban), de ilyesmi nem 
magyarázhatja a ’95 őszével indult egymást követő gyors, véletlen fluktuációknál 
nagyobbnak látszó változásokat. A kilencvenes évek közepétől egyrészt a lap ára is 
növekedésnek indult, másrészt elég sok hektikus változás történt a köz- és a felsőoktatás 
terén, amelyek feltehetően hatottak a diákság hozzáállására, de annak kiderítése, hogy ezek 
közül mik hathattak ilyen drámaian, ha egyáltalán itt keresendők az okok, nem feladatunk. 
Azt azonban megállapíthatjuk, hogy az elmúlt évek adatai híven tükrözik a fizika diákság 
körében tapasztalható, a többi természettudományhoz hasonló népszerűtlenségét.  

Ebben a helyzetben a KöMaL, és annak fizikával foglalkozó része nyilván még fontosabb, 
mint a „normális”, a fizikát és általában a természettudományokat a helyükön értékelő 
viszonyok között: ez képes megtartani és kielégíteni azok érdeklődését, akik az általános 
hangulat ellenére is szeretik a fizikát. Ezért arra kérjük a tehetséggondozást szívükön viselő 
tanár kollégákat, hogy küldjenek feladatokat, cikkeket, és ami a legfontosabb, bátorítsák a 
diákjaikat a „kömalozásra”! 

 

1. melléklet: Arany Dániel egy fizika példája 
 

Egy henger alakú üvegcső 0 °C-nál 1 m hosszú, és keresztmetszete 1 cm². Ha függőleges 
helyzetben van, és bele higanyt öntünk, mily magasan kell a higanynak benne állania, hogy a 
higanyoszlop súlypontjának a távola a cső felső végétől állandó távolságra legyen bármely 
hőfoknál? Az üveg köbös kiterjedési együtthatója 1:38700 1/°C és a higanyé 1:5550 1/°C. 

 

2. melléklet: 
 

A KöMaL fizika pontversenyének elméleti „kategóriájában” résztvevők számának 
alakulása az elmúlt 25 évben. Az első oszlop a tanév, a második oszlop a résztvevők száma. 
Ebben lehet néhány fő pontatlanság: egyrészt a felhasznált adatokban találtam egy-két fős 
eltéréseket, másrészt néhány évben csak átfedő adatokat találtam. (Az adatokat a pontverseny 
eredményét közlő listákból vettem.) A tájékozódás kedvéért a harmadik oszlopban megadtam, 
hogy a kilencvenes évektől hozzávetőleg hány példányban jelent meg a lap, a negyedikben 
pedig, a lap egy számának árát az adott év szeptemberében, tehát a versenyre való 
benevezéskor.  
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Tanév Résztvevők 
száma 

Példányszám Egy lap 
ára 

1984-85 1400   
1985-86 1467   
1986-87 1381   
1987-88 1257   
1988-89 1443   
1989-90 1800   
1990-91 1728   
1991-92 1785  30 Ft 
1992-93 1588 7500 40 Ft 
1993-94 1732 7500 44 Ft 
1994-95 1712 7000 55 Ft 
1995-96 1285 6500 90 Ft 
1996-97 962 6500 120 Ft 
1997-98 984 6300 170 Ft 
1998-99 1211 5000 185 Ft 
1999-00 1119 5000 210 Ft 
2000-01 924 5000 240 Ft 
2001-02 1175 5000 260 Ft 
2002-03 855 5000 300 Ft 
2003-04 773 4500 350 Ft 
2004-05 665 4500 350 Ft 
2005-06 516 4000 400 Ft 
2006-07 517 4000 460 Ft 
2007-08 594  500 Ft 
2008-09 482  600 Ft 
2009  2500 660 Ft 

 

 
1. táblázat. KöMaL fizika pontversenyének elméleti „kategóriájában” résztvevők számának 

alakulása az elmúlt 25 évben. 

 

IRODALOM 
1. Középiskolai Matematikai Lapok, 37. kötet 1. szám, 1968. szeptember  
2. Középiskolai Matematikai Lapok, 67. kötet 1. szám, 1983. szeptember 
3. Középiskolai Matematikai Lapok, 34. kötet 5. szám, 1984. május 
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A FIRKA TERMÉSZETTUDOMÁNYOS DIÁKLAP, 
KOLOZSVÁR 

Puskás Ferenc 
FIRKA Szerkesztősége 

puskasferenc@yahoo.com 
 
 

BEVEZETŐ 
A folyóirat neve mozaikszó: a Fizika, InfoRmatika, Kémia, Alapok kezdőbetűinek az 

összevonásából alakult ki. Így ez a szóösszetétel egyben utalást jelent arra, hogy a lap a fizika, 
informatika és a kémia kérdéskörével foglalkozik. Az öt éves évfordulóra írt beköszöntőben a 
folyóiratunk feladatait a következőképpen fogalmaztuk meg: 

,,Arra vállalkoztunk, hogy olvasóinknak (diákoknak, tanároknak) nyújtsunk valamit a fizika, 
kémia, informatika tárgyköréből. Céljaink sokrétűek voltak, a közömböseknek szerettük volna 
felkelteni az érdeklődését, az érdeklődőkkel szerettük volna jobban megkedveltetni és a 
tehetségeseket szerettük volna irányítani e tudományok magasabb szintjei felé. Bizonyára 
ezeket a célokat az eddigiek során lapunk nem tudta mindig maradéktalanul teljesíteni. De úgy 
gondoljuk, hogy e szándék nemes volta arra kell ösztönözzön bennünket, hogy továbbra is 
kitartóan munkálkodjunk e célkitűzések megvalósítása érdekében.’’ – Az 1996-ban 
megfogalmazott gondolatok napjainkban is érvényesek. 

 

TÖRTÉNETE 
A FIRKA folyóirat az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) kiadványa, 

amelyet 1991 januárjában alapított Selinger Sándor, az EMT akkori elnöke és Puskás Ferenc, 
az EMT egyik alapító tagja. A lap első főszerkesztője Zsakó János vegyészprofesszor. A lap 
történetében három korszakot különböztethetünk meg, amelyek jól tükrözik fejlődésének 
egyes szakaszait, s a folyóirat külső megjelenési formájában is megfigyelhetők. 

Az első korszak a folyóiratunk hőskora (1991-93), a kezdet nehézségeit tükrözi. Gondot 
jelentett a lap hivatalos bejegyeztetése, a szükséges anyagi feltételek biztosítása, a megfelelő 
szerkesztőbizottság összeállítása, mivel sem a szerkesztési és terjesztési munkálatokért, sem a 
cikkek írásáért semmiféle honoráriumot nem tudtunk biztosítani. Az első évfolyam az Eötvös 
Loránd Fizika Társulat teljes anyagi támogatásával jelent meg, és Magyarországon 
nyomtatták. A továbbiakban a lapot már Kolozsváron nyomtatják és a szükséges anyagiakat 
az EMT különböző alapítványi támogatás útján biztosítja. A lap az első évben csak 
negyedévenként jelent meg, (ma már kéthavonként), gyengébb minőségű papíron és egyszerű 
fehér-fekete borítóval. Példányszáma 1000 és 1500 között változott.  

A második korszak (1995-98) egy lényeges változást hozott. A változás egy fejlődési 
folyamat eredménye amely tartalmi és formai téren egyaránt megmutatkozik. Tartalma 
bővült, gazdagodott, kéthavi gyakorisággal, színes borítóval, jobb minőségű papírra nyomva 
jelenik meg. Ez a lap már mind külsejében mind tartalmában megfelelt a kor 
követelményeinek. 
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A harmadik korszak 1998-ban kezdődött. Tartalmi szempontból fejlődést, a színvonal 
emelkedését hozta, hogy neves hazai és magyarországi professzorok, tudományos kutatók, 
akadémikusok vállalták kérésünkre, hogy írjanak a folyóiratba. A megújult borítót a 
tartalomra utaló érdekes grafika teszi egyedivé. Színárnyalata évenként változik, így az 
évfolyamok könnyen megkülönböztethetők. A lap terjesztésén is sikerült javítani lelkes, 
odaadó szaktanárok segítségével. 

A lap nagy részét (90%) éves előfizetés formájában az iskolákban terjesztik. Annak 
ellenére, hogy az iskolákban a reál tantárgyak iránti érdeklődés folyamatosan csökken, mégis 
sikerült az utóbbi időben növelni a példányszámot, amely már 2500-3000 között változik. A 
lap 10%-a Magyarországra kerül, ahol a különböző könyvtárakban és iskolákban is 
megtalálható. A lap olvasóinak a száma jóval nagyobb, mint a példányszám, mivel sok 
esetben az iskolákban több diák, esetleg egy egész osztály rendel meg egy lapot, azonkívül a 
könyvtárakban is többen olvassák. A becslések alapján azt mondhatjuk, hogy folyóiratunk 
olvasóinak a száma megközelítheti a tízezret. Így a FIRKA Románia egyik legnagyobb 
példányszámban megjelenő magyar nyelvű folyóirata. A lap 2000-től megjelent számai 
elektronikus formában megtekinthetők a kiadó, az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos 
Társaság honlapján: http://www.emt.ro/hu/tevekenysegeink/kiadvanyok_periodikak/firka.php. 
A folyóirat évente hat alkalommal jelenik meg, előfizetési dija, postaköltséggel 2100 Ft. 
Előfizethető az emt@emt.ro vagy az ernototh@yahoo.com cimen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
A Firka jelenlegi cimlapja 

2001-ben, a FIRKA fennállásának tíz éves évfordulóját méltó keretek között ünnepeltük 
meg. Ez alkalomból egy emlékülést tartottunk, amelyen az erdélyi magyar oktatás milleniumi 
évfordulójára emlékeztünk. Az emlékülés fő előadói a történelmi egyházaink képviselői 
voltak, akik egyházi iskoláink történetéről, az évszázadok során kifejtett tevékenységeikről 
tartottak beszámolót. Az évfordulóhoz kapcsolódóan megjelentettük a FIRKA Emlékkönyvet 
[1].  

Természetesen az örömteli eredmények mellett nehézségek is vannak. Alapvető probléma, 
hogy a folyóirat olvasótábora nem homogén. Három generációnak kell érdekes, színvonalas 
anyagot nyújtani. Olvasóink között vannak hatodikos kisdiákok, egyetemi hallgatók, aktív és 
nyugdíjas szaktanárok, és e csoportok érdeklődése és szakmai felkészültsége természetesen 
nagyon különböző. Talán megoldás e problémára az, hogy a folyóiratnak állandó rovatai 
vannak, és az egyes rovatok a különböző csoportoknak íródnak. A szerzőgárda is sokszínű,  
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a szerkesztőbizottság főleg egyetemi tanárokból áll, de szerzőink között találunk 
tudományos kutatókat és akadémikusokat, tanárokat, de akadnak egyetemista és középiskolás 
diákok is. 

 

ÁLLANDÓ ROVATAINK 
Firkácska. E rovat szól a legfiatalabbakhoz. Az ,,Alfa-fizikusok versenye” sorozat VII-VIII. 

osztályos diákok számára közöl anyagot, sok grafikával, érdekes feladatokkal és 
rejtvényekkel tarkítva. Ezen kívül rendszeresen jelennek meg benne tesztkérdések, 
tudománytörténeti feladványok, mértékegységek átszámítása, vagy egyszerű házi 
barkácsolással elkészíthető eszközök kísérletek. E rovatban állandóan közlünk olyan 
rejtvényeket, amelyek a fizika, kémia és a tudománytörténet különböző területeihez 
kapcsolódnak. 

Vetélkedő. A felsőbb osztályos diákok számára szóló rovat, amely a fizika különböző 
területeiről témaköröket ajánl kidolgozásra, ezeket nagy vonalakban ismerteti, megoldási 
lehetőségeket és szakirodalmat javasol. A rovat célja, hogy szakköri és tudományos diákköri 
dolgozatok elkészítésére ösztönözze a diákokat. 

Ismerd meg!  és Tudod-e ?  E két rovatban nagyobb terjedelmű, magasabb színvonalú 
cikkek jelennek meg a fizika, kémia informatika területéről. Ahogy az elnevezésből is kitűnik, 
az Ismerd meg rovat inkább a tudomány vagy a technika újdonságaival,  míg a másik rovat 
inkább az iskolai tananyaghoz kapcsolódó kérdéskörrel foglalkozik.  

Kísérlet, labor, műhely.  Mind a tanárok, mind a diákok számára egy igen fontos, a 
gyakorlati munkára, kísérletezésre, barkácsolásra, mérésekre ösztönző rovat. A folyóirat 
legdinamikusabb rovata, amely a feladatok mellett a leginkább meggondolkoztat és munkára 
ösztönöz diákot, tanárt egyaránt. 

Tudománytörténet, arcképcsarnok. Ebben a rovatban rendszeresen közöljük a fontosabb fizika 
és kémia történeti (kronológiai) évfordulókat. Arra törekszünk, hogy e rovatban a neves magyar 
tudósaink, oktatóink sorra megjelenjenek, diákjaink számára ismertté váljék életük és 
munkásságuk. Nagy hangsúlyt fektetünk a jelentős tudománytörténeti események közlésére. A 
kolozsvári magyar egyetem 125 éves évfordulójáról külön szám keretében emlékeztünk meg, 
csakúgy , mint neves magyar tudósaink jubileumairól. Külön emlékszám foglalkozik Eötvös 
Loránd, Fabinyi Rudolf, Békésy György és a Teller Ede munkásságával.  Bolyai János 200 éves 
centenáriumára összegyűjtött anyag olyan gazdag és nagy terjedelmű lett, hogy nem fért bele egy 
FIRKA számba, ezért külön emlékkönyv formájában jelentettük meg. 

Feladatmegoldók rovata  A fizika, kémia és az informatika különböző területeiről tűzünk 
ki megoldandó feladatokat, illetve a régebben kitűzött feladatok egy részének a megoldásait is 
közöljük. A feladatokat úgy válogatjuk, hogy közepes nehézségű és nehezebb, érdekesebb 
feladatok egyaránt szerepeljenek a kínálatban, és lehetőleg a középiskolás anyag minden 
területét lefedjék. A feladatmegoldók között pontversenyt nem hirdetünk, mindenki a saját 
okulására foglalkozik a feladatokkal. Idén ősszel indult a „FIRKA Totó” elnevezésű 
internetes verseny, amely a diákok körében népszerűnek bizonyul. A versenykiírás és a 
kérdések megtekinthetők  a: 

 http://www.emt.ro/hu/tevekenysegeink/kiadvanyok/firkatoto/fordulok/ oldalon. 
Katedra. Ez a rovat a fizikatanárok és egyetemi hallgatók számára nyújt betekintést a 

módszertan legújabb eredményeibe, ismerteti az oktatási típusok különböző válfajait és ezeket 
konkrét példákon be is mutatja. 
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Híradó. A rövid információkat közlő hírrovat, tartalmában is igen változatos. Helyet 
kapnak benne az új tudományos és technikai eredmények (melyeket rendszerint  az internetről 
vagy különböző szakfolyóiratokból veszünk át), az iskolai élettel és az oktatással kapcsolatos 
hírek, közlemények. A rovat az EMT számára fontos kapcsolatot jelent az iskolák, a diákok és 
a tanárok felé.  

A FIRKA jelentős szerepet vállal a különböző szaktáborok (Számítástechnikai diáktábor, 
Természetkutató diáktábor, Erdélyi csillagásztábor), valamint az öt nemzetközi tantárgyverseny 
(Nemes Tihamér Számítástechnika Verseny, Vermes Miklós és Öveges József fizikaversenyek, 
Irinyi János és Hevesy György kémiaversenyek) szervezésében és népszerűsítésében. 
Folyóiratunknak meghatározó része van abban, hogy a nemzetközi tantárgyversenyeken, az 
utóbbi évben is több mint 2500 diák részvételét sikerült biztosítani.  

 

EMLÉKKÖNYV, EMLÉKFÜZET 
A FIRKA tíz éves évfordulójára egy Emlékkönyvet jelentettünk meg, amely az erdélyi 

magyar közép- és felsőfokú oktatás múltját és jelenlegi helyzetét igyekezett felvázolni. A 
tizenötéves évfordulóra egy Emlékfüzettel jelentkeztünk [2], amely az eltelt 15 év során 
megjelent cikkekből nyújt válogatást. Úgy gondoltuk, hogy a legérdekesebb cikkekből 
összeállított anyag betekintést nyújt a FIRKA másfél évtizedes tevékenységébe. Kiderült, 
hogy a megfelelő cikkek kiválogatása nem egyszerű, hiszen a megjelent mintegy 3500 
oldalnyi FIRKA anyagból, 140 oldalnyi reprezentatív mintát kiemelni nagyon nehéz feladat. 
A cikkek válogatásánál fontos szempont volt, hogy minden rovatunkból közöljünk írást, 
továbbá a széleskörű erdélyi és határon túli szerzőgárda minden generációja képviselve 
legyen.  

Most, hogy visszatekintünk az elmúlt évek küzdelmeire, gondjaira és sikereire, a 
szerkesztőség minden tagja úgy érzi, hogy érdemes volt vállalni a munkát. Úgy érezzük, hogy 
az eredmények köteleznek is minket arra, hogy a megkezdett úton továbbhaladjunk. Örömmel 
várjuk a magyar nyelven oktató fizika, kémia és informatikatanárok, esetleg diákok írásait a a 
FIRKA rovataiba az emt@emt.ro címen. 

 

IRODALOM 
1. Firka Emlékkönyv, szerkesztette Puskás Ferenc, Tibád Zoltán, EMT, Kolozsvár, 

2001 
2. Firka Emlékfüzet, szerkesztette, Puskás Ferenc, Máthé Enikő, Kovács Lehel, Tibád 

Zoltán, EMT, Kolozsvár, 2006 
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BEVEZETÉS 
Magyarország a kezdetektől (1968 óta) részt vesz a Nemzetközi Fizikai Diákolimpiákon 

(IPhO), 1969-ben és 1976-ban házigazdája is volt a rendezvénynek. Az első olimpián még 
csak öt ország 3-3 tanulója versenyzett, ma már közel 100 országból 5-5 tanuló méri össze 
tudását. A verseny lebonyolítása az első versenyeken kialakult, azóta változatlan: a 
versenyzőknek öt-öt óra alatt egy három feladatból álló elméleti feladatsort és egy vagy két 
mérési feladatot kell megoldaniuk. Ugyanakkor jelentősen változtak a kitűzött problémák: a 
feladatok általában nagyon hosszúak, és nagyon sok részfeladatból állnak (ez teszi lehetővé a 
több száz dolgozat gyors és egységes javítását), megoldásukhoz elsősorban nem nagy 
ötletekre, hanem gyors és hibátlan munkára van szükség. 

 

OLIMPIAI SZAKKÖRÖK, VÁLOGATÓVERSENY ÉS A CSAPAT “EDZÉSE” 
Az olimpiai felkészítés egy budapesti és néhány vidéki (Pécs, Szeged, Debrecen, Miskolc) 

olimpiai szakkörön történik. A heti rendszerességgel tartott szakkörökön a tanulók feladatokat 
kapnak, amelyeket otthon megpróbálnak megoldani, majd a szakkörön megbeszélik a 
megoldásokat. A budapesti szakkörön körülbelül 20-25-en vesznek részt, a vidéki szakkörök 
közül a pécsi és a szegedi működik nagyobb létszámmal. Debrecenben és Miskolcon az 
elmúlt években kevesebb volt az érdeklődő. 

A 90-es években a magyar csapat rendszeresen gyengébb eredményeket ért el a mérési 
feladatok megoldásában, mint az elméletben. A középiskolákban alig vannak tanulói 
kísérletek, mérések pedig szinte egyáltalán nincsenek. Ezt a hiányt igyekszik pótolni a BME-n 
megszervezett tehetséggondozó mérési szakkör, amely így egyben olimpiai mérési szakkör is. 
A kéthetente tartott szakkörön évente 40 tanuló tanári segítséggel korábbi tanulmányi 
versenyek méréseit végezheti el [1]. Az otthoni kísérletezést és mérést ösztönzi az is, hogy a 
KöMaL mérési pontversenyének eredményét figyelembe vesszük a válogatóversenyen. 

Az ötfős csapatot a BME-n és az ELTE-n megszervezett kétfordulós Kunfalvi-versenyen 
válogatjuk ki. Erre a versenyre a szakkörökön rendszeresen résztvevő és az országos 
versenyeken kiemelkedő eredményt elérő tanulókat hívjuk meg. A verseny felépítése hasonló 
az olimpiákhoz: elméleti és mérési feladatokból áll, hosszú és fárasztó – hiszen nemcsak a 
versenyzők tudását, hanem állóképességét is mérnünk kell. A csapat kiválasztása (kisebb 
részben) a korábbi versenyeredmények és (döntően) a válogatóverseny két fordulóján nyújtott 
teljesítmény alapján történik. Holtverseny vagy nagyon szoros eredmény esetén az érintettek 
további feladatokat kapnak, amíg végül egyértelműen eldönthető, ki kerül a csapatba. 

A kiválasztott csapat az olimpia előtt még két további „edzésen” vesz részt. Az egyik egy 
háromnapos felkészítés szintén a BME-n és az ELTE-n, ahol az esetlegesen felmerülő 
elméleti kérdéseken kívül elsősorban mérésekkel foglalkozunk. A másik alkalom a Román-
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Magyar Előolimpia. Ezen az évente felváltva Romániában és Magyarországon az olimpia 
szabályai szerint megrendezett versenyen a két ötfős csapaton kívül 3-3 fiatalabb, az 
utánpótlást biztosító tanuló is nemzetközi versenytapasztalatot szerezhet. 

 

HAZAI ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK 
A budapesti szakkörre és a mérési szakkörre az egész országból járnak tanulók. Ők nem 

keveset áldoznak ezért, hiszen oda-vissza akár 6 órát is utaznak egy-egy foglalkozásra, így 
nem meglepő, hogy sokszor ők a szakkörök leglelkesebb résztvevői. Dél-Szlovákiából szintén 
sokan járnak hozzánk (Komáromból könnyebb eljutni Budapestre, mint Pozsonyba), közülük 
többen bekerültek a szlovák olimpiai csapatba. 

A szlovák és a román olimpiai csapatvezetőkkel nagyon jó a kapcsolatunk. Az olimpiákon 
(ahol a feladatok angol szövegét a csapatvezetők fordítják le a saját nyelvükre) a szlovákiai és 
a romániai magyar anyanyelvű versenyzők megkapják a mi magyar fordításunkat is. Emellett 
a román csapatvezetőkkel közösen már 12 éve szervezzük a fent említett Román-Magyar 
Előolimpiát. 

 

EREDMÉNYEK 
Magyarország általában jól, vagy – az ország méreteihez képest – kimagaslóan jól szerepel 

az olimpiákon. Minden évben mind az öt csapattag érmet (vagy legalább dicséretet) szerez, és 
szinte minden évben van legalább egy aranyérmesünk. Az országok közti nemhivatalos 
pontversenyben általában a 10. hely körül végzünk, az Európai Unión belül pedig a legjobbak 
között vagyunk. (Az olimpiákon az elmúlt évtizedben meghatározó a nagy ázsiai országok 
fölénye.) 

Az intenzívebb gyakorlati felkészítésnek köszönhetően megszűnt a korábban meglévő 
különbség: a magyar versenyzők ma már hasonlóan eredményesek az elméleti és a mérési 
feladatok megoldásában. 

Az elmúlt években több kimagasló eredmény is született: Kómár Péter 2004-ben a legjobb 
mérésért kapott különdíjat, Halász Gábor 2005-ben (egy tajvani diákkal együtt) abszolút első 
lett az olimpián [2], valamint 2005-ben és 2006-ban is különdíjat kapott az elméleti feladatok 
legjobb (teljesen hibátlan) megoldásáért, Kónya Gábor pedig 2007-ben kapta meg ugyanezt 
az elismerést. 

 

HOGYAN TOVÁBB? 
A kimagasló eredmények mellett több olyan tendencia is megfigyelhető, ami kérdésessé 

teszi a magyar csapat hasonlóan eredményes szereplését a jövőben. Egyre szűkebb körből 
válogathatunk, egyre kevesebb olyan diák van, aki szeretne bekerülni a csapatba, és ezért 
hajlandó dolgozni is: a budapesti Fazekas Gimnázium speciális matematika tagozatán kívül 
szinte csak néhány kiemelkedő vidéki gimnázium tanulói. Sokszor ugyanaz a néhány diák 
szerepel jól a fizika, az informatika, a kémia és a matematika válogatóversenyeken. 

Nincs már „tartalékcsapat”. Korábban az ötfős csapat mellett volt másik öt, majdnem olyan 
jó versenyzőnk. Mi lesz, ha csak három vagy négy olyan diákot találunk, akik igazán 
alkalmasak az olimpiai szereplésre? 

Az olimpiai szereplésünk már most is ingadozóbb: a kimagaslóan sikeres éveket 
gyengébbek követhetik. 2008-ban Magyarország csak a 28. lett, ami a 82 országból álló 
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mezőnyben még mindig jó eredmény, de a korábbi éveknél sokkal rosszabb. 2009-ben 
sikerült újra javítanunk: tizenkettedikek lettünk. 

Ugyanakkor vannak bíztató jelek is: 2009-ben Magyarország első alkalommal vett részt az 
Európai Uniós Természettudományos Diákolimpián (EUSO). Ezen a versenyen az Unió 
országai két-két háromfős csapatot indíthatnak. A 15-16 éves csapattagoknak közösen kell 
megoldaniuk komplex (biológiai, fizikai és kémiai ismereteket igénylő) mérési feladatokat. A 
csapatok két fizikus helyére közel húsz 10-11-es tanuló pályázott: hónapokon át végeztek 
otthoni mérési feladatokat, majd a legjobb hat a BME-n megrendezett válogatóversenyen vett 
részt. A kiválasztás és a felkészítés – a biológus és kémikus csapattagokéhoz hasonlóan – 
nagyon sikeres volt, mert a magyar „A”-csapat rögtön az első alkalommal abszolút 2. 
helyezést ért el és aranyérmet kapott [3]. 
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3. Hans Jordens: Physics Competitions, 11/1, 9, 2009. 
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NEMZETKÖZI FIZIKAVERSENYEK * 

Skrapits Lajos, Rajkovits Zsuzsanna1 

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Anyagfizikai Tanszék 
1rajzsu@ludens.elte.hu 

 
 

Kevesen tudják az érdekeltek közül is, hogy Magyarország az idén immár 21. alkalommal 
vett részt az Ifjú Fizikusok Nemzetközi Verseny (IYPT, International Young Physicists’ 
Tournament) elnevezésű vetélkedőn, amelyet 2009-ben Kínában rendeztek meg. 

Az első verseny 1988-ban Moszkvában volt. Magyarország 1989-ben kapott először 
meghívást, s azóta középiskolás diákjaink öttagú csapata minden évben részt vett a nemes 
versengésben. 

A verseny 17 komplex probléma témakörét öleli fel, amelyet nemzetközi bizottság állít 
össze. Az egyes országok a következő IYPT problémáit már közvetlenül az előző verseny 
után az internetről (www.iypt.org) megismerhetik, s saját folyóirataikban (nálunk a KöMaL) 
jelentetik meg. Az érdeklődő tanulók általában a következő év február elejéig küldik meg 
megoldásaikat az ELTE Anyagfizikai Tanszékén működő helyi szervezőbizottságnak Ezután 
a válogatóversenyen, amelyen a diákok egy probléma megoldását mutatják be angol nyelven, 
a legjobban szereplő öt tanuló előkészítő tréningen vesz részt a tanszéken, ahol az elméleti és 
kísérleti problémák megoldásához tapasztalt oktatók nyújtanak segítséget. 

A nemzetközi versenyre – a rendező országtól függően– május, június, vagy július 
hónapokban kerül sor. A csapatverseny nyelve angol (korábban angol és orosz). Természetes, 
hogy a nem angol anyanyelvű diákok eleve hátrányos helyzetből indulnak. 

A versenyen három illetve négy csapat alkot egy csoportot attól függően, hogy a résztvevő 
országok száma osztható-e hárommal vagy nem. A diákok öt fordulóban versenyeznek. 
Minden fordulóban egy-egy csapat három szerepben lép fel: előadó-bíráló-értékelő (Reporter-
opponent-reviewer). A nemzetözi zsűritől az előadásra kapott pontok 3-szoros, a bírálaté 2-
szeres az értékelésé 1-szeres „súllyal” szerepelnek. Egy-egy forduló 3-4 óra hosszat tart. 
Látható, hogy a „riportnak” döntő szerepe van a csapatok sorrendjének kialakításában. 
Diákjainknak jól kell tudni a fizikát, ékes angolsággal kell előadni és az opponenssel 
folytatott „párbajban” meggyőzően kell érvelni saját igazuk mellett. A zsűri 5-7 tagja 
felkészítő tanárokból és ún. független zsűritagokból szerveződik. 

A nemzetközi verseny öt fordulója után a három legtöbb pontot szerzett csapat kerül a 
döntőbe. Belőlük kerül ki az első illetve a két második helyezett. Magyarország ez ideig 2 
első, 2 második és 7 alkalommal harmadik helyezést ért el. Volt versenyzőink közül többen 
választották hivatásul a tudományos pályát, különböző egyetemeken Ph.D. fokozatot 
szereztek. Néhányan ma is egyetemünkön tevékenykednek. 

Versenyzőink felkészítésében fontos szerep jut az őket indító középiskolai tanároknak. A 
csapat felkészítői, vezetői az évek során: Rajkovits Zsuzsanna, Skrapits Lajos, Illy Judit és 
Kenesei Péter (volt). A részvétel anyagi hátterét az első néhány évtől eltekintve, az Oktatási 
és Kulturális Minisztérium biztosítja. 

A másik, 2008-ban a 15 éves jubileumát ünneplő nemzetközi verseny az Ifjú Kutatók 
Nemzetközi Konferenciája (ICYS, International Conference of Young Scientists). E versenyt 
Magyarország, ELTE, Budapest (Rajkovits Zsuzsanna) és a Belorusz Állami Egyetem, 
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Minszk (Leonid Markovich) alapította 1994-ben. Az elmúlt 15 év versenyeiről, résztvevőiről, 
eredményeiről, a rendező országokról 2009-ben szép kiállítású 112 oldalas angol nyelvű 
színes gyűjtemény „ICYS the FIRST 15 YEARS 1994-2008” címmel. jelent meg Rajkovits 
Zsuzsanna tollából és szerkesztésében. A könyvben minden fontos információ megtalálható e 
tizenöt versenyről, amelynek egy részéhez a http://metal.elte.hu/~icys/ portálon is 
hozzájuthatunk. 

Ezen a versenyen a középiskolás diákok saját kutatómunkájukról számolnak be egy-egy 15 
perces angol nyelvű előadásban rangos zsűri színe előtt. Kérdések és az ezekre adott válaszok 
után a zsűri javaslatai alapján a fogadó ország rendező bizottsága díjakat (utóbbi években 
érmeket) oszt ki a következő diszciplínákból: fizika, matematika, számítástechnika, 
környezettudomány. 

Az elmúlt 15 év alatt mintegy 20 országból szerveződött, az évente 100-150 részvevő a 
nemzetközi konferenciákon. 

Versenyzőinket, hasonlóan az előzőekhez, hazai konferencián választjuk ki, és az ELTE-n 
készítjük fel a nemzetközi megmérettetésre. A pályázati felhívás korábban népszerűsítő 
tudományos folyóiratokban (Élet és Tudomány, Természet Világa) jelent meg, néhány év óta 
azonban az internet megfelelő helyein (sulinet.hu, felvi.hu, atomcsill.elte.hu) közöljük, 
ahonnan manapság már több diák szerezhet tudomást a versenyről. A korábbi ICYS 
versenyeken összesen 102 magyar diák szerepelt 95 előadással, 12 első, 22 második és 16 
harmadik díj született, 6 versenyzőnk különdíjat kapott. 

Volt versenyzőink közül sokan már egyetemista korukban korán diákköri munkát 
vállalnak, sikeresen szerepelnek tudományos konferenciákon és nem kevesen folytatják 
kutatómunkájukat az egyetem elvégzése után is. 

Manapság, amikor a természettudományok nem tartoznak a legvonzóbb területek közé, 
ilyen események fokozottabb jelentőséggel bírnak.  
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AZ EÖTVÖS-VERSENY * 

Radnai Gyula  
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Anyagfizikai Tanszék 

radnaigyula@ludens.elte.hu 
 
 

Ez az ország legrégebbi fizikaversenye. 

Matematikai-fizikai versenynek indult, 115 évvel ezelőtt, 1894-ben. Ugyanabban az évben, 
amikor Arany Dániel megindította a Középiskolai Mathematikai Lapokat. Ez év nyarán lett 
Eötvös Loránd kultuszminiszter, s az akkor még csak három éve alapított Mathematikai és 
Physikai Társulat vezetősége úgy döntött, hogy egy őszi Tanulóverseny indításával is 
emlékezetessé teszi ezt az eseményt az utókor számára. Eötvös, aki a Társulat alapító elnöke 
volt, érmeket készíttetett, amelyeket ezután minden évben kiosztottak a versenyen legjobban 
szereplő két diák, az első és a második „báró Eötvös díjat” elnyert versenyző számára. Ma 
már egyetlen példánya sincs meg ennek az éremnek, viszont az elmúlt húsz évben a nyertesek 
olyan emléklapot vihettek haza, amin ennek az éremnek az Eötvös hagyatékban megőrzött 
tervrajza szerepelt. 

Időközben a Tanulóverseny – talán a Versenybizottság matematikus elnökének, Kőnig 
Gyulának erőteljes ráhatására – igazi matematikaversennyé vált. Az Elnök úr egyetlen évben, 
1902-ben szállt csak ki a Versenybizottságból, amikor a fia, Kőnig Dénes indult a versenyen. 
Jól tette, a fiú megnyerte a versenyt. 1913-ban meghalt Kőnig Gyula, 1914-ben Rátz László 
abbahagyta az Arany Dánieltől átvett Középiskolai Mathematikai Lapok szerkesztését, 
kiadását. A Tanulóverseny ekkor még folytatódott, 1913-ban Radó Tibor, 1914-ben Zigány 
Ferenc nyerte meg a versenyt. Mindketten nevezetes matematikusok lettek később: Radó 
külföldön, Zigány itthon, a műegyetemen. 1914-ben kitört az első világháború. 

Egy premontrei szerzetes, Károly József Ireneusz nagylelkű anyagi támogatásával 1916-
ban indult meg a Társulat fizikai Tanulóversenye. Eötvös vállalta a Versenybizottság elnöki 
tisztét, Bartoniek Géza, akkor már az Eötvös Collegium igazgatója és Mikola Sándor, a Fasori 
Evangélikus Gimnázium fizikatanára vállalták a zsűritagságot. Ebben az évben Jendrassik 
György nyerte meg a versenyt, Szilárd Leó lett a második. A következő évben Sztrókay Pál 
nyert, Náray-Szabó István lett a második. Ma már tudjuk, mindegyiküket a 
természettudomány felé terelte ez a 18 éves korukban elért siker. 1925-ben Faragó Andor 
újraindította a KöMal-t, most már Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok néven. A 
Lapok feladatmegoldói közül sok versenynyertes került ki később. 

1943-ig párhuzamosan folyt a két társulati Tanulóverseny. Minden tanév elején, általában 
október egymást követő két hétvégéjén rendezték meg ezeket a versenyeket, egyenlő 
feltételekkel. Tetszőleges számban indulhattak rajta az abban az évben érettségizett diákok, és 
minden segédeszközt lehetett használni a feladatok megoldásához. Élesen különbözött ez az 
akkor már több tantárgyból is megrendezett OKTV-től, amelyen minden gimnázium csak 
egyetlen versenyzőt indíthatott és semmilyen segédeszközt se lehetett használni a feladatok 
megoldásához. A két háború között a matematikai Tanulóversenyt hívták Eötvös versenynek, 
míg a fizikaversenyt Károly Irén versenynek nevezték. 1925-ben Teller Ede, 1926-ban Bakos 
Tibor mindkét versenyt megnyerte. 

A második világháború után 1949-ben indultak újra ezek a versenyek, de ekkor már – és 
azóta is – a fizikaverseny neve lett Eötvös-verseny, míg a matematikaversenyt Kürschák 



Kárpát-medencei körkép – Tehetséggondozás 

174 

Józsefről nevezték el. A legutóbbi, 2008-ban tartott verseny volt tehát a 60. Eötvös Loránd 
Fizikaverseny. 1988-ig Vermes Miklós volt a Versenybizottság elnöke, 1988-tól Radnai 
Gyula látja el ezt a feladatot. A mai Versenybizottság tagjai Gnadig Péter, Honyek Gyula és 
Károlyházy Frigyes. Az 1960-as évek óta már nemcsak érettségizettek indulhatnak az Eötvös-
versenyen, hanem középiskolások is. Egy időben az egyetemi felvételi vizsgát is kiváltotta 
egy jó helyezés az Eötvös-versenyen, akkoriban a IV. osztályos gimnazisták tették ki a 
versenyzők nagyobbik felét. Mára már ez az ösztönző erő megszűnt, viszont újra előtérbe 
került a verseny megnyerésének presztízs értéke. 

1993 óta indulhatnak a versenyen a szomszéd országokban élő, de a fizikát magyarul 
tanuló és értő diákok is. Közülük néhányan már szép sikert értek el az Eötvös-
versenyen.1994-ben Mizera Ferenc, aki a révkomáromi Selye János Gimnáziumban 
érettségizett, harmadik díjat nyert. 1996-ban Biró Domokos Botond, aki a marosvásárhelyi 
Bolyai Farkas Elméleti Líceumban és Varga Tamás, aki Révkomáromban érettségizett, 
második díjat kapott. 1998-ban Szőke Szilárd-Zsigmond, aki a temesvári Bartók Béla 
Líceumban érettségizett, harmadik díjas lett. 2001-ben Borbély Sándor, aki a marosvásárhelyi 
Bolyai Farkas Elméleti Líceumban érettségizett, ugyancsak harmadik díjat kapott. 2003-ban 
Rakyta Péter is harmadik díjas lett, ő akkor még a révkomáromi Selye János Gimnázium 12. 
évfolyamára járt. Érettségizettként is elindult a 2004. évi versenyen, ekkor még jobb 
eredményt ért el: második díjat kapott. 2006-ban Konczer József jött a révkomáromi Selye 
János Gimnázium 12. évfolyamáról és mindjárt el is vitte az egyik második díjat. Ő is indult a 
következő évben, már érettségizettként, és újra második díjas lett. Ebben az évben, 2007-ben, 
dicséretet kapott Papp László, aki a romániai Margittában, az  O. Goga Nemzeti 
Kollégiumban érettségizett. Nem véletlenül szerepel itt többször is ugyanaz a gimnázium: 
egy-egy kiváló felkészítő tanár évtizedeken keresztül vezethet újabb és újabb tehetséges 
diákokat a sikerek felé. Nemcsak Magyarországon és nemcsak a sportban igaz tehát ez a 
megállapítás! 

Talán érdemes lenne elgondolkozni azon, nem lehet-e az erre a célra létesített Ericsson 
díjat kiterjeszteni a határainkon túl dolgozó, kiváló versenyfelkészítő, magyar nemzetiségű 
tanárokra is.  

Okkal és joggal vethető fel a kérdés: mitől olyan sikeres ez a verseny, mi tartotta fenn a 
hírét, egyáltalán a létezését az egész elmúlt században. Miért indulnak rajta mind a mai napig 
a legjobbak, akik pedig már „révbe értek”, bizonyították tehetségüket az iskolában, a 
megyében, a fővárosban, sok más versenyen? Egyetlen jó válasz adható erre: az Eötvös-
verseny legfőbb értéke kiváló prognosztikus ereje a tehetségek kiválasztásában. Ezért van 
presztízs értéke az itt kapott díjnak, dicséretnek. Sok példát lehetne felhozni erre a verseny 
eddigi történetéből, megtettem már ezt más helyen (l. pl. Radnai Gyula: Az Eötvös-verseny 
centenáriumán. Tények, képek, gondolatok; Fizikai Szemle XLIV, 421-424, 1994) Most 
csupán egyetlen tényt szeretnék kiemelni, éppen a verseny legújabb történetéből. 

A legutóbbi Eötvös-versenyen, 2008-ban, az alábbi eredmény született:  

Első díjat kapott két érettségizett versenyző: Almási Gábor és Szolnoki Lénárd. Egyikük 
már az ELTE, másikuk a BME fizika szakos hallgatója volt akkor, vagyis már „sínen voltak”. 

Második díjat kaptak: Lovas Lia Izabella és Balogh Máté.  
Harmadik díjat kapott: Farkas Márton. 

Dicséretet kaptak öten, köztük Wang Daqian (az Eötvös-versenyen indulhatnak a 
Magyarországon, magyar iskolában tanuló külföldi állampolgárok is.) 
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Az ezt követő fizikai diákolimpiára összeállított ötfős csapatba mind a négyen bekerültek a 
válogató versenyen. Valamennyien a 12. évfolyamra jártak 2008/09-ben. Ezek után 
Mexikóban a nemzetközi diákolimpián, 2009 júliusában, az alábbi eredmény született: 

Aranyérmes lett: Lovas Lia Izabella. 
Ezüstérmes lett: Balogh Máté, Farkas Márton, Wang Daqian. 

Bronzérmes lett az ötödik csapattag, Varga Ádám, aki még nem indult Eötvös-versenyen. 
Az utóbbi években az Eötvös-verseny ünnepélyes eredményhirdetésére meghívást kapnak 

a 25 és 50 évvel ezelőtti díjazottak is. Olykor az erről készülő közös fényképre is sikerül 
odahívni őket. És éppolyan lámpalázasan ülnek be vagy állnak oda a fiatalok közé, mint 25 
vagy éppen 50 évvel ezelőtt. Akit érdekelnek ezek a képek és tudósítások a feladatokról, 
megoldásukról és a díjkiosztásról, megtalálhatja őket az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 
honlapján, a Versenyek között, ha rákattint az Eötvös Loránd Fizikaversenyre. 

Jó szórakozást és minél több sikeresen szereplő tanítványt kíván a Versenybizottság a 
Konferencia valamennyi résztvevőjének az eljövendő Eötvös-versenyekre! 
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ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 
(OKTV) FIZIKÁBÓL * 

Groma István 
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Anyagfizikai Tanszék 

groma@metal.elte.hu 
 
 

Az OKTV fizika versenyét először 1927-ben rendezték meg, így ez az egyik legrégebben 
létező középiskolások számára meghirdetett verseny. A nyertesek és helyezettek közül 
számos a világban is elismert kutató került ki. Ezért a középiskolások között a verseny 
presztízse igen nagy. A versenyt az Oktatási Minisztérium rendezi. A feladatok kitűzéséért és 
a zökkenőmentes lebonyolításért a 10 tagú középiskolai tanárokból és egyetemi oktatókból 
álló Versenybizottság felelős. A Versenybizottság kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a 
verseny presztízse és magas színvonala megmaradjon. 

 

A VERSENY KIÍRÁS: 
A verseny kiírása az évek során sokat változott. Jelenleg két kategóriában rendezik meg. 

Az első kategóriában azok a középiskolai tanulók indulhatnak, akiknek eddigi középiskolai 
tanulmányaik során a heti összes órája nem érte el a 8 órát. Ez a gyakorlatban annyit jelent, 
hogy az olyan tanulók, akik csak az alapóraszámban tanulnak fizikát, tehát nem fizika 
tagozatosak ill. nem vettek fel fizika fakultációt még 12.-es korukban is az I. kategóriában 
indulhatnak. A versenyre minden évben kb. 2000 tanuló jelentkezik, amelyből mintegy 800 
indul az I. kategóriában. 

 

A VERSENY LEBONYOLÍTÁSA:  
A verseny 3 fordulóból áll. Az elsőt a tanulók az iskolájukban írják. Általában 4 elméleti 

feladatból áll. A javítást először a versenyzők tanárai végzik, akik az 50%-nal jobb eredmény 
elérő tanulók dolgozatait beküldik, azokat a Versenybizottság átnézi és mindkét kategóriában 
kiválasztja közülük a legjobb 10%-ot, akik indulhatnak a 2. fordulóban. A 2. fordulót a 
versenyzők központilag írják, a javítást a Versenybizottság végzi. Itt általában 3 elméleti 
feladat kerül kitűzésre. Minkét kategóriában a legjobb 20 versenyző kerül a 3. kísérleti 
fordulóba.   Itt egy mérési elvégzése a feladat.  

A végeredmény a 2. és a 3. fordulóban elért eredmény összesítéséből alakul ki.      

A versenyfeladatok nehézségére álljon itt egy a 2008/09-es tanév II. kategóriájának 2. 
fordulójában szereplő feladat: 

 Egy m tömegű, q töltésű részecske az y tengely mentén haladva v0 sebességgel belép az 
x-y síknegyedbe, a koordinátarendszer origójában. Az x-y síkra merőleges, B nagyságú 
homogén mágneses mező eltéríti a töltött részecskét. A mágneses hatáson kívül a részecske 
mozgását a v sebességével ellentétes irányú, sebességnagyságával egyenesen arányos (-v) 
közegellenállási erő is befolyásolja, aminek hatására a részecske spirális pályára kerül, és 
megáll. Mozgása közben a részecske nem hagyja el az x-y síknegyedet. 
Adjuk meg annak a pontnak az x és y koordinátáját, ahol a részecske megáll!  
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A feladat érdekessége, hogy a mágneses térbe belőtt részecske mozgása exaktul 

megadható. Irjuk fel a töltés mozgásegyenletét: 

 

,dvm qv B v
dt

  


  
 

 
amely a sebességre nézve egy elsőrendű csatolt homogén lineáris differenciálegyenlet 
rendszer. Ennek megoldást 

 
3

1
expi i i

i
v A e t



 
 

, 

alakban állíthatjuk elő, ahol i  1 3i     komplex számok, iA   1 3i    a kezdősebességtől 
függő állandók, míg ie


1 3i    komplex egységvektorok. A konkrét kifejezések megadása 

nélkül itt csak azt említjük meg, hogy abban az esetben, ha a kezdősebesség merőleges a 
mágneses térre, akkor a fenti megoldás egy olyan körmozgás, amelynek sugara időben 
exponenciálisan csökken.  

Természetesen a fenti gondolatmenet lényegesen több ismeretet igényel, mint az egy 
középiskolástól elvárható, de a feladatban megfogalmazott kérdésre elemi meggondolásokkal 
is válaszolni lehet. Integráljuk ki a mozgásegyenletet a kiindulási időponttól a végtelenig, 
azaz amíg a töltés megáll. Ekkor adódik, hogy, 

0 ,mv q r B r    
   

 

ahol 0v


 a kezdősebesség és r


az elmozdulás vektor. Az egyenletet koordinátákban kifejtve 
egy lineáris egyenletrendszerhez jutunk a keresett elmozdulás vektorra, amely könnyen 
megoldható.  

 

BEFEJEZÉSKÉNT: 
A versennyel kapcsolatban a középiskolai tanárok gyakran megfogalmazzák, hogy a 

jelentősen csökkentett fizika óraszám mellett szinte lehetetlen a tanulók megfelelő 
felkészítése a versenyre. Sajnos valóban ez a helyzet. A verseny sok évtizedes 
hagyományainak és színvonalának megőrzése érdekében fizikát tanító egyetemi tanárként és a 
Versenybizottság elnökeként nem tudok másra apellálni, mint a fizikatanárok 
áldozatvállalására és fizika iránti szeretetére.  Arra kérem őket, hogy az órai munkán túl is 
foglalkozzanak azokkal a gyerekekkel, akik tehetséget mutatnak. Tudom, hogy ez rengeteg 
pluszmunkát igényel az amúgy is túlterhelt sokszor méltatlan körülmények között helytálló 
tanároktól, azonban jelenleg nem látok más megoldást. Munkájukat előre is köszönöm.  
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MIKOLA SÁNDOR ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ 
FIZIKAVERSENY * 

Kiss Miklós 
Berze Nagy János Gimnázium, Gyöngyös 

a Debreceni Egyetem PhD hallgatója 
kiss-m@chello.hu 

 
 

BEVEZETÉS 
A verseny ezen a néven 1982 óta kerül megrendezésre külön kategóriában a kilencedik és a 

tizedik évfolyam tanulóinak. Az ötödik versenytől további két kategória van: a gimnazisták és 
a szakközépiskolások. A feladatokat a Mikola feladatkitűző bizottsága állítja össze. 

 

LEBONYOLÍTÁS 
A verseny az 1985/86-os tanévtől háromfordulós: iskolai forduló, második forduló és 

döntő [1]. A döntő helyszíne 9. évfolyamon Gyöngyös (Berze Nagy János Gimnázium), 10. 
évfolyamon Sopron (Berzsenyi Dániel Gimnázium/Evangélikus Líceum, Vas és Villamos 
Ipari Szakközépiskola). Az első két fordulóban elméleti feladatokat kell megoldani, a döntő 
elméleti és mérési fordulóból áll. Az egyes fordulókban a munkaidő 180 perc. 

Az első fordulóban, amelyet az iskolák tanárai javítanak 50% eredményt kell elérni a 
továbbjutáshoz. Ezen a fordulón több ezer tanuló indul. 

A második forduló dolgozatait, néha külső segítséggel, a feladatkitűző bizottság tagjai 
javítják. Ez általában 500-700 dolgozat. 

A döntőkbe 50-50 diák be. Alapvetően 30 gimnáziumi, illetve 20 szakközepes tanuló. Ez 
az arány a teljesítmény függvényében változhat. Itt a döntő zsűrije értékel. 

A döntőn a diákok három-négy nap vannak jelen (érkezés, fordulók, eredményhirdetés) 
[2].  

A döntő fontos része az előadás. 

Év Előadó Intézmény Cím 
1995. Szegedi Ervin  KLTE Gyakorló  
1996.  Tasnádi Péter  ELTE TTK Egy kétállapotú rendszer 
1997.  Sas Elemér  ELTE TTK Érdekes kísérletek 
1998.  Főzy István  ELTE TTK Érdekes kísérletek 
1999.  Bérces György ELTE TTK Termodinamikai gépek 
2000.  Lovas István DE Elemi részek 2000 
2001.  Tél Tamás  ELTE TTK Káosz a fizikában 
2002.  Gnädig Péter  ELTE TTK Hasonlóság a fizikában 
2003.  Härtlein Károly  BME Fizika 

Intézet 
Érdekes kísérletek 

2004.  Csörgő Tamás  KFKI RMKI Hogyan csináljunk Ősrobbanást a 
laboratóriumban? 
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Év Előadó Intézmény Cím 
2005.  Zombori Ottó  Uránia 

Csillagvizsgáló 
Csillagászat, a Világegyetem 
fizikája 

2006.  Sükösd Csaba  BME NTT Teremtésközelben 
2007.  Fülöp Zsolt ATOMKI Az elemek keletkezése 
2008.  Várkonyi Péter László BME-ÉPK A gömböc története 
2009  Debreczeni Gergely  MTA KFKI 

RMKI,  
Elindult a nagy hadron-ütköztető: 
mire jó és elnyeli-e a Világot 

 

1. táblázat. A gyöngyösi döntő előadói és előadásai  

 

AZ ELSŐ 28 MIKOLA-VERSENY GYŐZTESEI 
 

Döntő Tanév Győztes Iskola 
1. 1981/82 Gábor Gábor 

Erdős László 
Fazekas M. Főv. Gyak. Bp. 
Berzsenyi Dániel Gimn. Bp. 

2. 1982/83 Juhász Tamás 
Bihary Zsolt/ 
Egyed Zoltán 

Petőfi S. Gimn. Bonyhád  
Árpád Gimn. Bp./ 
ELTE Apáczai Cs. J. Gyak. Gimn. Bp. 

3. 1983/84 Tasnádi Tamás 
Nyilas István László 

I. István Gimn. Bp. 
Krúdy Gyula Gimn. Nyíregyháza 

4. 1984/85 Drasny Gábor 
Cynolter Gábor 

Fazekas M. Főv. Gyak. Bp. 
Fazekas M. Főv. Gyak. Bp. 

5. 1985/86 Szántó Gyula 
Hauer Tamás 

Táncsics M. Gimn. Orosháza 
Árpád Gimn. Bp./ ELTE Apáczai Cs, J. Gyak. 
Gimn. Bp. 

6. 1986/87 Kóczán György 
Komorowitz Erzsébet 

Nagy Lajos. Gimn. Pécs 
Fazekas M. Főv. Gyak. Bp. 

7. 1987/88 Bédi Sándor/ 
Falusi Péter 
Rékasi János 

Vörösmarty Gimn. Érd/ 
Ságvári E. Gyak. Bp. 
Berze Nagy János Gimn. Gyöngyös 

8. 1988/89 Szendrői Balázs 
Maróti Miklós 

Fazekas M. Főv. Gyak. Bp. 
Radnóti Miklós Kísérleti Gimn. Szeged 

9. 1989/90 Bíró Tamás 
Újvári-Menyhárt 
Zoltán 

Berzsenyi D. Gimn. Bp. 
Fazekas M. Főv. Gyak. Bp. 

10. 1990/91 Kötl Péter 
Gyenei László 

Révai M. Gimn. Győr 
Katona J. Gimn. Kecskemét 

11. 1991/92 Juhász Bertalan 
Prohászka Zoltán 

KLTE Gyak. Gimn. Debrecen 
Veres Pálné Gimn. Bp. 

12. 1992/93 Tóth Gábor Zsolt 
Horváth Péter 

Árpád Gimn. Bp. 
Fazekas M. Főv. Gyak. Bp. 

13. 1993/94 Berki Csaba 
Bárász Mihály 

Teleki B. Gimn. Székesfehérvár 
Fazekas M. Főv. Gyak. Bp. 
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Döntő Tanév Győztes Iskola 
14. 1994/95 Császár Balázs 

              
Várkonyi Péter 

Premontrei Rendi Szent Norbert Gimn. 
Szombathely 
Fazekas M. Főv. Gyak. Bp. 

15. 1995/96 Józsa István 
Sipos András 

KLTE Gyak. Gimn. Debrecen 
Berzsenyi Dániel Gimn. Bp. 

16. 1996/97 Madarász Ádám 
Lenk Sándor 

ELTE Apáczai Cs, J. Gyak Gimn. Bp. 
Zrínyi M. Gimn. Zalaegerszeg 

17. 1997/98 Pozsgay Balázs 
Hegedűs Ákos 

Magyar-német Nyelvű Iskolaközpont Pécs 
Nagy L. Gimn. Pécs 

18. 1998/99 Siroki László 
Pozsgay Balázs 

Fazekas M. Gimn. Debrecen 
Magyar-német Nyelvű Iskolaközpont Pécs 

19. 1999/2000 Tóth Sándor 
Siroki László 

Batsányi János Gimn. és Szki. 
Fazekas M. Gimn. Debrecen 

20. 2000/2001 Németh Adrián 
Hofgárt Gergely 

Fazekas M. Főv. Gyak. Bp. 
Hőgyes E. Gimn. Hajdúszoboszló 

21. 2001/2002 Kiss Péter 
Rácz Béla András 

Apáczai Csere János Gimnázium Budapest 
Fazekas M. Főv. Gyak. Bp. 

22. 2002/2003 Halász Gábor 
Kómár Péter 

ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóisk. Bp. 
Fazekas M. Főv. Gyak. Bp. 

23. 2003/2004 
 

Kónya Gábor 
Halász Gábor 

Fazekas M. Főv. Gyak. Bp. 
ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóisk. Bp. 

24. 2004/2005 Lovász László Miklós 
Werner Miklós 

Fazekas M. Főv. Gyak. Bp. 
ELTE Apáczai Cs, J. Gyak Gimn. Bp. 

25. 2005/2006 Szűcs Gergely 
Almási Gábor 

Radnóti Miklós Kísérleti Gimn. Szeged 
Leőwey Klára Gimnázium, Pécs 

26. 2006/2007 Pálovics Péter 
Szűcs Gergely 

Zrínyi M. Gimn. Zalaegerszeg 
Radnóti Miklós Kísérleti Gimn. Szeged 

27. 2007/2008 Varga Ádám 
Fonai Dániel 

SZTE Ságvári E. Gyakorló Gimn. Szeged 
Táncsics M. Gimn. Kaposvár 

28. 2008/2009 Laczkó Zoltán 
Varga Ádám 

SZTE Ságvári E. Gyakorló Gimn. Szeged 
SZTE Ságvári E. Gyakorló Gimn. Szeged 

 

2. táblázat. A döntők győztesei gimnáziumi kategóriában (9. alatta 10. évfolyam) 

 

Döntő Tanév Győztes Iskola 
5. 1985/86 Mentő Attila 

Érsek Csaba 
Mechwart A. Szki. Debrecen 
106. sz. Ipari Szki. Leninváros 

6. 1986/87 Hercegfi Károly 
Varjas István 

Kolos R. Szki. Bp. 
Zipernowsky K. Szki. Pécs 

7. 1987/88 Liptay Pál 
Hercegfi Károly 

Stromfeld A. Szki. Salgótarján 
Kolos R. Szki. Bp. 

8. 1988/89 Paczolai Győző 
Török Imre 

Energetikai Szki. Paks 
Mechwart A. Szki. Debrecen 

9. 1989/90 Daróczi Dávid 
Hajdú László 

Vásárhelyi P. Szki. Nyíregyháza 
Energetikai Szki. Paks 

10. 1990/91 Korpos Tibor 
Erdélyi Zoltán 

Energetikai Szki. Paks 
Gábor D Szki. Debrecen 
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11. 1990/91 Kovács Krisztián 
Juhos Gábor 

Kemény G. Szki. Békéscsaba 
Energetikai Szki. Paks 

12. 1991/92 Pribelszky János 
Kovács Krisztián 

Puskás T. Szki. Bp. 
Kemény G. Szki. Békéscsaba 

13. 1992/93 Pető Zoltán 
Mikó Csaba 

Gábor D Szki. Debrecen 
Gábor D Szki. Debrecen 

14. 1993/94 Papp Dénes 
Szénási Tamás 

Gábor D Szki. Debrecen 
Puskás Tivadar Távközlési Techn. Bp. 

15. 1995/96 Sipos Péter 
Papp Dénes 

Trefort Á. Kéttannyelvű Szki. Bp. 
Gábor D Szki. Debrecen 

16. 1996/97 Kákonyi Róbert 
Sipos Péter 

Műszaki Szki. Kalocsa 
Trefort Á. Kéttannyelvű Szki. Bp. 

17. 1997/98 Kecskeméti Andrea 
Belicza András 

Energetikai Szki. Paks 
Puskás Tivadar Távközlési Techn. Bp. 

18. 1998/99 Kertész Dániel 
Kozma Kornél 

Gábor D. Szki. Debrecen  
Puskás Tivadar Távközlési Techn. Bp. 

19. 1999/2000 Csepregi Róbert 
Sipos Barnabás 

Gábor Dénes Elektronikai Műsz. Középisk. 
Trefort Ágoston Kéttannyelvű Szki. Bp. 

20. 2000/2001 Simon Károly 
Drahos Tamás 

Trefort Ágoston Kéttannyelvű Szki. Bp. 
Bláthy O. Szki. Bp. 

21. 2001/2002 Varga Eszter 
Zoltáni Csaba 

Neumann János Közgazdasági Szki. Eger 
Puskás Tivadar Távközlési Techn. Bp. 

22. 2002/2003 Dajka Attila Norbert 
Pék Zoltán 

Kandó Kálmán Szki és Szakisk. Kecskemét 
Puskás Tivadar Távközlési Techn. Bp. 

23. 2003/2004 Inczédy Anna 
Vaskó László 

Boronkay Gy. Műsz. Középisk. és Gimn. Vác 
Puskás Tivadar Távközlési Techn. Bp. 

24. 2004/2005 Csirmaz Dávid 
Papp László 

Wigner Jenő Műszaki Inf. Középisk. Eger 
Boronkay Gy. Műszaki Középisk. és Gimn. Vác 

25. 2005/2006 Himes Ádám 
Szőke Gábor 

Trefort Ágoston Kéttannyelvű Szki. Budapest 
Puskás Tivadar Távközlési Techn. Bp. 

26. 2006/2007 Kathi Sándor Péter 
Linzenbold György 

Mechwart A. Gépip. és Inf. Szki. Debrecen 
Puskás Tivadar Távközlési Techn. Bp. 

27. 2007/2008 Béres Bertold 
Szedelényi János 

Puskás Tivadar Távközlési Techn. Bp. 
Puskás Tivadar Távközlési Techn. Bp. 

28. 2008/2009 Mózes Ádám 
Béres Bertold 

Jedlik Ányos Gépip.i és Inf. Középisk. Győr 
Puskás Tivadar Távközlési Techn. Bp. 

3. táblázat. A döntő győztesei szakközépiskolai kategóriában (9. alatta 10. évfolyam) 
 

A győztesek listáját (meg a döntősök névsorát [2], amire itt nincs hely) áttekintve 
megállapíthatjuk, a verseny a nevében is jelzett célt nagyszerűen teljesíti: kikutatni a 
tehetségeket minél előbb, és lehetőséget biztosítani, hogy összemérjék tudásukat. 

 

IRODALOMJEGYZÉK 
1. Mikola Sándor Fizikaverseny 1981-1996, Nemzeti Tankönyvkiadó 1997. 
2. Kiss Miklós, Kiss Gergely: http://www.berze-nagy.sulinet.hu/mikola 
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ORSZÁGOS SZILÁRD LEÓ FIZIKAVERSENY * 

Csajági Sándor1, Sükösd Csaba2  
1Energetikai Szakközépiskola és Kollégium, Paks 

2BME, Nukleáris Technikai Intézet, Budapest 
1csajagi@eszi.hu, 2sukosd@reak.bme.hu 

 
 

BEVEZETÉS 
A tehetséges diákokat a modern fizika és a tudomány eredményei motiválják a legjobban, 

ezért tartotta Marx György professzor az ilyen tematikájú versenyt különösen fontosnak a 
tehetséggondozás szempontjából. A jövő társadalma számára alapvetően fontos, hogy a 
tehetséges tanulók kiválasztása és oktatása sikeres legyen az oktatás minden szintjén. 

 

AZ ORSZÁGOS SZILÁRD LEÓ FIZIKAVERSENY LÉTREJÖTTE 
Szilárd Leónak, a nukleáris láncreakció és az atomreaktor feltalálója születésének 100. 

évfordulójára, 1998-ban Marx György akadémikus professzor úr kezdeményezésére került 
megrendezésre az első magfizikai és nukleáris ismeretek témakörét átfogó magfizikai 
verseny, az Országos Szilárd Leó fizikaverseny.  

A verseny váratlanul nagy érdeklődést keltett: az ország 73 általános és középiskolájából 
450 tanuló nevezett. A Pakson megrendezett döntőn résztvevő diákok kimagasló (egyetemi 
hallgatóknak, sőt felnőtteknek is becsületére váló) nukleáris tájékozottságot mutattak. A 
versenybizottság egyetemi oktatókból és középiskolai fizikatanárokból állt. Az első években a 
tudományegyetemek fizikatanári és fizikus szakjaira az első tíz fő, míg a Budapesti Műszaki 
Egyetem mérnök-fizikus szakára az első öt fő felvételi mentességben részesült. Ez a felvételi 
mentesség a kétszintű érettségi bevezetésével megszűnt. Az oktatásért felelős minisztérium – 
az Eötvös Loránd Fizikai Társulat öt egyetem Természettudományi Karának támogató 
levelével megerősített többszöri kérelme ellenére – még a felvételi kedvezmények 
megadásától (többletpontok) is elzárkózott. 
 

A SZILÁRD LEÓ VERSENY LEBONYOLÍTÁSA 
A versenyen a magyarországi és határon túli magyar anyanyelvű tanulók két kategóriában 

indulhatnak. Az I. kategóriában a 11-12. évfolyamos tanulók, míg a II. kategóriában 7-10. 
évfolyamon (általában 9-10. évfolyam) tanulók versenyeznek. Sajnálatos, hogy nagyon 
alacsony a határon túli versenyzők aránya. Jóllehet az utóbbi két évben erdélyi iskolák már 
neveztek tanulókat, de sajnos a döntőbe még nem került be határon túli tanuló.  

A verseny kétfordulós. Az I. fordulóban a Versenybizottság által kitűzött tíz elméleti 
feladatot kell a versenyzőknek megoldaniuk 180 perc alatt. Az első fordulót a versenyre 
jelentkező tanulók iskolái szervezik, és a tanulók által beadott dolgozatokat a fizikatanáraik 
pontozzák a Versenybizottság által küldött javítási útmutató alapján. Az iskolák továbbítják a 
Versenybizottságnak azokat a dolgozatokat, amelyek az I. kategóriában a maximális 
pontszám 60%-át, a II. kategóriában pedig a 40%-át elérik. A beérkezett dolgozatokat egy 
egyetemi oktatókból álló bizottság felüljavítja, annak érdekében, hogy a dolgozatok elbírálása 
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egységes legyen. Az így kialakult pontsorrend alapján választják ki az I. kategóriás tanulók 
közül a legjobb húsz, míg a II. kategóriás tanulók közül a legjobb tíz tanulót, akiket behívnak 
az országos döntőbe. A döntőt Pakson az Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumban 
rendezzük meg.  

A döntő, – amely egész napos verseny – a tanulók számára három részből áll. Az első 
részben tíz elméleti feladatot kell megoldaniuk 180 perc alatt. Délután, a második részben a 
kísérleti, míg a harmadik részben számítógépes szimulációs feladattal kell megbirkózniuk 90-
90 perc alatt. A három részre kapott pontszámok összege alapján alakul ki a verseny végső 
sorrendje.  

A döntőben a két kategória külön versenyez. Voltak évek, amikor a két kategória 
ugyanazokat a feladatokat kapta, de legtöbbször a feladatoknak csak egy része volt közös. A 
döntő kezdetekor a versenyzők kódszámot kapnak, így biztosítjuk az anonimitást. Az 
azonosító adatokat tartalmazó borítékokat csak a végső sorrend kialakulása után bontja fel a 
Versenybizottság. 
 

A VERSENY TÉMAKÖRE 
A verseny kezdetétől 2003-ig a verseny tematikája a nukleáris ismereteket, a sugárvédelmi 

és környezetvédelmi problémákat (beleértve a globális környezetvédelmi kérdéseket, 
üvegházhatás, ózonlyuk) ölelte fel. 2004-től a versenybizottság a verseny tematikáját bővítve 
kiterjesztette a modern fizika néhány egyéb területére is (kvantumosság alapjai, fotonok, 
héjfizika). A modern fizika történetéből is vannak kérdések, különös tekintettel a magyar 
származású tudósok szerepére. 
 

VERSENYFELADATOK 
A verseny feladatainak stílusa és nehézségi foka tudatosan széles skálát fed le. A feladatok 

két csoportra oszthatók: „hagyományos” stílusú feladatokra és „gondolkodtató” jellegű 
feladatokra. A hagyományos feladatok megoldásához a modern fizikával kapcsolatos néhány 
alapvető összefüggés ismeretére van szükség. A gondolkodtató jellegű feladatok megoldása a 
témakör összefüggéseinek átfogó ismeretét igényli.  

Például:  
1. „Milyen lenne a világ, ha a neutron tömege egy ezrelékkel kisebb lenne?”  

2. „A Napban (több lépésen át) a 4 1H  4He + 2e+ + 2 magfúzió termeli az energiát, 
ami a napfényt táplálja. Milyen lett volna a Nap sorsa, ha a 2He atommag stabilan létezne? 

Milyen lett volna a Nap sorsa, ha a 2H izotóp nem létezne?” 
Ezekre a feladatokra szöveges választ adnak a versenyzők. Az ilyen feladatokra általában 

nem is lehet egyetlen, „egyedül üdvözítő” megoldást adni. A versenybizottság az értelmes, 
logikus megközelítést tartalmazó, újszerű gondolatokat díjazza. 
 

A KÍSÉRLETEK 
A verseny valamennyi kísérletét a verseny témaköréből – azaz nukleáris ismeretekből és a 

modern fizika területéről – állítottuk össze. A nukleáris ismeretek témaköréből például a 
versenyzők porszívóval gyűjtötték össze a radon leányelemeit a levegőből, és az így előállított 
mintával kísérleteztek tovább. Más években például egy alumínium csőben lévő β-sugárzás 
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energiáját kellett megbecsülniük, vagy a műtrágya 40K β-sugárzásának vizsgálatát kapták 
feladatul. A modern fizika témaköréből például a Planck állandó értékét határozták meg 
különböző színű fényemittáló diódák (LED-ek) segítségével. Legutóbbi évben Szilárd Leó 
elektromágneses keringető szivattyújával kapcsolatos feladatot oldottak meg a versenyzők.  
 

 
1. ábra: A kísérleti feladat megoldása mindig izgalmas feladat 

A nukleáris feladatok körét jelentősen befolyásolja a döntő állandó helyszínén, a paksi 
Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumban rendelkezésre álló eszközök, továbbá az, hogy 
a versenyzők által használt izotópoknak természetes eredetűeknek, vagy pedig igen kis 
aktivitásúaknak (szabad szintűeknek) kell lenniük. 

A tanulók a kísérlet elvégzése alatt méréseikről jegyzőkönyvet vezetnek, abban a 
mérés egyes lépéseit reprodukálhatóan rögzítik. A mérés értékelésekor nem a helyes 
eredmény „elérése” számít, hanem az a gondolkodásmód, ahogyan a versenyző elvégzi a 
feladatot. A kísérleti feladatok megoldása a versenyzőktől jelentős kreativitást vár el.  
 

A SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓS FELADATOK 
Általában a szimulációk célja egy fizikai, kémiai, biológiai, társadalmi jelenség, folyamat 

demonstrálása, vagy egy létező, vagy tervezés alatt álló berendezés, gazdasági folyamat 
részletes analízise. A demonstrációs célra készült szimulációkkal szemben követelmény, hogy 
egyszerűek, könnyen átláthatóak legyenek, és a modellezett rendszer legfőbb jellemzőit hűen 
visszaadják.  

A versenyen előforduló valamennyi feladat a demonstrációs és oktatási szimulációk 
kategóriájába esik. A versenyen szereplő szimulációs programok nem egy konkrét 
berendezést szimulálnak, hanem a fizikai alapelveket próbálják megmutatni. A programok 
erősen interaktívak, úgy készültek, hogy ne a számítógépes ügyességet mérjék, hanem a 
szakmai ismereteket, a kreativitást, a gyors gondolkodást és a gyors reagáló képességet. 

Az eddigi versenyeken a versenyzők például 

- atomerőművi kampányt irányítottak; 
- ciklotront üzemeltettek; 
- urándúsító telepet működtettek; 
- szabályozó rúddal szabályozható reaktorzónát építettek; 
- lezárt, kiégett atomerőmű-üzemanyagkötegeket tartalmazó konténerben lévő 

radioaktív anyag eloszlását határozták meg. 
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2. ábra: Versenyző a szimulációs feladat megoldása közben 

 
A programok a feladatmegoldás lépéseit rögzítik, esetenként értékelő- és hibapontot is 

adnak. Egyes években a feladat befejezésekor összefoglaló, általános értékelést is nyújtott a 
program.  

A fenti három feladattípus (elméleti, kísérleti és számítógépes feladatok) leképezi a 
tudományos kutatás módszereit. Ez azt jelenti, hogy amellett, hogy az ilyen feladatok 
megoldása során a tanulók új ismereteket szereznek, a számukra új dolgok „felfedezése” 
közben megismerkednek a tudományos kutatás módszereivel, a különböző módszerek 
szerepével, fontosságával. Ezekkel a módszerekkel a tehetséggondozás fő célja, a 
gondolkodva tanítás teljes mértékben teljesül. 
 

A VERSENY ÉRTÉKELÉSE 
A versenyre az utóbbi években átlagban 50-60 iskola 350-400 tanulója nevez. A fővárosi 

iskolák részvételi aránya igen alacsony (átlagosan négy-öt iskola). Az első forduló megírása 
után az iskolák tanévente 70-90 dolgozatot küldenek be a versenybizottságnak. Ennyien érik 
el I. kategóriában a 60%-os, míg II. kategóriában a 40%-os ponthatárt. A legtöbb feladatra 
általában érkezik maximális pontszámú megoldás. Ez azt mutatja, hogy a feladatok 
színvonala olyan, hogy középiskolás tudással – természetesen előzetes felkészüléssel – 
megoldható. 

A döntőben az elméleti feladatok értékelésekor a Versenybizottság mindig meglepődik. 
Annak ellenére, hogy vannak olyan feladatok, amelyeket a Versenybizottság „még éppen 
feladható” nehézségűnek tart, minden évben születik az elméleti feladatokra a maximális 
pontszám 80%-a feletti teljesítmény, ugyanakkor a 40% alatti teljesítmény ritkán fordul elő. 
Ebből látható, hogy szerencsére vannak olyan tehetséges középiskolás tanulók, akik 
megbirkóznak ezekkel a nehéz feladatokkal is. 

A kísérleti feladatok megoldása közben, és az értékeléskor egyaránt látható, hogy a 
versenyzők nagy részének nincs tapasztalata a kísérletezésben. Ez nem írható csak a nukleáris 
téma rovására, mert sokan olyan alapvető hibákat vétenek, amelyek a fizika bármely területén 
elfordulhattak volna. Ez a tapasztalat megerősíti azt a vélekedést, hogy az iskolákban a fizika 
tanítása során a kísérletezés – főleg a tanulói kísérletezés – erősen a háttérbe szorult. A 
tanulmányi versenyek kísérleti fordulói motiválhatják a felkészítő tanárokat a tanulói 
kísérletezés megerősítésére. Azt reméljük, hogy az Országos Szilárd Leó fizikaverseny 
kísérleti fordulója is ebbe az irányba hat.  
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A számítógépes szimulációs feladatok többségével a versenyzők sikeresen megbirkóznak. 
A versenyzők körében ezt a feladattípust előzi meg a legnagyobb érdeklődés. Még azoknál a 
feladatoknál is igen nagy az érdeklődés, ahol a feladat megoldása valamilyen oknál fogva 
gondot okozott. Ezek a programok összekapcsolják a tanulók életkorából fakadó játékos 
kedvet az új ismeretek felfedezésével, így a programot használók szó szerint játszva tanulnak. 
A verseny után a felkészítő tanárok és az érdeklődő diákok a programokat ingyen 
lemásolhatják, és elvihetik. Egyes kollégák elmondása szerint a programokkal a tanulók még 
hetekig „játszanak”, és egymással versenyezve próbálnak egyre jobb eredményeket elérni. 

A versenyen kapott számítógépes szimulációs programokkal a döntőn résztvevő tanárok 
iskoláinak tanári demonstrációs eszköztára bővül. Ezzel az iskolai oktatásban a tanárok 
motiváltsága is nő a számítógépes szimulációk használatára. 

 

A TANÁRI DELFIN-DÍJ 
Szilárd Leó „A Delfinek hangja” című műve adta az ötletet a Versenybizottságnak arra, 

hogy a versenyen az évek során legjobb eredményt elért felkészítő tanárt díjjal jutalmazza. A 
díj egy delfint ábrázoló, értékes kisplasztika, Farkas Pál szekszárdi szobrászművész munkája 
(3. ábra). 

A díj odaítélése pontrendszer alapján történik. Az versenyzők felkészítő tanára pontot kap 
(az I kategóriás 1. helyezettért húsz pontot, a 20. helyezettért egy pont jár). A junior 
kategóriában az első helyezésért tíz pont jár. Ha egy tanár több versenyzője is helyezést ért el, 
a pontszámaik összeadódnak, továbbá a tanárok pontszámai az évek során összegyűlnek. 
Minden évben az a tanár kapja a Delfin-Díjat, akinek a legtöbb pontja van a pontversenyben. 
Amikor megnyerte a díjat, a pontjai nullázódnak, de a pontversenyben természetesen továbbra 
is részt vesz. Ilyen módon akár többször is elnyerheti a Delfin-Díjat. Az eddigi versenyeken 
egy tanárkolléga háromszor, és egy kolléga pedig kétszer nyerte el a díjat. 

 

 
3. ábra. Szilárd Leó Tanári Delfin-díj. 
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A MARX GYÖRGY-VÁNDORDÍJ 
Marx György, a verseny alapítója, 2002-ben bekövetkezett haláláig a versenybizottság 

vezetője, szellemi atyja, és a verseny motorja volt. Emlékére, a Versenybizottság javaslata 
alapján, a versenyt gondozó Eötvös Loránd Fizikai Társulat és a Szilárd Leó 
Tehetséggondozó Alapítvány 2003-ban Marx György-Vándordíjat alapított. A vándoríjat – 
amely ugyancsak Farkas Pál szobrászművész kisplasztikája (4. ábra) – minden évben az az 
iskola nyeri el, amelynek a tanulói abban az évben a legjobb eredményt érik el a Szilárd Leó 
fizikaversenyen. Az iskola eredményét ugyanolyan pontrendszer alapján határozzuk meg, 
ahogyan a tanári Delfin-Díj esetében. Itt azonban a pontszámok nem összegeződnek az évek 
során, hanem csak az adott évben elért pontszám számít. A nyertes iskola nevét felvésik a 
díjhoz tartozó plakettre. Ha egy iskola három egymást követő évben (vagy összesen öt 
alkalommal) elnyeri a díjat, akkor megtarthatja. A 2009-es döntőig két iskola vihette két 
alkalommal haza a díjat. 

 
4. ábra. Marx György-Vándordíj. 

 

ZÁRSZÓ 
Az elmúlt 12 év alatt az Országos Szilárd Leó fizikaverseny igazolta létjogosultságát. 

A verseny néhány feladata megjelent a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok kitűzött 
feladatai között, a fizikatankönyvek emelt szintű feladatai között is találunk Szilárd versenyen 
kitűzött feladatot. Az Országos Szilárd Leó fizikaverseny érmesei közül többen igen korán 
bekapcsolódnak az egyetemen folyó kutatásokba, és jelentős sikereket érnek el.  

Az Országos Szilárd Leó fizikaverseny teljesíti Marx György professzor úr által 
kitűzött célokat: sikeresen kutatja fel a középiskolákban a fizika tantárgyban tehetséges 
tanulókat, és megmutatja a tehetséges középiskolás tanulók számára a modern fizika 
szépségeit. Ezzel bizonyítja, hogy a középiskolás korosztály számára is érdekessé tehető, 
illetve tanítható és tanulható a fizika tantárgy. 
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A BUGÁT PÁL ORSZÁGOS TERMÉSZETISMERETI 
VETÉLKEDŐ * 

Radnóti Katalin1, Juhász András2 

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Anyagfizikai Tanszék 
1rad8012@helka.iif.hu, 2juhy@ludens.elte.hu 

 
 

„A természettudomány az ember legtökéletesebb mítosza” 
(Németh László 1948) 

 
Napjaink oly fontos problémái, természettudományos feladatai sohasem külön fizikai, 

biológiai stb. problémaként jelentkeznek (például környezetvédelem), hanem az előbbi 
folyamatok egymásra hatásaként jönnek létre. Ellenben az iskolában nemegyszer mereven, 
egymástól teljesen elszigetelt tantárgyakként tanítjuk ezeket. A természet azonban egységes, a 
válaszvonalak csak az emberek fejében léteznek. A szétválasztás jogos, hiszen minden 
tudományterületnek megvan a sajátos jelölésrendszere, tárgyalásmódja. A verseny egyik 
fontos célkitűzése az, hogy az iskolában a különböző természettudományos tantárgyak 
tanulása során megszerzett ismereteket integrálja. 

Az elmúlt több mint húsz év során változtak a megközelítésmódok. Míg az elején szinte 
kifejezetten különböző tudományos problémák köré szerveztük a versenyt, készítettük a 
versenyfeladatokat, addig napjainkra egyre jobban előkerültek a sokkal gyakorlatiasabb, a 
köznapi embert is érintő témák. Ezek közül kiemelt helyet foglal el a környezetvédelem, a 
mindennapok tudománya, a tudomány és áltudomány viszonya.  

Kezdetben csak a fizika, kémiai és a biológia szerepelt a meghirdetett tantárgyak sorában, 
de idő közben rájöttünk, hogy napjaink globális szemléletét nem tudjuk megjeleníteni a 
földrajz nélkül. Ezért a jubileumi 20. alkalomtól kezdve a földrajzi jellegű altémák is 
szerepelnek a vetélkedőn. 

Az elmúlt két évtized alatt a vetélkedőnek rangos hagyományai alakultak ki. Az évente 
több ezer diákot „megmozgató” versenynek sajátos hangulata van.  

A vetélkedő célja, hogy a természet jelenségeit komplex módon láttatva segítse elő a 
diákok tanulását, szolgálja a tehetségkutatást, a tehetséggondozást és nem utolsó sorban a 
kiemelkedő tudással rendelkező fiatalok elismerését. A középiskolák 3-3 fős csapatokkal 
képviseltetik magukat az ország minden tájáról. Kezdettől fogva fontosnak tartottuk az egyéni 
munka mellett a csapatmunka megkedveltetését is. A vetélkedő első fordulóján, melyet 
hagyományosan a tavaszi szünet egyik napján rendezünk meg, általában több mint száz csapat 
írja meg a döntőre való válogatás alapjául szolgáló 3 órás írásbeli dolgozatot. Közülük kerül 
ki az a húsz csapat, akik az augusztus végén a Mátrában megrendezett három napos döntőn 
mérhetik össze tudásukat. A szállás, étkezés és az írásbeli forduló a mátrafüredi Vadas Jenő 
Erdészeti Szakközépiskolában történik, a laborgyakorlatnak és a számítástechnika fordulónak 
és a kicsit játékos szóbelinek pedig a gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium ad otthont. A 
döntő első estéjén, az írásbeli fordulót követően érdekes előadásokat hallgathatnak meg a 
diákok és tanáraik, rangos és ismert előadóktól, a vetélkedő aktuális témájához tartozó 
kérdéskörben. Előadónk volt például Marx György akadémikus, Kulin György csillagász, 
Kiss Ádám egyetemi tanár, Inzelt György egyetemi tanár, az ELTE Kémiai Doktori Iskola 
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vezetője, Kiss Éva és Oltiné Varga Margit egyetemi docensek, de szerepelt Czirók András, 
aki korábban csapatával megnyerte a vetélkedőt, és most az ELTE oktatója.  

A szóbeli forduló a verseny zárásaként kerül lebonyolításra, mely érdekes, változatos 
tevékenységeket takar. A diákok a megadott témával kapcsolatos TOTO-t és LOTTO-t 
töltenek ki, megbecsülnek különböző érdekes mennyiségi viszonyokat, tanulságos kísérleteket 
elemeznek. A verseny résztvevői általában kiválóan teljesítik az előírt feladatokat. 
Célkitűzéseink között nem csak az szerepel, hogy értékeljük az egyes csapatok tudását, hanem 
az is, hogy élményekben és tudásban egyaránt gazdagodva térjenek haza a résztvevők. A 
szóbeli rész két fordulós. Az első rész végéig versenyben van az összes csapat, és ennek a 
legvégén derült az ki, hogy melyik az a három csapat, akik a legmagasabb pontszámot elérve 
megkaphatják a döntő kérdést, mely hagyományosan azonos mindhármuk számára. 

 
A vetélkedő eddigi témakörei 

1984. A kozmikus energia áramlása, energia transzformáció a bioszférában 
1985. Az anyag szerveződése 
1986. Kölcsönhatások, mint rendszerszervező erők 
1987. Szabályozás 
1988. A Föld ma és holnap 
1989. Elhagytuk a Földet 
1990. Egyensúly – stabilitás – instabilitás 
1991. Hogyan alkalmazzuk a természettudományokat az életünket befolyásoló 

jelenségek és folyamatok megértéséhez? 
1992. Fűben-fában orvosság 
1993. Az erdő 
1994. Táplálkozás 
1995. Evolúció 
1996. Energiahordozók 
1997. Gyógyszergyártás 
1998. Életesélyek a XXI. Században 
1999. A tudomány társadalmi hatása az emberiség történetében 
2000. Magyarok a természettudományos kutatás élvonalában 
2001. A föld vízburka 
2002. A földi légkör 
2003. A Föld 
2004. Hétköznapok tudománya, tudomány a konyhában 
2005. Tudomány – Technika – Társadalom 
2006. A barlangoktól a felhőkarcolókig 
2007. Utazás a Föld körül 
2008. Anyagok a mindennapokban 
2009. Helyünk a Világban 

 
 
 

A versenyzők felkészülését többféle módon segítjük. A verseny kiírásakor röviden 
vázoljuk a diákok és tanáraik számára, hogy mit is várunk el a versenyzőktől, mire is 
gondolunk a néha kicsit rejtélyesnek tűnő témamegjelölés alatt. Példaként a legutóbbi év 
kiírása a következő volt:  
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HELYÜNK A VILÁGBAN 
     Az emberiség ősidők óta csodálja az eget. A csillagaszat egyike a legkorábbi 
tudományoknak, amely hozzásegítette az emberiséget ahhoz, hogy eljusson arra a technikai 
fejlettségre, ahol ma tartunk. A csillagaszat alapvető törvényei átkerültek más tudományokba 
is, például a fizikába, sőt, lehetővé tették azok kialakulását, fejlődését. Az 2009-es évet az 
Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) a Csillagászat Nemzetközi Évének nyilvánította, 
melynek során egy nagy jelentőségű, 400 éve történt, tudományos forradalmat elindító 
eseményre emlékezünk, a csillagászati távcső feltalálására, mely Galileo Galilei nevéhez 
kapcsolódik. A távcsöves megfigyelések vezettek olyan meglepő csillagászati felfedezésekhez, 
amelyek alapvetően befolyásolták világképünket. Napjainkban az Univerzum objektumait 
távcsövek ezrei tanulmányozzák folyamatosan, napi 24 órában, a föld felszínéről és a 
világűrből egyaránt, az elektromágneses spektrum teljes tartományában. A csillagászat 
továbbra is kutatja az Univerzum törvényeit, amelyek életünket és jövőnket, igaz, 
mindennapjainkban kevéssé látható módon, de mégis meghatározzák. A legkülönbözőbb 
híradások foglalkoznak a Világegyetem kialakulásával, az ősrobbanással, a galaxisokkal, a 
fekete lyukakkal, a sötét anyag és energia mibenlétével, exobolygók sorát fedezték már fel. 
Ezek a megfigyelések közelebb visznek minket ahhoz, hogy megértsük saját bolygónk, a Föld 
kialakulását és lehetséges jövőjét, a kémiai evolúciót, a biológiai evolúciót, értelmezhessük a 
klímaváltozást.  
 
A felkészülés során célszerű elgondolkozni a következő kérdéseken:  
     Hogyan ismerték meg az emberek az Univerzum szerkezetét? Milyen elképzelések voltak 
uralkodók a régebbi korokban az Univerzumról? Milyen híres tudósok foglakoztak a bolygók 
mozgásának magyarázatával és miként fogadta azt az adott társadalom? Kik foglalkoztak/ 
foglakoznak hazánkban csillagászattal? Milyen típusú kutatásokban vesznek részt? Milyen 
sugárzások érkeznek az űrből, és milyen hatása van ezeknek az élő szervezetekre? Milyen 
veszélyek leselkednek az űrhajósokra? Milyenek lehetnek a földön kívüliek? Milyen típusú 
csillag körül és milyen bolygón tudunk életet elképzelni? Hol vannak nagy távcsövek? Hogyan 
kapcsolódik össze a csillagászat, a magfizika és a részecskefizika? Hogyan alakulhatott ki az 
élet a Földön? Miként segítenek a műholdak a földi változások megértésében, illetve a 
mindennapi életünkben?  
    Azt várjuk a versenyzőktől, hogy felkészülésük során ne csak megtanulják, hanem 
gondolják is át a lényeges folyamatokat, melyekhez használják fel középiskolai kémia, 
biológiai, fizikai és természetesen földrajzi ismereteiket is. Hogyan befolyásolta a Föld 
arculatát és élővilágát kozmikus környezete? Milyenek a kilátásaink a jövőt illetően? 
Járjanak nyitott szemmel a világban és vegyenek észre minél több érdekes jelenséget, 
vessenek fel minél több izgalmas kérdést, és próbálkozzanak megmagyarázni, illetve 
megválaszolni azokat az iskolában, vagy bárhol máshol tanult ismereteik segítségével! 
 
 

A versenyen való eredményes részvételt megpróbáljuk úgy is elősegíteni, hogy rövid 
irodalomjegyzéket is csatolunk a versenykiírás mögé, melyek kiegészítik a középiskolai 
tankönyveket.  

Célunk az, hogy az elkövetkezendő évekre is megőrizzük a vetélkedő szellemét, bizonyos 
mértékig egyedülálló jellege miatt is. Továbbra is lényegesnek tartjuk a csoportmunkát; hogy 
3 fős csapatok mérik össze tudásukat. Az elkövetkezendő vetélkedőkre is interdiszciplináris 
jellegű központi témákat fogunk keresni, előtérbe állítva a tudomány társadalmi 
vonatkozásait. Továbbá várjuk a határainkon túl élő magyar diákok jelentkezését!  
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További információk és válogatás a korábbi versenyfeladatokból találhatók a következő 
honlapokon:  
TIT Stúdió honlapja: http://www.tit.hu/studio/frames.html 
Saját honlap: http://members.iif.hu/rad8012/index_elemei/bugat.htm 
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A CSODÁK PALOTÁJA * 

Egyed László 
Csodák Palotája, Budapest  

egyedl@csodapalota.hu 
 
 

Minden bizonnyal a tehetséggondozás is járhatott már Öveges József fejében is, amikor 
arról beszélt, hogy – amellett, hogy érdekes és egyszerű, érthető kísérletek bemutatásával 
népszerűsítette a fizikát – kellene egy olyan hely, ahol a gyerekek maguk is kipróbálhatnák a 
természet törvényeinek a működését érdekes és saját maguk által elvégezhető kísérletek 
segítségével. Nevet is adott az elképzelt helynek: Csodák Palotája. Miközben erről beszélt, 
nyilván e mögött meghúzódott egy olyan gondolat is, hogy a kísérletezés közben a tehetséges 
gyerekek kedvet kaphatnak a természettudományos pályához. 

Öveges Józsefnek nem sikerült létrehoznia ezt a helyet, később azonban Ferenczy György 
újra felvette a fonalat, neki már ott voltak az előképek, a világ számos táján működő science 
centerek, interaktív tudományos bemutatóhelyek. Korai halála után az ELFT folytatta a 
munkát, a szervezést, és a végén 1996 szeptemberében megnyílt a Csodák Palotája állandó 
kiállítása a Váci úton. 

Néhány év múlva ez a kiállítás tovább költözött a Millenáris Parkba, ahol egy nagyobb 
épületben, egy kulturális környezetben, egy szép park közepén kapott helyet. Évente 
megújuló kiállításait 180-220 ezren látogatják. 

Mi is ez a Csodák Palotája? Nem múzeum, nem iskola, nem játszóház, nem fedett 
vidámpark, nem művelődési ház és nem is szórakoztatóközpont, viszont ezek mindegyikéből 
tartalmaz valamit, és ez egy határozott, sajátos arculattá áll össze. Angolul az ilyen 
intézményeket science centre-nek, vagy hands-on science museum-nak nevezik. (Igazán jó 
magyar kifejezést még nem sikerült kitalálni rá, talán az interaktív tudományos bemutató 
közelíti meg a legjobban ezt a jelentést.) Ebben az intézményben a kiállított tárgyakhoz nyúlni 
– ha nem is kötelező, de – érdemes! Olyan kiállítási eszközök vannak itt, amelyek a 
természettörvények valamelyikének működését mutatják be, és amelyek segítségével a 
látogatók ezt saját maguk tapasztalhatják meg, ugyanakkor a tudományos hitelesség mellett 
kellemes szórakozást is nyújtanak. (Eközben mindig szem előtt van, amit Einstein 
hangsúlyozott: egyszerűsítsük le a tudományos magyarázatokat, amennyire lehet, de annál 
jobban semmiképpen.) 

És itt visszatértünk a tehetséggondozáshoz: a látogatók egyik felét a családok jelentik, 
szülők és gyerekek, másik felét az iskolai csoportok. Itt vannak tehát a gyerekek a kiállításon, 
köztük azok is, akiknek valamilyen tehetségük van a természettudományokhoz, akiket jó 
lenne valami ilyen pályára terelni. Ha sikerül az itteni játékokkal, bemutató eszközökkel 
felkelteni a figyelmüket, meggyőzni őket arról, hogy a tudomány érdekes dolgokkal 
foglalkozik, akkor annak ellenére, hogy semmilyen megfogalmazott tehetséggondozási 
tevékenységet nem végez a Csodák Palotája, mégis valamilyen módon irányíthatja ezeket a 
tehetségeket afelé az út felé, amely egy sikeres életpályára viheti őket. 
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Ugyanebbe illeszkedik bele a Csodák Palotájának az iskolai oktatást támogató 
tevékenysége is. Az Öveges Józsefről elnevezett előadóteremben tartott kísérlet bemutatók az 
iskolák kérésére kapcsolódhatnak bizonyos tananyagokhoz, a fizika meghatározott 
témaköreihez is, kiegészítve az iskolai órák anyagát, sőt, félévkor kedvezményes áron 
látogathatók a félévi összefoglaló kísérlet bemutatók is. Miközben ezek az előadások 
könnyebbé teszik a tanárok munkáját, egyben ráirányítják a figyelmüket a kísérlet bemutatók 
fontosságára, és arra is, hogy ezek egy része az iskolában is kivitelezhető. Márpedig ha sikerül 
ezzel az iskolai oktatást is érdekesebbé tenni, akkor megint a felé a cél felé haladunk, hogy a 
tehetséges gyerekek megszeressék, és életpályának válasszák a természettudományokat. 
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AZ „ATOMOKTÓL A CSILLAGOKIG” CÍMŰ FIZIKAI 
ELŐADÁSSOROZAT * 

Cserti József 
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék 

cserti@elte.hu 
 
 

A fizika iránti társadalmi érdeklődés az utóbbi évtizedekben csökkent. A jelenség érinti a 
természettudományi és mérnöki felsőoktatás egészét. Ezeket a problémákat felismerve 
határoztuk el az Eötvös Loránd Tudományegyetem Fizikai Intézetében egy elsősorban, de 
nem kizárólag, középiskolásoknak szóló ingyenes ismeretterjesztő előadássorozat beindítását 
2005 decemberében. Az ELTE TTK Fizikai Intézetében tevékenykedő kutatók és oktatók 
beszélnek a fizika frontvonalába tartozó fizikai érdekességekről, újdonságokról. 

Az előadássorozatnak az „Atomoktól a csillagokig” címet adtuk, hogy érzékeltessük a 
fizikának ezt a sokszínűségét. Bemutatjuk azokat a lehetséges tanulmányi utakat is, amelyet a 
hazai felsőoktatás patinás, nemzetközi hírnévnek és elismertségnek örvendő egyeteme kínál a 
vállalkozó kedvű, érdeklődő fiataloknak. Az előadások után látványos és érdekes kísérleti 
bemutatókat is tartunk. 

Honlapunkon (http://www.atomcsill.elte.hu) megtalálhatók az elhangzott és a 
közeljövőben tervezett előadások címei, előadói és rövid ismertetései, sőt minden, a sorozat 
kezdete óta elhangzott előadás anyaga, köztük a legtöbb előadás videofelvétele is letölthető. A 
meglévő anyagok kérésre, és a lehetőségekhez mérten DVD-n is rendelkezésre állnak. Egyes 
előadásaink anyaga cikk formájában is megjelent a Természet Világa, illetve a Fizikai Szemle 
hasábjain. 

Idén szeptembertől folytatódik, immár 5. éve tartó ismeretterjesztő előadássorozat. A 
sorozatban szó lesz az Univerzum hangjairól, az új genfi szupergyorsítóról, a nanorobotok 
működését akadályozó Casimir-effektusról, a villámok statisztikájáról. Az előadások hallgatói 
olyan kérdésekre kaphatnak választ, mint pl.: 

Milyen az elemi részecskéket modellező szolitonok ütközése a laborasztalon?  

Melyik családban volt négy Nobel-díjas?  
Milyen ügyeket vizsgál a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség?  

Miért kell csapdába zárni a hideg atomokat?  
Hogy lehet felhasználni az űrből készült felvételeket a Föld belsejének kutatására?  

Miből vannak és hogyan működnek a molekuláris motorok?  
Hogyan fúrnak alagutat a részecskék a potenciálgát alatt, és mi módon lehet ezt kihasználni 

kémkedés céljából?  
Milyen a káosz fizikája?  

Miben különböznek a régészek által talált több száz vagy több ezer éves anyagok mai 
megfelelőjüktől?  

Milyen módszerekkel lehet elemezni a komplex hálózatok szerkezetét?  
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Hogyan számította ki egy főleg magyar tudósokból álló kutatócsoport a proton tömegét a 
kvantumszíndinamika elmélete alapján? 

 

Az előadássorozattal kapcsolatos részletesebb információk, az egyes előadások témái a: 
http://www.atomcsill.elte.hu 

internetes honlapon megtalálhatók. 
Minden érdeklődőt szívesen látunk. Az előadások látogatása ingyenes. 
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III.1. KÖRNYEZETFIZIKA 

AZ ENERGETIKA KÖRNYEZETI HATÁSAI: JELEN ÉS 
JÖVŐ* 

Kiss Ádám 
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Atomfizikai Tanszék 

kissadam@ludens.elte.hu 
 
 

BEVETÉS 
Amikor fizikusok, fizikatanárok összejönnek, hogy a mai világ környezeti problémáiról 

beszéljenek, akkor hamar elhangzik, hogy alig van olyan környezeti kérdés, amelynek alapos 
tárgyalásához nincsen szükség fizikai ismeretekre. Ráadásul egy sor olyan probléma is van, 
amelyek megoldásához főszereplőként szükséges a fizika. A kérdések zöme persze komoly 
tudományos kihívást is jelent. Csak felvillantom, hogy alapos fizikai ismeretek nélkül nem 
lehet tárgyalni a környezeti áramlásokat, alapvetően a fizika módszereit használja a 
zajprobléma kezelése, a környezeti sugárzások témaköre, a környezeti anyagtudomány pedig 
nyilvánvalóan a környezetfizikához tartoznak. Ehhez jön ráadásként, hogy a fizikai mérési 
módszereket szinte mindenütt elterjedten alkalmazzák a környezettudományban. 

Az előadás témája, az energetika, amely  mint látni fogjuk  az emberiség egyik 
sorskérdése. Felmerül a kérdés, hogy mi a kapcsolata az energetikának a fizikához és a 
fizikatanításhoz. Az energetika  és ezt jegyezzük meg  semmiképpen nem fizika, de a 
természettudományok közül talán ahhoz áll a legközelebb. Így helyénvaló, hogy fizikus 
szemmel járjuk körbe ezt a problémakört. Ráadásul a közoktatásban ez a témacsoport 
elsősorban a fizikához tartozik, az tanítja. Az energetikának pedig igen sok környezeti 
vonatkozása van. 

Az előadásnak több célja van. Először bemutatjuk a jelent és problémáit, az 
energiatermelés környezeti problémáit és a kívánatos jövő elvárásait. Megmutatjuk, hogy a 
jelenlegi energiaellátási gyakorlat hosszabb távon bizonyosan nem tartható fenn. Ezután sorra 
vesszük a jövő lehetséges energiaforrásait, majd egy kiválasztott példán, a vízenergián 
keresztül szempontokat kívánunk adni az energetika tanításánál felmerülő kérdések 
kezeléséhez. 

 

AZ ENERGIATERMELÉS KÖRNYEZETI PROBLÉMÁI 
A jelenlévők talán emlékeznek rá, hogy 1972-73-ban volt az első energiaválság. 

Legkésőbb akkortól számítva minden politikus és döntéshozó tudta, hogy az energiaellátás 
biztonsága érdekében takarékoskodni kell az energiával. Mi történt azóta? Az 1. ábra szerint 
az energiafogyasztás minden figyelmeztetés ellenére az utóbbi évtizedekben dinamikusan 
nőtt, az 1980-ban elfogyasztott ~300 EJ-lal szemben a legutolsó statisztikai adatot jelentő 
2006-ban 500 EJ-ra emelkedett, azaz mintegy 60%-al bővült a társadalmak összfogyasztása. 
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1. ábra: A társadalmak összenergia-fogyasztása 1980 és 2006 között. 

Természetesen azonnal felvetődik a kérdés, hogy miért nő az emberiség 
energiafogyasztása? Számos paraméter van, amit meg kell vizsgálni ebből a szempontból. 
Valószínű, hogy a nagyon különböző élethelyzetű közösségek energiafelhasználási szokásai, 
motivációi és tényleges energiafelhasználása alapvetően különböznek egymástól. Ezért 
meglepő, hogy az ezzel a kérdéssel foglalkozó kutatók találtak egy olyan paramétert, amivel 
nagyon erősen korrelál az összenergia-fogyasztás: ez pedig az emberek száma! A 2. ábra 
mutatja, hogy bármennyire is meglepő az eredmény, az átlagosan egy főre eső 
energiafogyasztás a világon 1980 óta néhány százalékon belül ugyanaz, mintegy 70 GJ/fő. E 
szerint az energiafogyasztás növekedésének a legfőbb oka az, hogy a világ népessége 
folyamatosan növekszik. 

 
2. ábra: A fejenkénti fogyasztás 1980 és 2006 között 

Persze ez a rendkívül erős korreláció óriási különbségeket takar (3. ábra). Az Észak-
Amerikai kontinens lakói a világátlag több mint négyszeresét fogyasztják, míg az afrikaiak 
annak negyed részét. Ha országokat nézünk, akkor még nagyobb a különbség az egyesült 
államokbeli és egy bangladeshi fogyasztása között! A 3. ábrán látható különbségek mai 
politikai feszültségek forrása. 
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3. ábra: A fejenkénti fogyasztás a Föld egyes részein 

Az energetikáról beszélve fontos az a tény, hogy az utóbbi évtizedekben fokozatosan 
növekedett az elektromosság fontossága. A statisztikai adatok azt mutatják, hogy míg a teljes 
energiafogyasztás 1.66-szorosára nőtt 1980 óta, az elektromos energia felhasználása 2.26-szor 
lett nagyobb. Ma már a GDP növekedése is az elektromos energia növekedésével mutat 
korrelációt. 

Az energetika politikai, gazdasági, társadalmi jelentőségét a következő becslés is világosan 
mutatja. Nehéz ugyan pontosan megmondani, hogy mennyi 1 MJ energia ára, de biztosan nem 
vagyunk messze az igazságtól, ha ezt mintegy 2 centnek tekintjük. Ez viszont azt jelenti, hogy 
az energetika évente mintegy tízezermilliárd dolláros üzlet, ami óránként több mint egy 
milliárd dollárt jelent. Ez a világ legnagyobb egycélú üzlete, ami meghatározó mind a 
világgazdaságban, mind a világpolitikában! 

Foglaljuk most össze az energetika jelenlegi fő tényeit!  

Először is érdemes rámutatni, hogy a társadalmak energiaellátásukat ~85%-ban az ásványi 
(tehát a kőolaj, földgáz és a szén) forrásokból fedezik. Ez a 85% pedig az egyik legstabilabb 
szám az energetika elmúlt 100 évi történetében! Bár az egyes fosszilis források közötti 
arányok természetesen változtak, a fogyasztás is nagymértékben megnőtt, mégis 
összességében 100 évvel ezelőtt és ma is ugyanolyan az arányuk a teljes ellátásban. Az 
ásványi készletek nyílván végesek és csak arról vitatkozhatunk, hogy meddig tartanak ki. 
Biztos vagyok abban, hogy a jelenlévők fiatalabbja még megéli a források kimerülésének 
jeleit, következményeit. 

Másodszor, tény az, hogy a jelenlegi energiaellátás gyakorlata súlyos környezeti 
problémák és komoly politikai-gazdasági feszültségek forrásai. Itt a klímaváltozás lehetőségét 
is felvető széndioxid problémán túl egy sor karcinogén anyag, nehézfémek kibocsátására is 
gondolok. Világos, hogy jelentős mennyiségű energia megtermelése és felhasználása az 
említetteken kívül is óriási környezeti hatásokkal jár. Bányákat kell működtetni, salakhegyek, 
meddőhányók keletkeznek. Csak Magyarországon több mint 10000 tájseb van, ha utazunk az 
országban, mindenütt találkozunk velük. Az energiatermelés mindig nagy területek 
elfoglalásával jár, tájrombolással a vezetékek, csőhálózatok, utak, gyárak elhelyezése. 
Megjegyzem, hogy mindezek igazak még a megújuló energiaforrásokra is, ha jelentős 
mennyiségű energiát állítunk elő. Egyáltalán, az energiaforrásokat csak azonos megtermelt 
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energiára vonatkoztatva szabad összehasonlítani. Ilyen összehasonlításban sokszor egészen 
más környezeti hatások, károkozások is kiderülnek, mint amire először gondolunk.  Ráadásul 
az energiaforrások, azok közül is különösen a szénhidrogének földrajzilag igen egyenlőtlen 
módon oszlanak el a Földön. 

Harmadszor, nyilvánvaló, hogy az energiaellátás területén már most más megoldásokat 
kell keresnünk. Ezek közül is a legvonzóbb az energiatakarékosság. Azonban alapos elemzés 
után kiderül, hogy komoly energiamennyiséget nehéz megtakarítani. A hatékony 
takarékosságnak rengeteg technikai, társadalmi és politikai feltétele van. Ezekkel most nem 
fogok foglalkozni, csak megállapítom, hogy minden tanulmány azt mutatja, hogy legjobb 
esetben is azt lehet elérni, hogy az energiafelhasználás növekedése megálljon. Ennél többet a 
takarékossággal a következő öt évtizedben valószínűleg nem érünk el.  

Fontos megemlíteni a megújuló energiaforrások felhasználásának és az atomenergetikának 
a jelenlegi helyzetét. Ezek kb. egyforma részaránnyal mintegy 15%-át adják az 
energiatermelésnek. A megújulók között a legnagyobb részaránya ma a vízenergiának van, a 
többi elterjedése kicsi. Mindezt figyelembe véve szinte biztos, hogy csak a megújulókra 
hagyatkozva az energiaigények kielégítése a következő 30-50 évben reménytelen.  Nem 
jobb a helyzet az atomenergia értékelésénél: mindenütt komoly társadalmi csoportok ellenzik 
az elterjedését, a nukleáris kérdésekkel kapcsolatos vita az érdeklődés és sokszor a politikai 
csatározások fókuszában van. 

A jelen elemzése után beszéljünk arról, hogy milyennek képzeljük energetikai jövőnket? 
Ez nagyon sok kérdéstől függ, amelyek többségére nem ismerjük a pontos választ. Tudnunk 
kellene, hányan fogunk élni a Földön? Mennyi energiára lesz szükségünk, milyen 
alkalmazásokra, energia-felhasználásra lesz társadalmi igény, milyen életszínvonalon fogunk 
élni? Mennyire tudunk majd a kialakuló társadalmi-politikai-gazdasági környezetben 
takarékoskodni? Milyen energiaforrásokat fogunk alkalmazni? Elterjednek-e a megújuló 
energiaforrások? Ma úgy tűnik, hogy mindegyik felhasználásával kapcsolatban fellép 
valamilyen speciális nehézség, amelyet a jövőben majd át kell hidalnunk. Mire, milyen 
elosztásban fogjuk felhasználni az energiát? Hogyan fogjuk kezelni a környezeti ártalmakat? 
Az szinte bizonyos, hogy a klímaváltozás elkerülhetetlen.  A célunk természetesen a 
biztonságos energiaellátás megszervezése lesz. A fenntarthatóság a jövő energiaháztartásának 
kulcsfontosságú kérdésköre! 

A jövőben az alapvető kihívás az, hogy a népesség 2100-ban 8 és 11 milliárd fő között 
lesz, ezt statisztikai alapon biztonsággal állíthatjuk. Jelentős lesz az átalakulás Ázsiában. 
Gondoljunk csak a most gyorsan fejlődő két gazdasági óriásra, Kínára és Indiára, amelyek 
nyílván erős szándékkal fognak utánanyúlni az elérhető energiaforrásoknak. A szaharai 
övezettől délre eső térségben milliárdnyi embert kell bevonni az energiaellátásba. 
Világszinten ez mintegy kétmilliárd új fogyasztót jelent, ami rengeteg energiát jelent. 
Eközben gondolni kell arra, hogy a kőolaj- és a földgázkészletek beláthatóan korlátosak. A 
környezetvédelmet helyi szinten kell megvalósítani, de szükség van biztonságos globális 
környezetre is. Mindez befolyásolja az energiaigényeket és az sem biztos, hogy a változások 
minden részletnél optimális irányban történnek. 

Mennyi energiára lesz szükségünk? Meglehetősen biztos kiindulási pontot jelent az, hogy 
három és fél évtizede az energiafogyasztás változásai szoros korrelációt mutattak az emberek 
számával. Ez nagy valószínűséggel a jövőben is így lesz egy darabig. A további igények 
azonban várhatóan a nagyobb energiafogyasztás irányába tolják el a várakozásokat. Így 2020-
2030-ig mintegy 700 EJ-ig fel fog csúszni az energiafogyasztás. 
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Ez a ~700 EJ igény új energiarendszert vetít elénk. Ebben domináns szerep jut az 
elektromos energiának. A szén komoly szerepet fog játszani. Az, hogy az előbb vázolt 
problémákat is megoldjuk, politikai akaratot és elszántságot is igényel. Támogatásra van 
ugyanis szükség az energetikai fejlesztésekhez, mert ezek nélkül a célok bizonyosan 
elérhetetlenek. Több területen nagy technológiai áttörésre van szükség, amelyek átfutása 
egyenként tipikusan ~20 év. Ráadásul sok területen még abban sem értünk egyet, hogy milyen 
irányba kellene indulnunk. 

Globális környezeti követelmény, hogy a széndioxid kibocsátást csökkenteni kell. A légkör 
széndioxidtartalma 2100-ra szinte bizonyosan eléri a ~750 ppm-es szintet. A globális 
felmelegedés és az azzal kapcsolatos csapadékváltozások tömeges kihaláshoz is vezethet. Az 
átalakulás az óceánok kémiáját is megváltoztathatja. A felszín savassága nő, ami veszélyezteti 
majd a korallképződést. Ennek messze ható következményei lehetnek. 

 

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK 
Mit lehet tenni? Az energiatakarékosságról és a nukleáris energiáról már röviden 

beszéltem. A fúziós energia megoldást jelentene, de annak megvalósításától az éppen aktuális 
becslések szerint mindig 50 év távolságra voltunk, most is annyira vagyunk tőle. Maradnak a 
megújuló energiaforrások. Nos, ez az, amire összpontosítanunk kell. Ezek a fizika tanárt 
bizonyosan érinti, hiszen nincsen olyan energiafajta, amely hasznosításánál a fizikának ne 
lenne döntő szerepe. A megújulók azonban hatékonyság és környezeti ártalmak 
szempontjából erősen vitathatók. Amennyiben ezeket azonos jelentős megtermelt 
energiamennyiségre vonatkoztatva vizsgáljuk, minden esetben jelentős környezeti veszélyek 
léphetnek fel.  

Hadd soroljam fel a megújuló energiaforrásokat! Ezek a napenergia közvetlen használata, 
azután a napenergia közvetett alkalmazása, a szél, a víz, a biotömeg, a hullámenergia. A 
geotermikus energia a Föld termikus tulajdonságaival van kapcsolatban, tulajdonképpen a 
hosszú felezési idejű radioaktív izotópok bomlása jelenti a forrást. Végül megemlítem az ár-
apály energiát, aminek a mi országunkban fontos szerepe nem lesz. (Mégis érdemes 
megemlíteni, hogy fizikája igen érdekes és vannak olyan területei a Földnek, ahol jelentős 
energiát lehetne kinyerni a jelenség felhasználásával.) 

A megújuló energiafajtáknál mindenekelőtt az elvi megvalósítás kérdéseiről kell beszélni. 
Mindegyikről felsoroltról megállapíthatjuk, hogy bizonyított tény, belőlük energiát lehet 
előállítani. Azonban további szempontokat vetnek fel a megvalósítás módszerei. Így fontos 
probléma a gazdaságosság, valamint az, hogy szinte mindegyiknél új technológiák 
megvalósításáról és elterjesztéséről van szó. Itt játszik szerepet a társadalmak technológia-
felvevő készsége, amely a korábbi tapasztalatok szerint meglehetősen korlátos. Itt kell 
megemlíteni azt a megújulókra általános tényt, hogy ezek általános értelemben vett 
energiasűrűsége minden esetben alacsony. A kollegák fogják érteni, az energiasűrűséget nem 
pontosan szó szerint értem, hanem úgy, hogy mindegyik megújulónál a jelentős 
energiatermeléshez vagy nagy tömegeket (pl. biomassza) kell megmozgatni, vagy nagy 
területeket kell lefedni (pl. napenergia, nagy duzzasztott tavak a vízenergiánál), vagy sok 
berendezést (pl. szél) kell építeni. Ez viszont szinte minden esetben komoly környezeti 
vonatkozásokat jelent. 

A megújuló energiaforrások potenciáljának részletes elemzése azt mutatja, hogy a 
következő három-négy évtizedben a teljes energiaigénynek legfeljebb mintegy 20%-a 
elégíthető ki a segítségükkel és valószínű, hogy ennél csak kevesebbet lehet majd 
megvalósítani. Ezért önmagukban nem oldják meg az emberiség energiaproblémáját. Így a 
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megújulókkal kapcsolatos illúziók azért veszélyesek, mert más fontos területektől elvonhatják 
a forrásokat, leállíthatják a fejlesztést. Tehát társadalmilag veszélyes és káros az a koncepció, 
amely csupán a megújuló energiafajták felhasználását támogatja és más (ásványi, atom) 
energiaforrásokét nem. 

 

VÍZENERGIA 
A következőkben egy kiválasztott megújuló energiafajtát, a vízenergiát fogom tárgyalni. 

Rá fogok mutatni a vízenergia felhasználásának ellentmondásos jellegére és a tanításakor 
felmerülő kétarcúságra. Jelzem, hogy a vízenergiánál látottak hasonló formában jelentkeznek 
a többi megújuló energiafajtánál és a tanításnál felmerülő kérdések általánosíthatók. 

A vízenergia tiszta megújuló energia, amely a Nap sugárzásából eredezteti létét. A víz 
párolgásával magas potenciálú helyre jut, ahonnan többek között vízfolyásokon, folyókon 
keresztül vissza az óceánokba, eközben energiát lehet termelni. Az emberiségnek nagy 
tapasztalata van a vízenergiával, hiszen évezredek óta felhasználjuk. Most is jelentős a 
részaránya az energiaháztartásban. Manapság a vízenergia lényegében csak olyan 
rendszereket alkalmaz, amelyekkel elektromos áramot lehet termelni. Erről láttuk, hogy 
kiemelten fontos a gazdaságnak. 

 
4. ábra: Az elektromos energiatermelés források szerint 

A 4. ábra a világ elektromos energiatermelését mutatja be az eredeti források szerint. Az 
ábrán láthatjuk, hogy a szén ~40, a földgáz ~20, a kőolaj pedig ~7%-al részesedik az 
elektromos energia előállításában. Ezeken kívül még két jelentős forrás van: a vízenergia és 
az atomenergia. A vízenergia részaránya 16.1%, vagyis a víz az egyik legjelentősebb 
energiaforrás az elektromos áram előállításában. Bár a víz segítségével megtermelt 
elektromos energia kevésbé nőtt, mint a teljes elektromos energiatermelés (1980 óta 1.74-
szeresre a 2.26-szorossal szemben), mégis gyorsabban nőtt, mint ahogy a teljes 
energiatermelés általában bővült. 
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A vízerőművekről sokan nem tudják, hogy alapvetően két típusuk van. Az egyik a 
szokásos gát-a-folyón típus (5. ábra). A gát a két oldalán vízszintkülönbséget hoz létre. A 
vizet egy turbinán keresztül engedjük a magasabb potenciálú helyről az alacsonyabbra és a 
turbina elektromos energiát állít elő, a víz pedig a folyóban folytatja útját. A statisztikák 
szerint ez a típus messze az elterjedtebb és 2006-ban mintegy 850 GW elektromos 
összkapacitás volt beépítve az elektromos hálózatokba. Műszakilag még világszerte kb. 2500 
GW megvalósítható, tehát ezen a téren nagyok a fejlesztési lehetőségek. Különösen így van ez 
Ázsiában, ahol a jelenlegi 330 GW teljesítménykapacitás mellett úgy további 1000 GW 
teljesítményre gazdaságilag előnyösen bővülni lehet, miközben ez a növekedés műszaki 
szempontból akár 2500 GW is lehet. 

 

  
5. ábra: A gát-a-folyón típusú vízerőmű vázlata 

 

 

  
6. ábra: Landsat felvételek az Eufrátesz völgyéről az Atatürk-gát megépítése előtt (balra) és 

utána (jobbra) 
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7. ábra: Szivattyús tározós típusú vízerőmű vázlata 

Az 1. Táblázat a Föld legnagyobb vízerőműveit foglalja össze. E gátaknál mindenütt 
közös, hogy sok száz négyzetkilométeres, óriási területeket árasztottak el. 

A duzzasztóművek mindenütt óriási változásokat hoztak a körülvevő tájban és 
környezetben. Példaként a Törökországban az Eufráteszen az 1990-re megépített Atatürk-gát 
hatását mutatom be két Landsat felvételen (6. ábra). A felduzzasztott víz mennyisége 49 km3, 
a folyó négy évi vízhozama. A gát vízgyűjtő területe Magyarország méretű. A beépített 
elektromos kapacitás 2.4 GW, az átlagos elektromos teljesítmény 924 MW. 

A másik vízerőmű típus a szivattyús tározós erőmű (7. ábra). Ezen erőműtípus 
alkalmazásánál azt a tényt használják ki, hogy az elektromos energiát akkor kell előállítani, 
amikor fel is használják. Szükség van olyan erőművekre, amelyek képesek gyorsan követni a 
szükségletek ingadozását. Ilyen áramfejlesztők a szivattyús tározós erőművek. Lényegük az, 
hogy egy alacsonyabban fekvő víztározóból szivattyúkkal felpumpálják a vizet egy 
magasabban fekvő tározóba abban a napszakban, periódusban, amikor alacsony a fogyasztás 
és ezért olcsó az áram. Amikor pedig több elektromos energiára van szükség, akkor 
megfordítják a víz irányát és azt turbinán keresztül az alacsonyabb szinten lévő tározóba 
engedve áramot állítanak elő.  

Táblázat: A Föld legnagyobb vízi erőművei 
 

Név     Kapacitás   Elárasztott terület 

Three Gorges Dam (Kina)  22.5 GWe,    632km2 

Itaipu (Br-Paraguay)   14 GWe,    1350km2 

Guri (Venezuela)       10.2 GWe,    4250km2 

Tucurui (Brazília)    8.37 GWe,    3014km2 

     Krasnoyarskaya (R)      6 GWe,    2000km2 

Megjegyzem, hogy a vízerőművek általában is alkalmasak arra, hogy nagy elektromos 
rendszerek stabil működését elősegítsék. Egy vízerőművet néhányszor 10 másodperc alatt 
alacsony teljesítményről a teljes kihasználtságig fel lehet pörgetni, így igen értékes elemei a 
nagy elektromos hálózatoknak. Példaként az általam tavaly meglátogatott Geesthacht-i 
(Németország, Alsó-Szászország) szivattyús erőművet említem. A szintkülönbség a két tározó 
között ~90 m, a teljes tárolt energia 600 MWh. A turbinákat bekapcsolva 120 MW 
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teljesítmény 70 másodperc alatt érhető el. Az erőmű használatára jellemző, hogy 2008-ban 
több mint 4000 alkalommal kapcsolták be egyik, vagy másik irányban.   A magyar 
elektromos hálózat egyik nagy hiányossága, hogy nincsenek vízerőműveink és ezért a 
teljesítményingadozásokat a lényegesen drágább és környezetet jobban szennyező 
gázturbinákkal egyenlítik ki. 

Soroljuk fel, hogy milyen előnyei vannak a vízenergiának a többi energiafajtához képest! 
 Ismert és kipróbált technológia. 

 Nincs fűtőanyagköltség, kevés munkatárssal működtethetők, alacsony a bérrész. 
 Segíti a nagy elektromos rendszerek optimális működését. 

 Nincs káros anyag kibocsátás. 
 Lehetőséget nyújt tudatos vízgazdálkodásra. 

 Segíti az árvízvédelmet és javítja a hajózási körülményeket. 
 

Ugyanakkor beszélni kell a vízenergia hátrányairól is. 
 A beruházás hosszas és költséges. 

 Nagyon sok embert érinthet, esetenként a tömeges kitelepítés sem kerülhető el. Így 
pl. a kínai Három Szoros Gát építésénél mintegy 1300 falut elárasztottak és 1.2 
millió embert kitelepítettek. 

 Minden nagyobb vízerőműnél óriási területeket elárasztanak (l. 1. táblázat). 

 Általában nagy és visszatetszést kiváltó létesítmények. 
 Megváltoztatják, általában rontják a tájat. 

 Természetes élőhelyeket elválaszt, a folyó ökológiai állapota alapvetően 
megváltozik. Általában jelentős hatással van a talajvízszintre. 

 Megváltoznak a folyó tulajdonságai, többek között megváltozik a vízminőség. 
 Veszély a gáttól: a tározó nagy tömege szeizmikus mozgásokat okozhat. 

Hangsúlyozni kell, hogy a természeti törvények nem zárják ki a gátak átszakadását, 
erre már eddig is több elrettentő példát lehet felhozni. Így kötelező, hogy az 
építmény megalkotása és folyamatos karbantartása legyen megfelelő. 

 Politikai stabilitásra van szükség, hogy ki lehessen zárni az esetleges 
terrortámadásokat. 

 

Mindezek után nyilvánvaló, hogy a vízenergia hasznosításának megítélése nagyon 
ellentmondásos. Egyrészről fel lehet sorolni, valóban tiszta, megújuló energiáról van szó, 
amely gazdaságilag általában nyereséges. Ráadásul a fenntarthatóság is biztosított. 
Ugyanakkor komoly ökológiai aggályok merülnek fel és a vízenergiával kapcsolatos 
veszélyek sem elhanyagolhatóak. Egy jelentős kapacitású vízerőmű nagymértékben átalakítja, 
befolyásolja a környezetet, megépítése érthetően vált ki ellenérzéseket sok emberben. 

Hogyan tanítsuk ezek után a vízenergiával kapcsolatos ismereteket? Szerintem a 
legfontosabb parancs az, hogy az iskolában őszintén beszéljünk mind az előnyökről, mind a 
hátrányokról és veszélyekről. Ezeket mind egyenként tárgyszerűen és részletesen kell 
tárgyalni. A legfontosabb az, hogy elérjük: a diákoknak saját véleményt kell kialakítani a 
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kérdéskörrel kapcsolatban. Világossá kell, hogy váljon: a modern világ előnyeit és hátrányait 
egyszerre kell mérlegelni és a demokratikus társadalomnak az a feladata, hogy az ismeretek 
birtokában tudatosan döntsön arról, hogy milyen célért milyen kockázatot hajlandó vállalni. 
Ebben az értelemben a vízenergia kérdésköre csak egy jellegzetes példa az energetikával 
kapcsolatos elvileg hasonló elemzésekre. 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 
Összefoglalva az előadásban igyekeztem megvilágítani, hogy az energiaellátás biztosítása 

a XXI. század egyik sorskérdése. Az energetikában egészen bizonyos, hogy az eddigi 
eljárások és módszerek hosszabb távon fenntarthatatlanok. Az új, fenntartható energetikai 
rendszerekhez vezető utat a tudomány jelöli ki. Eközben a környezeti hatások vizsgálata 
hangsúlyos szerepet kap és fontos azt is felismernünk, hogy jelentős mennyiségű energia 
megtermelése már eddig is mindig a környezet komoly átalakításával járt és ezután is azzal 
fog járni. Az energetika kérdéskörének ellentmondásossága a jövőben még nyilvánvalóbbá 
fog válni: a fenntartható energiaellátás bármilyen energiafajtával is biztosítsák nagy 
környezeti terheléssel párosul. A legfőbb kérdés az, hogy ezeket a problémákat időben 
felismeri-e a társadalom? 
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BEVEZETÉS 
A természettudományos tárgyak – elsősorban középiskolai – oktatása a nagy változások 

korát éli. Ma már nem az a kérdés, hogy szükséges-e a változtatás, hanem hogy milyen 
eszközök segítségével történjen. A tartalmi és módszertani megújulást az a kényszerhelyzet is 
gyorsította, amely a természettudományos tárgyak óraszámcsökkentéseivel keletkezett. Ezen 
lépések következményeinek elemzése sok – még ma is nyitott - kérdést vetett föl. Egy biztos: 
a természettudományos tárgyakat oktató tanártársadalomnak határozott és szakmailag jól 
megalapozott választ, illetve megoldást kell találnia a problémákra.  

Jelen cikkünkben arra vállalkoztunk, hogy rámutassunk egy lehetséges útra, amelyet 
végigjárva elérhetjük a kitűzött célt. Azt gondoljuk, a környezeti fizika középiskolai tanítása 
rengeteg olyan lehetőséget rejt magában, amelyeket kihasználva javítható a diákok fizikához 
való hozzáállása, elérhető közelségbe kerül a természet komplex voltának megértése, 
miközben izgalmas és életszerű problémákkal ismerkedhetnek meg a diákok. Természetesen a 
környezeti fizika minden területe (zaj és zajvédelem, környezeti anyagtudomány, környezeti 
sugárzások, környezeti áramlások, valamint az energetika környezeti vonatkozásai) 
bekapcsolható ebbe az útkeresésbe, ezáltal is erősítve a modern és hasznos tudás átadását. 

 

A FIZIKAI PROBLÉMA MEGKERESÉSE  
Célunk az volt, hogy olyan egyszerű eszközt találjunk, amely több szinten (humán csoport, 

reál érdeklődésű csoport, szakkör) is tárgyalható, amelyhez többféle tevékenység kapcsolható, 
amelynek tanulmányozásakor egyéni és csoportos munkát is használhatunk, látványos, 
kézzelfogható haszna van, élményszerűvé teszi a tanultakat, érdekes, és természetesen fontos 
fizikai kérdésekhez kapcsolódik. Erre kiválóan alkalmas a napenergiás aszaló [1], illetve a 
köréje szervezhető tanítandó tartalmak és ismeretszerzési módszerek. 

 

A NAPENERGIÁS ASZALÓ BEMUTATÁSA 
A Napból érkező energia felhasználása manapság már egyre több területen megjelenik. 

Számos cikk és tanulmány elemzi és számítja a napenergia-potenciált, elsősorban a világ 
energiafelhasználásának tükrében. Fontos adalék ez a középiskolás diákok számára is, de 
nehezen megfogható. Egyszerű kísérletekkel és eszközökkel azonban jól követhetővé válik az 
energia útja a forrástól a felhasználásig.  
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1.a,b ábra. A napenergiás aszaló vázlata és az elkészült aszaló  

(forrás: Természetes Életmód Alapítvány, tea.uw.hu; Zichó Viktor, szakköri tag fotója) 
 

A napenergiás aszalót többféleképpen tervezhetjük meg [2]. A legelterjedtebb típus 
lényegében két részből áll (1.a,b ábra). A napsugárzás energiájának összegyűjtésére egy – 
tulajdonképpen – kollektornak tekinthető egység szolgál, amelyből a nagyobb hőmérsékletű 
levegőt közvetlenül az aszalványokhoz vezethetjük. A kollektort célszerű feketére festett 
alumínium (magunk hajlítunk megfelelő profilt, vagy használhatunk sörös dobozokat is), 
üveg (vagy plexi) illetve fa felhasználásával készíteni. Mindhárom anyag esetében hulladék-
anyagokkal is lehet dolgozni. Az aszalórészt pedig fából és például szúnyoghálóból (amelyből 
fakerettel az aszalványok tálcái alakíthatóak ki) készíthetjük. A tervek előkészítését különös 
gonddal kell végezni, ugyanis sok szempontot kell figyelembe venni a megfelelő 
működéshez. Ezek közül néhány fontosabb: 

 - a kapacitás (Mekkora legyen az aszaló? És hozzá a kollektor?) 
 - a keletkező pára elvezetése 

 - a kollektor szigetelése 
 - az esetleges rágcsálók elleni védelem. 

A napenergiás aszalóval ideális körülmények között (gyümölcstől függően) 2-3 nap alatt 
elérhető az aszalványok megfelelő mértékű vízvesztése. [3] 

 

AZ „ASZALÓ PROJEKT” 
A fenntartható fejlődés évtizedében különösen nagy hangsúlyt kell fektetnünk a 

környezettudatosságra nevelésre, és ehhez az iskolai élethez jól illeszkedő komplex 
programokra van szükség. A napenergiás aszalóból, mint szemléltető eszközből kiindulva 
szerteágazó, az egész iskolát megmozgató projekt szervezhető. Fontos, hogy mindeközben a 
természettudományok kulcsszerepet játszanak. Az alábbiakban egy ötlethálót adunk közre, 
amelyet fizikaórákból kiindulva lehet megvalósítani. 

A tatai Eötvös József Gimnázium Környezeti fizika szakkörén vetettük föl egy napenergiás 
aszaló megépítésének ötletét. Évek óta jó kapcsolatot ápolunk az Agostyán mellett működő 
Természetes Életmód Alapítvánnyal, ott találkoztunk először ezzel a nagyszerű és egyszerű 
eszközzel. A benne zajló alapjelenségek könnyen megérthetőek, és tálcán kínálja a különböző 
területek összekapcsolását (fizika, biológia, kémia, táplálkozás, ökológia és még 
sorolhatnánk). Ebből kiindulva a kevésbé motivált tanulók és az elkötelezettek is bevonhatók 
a közös munkába.  

A demonstrációs eszközként is használható napenergiás aszaló alkalmas arra, hogy 
bemutassuk az energiaátalakulás lépéseit, értelmezni tudjunk a tanulókkal olyan fogalmakat 
mint pl. hőmozgás, hőátadás, hőkapacitás, hatásfok, üvegházhatás stb. A teljes 



Tartalmasan és érdekesen - Környezetfizika 

211 

fogalomrendszert a kerettanterv segítségével állíthatjuk össze. A téma feldolgozásához pedig 
sok olyan módszer is bevethető, amelyből nemcsak az egyén, hanem a nagyobb közösség is 
profitálhat. A humán érdeklődésű diákok készíthetnek (egyénileg vagy csoportosan) posztert 
(vizuális készségeket is fejleszthetünk), reklámot (plakát vagy film formájában), riportot egy 
aszalótulajdonossal, de összeállíthatnak akár egy komplett újságot is, amelyben 
megjelenhetnek a szakkörös diákok tudományos igényű munkái is. 

Az érdeklődő tanulókkal szakköri keretben (megfelelő előkészítéssel évfolyamtól 
függetlenül) komoly - tudományos gondolkodást követelő - mérések, kísérletek, illetve 
kísérletsorozatok végezhetők el. Rengeteg izgalmas kérdés vethető föl, amelyek 
megválaszolása igazi kalandot jelenthet a diákoknak. Ilyenek lehetnek például a következők. 

- Érdemes-e aszalót építeni? (aszalás aszalóval és anélkül, a megtérülési idő problémája) 

- Hogyan alakítsuk ki az aszaló kollektorának felületét? (üvegházhatás, elnyelés) 
- Mekkora a kollektor optimális dőlésszöge? (Nap járása, tájolás)  

- Mi legyen a vízgőzzel?  
- Optimálisabban működik-e az aszaló, ha áramoltatjuk a levegőt? (energiaátadás 
folyamata) 

Természetesen más területeken is jelen lehet az iskolában ez a projekt. Része lehet az 
egészséges táplálkozást reklámozó rendezvényeknek, például az Eötvös József Gimnázium 
hagyományos programjának, a Salátabárnak, vagy egy témanapnak, például a Nap napjának 
(minden tantárgyhoz és a Naphoz kapcsolódó akadályverseny). Így válik rögtön egésszé a 
tudás, hiszen közvetlen visszacsatolások érik a tanulókat. 

 

PÉLDA FOGLALKOZÁSTERVRE 
A tatai Eötvös József Gimnáziumban a 2009-2010. tanévben indítjuk az aszaló-projektet.  

 
2. ábra. Foglalkozásterv az ökotáborban. 

Első lépés természetesen a napenergiás aszaló megtervezése és elkészítése volt. A tanév 
első hetében megrendezett ökotáborunkban rakták össze a gyerekek (előre leszabott 
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elemekből) az eszköz első változatát. A táborban 25 diák vett részt. A foglalkozás egy része 
alatt három csoportra osztottam a tanulókat (2. ábra). A barkácsolásban kevésbé jártas diákok 
gyógynövényeket gyűjtöttek, majd azokat és a vitt gyümölcsöket előkészítették az aszaláshoz. 

A táborban a fenti célok csak részben valósultak meg. A terepi munka megnehezítette a 
technikai kivitelezést, lassabban haladtunk. Az eszköz nem nyerte el végső formáját, néhány 
egyszerűbb vizsgálatot tudtunk csak elvégezni (pl. az üveg szerepe a kollektoron (3.a,b,c 
ábra), vagy hogy aszal-e az aszaló). 

           
3.a,b,c ábra. A kollektor üvegének szerepe (a szerző képei) 

 

AZ ASZALÓ MŰKÖDÉSÉNEK VIZSGÁLATA SZAKKÖRÖN 
A tábort követően a tavaly elindított Környezeti fizika szakkörön folytattuk a munkát. 

Három munkacsoport alakult (az aszaló, a napsütő, ill. a környezeti áramlások témájával 
foglalkozó) és kezdte meg a munkát, melynek eredményeképpen egy tökéletesebb aszalót 
készítettek a diákok (1.b ábra). Ahhoz, hogy a folyamatok megértésében mélyebb szintekig is 
eljuthassunk (pl. az aszaló hatásfokának meghatározása kapcsán), komolyabb méréstechnikai 
gyakorlat és szakmai tudásanyag szükséges. Ennek megalapozását kezdtük meg ebben az 
évben. Vizsgálatainkban arra keressük a választ, hogy mekkora a megépített aszaló hatásfoka, 
mennyi a megtérülési idő, illetve hogy javítható-e (és megéri-e) a hatásfok a levegő 
áramoltatásával (optimális sebesség kiválasztása). A részletes számolások egy egyszerű 
modellel sem könnyűek középiskolások számára [4], ezért azt az utat választottam, hogy 
először az egyszerűbb eszköz (papírdobozból készült napsütő) leírását kezdjük el. A két 
eszköz közötti alapvető különbség abban áll, hogy a napsütőben nem kell a levegő 
áramlásával foglalkoznunk (és egyszerűbb a felépítése is), így kevesebb mérendő paramétert 
kell az egyenletekben használnunk. Az ehhez kapcsolódó első mérés és annak fizikai 
magyarázata az utolsó fejezetben olvasható.  

 

HASONLÓ ESZKÖZÖK 
A napenergiás aszalón kívül számos olyan eszköz található, amely köré hasonlóképpen 

tananyagtartalom szervezhető, vagy ezek akár párhuzamosan is alkalmazhatóak. Megemlítjük 
még a sörkollektort [4] és a napsütőt (4. ábra) [5]. Előbbi sörös dobozokból építhető 
légfűtésben használatos eszköz, utóbbi akár pizzás dobozból is készíthető főző alkalmatosság, 
amellyel pasztörizálni vagy akár süteményt sütni is lehet. 

Diákjaim a napsütőt két egymásba helyezhető kartondobozból, alufóliából (tükröző felület) 
és csomagoló fóliából (üveg helyett) készítették. A sütőtér szigetelését a két doboz közé 
helyezett újságpapírokkal oldották meg. A táborban napsütéses időben (sajnos ennek 
intenzitását nem tudtuk mérni) 70C-t sikerült elérnünk a doboz belső terében (a hőmérséklet-
eloszlás nem volt homogén). A méréseket az iskolában folytattuk, egy 300W teljesítményű 
reflektor segítségével. 
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4. ábra. A napsütő (a szerző felvétele) 

A NAPSÜTŐ MŰKÖDÉSÉNEK VIZSGÁLATA 
Vizsgálatunk középpontjában az állt, hogy meghatározzuk a napsütő működés közbeni 

veszteségét, illetve a sütő terének melegítésére fordítódó hatásos teljesítményt. Mértük a 
reflektorral való megvilágítás során (melegítési szakasz) a sütőtér hőmérsékletét az idő 
függvényében, illetve a fényforrás kikapcsolása után vizsgáltuk a hűlési szakaszt is. 

 
5. ábra. A napsütő melegítési és hűlési szakasza 

A napsütő energiamérlegét a fűtési (1) illetve hűlési szakaszban (2) a következőképpen 
írhatjuk fel:  

S=C dT
dt

+V T − T körny ,  (1)  0 =C dT
dt

+V T− T körny ,  (2)  

ahol S a fényforrás teljesítménye (úgy állítottuk be, hogy a megvilágítás csak a napsütőt érje), 
C a sütő hőkapacitása, V az ún. veszteségi tényező (modellünkben feltételeztük, hogy a 
veszteség arányos a sütő pillanatnyi belső hőmérséklete és a környezet hőmérséklete 
különbségével). Az (1) és (2) egyenletekből V és C meghatározható, ugyanis az egyenletek 
megoldásában a mért mennyiségeken kívül csak a V/C hányados szerepel (ezt számítógépes 
kiértékeléssel kiszámíthatjuk). 

 T= T körny− T vég e
− V

C t
+T vég , (3)      T= T vég− T körny e

− V
C t

+T körny  . (4) 

A melegítési szakaszt vizsgálva pedig a konstans hőmérséklet beállta után mondhatjuk: 

S=V T vég− T körny , (5) 
amelyből V meghatározható. Az 5. ábrán látható mérési eredmények segítségével a 
melegítésre fordítódó hatásos teljesítmény is számítható. Vizsgálatainkban a következő 
feladat a napsütő működése (sütés) közbeni hatásfokának mérése és modellünk segítségével 

Tvég 

Tkörny 
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történő számítása lesz (ez azonban e dolgozat kereteit meghaladja), amihez a fenti adatok 
feltétlen szükségesek. 

 

KONKLÚZIÓ 
A környezeti fizika témáinak tárgyalása segítheti a fizika tantárgy megítélését a 

középiskolás diákok körében. A napenergiás aszaló sokszínű feldolgozást tesz lehetővé, a 
hozzá kapcsolódó jelenségek és fogalmak feldolgozása pedig élményszerűvé válik a humán 
csoporttól a környezeti fizika szakkörig. Külön kiemeljük, hogy a napenergiás aszalóhoz 
kapcsolódó aktivitások során olyan feladatok fogalmazhatóak meg, amelyek összhangban 
vannak a kerettantervvel és az érettségivel (statika, hőtan, modern fizika). A kompetenciák és 
a környezeti nevelés kapcsán megfogalmazott célok pedig maradéktalanul teljesülhetnek. 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
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ötletek közös gyakorlati megvalósításáért és a lelkes közreműködésért, valamint Horváth 
Ákost, témavezetőmet, aki segítő és fejlesztő kritikájával támogatja munkámat. 
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* * * 
 

ENVIRONMENTAL PHYSICS IN SECONDARY SCHOOL, 
THE SOLAR HERB DRYER 

ABSTRACT 

Involving environmental physical topics in the curriculum could play a significant role in 
renewing the teaching of physics. In our paper we present a widely-applicable device, the 
solar herb dryer, and demonstrate ways of making it useful in an educational context. We 
strove to show these opportunitie in as many areas as possible, encouraging the reader to 
further considerations. 
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BEVEZETÉS 
A természettudományok népszerűsége drasztikusan csökkent az elmúlt 20 évben 

világszinten, de kiemelten Európa keleti részében [1, 2]. Ennek okait sokan tanulmányozták 
behatóan és következtetéseik több síkon mozognak, a természettudományok bonyolultsága, a 
túlzott szakosodás, a nem megfelelő társadalmi megítélés, ugyanakkor az áltudományok által 
sejtetett „könnyebb utak” mind oda vezettek, hogy a tudományegyetemek fizika szakjai iránt 
minimális az érdeklődés [3]. A modern társadalmi problémák megoldásához elkerülhetetlen a 
természettudományok és ezen belül a fizika fejlődése a jól képzett szakemberek által. Égető 
gondjaink a környezet károsítása és az energiahordozók végessége teszik szükségessé, hogy 
tudatosítsuk a társadalomban az emberek környezetünkhöz való viszonyulásának 
tarthatatlanságát. A társadalom fenntartható fejlődéséhez a megoldásokat csakis a 
természettudományok szolgáltathatják. 

Milton Friedmannal vallom, hogy „csak valós vagy vélt krízis eredményezhet valós 
változást, amikor ezen krízis bekövetkezik, az így létrejövő változás, az akkor domináns 
társadalmi elképzelésektől függ”. A XXI. század iskolájában tehát a környezeti (vagy 
fenntartható fejlődésre való) nevelés kiemelt szerepet kell kapjon az oktatás minden szintjén 
és területén. A fizika tanároknak a nevelés ezen területét fel kell vállalniuk, annál is inkább, 
mert a környezetfizika témái vonzóak a diák számára, elősegítik a természeti jelenségek 
mélyebb megértését és egyben a tantárgy népszerűségének növeléséhez is hozzájárulnak [4]. 
Az oktatásnak a nyers ismeretközlés helyett az életben hasznosítható gyakorlati tudás- és 
képességfejlesztés felé kell elmozdulnia. Természetesen ezt úgy kell megtenni, hogy az 
alapfogalmak megfelelő mértékben legyenek elsajátítva. A romániai oktatási rendszer keretei 
között a kisebbségi tannyelvű osztályok esetében a kötött óraszámkeret annyira magas, hogy 
ritkán van arra lehetőség, hogy a reál tagozatos osztályok heti három fizika óráját választható 
tantárggyal egészítsük ki. Dolgozatomban egy lehetőséget mutatok be arra vonatkozóan, hogy 
ennek ellenére hogyan valósítható meg ezen cél. 

 

NEM-FORMÁLIS OKTATÁSI KERETEK A FIZIKA TANÍTÁSÁBAN 
A környezeti nevelés iskolán kívüli megvalósításának jellemző formái: a szabadtéri 

vetélkedők, szakköri tevékenységek és táborok. A Kolozsváron 12 éve meghonosított Xantus 
János környezetismereti vetélkedő egy integrált természettudományi szabadtéri vetélkedő, 
amely lehetőséget nyújt az egyéni felfedezés örömét megadva rávezetni a fiatalokat 
környezetünk komplex jelenségeire, összefüggéseire, illetve a környezettudatos 
viselkedésmód szükségességére. A feladatok megoldása többek között fizikai jelenségek 
felismerését és magyarázatát jelenti úgy, mint áramlási sebesség, hővezetés, csillagászati 
ismeretek, stb. 
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A tehetséggondozás területén kiemelt fontosságot kap a diákok megismertetése a 
tudományos kutatási módszerekkel, olyan környezeti kutatások kapcsán, amelyek egyszerű 
mérőeszközökkel megvalósíthatóak és a közvetlen környeztünk vizsgálata globális érvényű 
jelenségek felismerésére ad lehetőséget, amely egyben a diákok környezetünkkel szembeni 
érzelmi viszonyulása is pozitívan módosul. A diákok által is megvalósítható kutatásokra 
kiragadott példák: környezetkímélő járművek, mint a mágneses levitációs vonatok 
modellezése, a légpárnás járművek vizsgálata, a zajszennyezés következtében bekövetkező 
halláskárosodás[5], illetve a légszennyezés tanulmányozása. A tanulók nagyobb arányban 
való aktív bevonására példák azon nemzetközi mérési programok, amelyek az elmúlt években 
zajlottak: a Sunday projekt a napállandó mérésére (http://napnap.sulinet.hu), a Föld sugarának 
meghatározása Erathosztenész módszerével (http://wyp.csillagaszat.hu/files/eratosthenes/index.html), 
illetve a CO2 kibocsátások vizsgálata a CO2nnect program által (www.co2nnect.org). 

 

A KÖRNYEZETFIZIKA ÉS FÖLDRAJZ, MINT VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY 
Az elmúlt tanévben Pilbák Enikő földrajz szakos kolleganőmmel közösen 11. osztályos 

reál tagozatos diákoknak ajánlottuk fel a Környezetfizika és földrajz választható tantárgyat, 
amelyet a 2009-2010-es tanévben tanítunk először heti egy órában. A diákok a tárgy 
alternatívájaként testnevelést is választhattak. Minden előzetes tapasztalat hiányában sikerként 
éljük meg, hogy a 30-as létszámú osztályból 14-en választották az általunk felajánlott tárgyat. 
A tananyag és a módszerek megválasztásában irányadónak tekintjük a PISA mérésekben a 
tanulók természettudományokkal és azok alkalmazásával kapcsolatos attitűdjeinek vizsgálatát 
az alábbi területeken [6]: 

A diákok természettudományi kutatásának támogatása 

 alternatív nézőpontok, gondolatok és kutatások figyelembevételének elfogadása, 
 valóságos információk és ésszerű magyarázatok figyelembevételének támogatása, 

 logikus és körültekintő következtetés, az alkotás iránti igény kifejezése. 
Ezen terület vizsgálatához kreativitás méréseket végzünk a diákokon, amely amerikai 

egyetemi kutatási projekt részeként több éve zajlik iskolánkban. Ezen tanulmányok az 
amerikai diákok kreativitásával való összehasonlítása által érdekes társadalmi különbségekre 
derített fényt, amelyet munkánkban felhasználhatunk a diákjaink erősségeinek támogatására, 
mint a kreativitás, részletes leírásmód és eredetiség. Az 1. táblázat adatai mutatják, hogy az 
iskolai nevelés eredményeként számottevően fejlődik a diákok kreativitása, ugyanakkor 
diákjaink kreativitási indexe lényegesen magasabb a romániai középiskolai átlagnál, amely 
egy 2006-os mérés alapján 112,45 [7]. 

 Kreativitás index Eredetiség részletes leírásmód 
Apáczai Líceum 
átlag 

127.5 110.6 142.5 

9. évfolyam 124 105.7 139 
10. évfolyam 130 115.7 147 
12. évfolyam 133.6 119.8 147 

1. táblázat: A diákok kreativitásának évfolyamonkénti változása 

A természeti erőforrások és a környezet iránt érzett felelősség 

 a környezetvédelemben az egyénre háruló felelősség érzékelése, 
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 tudatosság az egyén tevékenységének személyes, a társadalmat és a környezetet 
érintő következményeivel kapcsolatban, 

 hajlandóság a cselekvésre a természet erőforrásainak megóvása érdekében. 

A diákok jellemző környezeti attitűdjét egy kontroll csoporttal összehasonlítva mérjük a 
tanév elején és végén. Választható tantárgyunk számára a 11. évfolyamot találtuk a 
legmegfelelőbbnek, mivel ez a korosztály már rendelkezik megfelelő természettudományos 
alapismeretekkel, elvonatkoztatási és a komplex jelenségek megértésére vonatkozó készségük 
kellően fejlett. A romániai földrajz tantervek alapján ezen évfolyam környezetföldrajzot tanul, 
és az érettségi vizsgákra való készülés még nem emészti fel minden érdeklődésüket.  

 
HOGYAN TANÍTSUNK? 

Az ezredforduló környéke egy új pedagógiai paradigma kialakulásához vezetett, amelynek 
néhány elemét fontosnak tartjuk tantárgyunk esetében [8]: 

 a tanulók egyéni fejlődésének értékelése, 
 a tanár irányító és egyben csapattag, 

 a tanulók felelősek saját tanulási folyamatukért, 
 kihívásokkal szolgáló tanulási környezet, 

 a diákok erősségeinek támogatása, 
 a kreativitás fejlesztése. 

A környezeti problémák megértését nehezíti, ha azokat a valós összetettségüktől 
megtisztítva, valamely szaktudomány boncasztalára előkészítve kapják meg a tanulók. Ezért 
láttuk fontosnak, hogy a diákok két tanár kooperatív módszerei által ismerhessék meg a 
jelenségek bonyolultságát és alkalmuk legyen egyidőben több tudományág tudásalapját 
összevetve eljutni a megfelelő következtetéshez. 

A tanórákon jellemzően a csoportmunka különféle formáit alkalmazzuk, egyrészt a 
tanuláshoz szükséges információk, másrészt a szociális kompetenciák fejlesztése céljából. A 
diákok belső kreativitásának mozgósítására alkalmazzuk a projekt-módszert, illetve az 
érdeklődő, tehetséges tanulók önállóan kutathatnak. A természettudományos 
gondolkodásmód fejlesztésében jelentős szerepet kap a vita módszere, amelyre a mi 
esetünkben kiemelten az energiahordozókkal kapcsolatos társadalmi dilemmák adnak 
alkalmat. 

 

A KIALAKÍTANDÓ KULCSFOGALMAK (MIT TANÍTSUNK?) 
A környezetfizika és földrajz területén több olyan fogalom van, amely általában 

kavarodást, félreértést okoz. Így fontos az idő, időjárás és az éghajlat, illetve a hőmennyiség, 
hőcsere és hőmérséklet fogalmak megfelelő tisztázása. Ugyanakkor magyarázni kell az 
éghajlatváltozás és az éghajlati ingadozás közötti jellemző különbségeket, illetve az 
üvegházhatást okozó tényezőket [9].  

Mindezek fölött kiemelt szerepet kap az energia, az energiaátalakulások és az 
energiamegmaradás törvényének alapos, átfogó megértése. A fizika tudományával való 
rendszeres ismerkedés országunkban hatodikos korban kezdődik, azonban már ekkor minden 
tanuló rendelkezik előzetes tudással a fizikai jelenségekről. Ott van a fejükben a 
gyermektudomány, a gyermekfizika, s ez számunkra feltétlenül beszámítandó tényező. Ha 
nem veszünk róla tudomást, akkor a gyermekek megtartják mélyen elsajátított, eredeti 
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elképzeléseiket, s az iskolában elsajátítandó anyagot egy „másik rétegbe” helyezik el, az 
iskolai megméretésekben való használatra.  

Mi jellemzi a gyermekek energiával kapcsolatos előzetes ismereteit? Mielőtt még fizika 
órán tanultunk volna az energiáról, arra a kérdésre, hogy mit jelent az energia kifejezés, 
legtöbben élőlényekhez (ember, állat) vagy gépekre vonatkoztatják az energiát. Néhány példa: 
„a sportolónak sok energiára van szüksége”, „akkor van energiánk, ha csokit eszünk”. A 
fáradtság társul azzal, hogy elfogyott, kifogyott az energia: „nem bírom, elfogyott az 
energiám”. Ezt a nézőpontot támogatja azon szóhasználat is, hogy aki aktív, mozgalmas 
életvitelű, az „energikus”, illetve amikor jól kipihentem magam, akkor „feltöltődtem 
energiával”. Arra a kérdésre, hogy mire kell az energia leggyakrabban a világítást, a fűtést, a 
tanulást, mozgást, különféle gépek működését említik. „Az energia az a valami, amit a 
legtöbb dolog mozgatásához használunk.” A tanulók gyakran hiszik azt, hogy a táplálékkal 
kapcsolatos energia (talán az, amit a biológia órákon tanultak) nem felhalmozott energia, 
hanem a testünkben jön létre, amikor megesszük a táplálékot, és, hogy az anyagok 
elégetésekor az energia az égetési folyamatban keletkezik. Vagyis anyagként gondolnak az 
energiára, amit a táplálék, testünk vagy a szén tárol.  

A sajátos gyermeki elképzelésben az energia „termelődik és elhasználódik”. Nincs 
elképzelésük, vagy csak igen kevés az energia tárolásáról, energiaátalakulásokról, az energia 
megmaradásáról. Tehát ezt meg kell tanulniuk. Az energiával való ismerkedés a fizika 
tantárgyban számos buktatót rejt magában [10].  

További zavart okoz a helyzeti (potenciális) energiák bevezetése. Az energia 
hozzárendelése a testhez problematikus a gyermekek számára. Például az összenyomott rugó 
előtt álló golyóhoz rendelni a potenciális energiát szakmailag ugyan lehetséges, nem hiba, de 
a tanulótól olyan elvont fogalomalkotást igényel, amelynek kétséges a kimenetele. Az 
összenyomott rugó esetén semmilyen tény nem utal arra, hogy a testnek lenne valamilyen 
energiája, csak a másik testtel való kölcsönhatásában van olyan jelenség (kilövi a golyót), ami 
lehetővé teszi, hogy elvont módón energiát rendeljünk a testekhez. Amennyiben a tanár a 
helyzeti energia fogalmát használja nagy a veszélye annak, hogy a diákok ezt mindössze a 
gravitációs helyzeti energiához kötik. Habár fogalmilag a potenciális energia jobban takarja a 
lényeget, középiskolai szinten a fizikai potenciálok alapos megértésének hiányában nem 
várható el e fogalom teljes értékű megértése. 

A fenti fogalmak helyes elsajátítását, illetve elmélyítését a tananyag következő lebontása 
által valósítjuk meg:  

A. Az első félévben a globális felmelegedés és a környezeti szennyezések a fő témák: 
1. Globális felmelegedés okai és következményei. 
2. Üvegházhatású gázak. 
3. A légkör dinamikája, időjárási frontok. 
4. Légköri energiaegyensúly és a napállandó. 
5. Környezeti kutatások. 
6. Aktuális környezeti problémák felvázolása, szennyező anyagok áramlása 
7. Csoportos kutatási projektek: víz- és légszennyezés, hulladékgazdálkodás és 

zajszennyezés. 
  B. A második félév az éghajlatváltozás és az energiaátalakítás módozatainak tárgyalására 

alapszik. 
8. Az Are we changing planet Earth? című film megtekintése és megbeszélése. 
9. Éghajlat-változási folyamatok előrejelzése lokális szinten. 
10. Fenntartható fejlődés 
11. Ökológiai lábnyom tanulmányozása 
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12. Az energiaátalakítás lehetőségei, természetes energiaforrások (nem-megújuló 
energiaforrások, napenergia, szélenergia, atomenergia, vízenergia, biomassza, 
geotermikus energia) 

13. A Home című film megtekintése és megvitatása. 
14. Energia-vita 

 A. A diáknak találkoznia kell környezetünk főbb szennyezési forrásaival, ezek környezeti 
hatásával, illetve ismerniük kell a szennyezések csökkentésének lehetőségeit. A szennyezések 
elhárításához ismerni kell a szennyezések terjedésének folyamatát, vagyis a légköri 
áramlástani kérdéseket és ezeknek kaotikus jellegét, amelynek megértésében olyan 
számítógépes szimulációk segíthetnek, amelyeket a diákok egyénileg végezhetnek el, például 
a két-lefolyós kád modellje [11]. A csoportos projektek kidolgozása közvetlen környezetünk 
vizsgálata által elvezet a fogalmak mélyebb elsajátításához, az egyéni következtetések által a 
felfedezés öröméhez. 

 B. A második félévben a fenntartható fejlődésre épülő társadalom fő célkitűzéseit kell 
megfogalmaztatni a diákokkal. Ismertetni kell a természeti erőforrásokat, különös tekintettel 
az energiaforrásokra. A hangsúly az energia-átalakítási folyamatokon van, amelyeket 
konkrétan az egyes erőművek illetve a háztartásokban használatos eszközök, készülékek 
működésének tárgyalásával valósítunk meg. Néhány ötlet, tanács a megvalósításhoz: 

 Készítsetek táblázatot arról, hogy melyik eszközt kb. mennyi ideig 
használ a család, az mennyi energiát fogyaszt, és az mennyibe kerül! 

 Válasszatok ki egy általatok nap, mint nap használt elektromos eszközt 
(pl. izzólámpa)! Vizsgáljátok meg, hogyan változott ennek az eszköznek az 
energia-felhasználása több, egymást követő generációnál! 

 Nézzetek körül otthonotokban és készítsetek felmérést arról, hogy mely 
eszközök működnek villamos energia átalakításával! Milyen energiaátalakulás 
megy végbe az egyes eszközökben? Honnan jut el hozzátok a villamos energia? 
Milyen energiaátalakítás történik ott, és mi annak a környezeti terhelése? 
Készítsetek szemléletes magyarázó ábrákat, majd ezekből posztert! Melyik 
fogyaszt sok energiát, melyik keveset? 

 Nézzenek utána a gyerekek, hogy hány világítótest van az iskolában! 
Becsüljék meg, hogy ezek mennyi ideig működnek, s nézzenek utána annak, hogy 
mennyit fizet az iskola az elektromos energiáért! 

 Gondoljátok végig, hogy mi történne, ha máról holnapra kiiktatnák 
életünkből a villamos energia átalakítási lehetőséget? Írjatok erről cikket az 
iskola újságába!  

 Az ember környezetre tett befolyása kapcsán ismertetni kell az ökológiai lábnyom 
fogalmát. A világhálón rendelkezésre álló programok lehetővé teszik egy egyén vagy család 
ökológiai lábnyomának kiszámítását, amely révén összehasonlíthatják a fejlődő országok, 
illetve a világátlaggal. Az adatok módosítása lehetővé teszi annak az átgondolását, hogy 
melyek a leghatékonyabb módszerei az ember környezeti hatásának csökkentésének. 

 A tanév második félévének egyik fontos momentuma az „energia-vita”, amelyben 
szerepjáték formájában a diákoknak egy olyan televíziós kerekasztal beszélgetést kell 
megjeleníteniük, amelynek témája: Az energiaszükségletek fedezésének lehetőségei regionális 
szinten a következő 25 évre vonatkozóan. A tevékenység előkészítéseként a diákok maguk 
szabják, meg, hogy az elképzelt televíziós kerekasztal beszélgetésnek kik lesznek a 
meghívottai (gazdasági miniszter, energetikai szakemberek, környezetvédők, geológus, stb.). 
A szerepleosztás után egy-két hét felkészülési idő áll a diákok rendelkezésére. Az energia-
vitát a műsorvezető vezeti fel és a szakemberek rövid bemutatása után moderálja a 
beszélgetést. 
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KÖVETKEZTETÉS 
Az iskolánkban végzett kreativitási mérések alátámasztják, hogy diákjaink kreativitási 

indexe magas, de megfelelő oktatási stratégiák által tovább fejleszthető, amelyet többek 
között a bemutatott választható tantárgy által kívánunk elérni. 
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POSSIBILITIES OF ENVIRONMENTAL EDUCATION IN 
PHYSICS TEACHING 

ABSTRACT 
Our aim is to show the place of environmental education in the curriculum of Physics 
teaching, as well as to determine its non-formal educational possibilities based on the 
experiences of the Romanian educational system. As an optional subject environmental 
physics is suitable for capturing the pupils interest since the issues discussed can be used in 
practice by the learners. The subject offers the possibility to overview different natural 
phenomena while their more complex, holistic treatment and debate also become achievable. 
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BEVEZETÉS 
A természettudományok, azon belül is a fizika helyzetét vizsgáló felmérések már egy 

évtizeddel ezelőtt jelezték, hogy a fizika népszerűségével baj van. A cikk alapján felvetődik a 
kérdés: Mit tehetünk a fizika-attitűd javításáért? Erre próbált választ adni Papp Zoltán, 
Pappné Patai Anikó azonos című cikkében [1]. Szerintük a fizika társadalmi szinten kialakult 
népszerűtlenségén reálisan csak az iskolai fizika-attitűd javításával lehet változtatni. A 
változtatáshoz azonban tudni kell, mi okozza középiskolában a fizika népszerűtlenségét. 

A népszerűtlenség egyik oka lehet a fizikatanár, aki nem tudja megszerettetni tantárgyát. 
Ugyanakkor nem tételezhetjük fel, hogy a fizika esetében a tantárgy iránti attitűd pusztán a 
tárgyat oktató tanáron múlik. 

Az okok közé sorolhatjuk a természettudományok iránti érdeklődés általános csökkenését, 
azonban ez nem kizárólagos ok, mivel az egész társadalmat jellemző trend alól a biológia 
kivételnek látszik töretlen népszerűségével.  

Az okok közül talán a fizika tantárgy nehézsége emelhető ki. A fizika minden szépsége 
ellenére talán a legnehezebb tárgy. A fizika igényli a legtöbb gondolkodást a tanulóktól, a 
feladatok megoldásához a fizika megértésén túl még a matematikai alapokra is szükség van. 
Mindez a csökkenő óraszámokkal párosul, amely szinte ellehetetleníti a színvonalas 
fizikaoktatást. 

A fizika népszerűtlenségének okát tehát nem lehet egyértelműen körvonalazni. 
Ugyanakkor sikerült meggyőzőnek látszó pozitív korrelációt kimutatni a fizika-attitűd és a 
tanulói, tanári kísérletek gyakorisága között [2]. Papp Zoltán, Pappné Patai Anikó [1] 
cikkükben a tantárgy érdekesebb, társadalmi hasznosságát hangsúlyozó oktatását és a 
kísérletezést jelölik meg célravezető eszközként, továbbá hangsúlyozzák a környezetünkből 
vett példák fontosságát. 

A környezeti nevelés szükséges előfeltétele a környezetünk jelenségeinek, és a 
környezetünkben zajló folyamatoknak a jobb megértése. A környezeti nevelés ezért számos 
ponton a fizikára épít, illetve szorosan kapcsolódik a fizikaoktatáshoz.  

 

KÖRNYEZETI NEVELÉS A FIZIKAOKTATÁSBAN 
A környezettan, mint iskolai tantárgy viszonylag rövid múlttal rendelkezik, ezért nem 

rendelkezik más tantárgyak örökölt és ezért sokszor konzervatív módszertani kultúrájával. 
Azonban a környezettant, mint önálló tantárgyat csak nagyon kevés középiskolában oktatják, 
ugyanakkor a NAT értelmében a környezeti nevelés minden pedagógus, illetve valamennyi 
iskolatípus és tantárgy feladata.  
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A környezeti neveléssel kapcsolatban gyakori tévhit, hogy az a természetvédelem és a 
szelektív szemétgyűjtés fontosságának hirdetésében merül ki. A környezeti nevelés 
jellemzője, hogy a konstruktivista pedagógiára alapozva alkalmazza a kooperatív tanulást, a 
projekt módszert, a felfedezéses és kutatásos tanulást. Mindeközben a tanulók környezetében 
fellelhető problémákra hívja fel a figyelmet, a probléma megoldására igyekszik őket sarkallni. 
A probléma megoldásához vezető úton a saját környezetükben fellelhető eszközöket kell 
használniuk, ezáltal jobban megismerik a környezetüket is. A megismeréshez szükséges 
tudást közben szinte észrevétlenül sajátítják el. 

A környezettudományban fontos témakör például az energetika, áramlások, sugárzások, 
anyagtudomány, zaj- és rezgésvédelem. E témakörök megértéséhez, vagy a mérőeszközök 
működésének megértéséhez szükséges a fizika. 

A környezeti nevelés által felhasznált módszerek látszólag túl időigényesek. Egységnyi idő 
alatt lényegesen kevesebb ismeretet lehet „megtanítani”, mint hagyományos módszerekkel. A 
hasonló szintű megértéshez szükséges többlet időt fedezi a tanulók otthoni vagy iskola utáni 
munkája. A befektetett többletmunkáért cserébe az ismeretek mélyebb megértését, és talán a 
környezeti nevelésbe bújtatott fizika népszerűségének növekedését kapjuk. 

 

KÖRNYEZETI NEVELÉS FIZIKAÓRÁN  
A környezeti nevelés legfontosabb vonása, hogy a konstruktivista pedagógiára alapoz. A 

konstruktivista pedagógia figyelmeztet, hogy a tanulók előzetes tudását, az iskolai 
tanulmányok előtt megszerezett ismereteiket, nem szabad figyelmen kívül hagynunk. A 
kialakult világképüket alkotó nézeteik, az ún. naiv teóriák csak nehezen megváltoztathatók 
[3]. A megváltoztatásukhoz fogalmi váltásra van szükség. A fizikaoktatásban ezt figyelembe 
kell venni, ha azt szeretnénk, hogy az új ismereteiket ne csak az iskolában tudják alkalmazni a 
tanulók. A fogalmi váltást elősegítik a környezeti nevelés módszerei, a kooperatív tanulás, a 
projektmódszer, felfedeztetéses tanulás. 

Az oktatási folyamat során alkalmazhatjuk a kooperatív tanulási módszert, vagy 
projektmódszert. A fizikaoktatásban erre jó példát ad Nahalka István és Wagner Éva 
Porszemek című projektgyűjteménye [4]. 

Az iskolán kívüli projektekre lehet példa a közlekedési eszközök sebességmérése. A 
projekt felölelheti az ismereteik bővítését, a gyűjtőmunkát, kvantitatív mérést és beszámoló 
készítését.  

A gyűjtőmunka során a diákok feladata az, hogy kutassanak a különböző sebességmérési 
módszerek után, és azok működési elve után: hogyan működik a bicikli sebességmérője, 
miként mérik az autókban a sebességet. A kutatómunka és gyűjtőmunka része az 
autópályákon alkalmazott kamerás átlagsebesség mérés elvének megértése vagy, hogy 
kiderítsék miként működik a traffipax, és át lehet-e verni a tükrön lógó CD lemezzel. A 
kutatómunka felölelheti az üzemanyag fogyasztás változás a gépjármű sebességétől, és a CO2 
kibocsátás kapcsolatának vizsgálatát. 

A projekt keretén belül a kvantitatív méréshez a diákok alkalmazhatják a digitális 
fényképezőgépet [5]. Az autók sebességének méréséhez, csak egy rövid digitális 
videofelvételt kell készítenünk a forgalomról, 10-20 m távolságra állva az úttesttől. A 
videofelvétel képkockáiból számítógép segítségével elkészíthető az 1.ábrán látható 
összeillesztett kép. A digitális videofelvétel tartalmazza a szükséges adatokat. A pixelekben 
mérhető elmozdulásokat átválthatjuk valós hosszúságokká, ha ismerjük az autó hosszát. Az 
autó hosszát utólag az interneten is megkereshetjük, ha ismerjük az elhaladó autó típusát. 
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1. ábra. Gyorshajtó. 

A módszer segítségével a diákok megmérhetik az iskola, a házuk, vagy a környezetükben 
veszélyesnek ítélt helyen elhaladó autók sebességét, és megbecsülhetik a gyorshajtók arányát. 
A projekt eredményeként a mérések alapján esetleg kérelmezhetik az önkormányzattól 
fekvőrendőr kihelyezését. 

A projekt során a diákok kénytelenek használni, és ez által jobban megérteni a 
sebességmérés kapcsán felmerülő absztrakt fogalmakat (pálya, elmozdulás, átlagsebesség, 
pillanatnyi sebesség). 

A felfedeztetéses és kutatásos tanulási módszereknél alkalmazhatunk házi készítésű, a 
tanulók környezetében megtalálható eszközökből készült, akár újrahasznosított eszközöket is. 
A megértést elősegítheti, ha a diák nem a szertári eszközökön keresztül ismeri meg a fizika 
törvényeit.  

 
2. ábra. Házi készítésű spektroszkóp 

Példa erre a 2. ábrán látható házi készítésű spektroszkóp, ahol prizma helyett CD lemezt, 
trükkös elrendezés helyett kartondobozt használnak a tanulók [6]. 

 
3. ábra. Környezetünk fényforrásainak spektrumai. 

A CD lemezen az információ egy folytonos spirál vonal mentén tárolódik, a lemez 
közepétől a széle felé haladva. A szomszédos vonalak távolsága a spirálban nagyjából 1,6μm, 
ezért a CD lemez alkalmas bontóelemnek. 
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Az elkészült spektroszkóppal a diákok saját környezetük fényforrásait vizsgálhatják. A 
fényforrások spektrumairól akár saját fotókat is készíthetnek (3. ábra). 

 

ZÁRSZÓ 
A környezeti nevelést alkalmazó fizikaoktatás igyekszik a konstruktivista pedagógia 

eredményeit alkalmazni, és átveszi a környezeti nevelésben jobban meghonosodott 
módszereket, úgymond környezeti nevelésbe burkolja a fizikaoktatást. A hosszú távú célja 
nem csak az iskolai fizikát jól tudó, „iskolai tudással” rendelkező tanulók [7]-[10], hanem 
tájékozott és tevékeny állampolgárok nevelése, akik kreatívan gondolkodnak, eligazodnak a 
környezetükben, tisztában vannak a tevékenységük következményeivel, és felelősséget 
vállalnak az egyéni vagy közös tetteikért. 
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PROSPECTS OF INTEGRATING ENVIRONMENTAL 
EDUCATION INTO TODAY’S PHYSICS EDUCATION 

ABSTRACT 
Surveys on science and physics education warn us about problems of attitude towards physics 
among pupils of high schools. The fact that pupils generally do not like physics raises the 
question: What can we do? Despite of the decreasing number of classes per week, 
Environmental education could help to improve the popularity of physics. 
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MI IS A POR? 
A por finom eloszlású szilárd anyag, amelyet a légmozgások diszpergálnak és szállítanak. 

Kémiai és ásványtani összetételével, valamint szemcsenagyságával jellemezhető [1]. A por 
összetétele rendkívül változatos: oxidok, szulfátok, foszfátok, kloridok, kokszpor, 
műanyagszemcsék, fémek, szilikátok és mások.  Ezen légszennyeződések eredete is sokrétű: 
az energiatermelés, a szénfeldolgozás, a kémiai és építőanyag iparok, valamint a 
közlekedésből származnak. A por káros hatásai az összetételtől és a szemcsemérettől is 
függenek. Légzőszervi megbetegedéseket okozhatnak, és bizonyítottan növelik a daganatos 
megbetegedések kockázatát (pl. azbeszt tartalmú por).  

Nagyság tekintetében a por kétféle lehet: 
Ülepedő por: a szennyező forrás körzetében lerakódik és a részecskék 10 μm-nél 

nagyobbak.  
Lebegő vagy szállópor: ezek észecskéi 10 μm-nél kisebbek, sokáig tartózkodnak a 

levegőben, a szél messze sodorhatja őket. A 3-4 μm közötti porszemek 1000 m magasságból 
kb. egy év múlva jutnak vissza a földfelszínre. A szállóport két nagy csoportra lehet bontani 
szemcseméret alapján: a 10 µm átmérőjű szemcséket durva részecskéknek (PM101) nevezik, 
ezek a szemcsék lejutnak az alsó légutakba. A 2,5 mikrométernél kisebb átmérőjű, finom 
porszemcsék (PM2,5) alkotják a belélegezhető frakciónak azon részét, melyek lejutnak a tüdő 
léghólyagocskáiba. 

Tanulmányunk célja a szállópor bizonyos fizikai tulajdonságainak a tanulmányozása: 
kinézet, méret, a levegőbeli koncentrációja, ólom tartalmának vizsgálata atomabszorbciós 
analitikai módszerrel és rádioaktivitásának vizsgálata. A mérések helyszínéül iskolánkat 
választottuk, mert ez az a hely ahol hétköznapjaink jelentős részét töltjük. Arra is kíváncsiak 
voltuk, hogy milyen eredményt kapunk, hiszen iskolánk forgalmas városunk központjában 
helyezkedik el és ehhez hasonló méréseket még nem végeztek intézményünkben. Ez a 
tudományos kutatómunka lehetőséget kínált számos tanuló számára, hogy ismereteit bővítse, 
hogy konkrét feladatokat vállaljanak el és, hogy különböző iskolai rendezvényeken a kapott 
eredményeket, valamint a levont következtetéseket bemutathassák. Mindez nagy érdeklődést 
és népszerűséget váltott ki, mindenki tudta és kíváncsi is volt arra, hogy mi mit mérünk.  A 
továbbiakban munkánkból a szállópor levegőbeli koncentrációjának a meghatározását 
mutatom be. 

 

 

                                                
1  PM= Particulate Matter 
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A SZÁLLÓPOR 
A PM10 frakció, amit mi vizsgálunk még a legalacsonyabb koncentrációban is káros, és 

mennyiségének rövid távú emelkedése is izgatja a nyálkahártyákat, köhögést, torokkaparást és 
nehézlégzést válthat ki. Ezen felül a tüdőben felszívódva gyulladásos folyamatot indíthat el, 
aminek következtében növekszik a vér alvadékonysága, fokozott vérrögképződés is 
kialakulhat. 

Munkánk során az első kihívásunk a porminták begyűjtése volt. Erre az egyetlen lehetséges 
megoldás egy olyan kumulatív módszer alkalmazása, amely 24 órás levegőmérések során, 
impaktor elvén működő mintavevő fejjel ellátott szívó berendezéssel működik. A gép a 
porrészecskéket méretük szerint egy benne található szűrőre2 gyűjti. Az 1. ábrán látható maga 
a berendezés, mérés közben, aminek a két legfontosabb része a szívófej (2) és a pumpa (3). 
Erről a pillanatnyi hozamot és az átszívott térfogatot tudtuk leolvasni. Fontos 
megjegyeznivaló, hogy a por koncentrációja időben és térben változó, ezért csak átlagot lehet 
számítani a különböző környezeti tényezők figyelembevételével. Ezért, minden helyszínen a 
mérések alkalmával feljegyeztük a levegő hőmérsékletét, a légnyomást, a relatív 
nedvességtartalmát, valamint az átszívott levegő térfogatát. 

 
 1. ábra. A porbegyűjtő berendezés 

Mérésünk első helyszíne a fizikum volt. Már az első mintánál döbbenetes látványban volt 
részünk. Minden elvárásunkat felülmúlva a szűrő koromfekete volt (2. ábra) a felfogott portól.  

 

 
 2. ábra. A felfogott szállópor. 

 

                                                
2  0,8 mikrométer porozitású, 47 mm átmérőjű, síkfelületű cellulóz 
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HOGYAN NÉZ KI A POR? 
Ha egyáltalán valaha is feltettük ezt a kérdést magunkban, valószínűleg a por mindenkinek 

azon idegesítő „tényező”, amit ismét elfelejtett letörölni az íróasztaláról és még mindig ott 
ékeskedik - de minek is letörölni? - kérdezhetnénk, és jogosan: perceken belül, ha nem is az 
előző mennyiségben, de megint ott lesz, hogy aztán megint letörölhessük. Viszont ez a 
tényező igen is leírható. Képzeljünk el egy sivatagot az íróasztalunkra, felnagyítva az 
íróasztalunkon levő port, ha ez régi, valóban úgy néz ki, mint egy sivatag felülnézetből.  

Mintáinkat egy CCD kamerával3 ellátott optikai mikroszkóp segítségével is 
tanulmányoztuk. Ennek segítségével készítettük a 3. és 4. ábrákon látható felvételeket. A 
képeken látható nagyítás méretarányos etalonfelvétellel volt meghatározva. Így 
megnézhettük, hogy hogyan is néz ki a por.  

 

 
 3. ábra. Nagyításban a por. 

 

 
 4. ábra. Nagyításban a por. 

 
                                                
3  CCD (Charge-coupled Device)= töltés-csatolt eszköz, amely a fényt elektromos jellé alakítja 
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A mikroszkóppal ellenőrizni tudtuk porgyűjtő műszerünk pontosságát is, hogy valójában 
50 %-ban csak a 10 µm-nél kisebb részecskéket gyűjtött-e be. Ezt az objektív 
mélységélességének állításával oldottuk meg. A látómezőben elvétve található legnagyobb 
porszemcse mérete (magassága) is 15 µm körüli volt.  

Az 5. ábrán látható a porszemcse teteje élesre állítva, míg a mellette levő képen a 
porszemcse alja. Ezek a mérések segítettek abban, hogy meggyőződjünk, hogy a porbegyűjtő 
berendezésünk a leírásnak megfelelően működött4.  

 

 
 5. ábra. A por magassága. 

 

A PORMINTÁK TÖMEGÉNEK MEGHATÁROZÁSA 
A begyűjtött porminták tömegének a pontos meghatározására az analitikai kémiában 

használatos gravimetriás mérési módszert alkalmaztuk. Először a tiszta szűrőmembránokat és 
a kontrollfiltert kondicionáltuk egy szárítószekrényben, ami 24 órás időtartamot vett igénybe, 
míg egyensúlyba kerültek környezetükkel. Az analitikai mérleg ellenőrzése után, ami 
hitelesített súlymintákkal történt, a filterek tömege 10 µg pontossággal volt megmérve. A 
pormintákkal teli filterek kondicionálása hasonlóan történt, mint az üres szűrőmembránok 
kondicionálása. Annak érdekében, hogy a mérleg pontosságát maximálisan ki tudjuk 
használni, mérés előtt a szűrőmembránokat alumínium fóliára helyeztük, hogy elvezesse a 
mintáról az elektromos töltéseket.  

Ezt követték a mérések. A kontrollfilter tömegéből származó korrekció 
figyelembevételével a mért adatokból meghatároztuk a por tömegét, ami a következő  
egyszerű kifejezéssel számítható ki: 

 
 javitottfiltervégsőfilterPM mmM __10  . (1) 

 
A fent említett mérések adataiból és az ezekből származó számítások eredményeiből a 1. 

táblázatban mutatunk be egy néhányat. 

  
 

 

                                                
4 
   50%-a a pornak 10 µm alatt van  
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Minta 
kódja 

M kontroll 
filter 1 (g) 

M filter 
(g) 

M kontroll 
filter 2 (g) 

M filter 
javított (g) 

M filter 
végső  (g) 

M PM10 
(mg) 

01AA 0.07370 0.08805 0.07360 0.08793 0.09016 2.229 

02AA 0.07370 0.08763 0.07360 0.08751 0.08870 1.189 

03AA 0.07370 0.08666 0.07360 0.08654 0.08711 0.573 

04AA 0.07370 0.08970 0.07360 0.08958 0.09003 0.452 

05AA 0.07370 0.09184 0.07360 0.09172 0.09409 2.375 

21AA 0.07370 0.08923 0.07360 0.08911 0.09027 1.161 

22AA 0.07370 0.08920 0.07360 0.08908 0.09005 0.971 

23AA 0.07370 0.08947 0.07360 0.08935 0.09019 0.841 

24AA 0.07370 0.08785 0.07360 0.08773 0.08847 0.739 

25AA 0.07370 0.08883 0.07360 0.08871 0.09004 1.331 

1. táblázat. A szállópor tömege. 

 

 

A LEVEGŐ SZÁLLÓPOR KONCENTRÁCIÓJA 
Ha mpor jelöli a por tömegét  és Vlevegő  az átszívott levegő térfogatát, akkor a levegő 

szállópor koncentrációját megadhatjuk a következő összefüggéssel:  

 
levegő

por
PM V

m
c 10  . (2) 

A 2. táblázat tartalmazza a különböző helyszíneken végzett mérési adatokat és a kapott 
szállópor PM10 koncentrációinak értékeit.  

Dátum Minta 
kódja 2008 Hely 

Mérési 
időtartam 
(óra) 

Térfogat 
m3 

Hőmérsklet 
C 

légnyomás 
(Hgmm) 

nedvesség 
(%) m por mg 

CPM10 
µg/m3 

21AA 24-Sep Fizika d. 24:35:00 30.76 20.5 725 55 1.16 37.75 

22AA 25-Sep Fizika d. 24:00:00 23.172 13 725 55 0.97 41.91 

23AA 26-Sep Fizika d. 24:00:00 22.768 14 725 49 0.84 36.96 

24AA 27-Sep Fizika m. 24:00:00 21.294 13 727 48 0.74 34.71 

25AA 28-Sep Fizika m. 24:00:00 20.738 14.5 728 48 1.33 64.16 

01AA  2-Oct 91. terem 17:38:00 16.119 15.75 727 58.25 2.23 138.31 

02AA 3-Oct Orvosi r. 24:12:00 23.22 18 726 67 1.19 51.2 

03AA 4-Oct Orvosi r. 24:00:00 22.794 18.5 726 64 0.57 25.12 

04AA 5-Oct Orvosi r. 25:55:00 24.27 16 726 72 0.45 18.61 

05AA 6-Oct  Fizikum 21:37:00 19.998 16.75 726.5 60.5 2.37 118.74 

06AA 10-Oct Fizikum 62:40:00 58.087 20 726 58 1.69 29.04 

07AA 14-Oct Kémikum 23:40:00 20.861 19 726 58 1.93 92.71 

08AA 15-Oct Kémikum 24:08:00 20.919 16 726 72 2.52 120.41 

09AA 16-Oct Kémikum 19:45:00 16.846 17 726 67 1.53 91.03 

11AA 18-Oct Tornaterem 24:00:00 21.936 14 728 52 0.83 38.06 

12AA 19-Oct Tornaterem 23:48:00 22 14 727 50 1.33 60.42 

14AA 28-Oct Pince 24:00:00 21.934 16 727 49 1.46 66.47 

15AA 3-Nov Fizikum  48:40:00 44.06 14 726 77 5.8 131.59 

16AA 29-Oct Pince 24:05:00 21.073 22 726 55 0.72 33.93 

17AA 5-Nov Fizika  47:50:00 42.88 11 726 85 5.14 119.98 

2. táblázat. Szállópor adatok és eredmények. 
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Pirossal jelöltük meg azokat az eredményeket, amelyek meghaladják a törvény által5 

megengedett napi 50 µg/m3 PM10 koncentrációértéket. A 21 mérés során 11 alkalommal 
kaptunk a megengedettnél nagyobb értéket. Ugyancsak a törvény írja elő, hogy a megengedett 
érték évi 35 alkalommal léphető túl. Mivel a mi méréseinkben összehasonlítatlanul több 
alkalommal nagyobb koncentráció értéket kaptunk, ezért kötelességünknek éreztük a Bolyais 
diákság körében ismertetni ezeket a méréseket. Érdekesnek számít az a tény, hogy a 
legnagyobb értékeket a II. Emeleti termekben kaptunk. Itt a megengedett értéknek több mint 
duplája. Ez az eredmény is igazolja, hogy a szállópor koncentrációja a magassággal nő. 
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* * * 

 

DUST ALL OVER 

ABSTRACT 
The particulate matter (PM), which is a mixture of solid and liquid particles suspended in air, 
can also contain soil and tear of roads, or exhaust gases from industrial activities. Despite 
the fact that PM is one of the most dangerous polluting factors in the air, we know very little 
about it. Students interested in scientific research have observed and measured the air 
concentrations of dust (PM) in different school sites with a gravimetric method. In this work 
the methods and the results are presented. 

 
 

 

                                                
5  592/2002 Közigazgatási törvény 
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BEVEZETÉS 
A „Sugárzások vizsgálata humán térben” projektet, mint középiskolai kutatómunkát, a 

fizikatanítás jelenkori problémái segítették életre. A természettudományos fogalmak 
különösen összetett szellemi struktúrák. Sok „önálló” szellemi munkát, elvonatkoztatást 
igényelnek. Különösen igaz ez, a modern fizika fogalmaira, amelyek kialakításához a 
középiskolában csak nagyon szerény matematikai apparátus vehető igénybe. Másrész a 
klasszikus, jól bevált fogalmak is új összefüggésekben nyilvánulnak meg.  

Olyan módszert kellett tehát keresni, amellyel az új fogalmak hétköznapjaink részévé 
válhatnak, sőt még a személyes érintettség is biztosított. Bár „sugárözönben élünk” még sem 
alakítunk ki komplex módon közvetített, közvetlen mérési tapasztalatokra épített, a modern 
fizika által sugallt helyes képet a minket érő sugárzásokról. A középiskolában is lehetséges, és 
szükséges a közvetlen tapasztalásra épített „terepmunka” e tárgykörben. 

A téma projekt módszerrel történő feldolgozása nagyon sok, még a megvalósítás során is, 
számtalan új lehetőséggel bővülő ismeret tárgyalását teszi lehetővé. Igazi interdiszciplináris 
csemege. Ugyanakkor az elmélyített, konkrét fizikai fogalmak új köntösben, „használható” 
módon, valódi kompetenciaként születnek újjá. 

Mit is vizsgáltunk? Mióta 3,8 milliárd éve az élet, és néhány millió éve az ember megjelent 
a Földön, a legkülönfélébb sugárzások érik. Ezek a sugárzások azóta folyamatosan hatnak az 
„élő” anyagra. A különböző eredetű, és természetű sugárzásokban az a közös, hogy energia 
terjed bennük. Ezeket a sugárzásokat, attól függően, hogy a sugárzás által képviselt energia 
kölcsönhatásba lépve az élő sejtekkel képes e annak atomjait, molekuláit ionizálni, és ennek 
következtében morfológiai, és funkcionális változásokat okozni, ionizáló és nemionozáló 
sugárzásokra oszthatjuk [1]. Feladatunk a sugárzások kimutatása volt valódi mérésekkel 
környezetünkben, valamint a mért adatok tudományos igényű vizsgálata. A sugárzásokkal 
kapcsolatos lakossági attitűdök lehetőség szerinti objektív felmérése, megjelenítése. 

 

A PROJEKT  
A projekt anyagi alapját az Út a tudományhoz programban, 2008 évben nyert pályázati 

pénz teremtette meg, amelyből az ionizáló sugárzások detektálására egy MESURA típusú 
radioaktivitás mérő, a nemionizáló sugárzások mérésére pedig, egy Hall-effektus alapján 
működő MESURA Teslameter került beszerzésre, a hozzájuk tartozó analóg-digitális 
jelátalakítóval, és az adatok számítógépen történő megjelenítését, kiértékelését lehetővé tévő 
feldolgozó programmal. A projekt résztvevői középiskolás diákok voltak, akik önkéntesen 
vettek részt a munkában. A projekt a következő jól elkülöníthető szintekben valósult meg. 

Első lépésben azt vizsgáltuk, mit tud az „átlag ember”, az „utca embere” a sugárzásokról 
általában? Tud e róluk egyáltalán? Elfogadja-e őket, fél-e tőlük? Ez egy attitűd vizsgálathoz 
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vezetett. A kérdőíves közvélemény kutatás, mintegy 400 fő megkérdezésével, Isaszegre, és 
vonzáskörzetébe tartozó 28 különböző településre terjedt ki. A megkérdezettek átlag életkora 
28,85 év volt. A válaszadók véletlen kiválasztással, általában pályaudvarokon várakozók 
közül kerültek ki. Két „kontroll csoportot” 7. osztályos, illetve, 11. osztályos diákok alkottak. 

Második lépés volt, a sugárzások kvalitatív felfedezése lakókörnyezetünkben, otthon, 
munkahelyünkön (iskolában), valamint a hétköznapi sugárforrások felfedése mindennapos 
használati eszközeinkben. Ezzel párhuzamosan folyt a „szakirodalom” tanulmányozása, ami a 
szak, -és tankönyvek mellett, nagymennyiségű internetes adatgyűjtést is magába foglalt, 
felölelve a teljes elektromágneses spektrumot.  

Harmadik lépésben, a sugárzások, sugárforrások osztályozására, és a velük kapcsolatos 
ismeretek rendszerezésére került sor. Itt integráltuk, az addig sporadikus ismerethalmazt, ami 
már önmagában új minőséget jelentett a megszerzett ismereteinkben. 

Jól elkülöníthetővé vált számunkra, hogy az ionizáló sugárzások tartománya jellegzetesen 
a röntgen tartománytól kezdődik, bár egyes nagyenergiájú fotonok is képesek ionizáló hatásra 
már az optikai tartományban. 

Negyedik lépésben került sor az in-situ mérések megtervezésére, a méréstechnikai 
alapismeretek felújítására és gyakorlati alkalmazására, az első mérések útján történő 
tapasztalatszerzésre. Az először még egzotikusnak tűnő mértékegységek használatának 
megszokása ekkor még nehézségeket okozott. A nem ionizáló sugárzások közül itt 
jellegzetesen a mobil telefonok mágneses terét mértük. 

Érdekes tapasztalat volt, hogy a vizsgált mobil telefonok általunk mért mágneses 
mezejének erőssége néhányszor 10 mT volt, amelyet a kapcsolatfelvétel után a készülék 
lecsökkentett a még a kapcsolatfelvételhez szükséges biztonságos szintig. Külön vizsgáltuk az 
extrém alacsony frekvenciás mágneses teret, amelynek keretében kis állandó mágnesek terét 
mértük. 8-10 mT állandó mágneses térben babot csíráztattunk, amely arra a meglepő 
eredményre vezetett, hogy az állandó mágnesek mezejében lévő babszemek intenzívebb 
csíranövekedést mutattak a kontroll csoporthoz képest. Itt ismételt ellenőrző mérések 
elvégzését tartjuk szükségesnek. 

Ismeretes és publikált például a sztatikus mágneses mező fájdalomcsillapító hatása [4], de 
az általunk tapasztalt jelenség leírásával még nem találkoztunk. Az ionizáló sugárzások 
mérése lakókörnyezetünkben negatív eredményre vezetett. Sem a lakó-, és iskolai térben, sem 
az általunk vizsgált építőanyagoknál nem tudtunk jelentősebb aktivitást mérni. Ezért itt egy 
régebbi, 2003-2004 évi, iskolánk részvételével végzett, 110 lakásra kiterjedő 9 hónapos 
méréssorozat eredményeit elemeztük a lakótéri radon koncentráció alakulásával kapcsolatban. 
A 2003-2004 évi mérések az akkor Lauder Gimnáziumban dolgozó dr. Tóth Eszter 
irányításával történtek. Az Isaszegen lakótérben mért legkisebb aktivitás 60 Bq/m3, a 
maximális mért érték 345 Bq/m3 volt.  

Ötödik lépés volt a mérések kiértékelése, és lehetőség szerinti összehasonlítása irodalmi 
adatokkal. Kezdeti következtetések levonása, új „kutatási területek” körvonalazása, 
pontosítása, kijelölése. Ezekre az eredmények összefoglalásakor térünk ki. 

Hatodik lépés, mintegy az addig végzett munka összefoglalásaként egy A/0 méretű poszter 
tervezése és elkészítése volt, amely céljaként a figyelem felkeltését tűztük ki, a humán térben 
tapasztalható jellegzetesebb sugárzásokkal, és kölcsönhatásaikkal kapcsolatosan.  

A jelzett lépések végrehajtása nagyjából szekvenciálisan történt, kisebb 
párhuzamosságokkal, és áthatásokkal. 
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A projekt deklarált célja volt továbbá kapcsolatépítés „profi kutatóbázisokkal is. Ezek 
közül az Országos Frederic Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató 
Intézettel sikerült az aktív kapcsolatépítés, és szakmai konzultáció. 

 

EREDMÉNYEK 
Hangsúlyozni szeretnénk, hogy az eddig végzett „kutatás” tulajdonképpen csak a munka 

indítására adott lehetőséget, és a jövőben néhány részletesebb vizsgálatot igénylő kérdés 
tisztázása feltétlenül indokolt. 

 
Attitűdvizsgálatok:  

Előzetes várakozásainkat támasztották alá, amennyiben a sugárzásokkal kapcsolatos 
alapvető tájékozatlanságról, hiányos ismeretekből táplálkozó hiedelmekről, félelmekről 
tanúskodtak, a 400 fős mintavétel alapján. 

A 15 kérdésből álló kérdéssorból néhány jellegzetes válasz: 
1. A megkérdezettek 80%-a nem támogatná atomerőmű építését lakóhelyén. 
2. 80%-a nem építene lakóházat mikrohullámú adótorony közelében. 
3. 74%-a fél a környezetében tapasztalható sugárzásoktól. 
4. 38%-a már hallotta, hogy a Nap 1000 év alatt elégeti energiatartalékát! 
5. 30%-a már hallotta, hogy a tehenek sztatikus mágneses térben több tejet adnak! 
6. A mi az energia, kérdésre a megkérdezettek 86%-a nem válaszolt, vagy 

semmitmondó választ adott! 
A kérdések között „elrejtve”, kontrollkérdések is voltak. Például: ugyan a megkérdezettek 

80%-a nem építene lakóházat mikrohullámú adótorony környezetében, bár elsöprő többségük 
használ mobil telefont, közel ennyien nem tudták, hogy a mobiltelefon egyben mikrohullámú 
adó is! 

Bár a diákok meglepő aktivitást mutattak a kérdőívek kitöltetésében, meglepő, és keserű 
tapasztalatot hozott azonban, az általuk kitöltött kérdőívek kiértékelése. Színvonalban alig 
múlta fölül az „átlag polgár” teljesítményét, például a „mi az energia” kérdésre adott 
válaszuk. 

 

Ionizáló sugárzások: 
Annak ellenére, hogy lakókörnyezetünkben az említett műszerrel nem mutattunk ki 

aktivitást a mérés sorozat pozitív volt, mert erősödött a biztonságérzet a diákokban. A 2003-
2004 évi isaszegi radon aktivitás mérés elemzésének különös jelentőséget adott, hogy a 
szakirodalom kutatáskor rábukkantunk a WHO Handbook on Indoor Radon 2009 
kiadványára, amelyben az Egészségügyi Világszervezet a tüdőrákos megbetegedések 3-14 %-
áért a lakókörnyezetünkben lévő radon gázt teszi felelőssé. A szakirodalom tanulmányozása 
során jutottunk el az általunk eddig nem ismert sugárkémiai, élelmiszer kémiai, valamint 
orvosi alkalmazásokig. Eredményként értékeltük a OFJC Sugárbiológiai és 
Sugáregészségügyi Kutató Intézettel történt konzultációt, kapcsolatfelvételt is. 

 

Nemionizáló sugárzások: 
Magyarországon a 0 Hz-300 GHz közötti frekvenciatartományú elektromos, mágneses és 

elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről a63/2004. (VII. 26.) 
ESzCsM rendelet rendelkezik. 



Tartalmasan és érdekesen - Környezetfizika 

234 

A mobil telefonok sugárzási terével kapcsolatos méréseink nem igazolták az egészségügyi 
határérték túllépését. 

Az extrém alacsony frekvenciás elektromágneses terek vizsgálatakor végzett babcsíráztatás 
sztatikus mágneses térben, azt a már említett meglepő eredményt hozta, hogy a mágneses 
mező hatásának kitett babszemeknél a csírázás intenzívebb volt a kontroll csoporthoz képest. 

A jelenség megerősítésére ellenőrző méréseket tervezünk. Az OFJC Sugárbiológiai és 
Sugáregészségügyi Kutató Intézetbeli konzultáció itt is előremutató volt. Éppen az 
energiatakarékos (kompakt) világítótestek elektromágneses sugárázásnak mérését követhettük 
végig. Intenzív nyalábokat sugároztak néhányszor 10 kHz-en. Különös hangsúlyt ad a 
mérésnek, hogy a 2009 szeptember 1-től érvényes EU direktíva alapján 2012-ig ki kell vonni 
a hagyományos izzólámpákat a kereskedelmi forgalomból. 

 
ÖSSZEFOGLALÁS 

A „Sugárzások humán térben” című középiskolai kutató projekt eredményesen hívta fel a 
figyelmet az ember és környezete elválaszthatatlan kapcsolatára. A sugárzásokkal kapcsolatos 
fogalmaink, és ismereteink alacsony színvonalára. A mérések fontosságára és szerepére a 
természettudományokban. 

A projekt rámutatott, hogy az ionizáló sugárzások biológiai hatásai elég jól dokumentáltak. 
A nemionizáló sugárzások biológiai hatásának vizsgálata jelentőségénél fogva intenzívebb 
kutatómunkát igényel a jövőben. Új kutatási területként, ezeknek a sugárzásoknak 
intenzívebb, célirányosabb vizsgálata ajánlható. 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
Köszönöm a Országos Frederic Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató 
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* * * 
 

EXAMINATION OF RADIATION IN HUMAN SPACE 

ABSTRACT 
People know little about different kinds of radiation in their environment. They are afraid of 
the Nuclear Power Plants, but are not aware of the problem of radioactive radon gas in their 
homes. They use mobile phone and microwave oven but do not know about the effects of non-
ionizing radiation. Despite people do not know about real dangers of radiation, they have lots 
of prejudices which are supported only by fears and beliefs. The elimination of these beliefs is 
a current and important problem of modern physics teaching. In this paper a project work 
made by secondary school students for the investigation of radiation in human space is 
presented.  
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A KRÁTERKÉPZŐDÉS TANULMÁNYOZÁSA 

Pető Mária 
Református Kollégium, Sepsiszentgyörgy 

rkollegium@gmail.com 
 
 

BEVEZETÉS 
A középiskolás fizika tanagyag önmagában nem elég vonzó a diákok számára, a sok 

elmélet és számolást igénylő feladat megoldása nem tartozik a kedvenc elfoglaltságok közé. 
Mivel Romániában egyetemi felvételire nem szükséges a fizika (vagy csak nagyon ritka 
esetben), érettségi vizsgára is egyre kevesebben választják, tehát egyre kevesebben tanulják 
ezt a tárgyat. Éppen ezért az évek során próbáltam olyan feladatokat, kísérleteket kidolgozni 
és javasolni a diákjaimnak, amelyek segítségével az érdeklődésük felébreszthető a 
természettudományok iránt és szívesen kezdik el figyelni a környezetükben végbemenő 
fizikai jelenségeket, és kezdik el keresni a magyarázatokat mindennapi kérdésekre. 

A IX-es mechanika tananyagnak része a mozgások (szabadesés, hajítások), a mechanikai 
munka, az energia és az impulzus törvényeinek a tanulmányozása. Ezeknek a megértését, 
rögzítését és összegzését megkönnyítendő kapják a diákok a fenti projekt jellegű feladatot. A 
II. félév kezdetén a bevezető órákon szoktunk beszélni azokról a „nagy kérdésekről”, amelyek 
megválaszolhatók, legalábbis részben, a mechanika törvényeinek a segítségével. Ilyenkor 
kerül sor a földrajzból már ismert földrengésekkel, égitestek mozgásával, ár-apály 
jelenségekkel, meteorit becsapódásokkal, stb. kapcsolatos kérdések megfogalmazására vagy 
magyarázatok keresésére. Például:  

 Hogyan keletkeznek a becsapódási kráterek a föld felszínén, a Marson vagy a Holdon?  
 Milyen feltételek határozzák meg a kráter mélységét és formáját?  
 Lehet-e vagy hogyan lehet modellezni a kráterképződést?  
 Hogyan írható le a fizika törvényeinek a segítségével folyamat? 

Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre próbálnak felelni a tanulók a projekt elkészítése során. 
A projekt előkészítésére az osztályban egy teljes órát szánunk és közösen beszéljük meg, 

hogy miként lehet körüljárni az adott témát. Hogyan kell megfogalmazni a kérdéseket, hol 
lehet támpontokat keresni a jelenségek elméleti leírásához, mit kell mérni és ahhoz milyen 
eszközök szükségesek, miként kell mérni és hogyan kell az adatokat rögzíteni, hogyan lehet 
összegezni a megfigyeléseket, észrevéteket, hogyan kell megfogalmazni a következtetéseket 
és ezt miként kell bemutatni. A munkacsoportok (4 diák van egy csoportban) megalakítása a 
diákokra van bízva, egy hét áll a rendelkezésükre, hogy kialakítsák a csapatokat és a 
csoporton belül leosszák a feladatokat egymás között. A projekt tulajdonképpen március 1-én 
indul és április végéig (esetleg május közepéig, a vakációtól függően) kell elkészülni a 
munkával. Ez idő alatt folyamatosan konzultálunk és az órai tanagyag megfelelő részeit, a 
tanult törvények gyakorlati alkalmazásait külön is megbeszéljük. A projektet májusban 
mutatják be a csoportok az osztályban és/vagy diákköri konferencián. Minden csoport maga 
választja meg, hogy milyen formában dolgozza fel a témát és mutatja be az eredményeit. Ez 
lehet tudományos dolgozat, poszter, kiállítás, „műalkotás”, számítógépes szimuláció, stb. 
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A bemutatott anyagnak tartalmaznia kell az alábbiakat: 

Alap követelmények: 
1. A feladat megfogalmazása. 
2. A mérés elméleti alapjai (milyen fizika törvények írják le a vizsgált jelenségeket, 

folyamatokat, hogyan kell alkalmazni ezeket a törvényeket a folyamat leírásában) és a 
kísérleti módszer kidolgozása. 

3. A mérés leírása, adatgyűjtés, adatfeldolgozás. 
4. A kísérlet megfigyelései, következtetései, értékelése. 
5. A projekt összegzése.  

A témán belül emelt szintű követelmenynek számít a kráterek modellezése és a 
becsapódási folyamat számítógépes szimulációjának az elkészítése. 

 

A KÍSÉRLET ELMÉLETI ALAPJAI 
Az órán tanult anyagból az alábbiakat lehet használni a mérés elméleti alapjainak a 

kidolgozásához: 

 Szabadesés és ferdehajítás. 
 Energia- és impulzusváltozási törvények, munkavégzés, energia- és impulzus-

megmaradás. 
 Ütközések. 

Az m tömegű test szabadon esik h1 magasságból. A test mozgására alkalmazzuk az 
energia-megmaradás törvényét, mert a rendszer zárt, nincs veszteség. 

 

 
1. ábra Szabadesés 

E1→ a golyó kezdeti, gravitációs energiája 
E2→ az ütközés pillanata előtti energia 

Ha a golyó becsapódik a kőzet felszínébe, akkor az ütközés utáni energiát munkavégzésre, 
alakváltozásra használja.  

Mivel a sebesség vízszintes irányú vetülete nem változik az ütközés során, ezért csak a 
függőleges irányú vetületet tanulmányozzuk. 

Ha mérhető az ütközés időtartama t, akkor az ütközés során a golyó által a földre (homok) 
felületére gyakorolt közepes kölcsönhatási erő az impulzusváltozás törvénye alapján:  
 

E2= mgh2 

h2 

h1 

E1=E2 
E1=E1h  és E2=E2h+Edef. 

Eh1=Eh2+Edef 
 
 Edef.  -az ütközés során 

elnyelt energia 
 

E1= mgh1 
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Ennek a függőleges irányú vetülete: 

 
 

t
αmv=

t
mv

=F y
y

cos22
,  (2) 

   
ahol α a becsapódási szög. Ha a golyó esésvonala függőleges, akkor vy=v. 

Mivel a sebesség vízszintes irányú vetülete (vt) nem változik az ütközés során, ezért csak a 
függőleges irányú vetületet ( vy ) tanulmányozzuk. 

 
αmv=tFy cos2

 (3) 

Ez, az ütközési alatti erőlökést határozza meg, amely véges értékű a folyamat során. Tehát a 
test és a talaj közötti ütközés leírásakor feltételezhetjük, hogy:  

 Az ütközési erők mellett a többi erő hatása elhanyagolható. 
 Az ütközés ideje alatt a testek mozdulatlanoknak tekinthetők. 
 Az ütközési erők munkáját a mozgási energia veszteség határozza meg. 

A valódi ütközések esetén mindig van (mozgási) energiaveszteség, amely elsősorban 
alakváltozási hő formájában használódik el/szabadul fel: 

Ha az ütközési folyamatra felírjuk a rendszer mozgási energiáit (Em) ütközés előtt és után, 
akkor azt kapjuk, hogy:  

 
 Em1kezdeti+Em2kezdeti=Em1végső +Em2végső+ΔEdef . (3) 

 
Ha Em2kezdeti=0 (nyugalomban van), akkor 
 

 Em1kezdeti= Em1végső +Em2végső +ΔEdef..  (4) 
 

Ennek alapján lehet vizsgálni az ütközés utáni mozgási energiákat, illetve azt hogy miként 
alakul át az ütközési energia hővé, és a súrlódási mechanikai munka miként fékezi le a golyót 
(ΔEmgolyó=L) és hogyan lesz ebből alakváltozási energia. 

Annak jellemzésére, hogy az ütközés milyen mértékben tekinthető rugalmatlannak vagy 
rugalmasnak, használjuk az ütközési együtthatót (másképp Newton-ütközési együttható). 
Mivel a tervezett mérés során az ütközés nem lesz ideális, az ütközési állandó meghatározó 
szerepet kap az energiaveszteség meghatározásában. A k értéke határozza meg az 
energiaveszteséget és a kráter átmérőjét. 
 

 
 
 2y1y

2y1y

vv
vv

=k
''




  .    (5) 

 

Ez az állandó minden valódi ütközés esetén  0<│k│<1. A mérésünk esetén: v2=0 Az (5) 
kifejezésben vy az ütközés előtti sebesség felületre merőleges (függőleges) összetevője. v’y  
pedig az ütközés utáni sebesség felületre merőleges (függőleges) összetevője. 
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Ferde irányú ütközés esetén: 

 
2. ábra a). rugalmas ferde ütközés    b). rugalmatlan ferde ütközés 

Rugalmas ütközés esetén α=β, rugalmatlan ütközés esetén pedig: β>α. Ha az ütközés, az 
m-tömegű test és talaj között, tökéletesen függőleges irányú sebességgel történik akkor, vy=v 
és α=β=0. 

 

A KÍSÉRLET LEÍRÁSA 
A meteorit krátereket az űrből érkező kőzettörmelék darabok hozzák létre, amelyek az 

atmoszférán keresztül nagy sebességgel csapódnak a földfelszínbe. A nagy súrlódás 
következtében a meteoritok tömegük nagy részét elvesztik, de még egy ököl nagyságú 
meteorit is nagy rombolást tud véghezvinni. 

A kráterek kialakulásának tanulmányozásához minden csoport szabadeséssel és ferde 
hajítással létrehozott becsapódást kellett megfigyeljen és mérjen. A méréseket legalább 3 
különböző magasságból szabadon eső golyóval vagy labdával lehetett végezni. A 
magasságokat a diákok határozzák meg a választott golyó és a becsapódási anyag 
függvényében. 

A ferde irányú becsapódás esetén külön feladat a becsapódási szög meghatározása illetve 
az ütközés előtti sebességé. Ajánlott becsapódási szögek α =(300-600). 

Minden esetben a keletkezett kráter lefényképezése, a mélység és az átmérő meghatározása 
kötelező feladat volt a diákok számára. A kráter térfogatának a mérésére többféle módszert 
használhattak, ezt a csoport választotta ki. A legpontosabb mérési eredményt nyilván akkor 
sikerült elérni, ha a kráterről lenyomat készült vagy sikerült úgy mérni, hogy közben ne 
sérüljön meg a kráter fala vagy ne omoljon be.  

Szemelvények a Blényesi Balázs, Erdélyi Örs (IX. A- 1. csoport) dolgozatából:  

„Kísérleti eszközök:  
 3 különböző tömegű, de azonos térfogatú labda illetve golyó. A háromféle labda 

nehézségi sorrendben: fehér (üreges műanyag, tömege 2,8 g), piros (tömör műanyag, 
tömege 6,85 g), üveggolyó (üveg, tömege 19,6 g). Mivel a mérés nagyon tetszett 
többféle golyóval, labdával dolgoztunk, de a mérési adatokat az előbbi három esetében 
dolgoztuk fel. 

 Különféle szerkezetű és szemcsézettségű homok, liszt, homok és agyagos föld 
keveréke. Azért szükséges többféle anyag használata, mert általános érvényességű 
következtetéseket csak nagyszámú mérés és sokféle anyagminta esetén lehet 
megfogalmazni. 
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 Mérőeszközök: kronométer, mérőszalag, tolómérce, vonalzó, mérőhenger, mérleg. 
 

 
3. ábra. A golyók és a merőeszközök 

 

A mérés:  
a). Három különböző magasságból (1, 1,5 és 2 m) szabadon eső golyók különböző 

anyagokba.  

b). Két különböző, tetszőlegesen választott α- szög alatti ferde becsapódás mindhárom 
anyagba. Az általunk használt két mérési szög a 45° (±5°) és a 25° (±5°) volt. Mind a 3 
labdával elvégeztük a kísérletet mind a kétféle homokos, köves talajon. Egy külön állványt 
készítettünk erre a célra.” 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. ábra Kísérleti állvány, Blényesi Balázs, Erdélyi Örs IX. A 

A krátertérfogatok mérésére két különböző módszert használtunk az amúgy is sok 
hibalehetőség lecsökkentésére. Az általunk használt két mérésfajta a viaszos és a 
pillanatragasztós mérés. Először megolvasztottuk a viaszt és óvatosan belecseppentettük a 
kráterbe. Aztán, később rájöttünk, hogy ez a módszer nem feltétlenül a legpontosabb, mivel a 
viasz viszonylag nagy súlya miatt deformálhatja a krátert. 

A második módszerrel pontosan fel tudtuk használni a keletkezett kráter lenyomatát. A 
kráter felszínére pillanatragasztót cseppentettünk, azt az anyag felszívta és a kráter mentén 
pontosan összeragadt. Ennek megmértük a szélességét és a mélységét. 
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A durva, tömör összetételű homok esetén nem volt megfigyelhető eredménye a 
becsapódásnak, mivel a golyók túl könnyűek voltak, nem hagytak maguk után megfigyelhető 
nyomot, csak elgurultak a felszínen, így mérést sem tudtunk végezni. 

 
Mérési adatok: 

A golyók által létrehozott kráterek átmérői és mélységei finom szemcsézetű homokban. 
 

d (mm) Piros Fehér Üveg 

100 cm 25,72 27,9 30,16 
150 cm 21,38 22,68 26,88 
200 cm 28,3 29,78 31,58 

1. táblázat Kráter átmérők, .Blényesi Balázs, Erdélyi Örs, IX. A 
 
 

h (cm) Piros Fehér Üveg 

100 4,32 6,82 7,16 
150 3,02 4,82 5,48 
200 9,52 10,02 11,38 

2. táblázat Kráter mélységek, Blényesi Balázs, Erdélyi Örs, IX. A 
 

Egy másik csoport (Papp Csengele, Vargyasi Brigitta és Mátyás Ágota, IX. G) sokféle és 
különleges anyagot használt a becsapódás tanulmányozására: cukor, fűrészpor, vízzel 
vegyített könnyű állagú gipszpor, homok és agyag. 

A gipsszel könnyen lehetett modellezni a keletkezett krátereket és a méréseket nagyon 
pontosan el tudták végezni a lágy gipszformákba csapódó vasgolyókkal. Ezeket pedig 
összehasonlították a Holdtérképeken található ismert kráterekkel. 
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5. ábra A mi krátereink, Mátyás Ágota, Papp Csengele, Vargyasi Brigitta IX.G 

 

A MÉRÉSI EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE 
 

 A kráter térfogata, mérete a labdák és golyók tömegétől, súlyától függően 
változott. A becsapódó test méretéből adódó különbség nagyon szembetűnő volt 
minden típusú becsapódási felület és anyag esetén.  

 A kisebb esési magasságnál (h≤1m) a kráter alakja nagyon hasonlított egy 
kúpéhoz, a nagyobb magasságoknál (h≥2m) a kráter egyre jobban 
elterebélyesedett, egyre nagyobb lett az átmérője és a mélysége egyre kevésbé 
mutat arányosságot az esési, becsapódási magassággal 

 A  kísérlet során a többféle becsapódási felület szerepét betöltő anyagban minden      
esetben különböző formájú kráterek jönnek létre, azonos esési magasságnál és                          
becsapódási szögnél. A gipsz és a ragasztós kráterminták segítségével lehet,  
tanulmányozni a földrajzból ismert felszíni krátereket illetve a modelljeinket 
össze lehet azokkal hasonlítani.  

 A mérési adatok és az elmélet alapján kiszámolt krátermélység és szélesség  
összehasonlítása illetve a megfelelő adatok egyezése - a mérési hibahatáron belül-  
igazolják a felhasznált törvények érvényességét, megmutatják azok „működését” a  
gyakorlatban. 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 
A leírt projekt elkészítését nagyon szeretik a diákok és minden alakalommal jobbnál – jobb 

ötleteik vannak az eredmények bemutatására vagy a mérések kivitelezésére vonatkozóan. 
Nagyon sikeres a módszer amiatt is, hogy nem csak a fizika tanagyagot mélyíti el, hanem 
segít a földrajz, anyagtudományok megértésében is, valamint nagyon jól felhasználható 
csillagászati asztrofizikai témák bevezetésére és tanítására a XI-XII. osztályokban. A 
csoportmunka és a projekt elkészítése újfajta jártasságokat, készségeket alakít ki a diákokban, 
új munkamódszereket sajátítanak el, megtanulnak pontosan dolgozni, mérni, megtapasztalják 
a felfedezés, és az egyéni kutatómunkával szerzett tudás örömét. 
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* * * 

 

STUDYING CRATER FORMATION  

ABSTRACT 
How can we explain the birth of craters on the Moon, Earth or Mars? What are the 
conditions that determine the depth and the shape of the crater? These are some of the 
questions that students try to answer while completing their task. The topic is developed 
during the completion of a project work. Students study crater formation in terms of materials 
with different structure and composition and different conditions during collision and impact. 
Establishing the theory, planning the measurement and the actual measuring, as well as 
processing the results and drawing conclusions are all parts of the task. The projects can be 
presented in the classroom or outdoor, at the Students’ Conference. 
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sagodi62@freemail.hu 

 
 

BEVEZETÉS 
A középiskolás tanulók számítógép-használati szokásainak felméréseiből kiderült, hogy a 

számítógépeken játékprogramok futnak a legtöbbet.  Iskolai feladatokra, internetezésre és 
szövegszerkesztésre a diákok együttvéve is kevesebb időt fordítanak. A számítógép-használati 
szokások közül a játék túlzott előtérbe kerülése akadályozhatja más hasznos számítógépes 
tevékenységek terjedését, tehát a számítógép oktatófunkcióját meg kell erősíteni és a tanulók 
körében. A számítógépes programok és az értelmes internet használat iskolai oktatásba 
történő intenzív bevonásával népszerűsíthető a számítógépes ismeretszerző tevékenység. 

Fizikaórán erre az egyik kínálkozó lehetőség (tantárgyi koncentrációként a földrajzzal) az 
interneten keresztül szabadon hozzáférhető meteorológiai térképek bemutatása, elemzése, 
ezzel is erősítve a fizika és az a gyakorlati élet kapcsolatát. 

Hogyan használhatjuk ezeket a térképeket a tantárgy népszerűsítésére, fizikaóráink 
színesítésére vagy szakköri, ill. fakultációs témának történő feldolgozásakor? 

A példák sora messzire vezetne, most egyetlen területet, a radarmeteorológiát emeljük ki, 
amely sokoldalú ismeretanyaga és érdekessége, valamint a gazdag internetes szemléltető 
anyag miatt mindenképpen hasznos lehet számunkra. 

Hogyan működik a meteorológiai radar? Hogyan készülnek a radartérképek? Milyen 
időjárási információk olvashatók le róluk? Hogyan használhatjuk a leolvasott információkat 
mindennapi életünkben? Ezek mind olyan kérdések lehetnek, melyek megválaszolhatók és 
tanulóink érdeklődését felkelthetik a fizika iránt. A következőkben röviden ismertetjük a 
meteorológiai radarok működését, fajtáit és a radarképekből megszerezhető információkat. 
Természetesen ez a cikk elsősorban a tanároknak szól és a felvillantott ismeretanyag 
elsősorban orientál és ötleteket ad a tanítási munkához. 
 

A RADARMETEOROLÓGIA ELEMEINEK ELHELYEZÉSE A TANANYAGBAN  
A radarhullámok az elektromágneses spektrum részét képezik. Az elektromágneses 

hullámok, az elektromágneses spektrum a 11. évfolyam fizika tananyagának része. Miután a 
tanulók a 10. osztályban túljutottak az elektromosságtan bevezető fejezetein, megismerkedtek 
a mechanikai rezgésekkel és a mechanikai hullámok jellegzetességeivel, tisztázták a 
megfelelő alapfogalmakat, képesek megérteni az elektromágneses hullámok keletkezését és 
tulajdonságait, az elektromágneses spektrum szerkezetét. 

A 11. osztályban a mikrohullámok alkalmazási területeként beszélünk:  
- a mikrohullámú sütő és a mobiltelefon működéséről, 

- rádiótávcsövekről és a rádiócsillagászatról, 
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- a radar hajózásnál és repülésnél való alkalmazhatóságáról. 

Ezen a ponton kapcsolható a tananyaghoz, óráink változatosabbá tételére a címben 
megjelölt téma, hiszen innen már csak egy gondolati ugrás arról beszélni, hogy a múlt század 
ötvenes éveiben kiderült, hogy a repülőgépek és hajók követésére szolgáló radarberendezések 
alkalmas átalakítással jól használhatók mind a felhők nyomon követésére, mind a bennük 
lejátszódó folyamatok tanulmányozására. A zivatarfelhők életciklusára vonatkozó 
következtetések voltak a radarmeteorológia első eredményei. 

 
1. ábra. A radar elvi működése [1] 

 
Jelmagyarázat az 1. ábrához: 
 E = kibocsátott energia 
 c = az elektromágneses hullám terjedési sebessége  

 Δt = a kibocsátás és visszaverődés között eltelt idő 

 γ és δ szögek = az antenna pozíciója 

 α = a sugárnyaláb szélessége 

 τp  = a kibocsátott impulzus hossza 

 τr  = a két impulzus kibocsátása között eltelt idő 

 É = északi irány 
 

A METEOROLÓGIAI RADAROK ÁLTALÁNOS ISMERTETÉSE 
A meteorológiai célra használt radar antennája 4-5 m átmérőjű forgási paraboloid felület, 

mely függőleges és vízszintes tengely körül is elfordítható. Az elektromágneses energia 
kisugárzása rövid impulzusokban történik a következő hullámhosszak valamelyikén: 

1 cm, 3,2 cm (X-sáv), 5 cm (C-sáv), 10 cm (S-sáv). 
Felhőelemek tanulmányozására használnak még 1 és 8 mm-es hullámhosszakat kibocsátó 

radarokat. A mérések során figyelembe kell venni azt, hogy a hullámhossz csökkenésével a 
sugárzás a csapadékzónán áthaladva egyre erősebben gyengül. 
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A radar másodpercenként legalább 250 impulzust bocsát ki. Egy-egy impulzus hossza 
maximum 600 m; a kibocsátott sugárnyaláb nyalábszélessége 0, 5 - 1, 5 fok. 

A Nyalábszélesség fogalma: Az a szögtartomány, amelyben a nyalábban kisugárzott 
energia a maximális érték felére csökken. Függ az antenna méretétől és az alkalmazott 
hullámhossztól. 

Két impulzus kibocsátása között a radar vevőként működik: méri a visszavert jel 
intenzitását. A visszaérkező jelet visszhangnak, echónak nevezik. 

Egy-egy radarral 200-400 km sugarú körben lehet megfigyeléseket végezni, ezért 
Magyarországon az ország hossztengelyét figyelembe véve három radarállomást létesítettek: 

Pogányvár (Sármellék közelében) , Budapest – Pestszentlőrinc és Nyíregyháza – Napkor. 
Mindhárom meteorológiai radarral 240 km-es sugárban, 15 percenként végzik a 

horizontális és vertikális méréseket, különböző magasságoknak megfelelő szögeken. Egy-egy 
mérési folyamat 3-6 percig tart, attól függően, hogy hány magassági szögben végeznek 
mérést. A három Magyarországi radar méréseit ún. kompozit képen foglalják össze. 

Az impulzusok kisugárzása és visszaverődése között eltelt időből határozható meg a 
megfigyelt objektum távolsága. Ha ismerjük a radarantenna pozícióját, akkor a felhő pontos 
koordinátái is kiszámíthatók az 1. ábránál feltüntetett módon. Néhányszor 100 m-es térbeli és 
néhány perces időbeli felbontással nyomon követhető a felhők mozgása, fejlődése, adatokat 
kaphatunk a különböző típusú hidrometeorok koncentrációjáról, alakjáról és 
halmazállapotáról. 

 
2. ábra. Kompozitkép 2007. 06. 21 15: 30 UT 

A meteorológia szóhasználatában hidrometeornak nevezzük a különböző méretű és 
formájú vízcseppeket és jégrészecskéket. Egy paraméter meghatározásához 30-80 db 
visszaverődés átlagolása szükséges. A visszavert jel erőssége függ a sugárzást visszaverő 
részecskék alakjától, koncentrációjától, halmazállapotától és méretét. A visszavert jel 
erősségéből arra következtethetünk, hogy milyen fejlődési fázisban van a felhő, és hogy 
mennyi csapadék hullik belőle. 
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A radarhullámok szóródása miatt az antenna által kisugárzott energiának csak kis része 
érkezik vissza. A kisugárzott és vett energia között 17 nagyságrend a különbség, tehát igen jó 
erősítő kell az echó felerősítéséhez. 

 

AZ IDŐJÁRÁSI RADAROK ALKALMAZÁSI TERÜLETEI: 
 A mindennapi meteorológiai megfigyelőrendszer része (A földfelszíni mérőhálózat 

nem elég sűrű ahhoz, hogy általa megbízható adatokhoz jussunk a mezoskálájú 
vagy konvektív folyamatokról). 

 Zivatarok és az őket kísérő széllökések ultrarövid távú előrejelzése. Példa: a 
balatoni viharjelző rendszer. 

 Zivatarok esetén a csapadékintenzitás és a kihullott teljes csapadékmennyiség 
meghatározása. 

Az időjárási radaroknak elsősorban lokális időjárási jelenségek (pl. zivatarok) 
detektálásakor és a nagy csapadékok által keltett árvizek előrejelzésekor van óriási szerepük. 

A radartérképekről leolvasható információk: A felhőrendszer időbeli és térbeli mozgása, a 
belőle hulló csapadék minősége és mennyisége és a zivatarzóna cellás szerkezete. 
 

 
3. ábra Egy squall line az USA keleti partvidékénél (Hatteras-fok) 

 

A RADAROK CSOPORTOSÍTÁSA 
Elhelyezés szerint: földfelszínen rögzített, repülőgépre ill. műholdra szerelt és mobil radarok. 
Működési elv szerint: Doppler-radar, polarizációs radar, akusztikus radar ill. lézerradar. 
 
Doppler-radar 

A kibocsátott és a visszavert jel közötti frekvenciakülönbségből a visszaverő tárgy 
sebessége meghatározható. A beérkező és kibocsátott jel frekvenciája különbözik, de nem ezt, 
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hanem a hullámok fázisát mérik meg úgy, hogy a kimenőjelet, mint referenciajelet tárolják és 
ha visszajön a jel, megnézik a fáziseltolódást. Impulzusonként megnézik a fáziskülönbséget. 
Ennek az időbeli változásnak az üteme arányos a sugár irányú sebességkomponenssel. 

A Doppler-radarral például meghatározható az esőcseppek vízszintes irányú sebessége. 

Polarizációs radar 
Két adó-vevő rendszert alkalmaznak. A kisugárzott és a visszaverődő hullám 

polarizációjának változását mérik. Két egymásra merőleges (vízszintes és függőleges) síkban 
rezgő elektromágneses sugárzást bocsátanak ki. A különböző síkokban visszavert sugárzás 
intenzitása ismeretében alak és halmazállapot alapján szétválaszthatók a felhő- és 
csapadékelemek. A polarizációváltozás ismeretében a felhőt alkotó cseppek átlagos méretére, 
a méret és az alak jellemzőire, a részecskék térbeli orientációjára, térbeli eloszlására, 
halmazállapotára lehet következtetni. Hatósugaruk néhány 10 km, viszonylag költségesek. 

 
Akusztikus radar 

A légkör azon tartományaiban is mérhető vele a levegő sebessége, amelyben nincsenek 
csapadékelemek. 

 

Lézerradar (LIDAR= Light Intensity Detection and Ranging) 
A légkörben található aeroszol részecskék megfigyelésére használják a látható vagy infra-

tartományban (0,3-10 µm).   

 
4. ábra. Egy viharos éjszaka Indiana, Kentucky és Tenessee államok felett 

NEFELA 
Egy speciális alkalmazás a Dél-Dunántúlon: a NEFELA regionális jégeső-elhárítási 

rendszer. 1991-ben hozták létre az ország jégverés által legveszélyeztetettebb vidékei, 
Baranya, Somogy, Tolna megyék védelmére. Előtte, 1976-tól rakétás jégelhárítás működött a 
hatos úttól délre fekvő területeken. A radarállomás a Pécs közelében fekvő Hármas-hegyen 
található, hatótávolsága 256 km. A radartérképek kiértékelése után innen riaszthatnak 141 
generátorállomást a régió területén.  
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A jégeső-elhárítás működési elve: 
A talajgenerátorokból kiáramló ezüstjodid (AgI) - kristályok a felhőkbe jutva meggátolják, 

hogy túl nagy jégszemek képződjenek. Az ezüstjodid-kristályok a vízpára számára 
kondenzációs magvakként működve elősegítik azt, hogy sok apró jégkristály jöjjön létre 
kevés, nagy jégszem helyett. Így a lehulló jégszemcsék kisebbek lesznek, vagy még a földet 
érés előtt elolvadnak, és nem tesznek kárt a mezőgazdasági kultúrákban. Átlagosan azt lehet 
mondani, hogy a kezdetben 2-3-4 cm-es jégszemek végső méretét megfelezi a technológia. 

A beavatkozást a zivatarok, érkező időjárási frontok előtt legalább 2 órával előbb meg kell 
kezdeni. Éves szinten egy generátor 200-250 órát üzemel. Általában az összes generátort 
bekapcsolják, de szakaszos üzemeltetést is alkalmaznak az aktuális időjárási helyzetnek 
megfelelően. A módszer hatékonyságát növeli, hogy a horvát jégeső-elhárítás szervesen 
kapcsolódik a védett területhez. 1997-ig 600 db generátort telepítettek a Dráva és a Száva 
közötti területre. A klímaváltozás hatása: megfigyelhető, hogy az utóbbi évtizedben a 
jégesőképződés és a jégeső-gyakoriság felerősödött a légköri felmelegedés következtében. 
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* * * 

 

WHAT THE RADARMAPS TELL US ABOUT… 

ABSTRACT 
Emphasizing connections between physics and everyday life in the classroom can help to 
make physics more popular. To achieve this goal, teachers have several alternatives. One of 
them (cooperating with geographical education) can be the demonstration and analysis of 
meteorological radar maps which are freely accessible online. As examples for applications 
of electromagnetic waves, the following topics can be covered: the principles of how a 
meteorological radar operates, how the radarmaps are made, and what kinds of information 
it can provide us. 
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BEVEZETÉS 
A csillagászat tanítása során a tanárnak sajátos módszertani ellentmondással kell 

szembesülnie.  Az égi objektumokról tanítani, és tanulni az osztályteremben kell, de biztosan 
állíthatom, hogy ez ott nem igazán izgalmas, és nem is elég hatékony. A csillagászat a szabad 
égbolt alatt válhat a diákok számára élményszerűvé. Olyan kísérleti, észlelési programot 
állítottam össze, ami annak ellenére, hogy nem illeszthető be a hagyományos délelőtti 
órakeretek közé, a tanár és a diákok részéről egyaránt extra esti időbefektetést igényel, de 
reményeim szerint mindkét fél részére megéri a plusz fáradságot. A tanár számára ez a munka 
első ízben lehet, hogy aránytalannak soknak tűnik, de ha ezáltal saját maga is megszereti a 
csillagászatot, akkor könnyebben sikerül megkedveltetni azt a diákokkal is. 

 
Az észlelésekhez használt eszközök 
    A csillagász alapeszköze a távcső. A csillagászati távcsövek ma még általában hiányoznak 
az iskolai szertárakból. Ennek oka az, hogy a korábbiakban csak nehezen és magas áron 
lehetett beszerezni azokat.  Ez helyzet napjainkra megváltozott, és elérhetővé váltak az 
olcsóbb (harmincezer forint alatti) kínai gyártmányú távcsövek, amelyek minősége bőven  
megfelelő az igényesebb iskolai szakkörök észleléseihez is.   

A távcső kiválasztásakor érdemes a parallaktikus szerelésű (az egyik tengely a Föld 
forgástengelyével párhuzamos állásba hozható legyen) távcsöveket előnyben részesíteni. Ezek 
összeállítása kicsit nehézkesebb, de használat közben meghálálják a befektetett munkát. A 
következő kérdés, hogy tükrös vagy lencsés távcsövet válasszunk, hiszen kb. azonos 
árkategóriában mindegyik rendelkezésre áll. Én a konkrét munkám során Newton-távcsövet 
(tükrös távcső) választottam. 

 
Saját készítésű kiegészítő eszközök (kvadráns, napszűrő) 

A szögmérésre szolgáló eszközök - pl. kvadráns - az ókortól használt eszköze volt a 
csillagászoknak. Használata ma is tanulságos, nem is beszélve arról, hogy a csillagászati 
szakkör munkájába az eszköz házilagos elkészítése is beleillik.  A házilag készített kvadráns 
fotóját az 1. ábra mutatja. Az eszköz egy derékszögű szögmérő, amivel egy kiválasztott égi 
objektum horizont feletti magassága határozható meg. Vastagabb kartonlapból vagy rétegelt 
lemezből kivágunk egy negyed körlapot, aminek íve mentén 90-os szögbeosztást rajzolunk, a 
csúcsába fúrt lyukba függőónt rögzítünk. A használata rendkívül egyszerű: Ha a függőleges 
síkban álló kvadráns felső éle vízszintes, a függőón a másik,  függőleges él mentén lóg le és 
az ív 00 osztásvonalával esik egybe. Irányítsuk ezután a kvadráns előbb vízszintes élét egy 
horizont feletti kiszemelt pont (pl csillag) felé, a függőón fonala a kiszemelt pont horizont 
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feletti  magasságának szögét jelöli ki az ív mentén. Praktikus okokból érdemes a kvadránsként 
használt negyedkör sugarát 57,3 centiméternek választani, hiszen ekkor a körcikk kerületén 
egy centiméter egy foknak fog megfelelni, ezzel sokkal gyorsabbá válik a skálázás és a 
leolvasás is.  

 

 
 

 
 

 
.                

                                            1. ábra.  Házilag készített kvadráns 
Hasonlóan házilag elkészíthető eszköz a távcsőre felhelyezhető napszűrő. A napszűrő 

használata elengedhetetlen, ha a Napot akarjuk távcsővel megfigyelni (pl napfoltokat nézni). 
A napszűrő óvja szemünket az erős fényhatástól, de védi a lencsés távcsövek objektív-
lencséjét is. Napszűrő készen is kapható a távcsőboltokban, de sokkal olcsóbb (és a 
távcsövünkre is pontosabban illeszkedik), ha csak a fóliát vásároljuk meg és a távcső végére 
illő foglalatát fekete kartonpapírból házilagosan készítjük el. (Figyelem: a napszűrő minden 
esetben csak kereskedelemben kapható fóliából készülhet!) Ilyen napszűrőt mutat a 2. ábra. 
(A felhasznált Baader AstroSolar™ napszűrő fólia 2009-ben 10 Ft/cm2–es áron volt 
beszerezhető tetszőleges (négyzet alakú) méretben. A szűrő elkészítésének lépéseit hely 
hiányában csak vázlatpontok szintjén ismertetem. 

1. lépés: A távcső objektívjének kerületét lemérjük, és egy ennél két-három centiméterrel 
hosszabb élhosszúságú és tizenhat centiméter magasságú téglalapot vágjunk ki a fotóapírból. 

2. lépés: Ezt a téglalapot hajtsuk félbe, és illesszük az objektív köré kivűlről, majd 
rögzítsük tűzőgéppel a lehető legszorosabb helyzetbe. 

3. lépés: A már rögzített méretű henger nem visszahajtott oldalán az 2. ábra bal oldalához 
hasonlóan készítsünk visszahajtható „fülecskéket”, majd ehhez rögzítsünk egy megfelelő 
átmérőjű körlapot a fotópapírból, amely bőven érjen túl a „fülecskéken”. 

4. lépés: Készítsünk egy, az előző körlaphoz hasonló méretű fotópapír darab közepére az 
objektív belső méretével megegyező méretű lyukat, amihez a napszűrő fóliát kell rögzíteni. 

5. lépés: A fólia rögzítése után az esetleges kisebb rések elfedéséhez a belső oldalon az 
éleket ragasszuk le szigetelő szalaggal. 

6. lépés: A 4. lépésben készített kivágáshoz hasonló méretűt készítsünk el a 3. lépésben 
elkészített fedett tubusunk közepére, és ehhez illesszük hozzá a napszűrő fóliával (5. lépés) 
már egybeépített lapunkat. 

7. lépés: Ezzel el is készítettük napszűrőnket. 

 

EGYSZERŰ ÉSZLELÉSEK ÉS KÍSÉRLETEK 
Csillagászati kísérletek, észlelések számos szakkönyvben találhatók. Az alábbiakban olyan 

észleléseket javasolok, amelyek egy-két óra alatt elvégezhetők, és amelyekkel színesebbé 
lehetne tenni a csillagászat oktatását. A leírásban csak olyan bemutatások szerepelnek, 

1 
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amelyek egy alkalommal elvégezhetőek, azaz nem igényelnek visszatérő méréseket. A 
„kísérleteket” praktikus szempontok alapján csoportosítottam; külön foglalkozom a nappal 
végezhető és külön az éjjeli megfigyelésekkel, mindkét csoportban megkülönböztetve a 
távcső nélkül, ill. távcsővel végezhető észleléseket. 

 

NAPPALI CSILLAGÁSZAT - TÁVCSŐ NÉLKÜL 
Az egyik talán legtöbbet ismertetett csillagászati demonstráció a Naprendszer kicsinyített 

modellje Ez akkor igazán hasznos, ha a diákok közös munkában készítik el, tanári vezetéssel.  
A munka első lépése, hogy az iskolában – esetleg valahol a szabadban – egy kellően hosszú, 
lehetőleg egyenes utat keresünk, aminek pontos  hosszát lemérjük. Ez lesz az a méret, amire 
arányos kicsinyítéssel átszámíthatjuk a Naprendszeren belüli távolságokat. A modell célja a 
méretarányok érzékeltetése. Az átszámításhoz ad segítséget az alábbi táblázat, feltüntetve a 
Naprendszer adatait és egy képzeletbeli 100 m hosszú „folyosóra” arányosan kicsinyített 
méreteket. 
  Valódi távolság adatok Makett adatok 

  Távolság [km] 
Távolság 

[CSE] Átmérő Távolság Átmérő 
Nap 0 km 0,00 CSE 1 392 000 km 0 mm 23,59 mm 
Merkúr 57 900 000 km 0,39 CSE 4 878 km 981 mm 0,08 mm 
Vénusz 108 200 000 km 0,72 CSE 12 100 km 1 834 mm 0,21 mm 
Föld 149 600 000 km 1,00 CSE 12 756 km 2 536 mm 0,22 mm 
Föld-Hold 384 404 km 0,0026 CSE 3 476 km 7 mm 0,06 mm 
Mars 227 900 000 km 1,52 CSE 6 796 km 3 863 mm 0,12 mm 
Jupiter 778 300 000 km 5,20 CSE 143 800 km 13 192 mm 2,44 mm 
Szaturnusz 1 427 000 000 km 9,54 CSE 120 000 km 24 186 mm 2,03 mm 
Uránusz 2 869 600 000 km 19,18 CSE 52 290 km 48 637 mm 0,89 mm 
Neptunusz 4 496 600 000 km 30,06 CSE 49 500 km 76 214 mm 0,84 mm 
Plutó 5 900 000 000 km 39,44 CSE 3 500 km 100 000 mm 0,06 mm 
Voyager-1 16 246 560 000 km 108,60 CSE   275 365 mm   
Oort-felhő 14 960 000 000 000 km 100 000 CSE   254 km   
Proxima 
Centauri 40 000 000 000 000 km 267 380 CSE   678 km   
 

Folyosó mérete 100 m         
Arány szám  59 000 000 km 1 méter ennyi valódi km-nek felel meg. 

 

Jól látható az átszámított átmérő adatokból, hogy még 100 méteres modellméretben sem 
lehetséges a bolygók távolságaival együtt a bolygó-méretek hiteles vizuális ábrázolása, hiszen 
ez utóbbiak többsége már kicsínysége miatt nem érzékelhető. Ilyen esetben csak a bolygók 
távolságait jelöljük meg és a bolygók jellemzőit egy megfelelően elkészített adatlapon 
mellékeljük. A makett bemutatása nem csupán a fizikán belüli csillagászat oktatásában lehet 
fontos, hanem a földrajz egyes témaköreit is érintheti. A makett elvi elkészítése teljes 
mértékben beilleszthető a normál órarendbe. 

Igényes kivitelű és relatív nagy mérető Naprendszer-makett található Kecskeméten, ahol a 
helyi Planetárium gömbje képviseli a Napot, és attól távolodva és ahhoz arányított méretben 
bronz bolygó-szobrok találhatók város utcáin.  

A nappal távcső nélkül megfigyelhető objektumok száma csekély, gyakorlatilag csak a 
Nap, esetleg a Hold figyelhető meg a normál tanítási időszakban.  
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Szakköri munkában készíthetünk napórát. Az ehhez szükséges gyakorlati segítség 
szakkönyvekben és az interneten bőségben található.  

Függőleges bot déli árnyékát mérve meghatározhatjuk a földrajzi helyzetünket (Ez utóbbi a 
csillagok delelése alapján is meghatározható (l. később), a két módszer kiegészítheti egymást.  

A horizont közelében járó Nap látszólagos alakváltozását érdemes megfigyelni és a 
jelenséget magyarázni.  

 

A NAP MEGFIGYELÉSE  - TÁVCSŐVEL  
A Nap megfigyelése egy megfelelő távcső és a hozzá tartozó napszűrő segítségével 

biztonságossá és látványossá tehető. A napszűrő használata a közvetlen megfigyeléshez 
elengedhetetlenül fontos, hiszen anélkül távcsövön át a Napba nézni veszélyes. A Nap 
beállítása ilyenkor nem történhet a kereső távcső segítségével, azt is feltétlenül le kell takarni, 
helyette a tubus árnyékát kell minimalizálni (2. ábra).  

 
 
 

 

 

 

 

                                              2. ábra. Házilag készített napszűrő  
A Napon minden körülmények között jól látható a szélsötétedés jelensége. Ez azt jelenti, 

hogy a Nap képe a pereme felé feltűnően sötétebb, mint a belsőbb régiók. A szélsötétedésen 
kívül, ha szerencsénk van, napfoltokat is láthatunk a Nap felszínén. A napfoltok megjelenése 
periodikus (napfoltciklus), ezért nem mindig figyelhetők meg. A napfoltminimumok 
környékén alig találunk a felszínen napfoltokat, ilyenkor a Nap észlelése nem jelent igazán 
izgalmas programot (jelenleg ilyen időszakban vagyunk). 

 

ÉJJELI MEGFIGYELÉSEK - TÁVCSŐ NÉLKÜL  
Amennyiben lehetőség nyílik rá, hogy az osztállyal éjszakai (legalább a szürkület utáni 

egy-két órát beleértve) megfigyelést végezzünk, akkor már sokkal több égi objektumot tudunk 
megfigyelni. Távcső nélkül éjjel a legkönnyebben észlelhető „égi objektumok” a 
csillagképek, melyek bemutatásához jó segítséget kaphatunk a szakirodalomban [3]. A 
bolygókról röviden az éjjel távcsővel végezhető kísérleteknél lesz szó. 

Az egyik legősibb csillagászati művelet a helymeghatározás, amelyet bemutathatunk, ha 
ismerjük egy delelő csillag (ez, ahogy korábban 
utaltunk rá lehet a Nap is) horizont feletti 
magasságát és a delelés pontos idejét. 
Csillagkatalógus (szakkönyv vagy internetes 
adatbázis) továbbá saját készítésű kvadránssal 
végzett mérések meghatározható a földrajzi 
helyzetünk. 
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A földrajzi szélességet meghatározó összefüggés: 
  90 90       h h   , (1) 

melyben mért adatunk, az ábra szerint, a delelő csillag horizont feletti h magassága. 
Katalógusból származó adat a deklinációja (δ), míg a keresett adat a földrajzi szélesség (φ). 
Az (1) egyenlet csak deleléskor igaz. Megfelelően pontosan kell mérni a horizont feletti 
magasságot, azaz nem csak értékre pontosan, de a megfelelő időben is. Ezt legegyszerűbben 
úgy érhetjük el, ha valamilyen észak-déli tájolású falhoz (a meridián definíció szerint É-D 
tájolású) támasztva határozzuk meg az átmenetkori horizont feletti magasságot. A fal fogja 
biztosítani, hogy a csillag éppen a meridiánon haladjon át. A mérést a kvadránssal tudjuk 
végrehajtani. A mérés részletes ismertetése a cikk terjedelméhez mérten hosszú lenne, így a 
folytatástól, azaz a földrajzi hosszúság meghatározásától most eltekintek. 

 

ÉJJELI ÉSZLELÉSEK - TÁVCSŐVEL 
 

Az éjszakai távcsöves iskolai bemutatókra nyugodtan mondhatjuk azt, hogy lehetőségeink 
határa a csillagos ég. Természetesen túlzás lenne minden egyes csillagot megnézni a 
távcsővel, hiszen ez a diákjaink többségének rendkívül unalmas lenne. Éppen ezért a 
bemutatóra fontos előre alaposan felkészülni. A felkészülés átgondoljuk mit és milyen 
sorrendben fogunk bemutatni. A tervezésnél bizton számíthatunk a cirkumpoláris csillagokra, 
de érdemes tájékozódni, hogy látható-e a bemutató idején valamelyik bolygó, esetleg 
valamilyen aktuális égi jelenség.  során utána nézünk mi látható a bemutató idején az 
égbolton, mi lesz a bemutató sorrendje. A tartalmas bemutató fontos feltétele a távcső gyors 
beállítása, illetve átállítása az egyik égi objektumról a másikra. A távcső beállítását szintén 
gyakorolni kell. Mivel a távcsőbe mindig csak egy diák nézhet, a várakozók figyelmét az 
éppen megfigyelt csillaggal kapcsolatos adatok, érdekességek elmondásával, 
tudománytörténeti sztorikkal köthetjük le.  Ezekre is fel kell készülni, a szükséges adatokat 
kigyűjteni. Az alábbiakban a felkészülés legfontosabb lépéseihez adunk támpontokat 

Bolygó észlelések 
A bolygók szisztematikus megfigyelésének nehézsége –amint már említettük-  hogy 

idényjellegűek, ezért ezzel tervezni csak úgy érdemes, ha több alkalommal tudunk észlelni az 
osztállyal. Alkalmi bemutatókon arra szorítkozhatunk, ami az adott időpontban jól látható. A 
Naprendszer bolygói közül a Vénusz, a Mars, a Jupiter és a Szaturnusz kínál érdekes 
látnivalót. 

A belső bolygók közül a Vénusz érdemel figyelmet. Ezt egyrészt feltűnő fényessége, 
másrészt a Holdéhoz hasonló fázisváltozásai indokolják. A Vénusz fázisváltozásai a Hold 
fázisainak analógiájaként tárgyalhatók. A Vénusz népies elnevezése - „Esthajnalcsillag” – 
szintén magyarázatot, értelmezést kíván. 

A Mars jellegzetes vörös színe miatt érdekes. 

Ha lehetséges, feltétlenül érdemes bemutatni a Jupitert a négy Galilei-holddal. A holdak 
már kisebb távcsővel is jól láthatók. Nagyobb távcsővel a Jupiter légkörének sávos szerkezete 
is megfigyelhető. A Jupiter és a holdak megfigyeléséhez jól kapcsolható Galilei csillagászati 
munkásságának bemutatása, de utalhatunk Römer Olaf fénysebesség-mérésére is.  

A Szaturnusz távcsöves bemutatását jellegzetes gyűrűje teszi látványossá. A bemutatás 
előtt érdemes tájékozódni milyen állásban van a gyűrű, milyen látványra számíthatunk. Fel 
kell készülni a gyűrű anyagára, keletkezésére vonatkozó spontán kérdések megválaszolására 
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is. Az iskolai távcsővel végzett megfigyelés után érdemes felhívni a diákok figyelmét a 
Szaturnuszról készült profi felvételekre is, melyek az interneten bőséggel találhatók.  

Kettőscsillagok bemutatása 
A bolygók után a következő bárki számára látványos égi objektumok a kettőscsillagok, 

értve ez alatt optikai- és fizikai kettősöket. A bolygókkal szemben előnyük, hogy megfelelőt 
választva bármikor bemutathatóak, ötleteket a [2] irodalomból vehetünk. Például ilyen kettős 
lehet a Nagy-Göncöl rúdjának törésében található Mizar-Alcor kettőscsillag. 

Messier-objektumok 
Igazán látványos égi objektumok az úgynevezett Messier-katalógus objektumai, amely a 

legfényesebb mélyég-objektumokat tartalmazza. A katalógus egy hibától eltekintve azokat a 
nyílthalmazokat, gömbhalmazokat, ködöket és galaxisokat tartalmazza, melyek már az 1700-
as évekbeli viszonyok között is észlelhetőek voltak. Viszonylag könnyen megtalálhatóak, 
többségük elég fényes a gyengébb minőségű távcsövekhez is. Csillagászati kedvcsinálóként 
ajánlható a már szabad szemmel is megfigyelhető M31 (Androméda-galaxis) távcsöves 
bemutatása. Az Androméda-galaxis a Tejútrendszerhez legközelebbi spirál galaxis. Látszó 
mérete 160’x40’, látszólagos magnitúdója 4,9m, azaz tiszta időben szabadszemes objektum. 
Megfigyelhető az Androméda csillagképben a Kassziopeia csillagkép alatt. 

 

IRODALOM 
1. 1. Juhász András: Fizikai kísérletek gyűjteménye 3., Arkhimédész Bt. – Typotex 

Kiadó, Budapest, 1996 
2. 2:  Mizser Attila: Amatőrcsillagászok kézikönyve, Magyar Csillagászati Egyesület, 

Budapest, 2006 
3. 3. Rükl, A.: A világűr képes atlasza, Springer Hungarica Kiadó, Budapest, 1995 

 

 
* * * 

 

EVERYDAY ASTRONOMICAL OBSERVATIONS, 
EXPERIMENTS 

ABSTRACT 
In physics education there is a very important basic principle. Teachers must demonstrate as 
much as possible through experiments. However, when it comes to teaching astronomy the 
principle hardly comes true. There can be various reasons for this problem such as the lack of 
time and equipment or even the fact that many teachers have no practice in showing 
experiments in the field of astronomy. Now we are proposing a collection of astronomical 
experiments for schools. These experiments are interesting an can be used both in elementary 
and secondary schools. Some of them need telescope, others do not. Our aim is to bring 
astronomy closer to students.     
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BEVEZETÉS 
Ebben a rövid cikkben a Garay Gimnázium fizika szakkörének munkájáról számolunk be. 

A beszámolóval illusztrálni kívánjuk, hogy egy érdekes jelenség megfigyelése hogyan 
indíthatja el a tanulókat természeti jelenségek tudatos követésének útján, s a megfigyelések 
hogyan támasztják fel bennük az igényt észleléseik tudományos szintű rögzítése iránt. A 
következőkben időrendi sorrendben mutatjuk be a szakkör tagjainak munkáját és az egymást 
követő, egyre tudatosabb megfigyelések eredményét. 

 

A MOTIVÁLÓ HALODÖMPING 2009. FEBRUÁR 12-ÉN MAGYARORSZÁGON 
A halo az egyik legérdekesebb és legösszetettebb légköroptikai jelenség, amelyet a 

felhőkben lévő apró jégkristályokon megtörő fény idéz elő [1]. Ez tulajdonképpen az égbolton 
megjelenő íves szerkezetű képződmény, amely néha a szivárványhoz hasonló színekben tűnik 
elő. Többféle halojelenséget ismerünk, egy részük gyakori, más részük ritkán látható. Hogy 
melyik fajtája jön létre, több tényező függvénye (pl. a jégkristályok alakja, állása, térbeli 
elhelyezkedése, egységes vagy kevert volta, stb.). A halok leggyakrabban magas szintű 
felhőzeten jönnek létre (cirrusz, cirrosztratusz). 

A vízmolekulák a fagyás során szabályos hatszöges kristályrácsba kapcsolódnak össze, 
makroszkópikus alakjuk, többnyire lapos lemez, vagy hosszúkás oszlop formájú. A képződő 
kristály alakja függ a keletkezés helyének fizikai körülményeitől (hőmérséklet, relatív 
páratartalom). A kristályok lapjainak egymáshoz viszonyított szöge bizonyos időjárási 
körülmények (szél, légnyomás változásai) hatására változhat, így a kristályok alakja a 
szabályos hatszöghöz képest torzulhat. Így jönnek létre a csonkagúla alakú ill hatszöges 
lapokból összetett piramidálisok. 

Ritka, igen szép halojelenség volt látható Magyarország területéről 2009. február 12-én, 
csütörtökön, szinte egész nap. A jelenség kiemelkedő voltát az adta, hogy komplex volt, 
többféle légköroptikai tünemény ugyanis eléggé ritkán látható egyszerre. Kalocsán nyolcvan 
évvel ezelőtt, 1929. február 3-án figyeltek meg hasonló jelenséget. A jelenség érdekességéhez 
hozzátartozik, hogy hazánk különböző területein más-más formában volt látható. Szekszárdon 
a Garay János Gimnáziumban a dél körüli tanítási órák egyik szünetében vettük észre, hogy 
valami szokatlan dolog tűnt fel az égen, bár a tőlünk látható jelenség nem volt rendkívüli 
látványosságú. Csak egy felső érintőív látszott, melyet tanulóink is megfigyelhettek és 
amelyet le is fényképeztem. 

Hasonló érdeklődésű ismerőseimmel felvéve a kapcsolatot az derült ki, hogy az ország 
más-más tájain a szakirodalomból jól ismert, ritkán látható alakzatok tűntek fel az égbolton, 
de rohanó világunkban csak kevesen vették észre a jelenséget, s még kevesebben rögzítették 
ill. dokumentálták azt. Összegyűjtöttem az országos láthatóság adatait, fizikaórákon ezeket 
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bemutattam a tanulóknak, nem is gondolván arra, hogy ezzel milyen pozitív folyamatokat 
indítok el a fizika iránti érdeklődés növelésének irányában. Elősegítette ezt az is, hogy a 
nevezetes 12-i esemény után még napokig olyanok voltak a légköri viszonyok, hogy a 
komplex jelenség bizonyos elemei fel-feltűntek az égen. Mire a március 12-i diáknapra sor 
került, amikor az egész iskola diáksága értesülhetett a dologról, közvetlen tanítványaim már 
többet tudtak róla. A természet kegyessége folytán aznap reggel közel két órán keresztül ismét 
megfigyelhető volt egy feltűnő halojelenség, amelyet lefényképeztem és a délelőtti 
előadásomban már benne is volt az alábbi fotó. A fénykép közepén látható fekete korongot a 
Napot kitakaró tárgy idézi elő, hiszen a Nappal szemben kell a felvételt készíteni. 

 

 
1. ábra. Halojelenség 2009. március 12-én. Fotó: Döményné Ságodi Ibolya 

Diákjaim azonban még nem voltak olyan éles szeműek és nem vették észre iskolába jövet a 
jelenséget. Ekkor határozták el néhányan, hogy „riadóláncot” alkotnak, így elegendő egyetlen 
tanulót értesítenem és máris mindenkinek meglesz a lehetősége, hogy megfigyelhesse ezeket 
a fénytüneményeket. Néhányan a fotón történő rögzítés mikéntjéről is érdeklődtek. A tavaszi 
szünetben és a júniusi hidegfront átvonulások idején bekövetkező halojelenségeket már 
sikerült a tanulóknak is megfigyelni ill. lefényképezni. 

A tudományos kutatásban a légköroptika területén a magyar megfigyelők február 12-i 
felvételei alapján sikerült bizonyítani egy már korábban felállított elméletet: 

Les Cowley - Optics Picture Of the Day (OPOD), http://www.atoptics.co.uk/fz196.htm  
 

GLOBE AT NIGHT 
A februári égi tünemények megismerése után tanulóimmal úgy döntöttünk, hogy 

bekapcsolódunk a Globe at Night nemzetközi programba, amely a környezetszennyezésen 
belül a fényszennyezésre hívja fel a figyelmet. 

A felkészülést égboltismereti gyakorlatokkal kezdtük. A diákok megtanultak tájékozódni a 
csillagos égen, megtanulták a késő téli, ill. kora tavaszi csillagképeket, megismerkedtek a 
fényrend, a magnitúdó fogalmával. Begyakorolták a határfényesség becslést az Orion 
csillagkép segítségével. A becslés nagyon egyszerű: az Orion csillagképet kell felkeresni az 
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égbolton és a szabad szemes látványt összevetni egy térképsorozattal. A legjobban illő ábra 
egyben jelzi a határfényesség kerekített értékét.  

Nagyban segítette munkájukat a Magyar Csillagászati Egyesület által kiadott 
összehasonlító térképsorozat, melyen fényrendenként feltüntették az összes látható csillagot 
az Orionban és némi szöveges jellemzést fűztek az egyes határfényesség értékekhez. 

A márciusi égboltismereti gyakorlatok alkalmával üzembe helyeztük a gimnázium 
fizikaszertárában fellelt régi távcsövet, amelynek az optikája jó, ha megfelelő célra 
alkalmazzák. Ez a cél lehet a bolygók és a Hold ill. a Nap megfigyelése. Problémát jelentett 
azonban a kiszáradt és elöregedett állványzat, valamint a korszerűtlen okulárok, amelyek 
nagyon szűk látómezőt biztosítottak. 

Az égboltismereti gyakorlatok után elérkezett a mérési időszak: március 16-28. Tanulóim 
regisztráltak a program honlapján és alkalmas estéken becsléseket végeztek. (A 19 órától 21 
óráig végzett megfigyeléseket lehetett beküldeni a nemzetközi program magyar nyelvű 
honlapjára.) 

A hazai internetes oldal címe: http://fenyszennyezes.csillagaszat.hu 

A program elsődleges célja az volt, hogy felhívja a figyelmet az eltűnő Tejútra, a 
települések erősödő fényszennyezésére. Elegendő számú észlelés esetén a becslések reális 
képet adhatnak arról, hogy szabad szemmel nézve milyen állapotú az égboltunk. 

Mióta Magyarország bekapcsolódott a programba, minden esztendőben sok becslés 
történik az aktuális időszakban. 2008-ban az Egyesült Államok után a legtöbb megfigyelés 
hazánkból érkezett az amerikai központba. 

2009-es beküldött adataink rögtön meg is jelentek áprilisban Kaposvárott a középiskolai 
fizikatanári ankéton Kolláth Zoltán csillagász előadásában, aki hazánk fényszennyezettség 
viszonyait elemezte. 

 

EGY ÓRA A FÖLDÉRT 
A Globe at Night program utolsó napján, március 28-án, szombaton este zajlott az „Egy 

óra a Földért” elnevezésű akció, melyre felhívtuk a gimnázium többi tanulójának figyelmét is. 
Arra kértük őket, hogy aznap este 8 és 9 óra között minél több energiafogyasztót kapcsoljanak 
ki. Jó lenne, ha nem csak egy órára, hanem az egész év folyamán kikapcsolnánk azokat a 
berendezéseket, amelyeknek működésére igazán nincs is szükség. Nyilvánvaló, hogy egy 
órányi energiatakarékosság nem váltja meg a világot, de ha többen ráeszméltek arra, hogy ők 
is tudnak tenni valamit bolygónk jövője érdekében, akkor már nem volt hiába a felhívás. 

Nagyon vártuk azt, hogy az akció eredménye jelentkezik-e majd az égbolt 
határfényességének megváltozásában. Sajnos ezt nem tudtuk megfigyelni, mert aznap este 
éppen borult idő volt. 

 

SIDEWALK ASTRONOMY  („FLASZTERCSILLAGÁSZAT”), AVAGY SZÁZ ÓRA 
CSILLAGÁSZAT 

Elhatároztuk, hogy bekapcsolódunk a „100 óra csillagászat” elnevezésű nemzetközi 
kezdeményezésbe, amelynek lényege az volt, hogy április 2-5. között különféle csillagászat-
népszerűsítő programokat tartottak világszerte. A programban részt vevők felállították 
távcsöveiket valamilyen közterületen és az arra járóknak bemutatták az éppen megfigyelhető 
égitesteket. Mi is így tettünk három egymást követő estén keresztül. Szerencsénk volt, 
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langyos esték és derült egek vártak bennünket. A bemutatáshoz azonban a már említett régi 
távcsőnél könnyebben kezelhető, magántulajdonban lévő eszközöket vittünk ki a gimnázium 
előtti parkba. Szekszárdról a Szaturnusz és a Hold volt a bemutatási célra legalkalmasabb. Az 
éppen látható csillagképek szabad szemmel történő megismerése is népszerű programnak 
bizonyult. 

 
2. ábra. Csillagászati bemutató a gimnázium előtti téren 

A tanév végén egy kirándulás alkalmával megnéztük a Kalocsai Érseki Könyvtárban a régi 
csillagászati könyvekből készült kiállítást, a 100 éves szegedi víztoronyban lévő fizika- és 
technikatörténeti bemutatót, valamint ellátogattunk a Szegedi Egyetem csillagvizsgálójába is. 
 

 
3. ábra. Fizikai kísérleti bemutató a szegedi víztoronyban 
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ÁLTALÁNOS ISKOLAI FIZIKATANÁRI ANKÉT, SZEKSZÁRD, 2009. JÚNIUS 
Felkérést kaptunk, hogy egy műhelyfoglalkozás keretében az általános iskolai fizikatanári 

ankéton mutassuk be a gimnáziumban folyó szakköri tevékenységet. A halojelenségek 
általam történt általános bemutatása után tanítványaim elmesélték élményeiket a témával 
kapcsolatosan és bemutatták a saját maguk által készített fotóikat.  

 
4. ábra. Tanítványaim bemutatója a szekszárdi fizikatanári ankéton 

 

CSILLAGÁSZATI SZAKTÁBOR, BAJA, 2009. JÚNIUS 29. – JÚLIUS 4. 
Bencze Krisztina és Visontai Flóra egy hetet töltöttek a bajai obszervatóriumban, ahol 

megfigyeléseket végeztek és elméleti ismereteiket is bővítethették. 
Látogatásomkor éppen egy majdnem teljes éjszakás észlelésen voltak túl, napközben 

megfigyelték a Napot és spektroszkóppal tanulmányozták a színképét. A tábor sikerességét az 
is bizonyítja, hogy augusztusban és az őszi szünetben csillagászati utótáborban ismét 
találkoznak Baján a résztvevők. 
 

 
5. ábra. Bencze Krisztina és Visontai Flóra a csillagászati táborban 
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A NYÁRI VULKÁNKITÖRÉS KÖVETKEZMÉNYEINEK MEGFIGYELÉSE 
Napkelték és napnyugták alkalmával megfigyelhetők voltak a Szaricsev vulkán kitörésekor 

a sztratoszférába került és ott eloszló vulkáni hamu és por rétegei, amelyeket sikerült 
júliusban fényképen is megörökíteni. 

 

ÖSSZEGEZÉS 
    A szakkör tevékenysége mutatja egyrészt, hogy egy látványos égi jelenség kiváló 
motivációs tényező lehet a fizika iránti érdeklődés növelésében, másrészt azt, hogy a tanulók 
aktivitása megfelelő segítség mellett tovább terjeszthető a megfigyeléstől a szakirodalmi 
ismeretek összegyűjtése és a számítógépes feldolgozás felé. Úgy érzem a csillagászati szakkör 
tevékenysége segít a tanórai munkában és a többi tanuló érdeklődésének felkeltésében is. 
 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
Köszönetemet szeretném kifejezni témavezetőmnek, Tasnádi Péternek a munkámhoz 

nyújtott szakmai segítségéért és támogatásáért. 
 

IRODALOM 
1. Czelnai Rudolf: Bevezetés a meteorológiába, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 

2004. 
2. Réthly Antal (szerk.): A légkör, Kir. Magy. Term.tudományi Társulat, Budapest 

1939. 
 

 
* * * 

 

EYES LOOKING AT THE SKY IN THE GARAY GRAMMAR 
SCHOOL 

 

ABSTRACT 
After the demonstration of spectacular atmospheric optical phenomena in February 2009, one 
group of students got interested in the observation of atmospheric optical phenomena and of 
the night sky. They learned how to orientate themselves in the starry sky and they became 
capable of introducing other people to it. They got to know how they have to document their 
observations with scientific correctness. A demand was developed inside them to follow the 
new achievements of science. 
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A SOKHASZNÚ HUNVEYOR AZ OKTATÁSBAN 

Bérczi Szaniszló1, Hegyi Sándor2, Hudoba György3, Lang Ágota4, Magyar 
Irén5 

1ELTE, Anyagfizikai Tanszék, 2PTE, Informatika és Általános Technika Tanszék, 
3BMF, Regionális Oktatási és Informatikai Központ, 

4Széchenyi István Gimnázium, Sopron, 5Eötvös József Gimnázium, Tata 
1bercziszani@ludens.elte.hu 

 
 

A HUNVEYOR ÉS AZ ŰRKUTATÁS 
A Hunveyor használatával azok számára is megismerhetővé válnak az űrkutatásban 

kifejlesztett konstrukciós eredmények, akik ilyenek közelébe sohasem juthatnak el. Ezért is 
fontos, hogy a megépített technológiai megoldások oktatáspedagógiai szempontból is jól 
áttekinthetők legyenek. A példaértékű megoldások megkonstruálása segíti a diákok 
szintézisszemléletének fejlesztését. Ebben fontos szerepet játszik az is, hogy számos 
technológia lekicsinyítve és más technológiák társaságában fordul elő a Hunveyoron. Ha a 
Hunveyort építő diák össze tudja hasonlítani az űrszondára kicsinyített űrtechnológiai 
megoldásokat a hétköznapok nagyméretű megoldásaival, akkor ezekből inspirációt nyerhet a 
kicsinyített méretű, más irányú továbbfejlesztésekre is. 

Nagy méretben már ismert technológiák (például manipuláló eszközök, kar, talajfúró, stb.) 
lekicsinyítése a Hunveyorra más szempontból is előnyös lehet a diákok szemléletére. A kicsi 
méretben élvezetes együttest alkotó technológiák útján más, a hétköznapokban unalmasnak 
tartott technológiákkal, például az anyagtudományi mérésekkel, egyes gyártási és mérési 
technológiákkal is mélyebb barátságot köthetnek a diákok. Ez azért fontos eleme a Hunveyor 
használatának, mert az anyagtudományi mérési technológiák és módszerek a XXI. század 
ipari és technológiai forradalom húzóágazatai.  

 

A HUNVEYOR ÉS AZ OKTATÁS 
A Hunveyor használatával egy újabb szerepkörben is hatékony oktatást tudunk 

megvalósítani. Ez a terület a környezettudomány, ahol szintén hiányzik a sokoldalúan 
fölhasználható oktatási eszköz. Azt már bemutattuk, hogy jelentős számú technológiai 
folyamatot tudnak modellezni az építők a gyakorló űrszondán. Ezek párhuzamos működése 
fölismerhetővé teszi azt, hogy a környezetben is nagy számú párhuzamosan működő folyamat 
hat a Hunveyorra. Ezek az együttesen ható eseményszálak egyszerre tanulmányozhatók a 
Hunveyor modellen.  

A Hunveyorra ható és a Hunveyor által végzett mérésekben jelentkező folyamatok a 
vizsgált jelenségeknek két különálló csoportját alkotják. A Hunveyorra ható folyamatok a 
környezet folyamatai. Áramlások, porlerakódások, fény hatására történő fölmelegedés vagy 
elektromos feltöltődés. Ezek a jelenségek a környezettudomány problémakörébe tartoznak. 
Másrészt a Hunveyorra épített mérési technológiák a vázelemek működésétől az egyes mérő 
beavatkozó szenzorokig a Hunveyor rendszerét, technológiai folyamatokat képviselnek.  

A Hunveyor használata lehetővé teszi azt, hogy a gyakorló űrszonda műszerparkjának 
folyamatait és a Hunveyor körül zajló természeti folyamatokat együttesen vizsgálják a diákok. 
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Az együttes vizsgálat során a kétféle folyamatcsoportot össze is hasonlítják. Két komplex 
folyamatcsoport összehasonlítását jelenleg más eszközzel nem tudják elvégezni, csak a 
Hunveyorral. A Hunveyorral végzett méréskor a Hunveyor műszerparkjának különböző 
részeit a természettudományi szaktantárgyak: a kémia, a fizika, a biológia, a földtudomány is 
hasznosíthatják, de kapcsoltan az informatikai technológiákkal. A környezeti áramok 
jelenségcsoportjainak vizsgálatánál szintén a a természettudományi szaktantárgyak részére is 
gyűlik ismeret, de ezek az ismereti területek nem csak elválasztva, külön-külön jelennek meg, 
hanem az egységes egészként működő környezeti áramlások részfolyamataiként. A Hunveyor 
műszeregyüttes a komplex működés bemutatásának igényével is megjelenik, és szerephez 
jutnak az egyes mérő alrendszerek is. A környezeti áramlások (pl. egy vihar folyamatai) is 
megjelennek, s ezek is szétválnak mérhető részfolyamatokra. A részt és az egészet láttatja 
tehát a Hunveyor üzemeltetése egy komplex szimuláció során is, és ezt a diákok fokozatosan 
megismerik a munka és annak elemző földolgozása útján.  

 

A HUNVEYOR ÉS A KOMPLEXITÁS 
Összegezve tehát a komplexitási hasznosítást: a Hunveyor egyszerre modellezi a 

technológiákat és segít mérni a planetáris környezeti áramlásokat. A természeti áramlásokat a 
természettudományok írják le: a légkörieket a meteorológia, a vízkörzésieket a hidrológia, 
stb.) Az iparban folyó anyagáramlásokat a technológiai tantárgyak is elemzik, de a két fő 
folyamattípus összekapcsolását, kölcsönhatásainak vizsgálatát, modellezését egyszerre csak a 
Hunveyor gyakorló űrszondán mutathatjuk be.  

Ezt a komplexitást még színesebbé teszi az, ha a környezet távoli. A Hunveyor elhelyezése 
egy tesztelési terepen, egy már ismert és ezért modellezhető planetáris környezetben 
("Holdon", "Marson") újabb megismerési formákat von be a Hunevyorral végzett oktatásba. 
Nemcsak a földrajzi, földtudományi és anyagtudományi ismereteket kapcsolja össze, hanem 
elmélyíti ennek a kapcsolatnak a sokrétűségét. Ennek egyik jól bemutatható területe a 
Hunveyor segítségével az anyagtudomány. A bennünket körülvevő anyagok szerkezetének 
számos szerveződési szintje nem látható közvetlenül. Egyes tantárgyakban a 
preparátumkészítés az első lépés ahhoz, hogy műszerek segítségével az anyag mélyebb 
szerkezeti szintjei felé eljussunk. Ilyen munka például a kőzetek szövetének vizsgálata. Az 
anyagok szerkezetének oktatását élményszerűvé teszi, ha az első lépéseket a saját készítésű 
Hunveyor gyakorló űrszonda segítségével teszi meg a diák.  

 

A HUNVEYOR ÉPÍTÉSE ÉS FEJLESZTÉSE 
Újabb fölhasználási területet nyit meg az oktatásban az, ha az elkészítés folyamatát is 

elemezzük. A Hunveyor űrjármű modellen folytatott építési munka is összetett technológiai 
folyamat, ezért összefoglalható gyártási folyamatábrán. A gyártási folyamatábra a 
műveletsorok térképe, melyen az idő függvényében láthatjuk a munka fázisait. Az oktatási 
pedagógiában megjelenő szintézismódszerhez és a technológiák összehasonlító módszeréhez 
is közel áll a Hunveyor gyakorló űrszondán végzett fejlesztő munka. A művelettérkép 
nemcsak sorba, hanem összképbe is rendezi a szakaszonként és külön-külön végzett építő 
műveleteket. A munka elemzésének a végeredménye az is, hogy a diákok jobban átlátják és 
megjegyzik az egyes munkafolyamatokat, a részfolyamatok egymáshoz való viszonyát. A 
műveletek térképen elfoglalt helye szerint a diák nemcsak átlátja, hanem memorizálja is az 
egyes műveleti lépéseket. Képet alkothat a nagy munka egészéről, és részeiről is de a reájuk 
halmozott részletismeretek nélkül. Megismerheti tehát a munkafolyamat ábrázolási 
hierarchiákat is. Ez pedig előnyösen formálja nézeteit abban az irányban, hogy minden 
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rendszert egy jól megragadható szinten érdemes először áttekinteni, fölösleges részletek 
elhagyásával. A szerkezeti hierarchia tehát a diákban formálódó rendszerszemlélet része lesz. 
Ez a hierarchia ugyanúgy vonatkozik az anyagokra is, melyek tulajdonságait fölhasználja az 
építés során és a technológiákra, melyek segítségével az építést végzi. 

 

A HUNVEYOR ÉS AZ ISMERETEK SZINTÉZISE 
A Hunveyor oktatásban betöltött szerepe tehát nem csak úgy jelenik meg, ha a különféle 

természettudományos és technológiai ismereti területeket külön-külön szemléljük. Döntő 
előnyei akkor válnak megfoghatóvá, ha az egymástól tantárgyakban elválasztott ismeretek 
egységes konstrukciós szemléletben öltenek testet. A Hunveyor építése során végzett építő és 
konstruáló komplex munkák során tapasztalhatjuk, hogy a tudás, amit a Hunveyor építése 
közvetített, szintézis formájában is megjelenik. Az iskola világában rendszerint távol eső 
természettudományos, anyagtechnológiai, informatikai és méréstechnikai ismeretek között 
így a Hunveyor építésével végzett munka szintézist teremt. Tudjuk, hogy a távoli 
tudományterületek megismerése, összekapcsolása az új évezred nagy kihívása. Az űrkutatás 
az egyik olyan tudományterület, amely már évtizedek óta használja a szintézisnek ezt a 
lehetőségét, s számos programjával a tudományterületek összekapcsolását, (mérésben, 
műszerépítésben) és egyre újabb kapcsolatok lehetőségét igényli és sugallja.  

A Hunveyor megépítése, használata és fejlesztése nyomán már nem szigetként áll egy-egy 
ismereti tartomány, hanem fokozatosan összképbe rendeződik. Ha a Hunveyor kísérleti 
gyakorló űrszonda modell használatának előnyeit akarjuk megfogalmazni, akkor erre a 
szintézisteremtő szerepre kell rámutatnunk a leghangsúlyozottabban.  

 

KÉPEK A HUNVEYOR MODELLEKRŐL ÉS TEREPGYAKORLATI 
HASZNÁLATUKRÓL 

Ábráinkon néhány képpel illusztráljuk a Hunveyor és Husar kísérleti űrszonda modellek 
építésének eddigi eredményeit. 

   
 
   Surveyor makett az LPI-ben, Houstonban.   A Hunveyor-1 az ELTE-n rendezett Űrnapon. 
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A Hunveyor-4 a galgahévízi terepgyakorlaton. A Husar-2d az utahi MDRS terepgyakorlaton 

 
 

   
 

A Husar-5 a talaj pH-ját méri. A Husar-9 kőzeteket azonosít a szövetük alapján. 
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Hunveyor-Husar-1 az ELTE TTK-n a terepasztalon kőzetek között (1999) 
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* * * 
 

THE MULTIFUNCTIONAL HUNVEYOR IN EDUCATION 

ABSTRACT 
The Hunveyor is an experimental space probe model which can be built as a modular system 
for educational purposes. It may have a multifunctional role in the education and teaching 
practice of various technology, informatics and science subjects. One of the main goals of its 
use is making students get acquainted with such a multiple, developable, complex system 
which consists of subsystems that can also be built together by the students themselves and it 
can be operated by the students as well.  
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A SZINKRONIZÁCIÓ, MINT KOLLEKTÍV JELENSÉG 
Számtalan természeti és társadalmi jelenség során meggyőződhetünk arról, hogy 

nagyszámú egyed közös (kollektív) viselkedése minőségileg új és érdekes jelenségeket 
eredményez. Ezen jelenségek általában nem nyilvánvaló következményei a rendszert alkotó 
egyedek tulajdonságainak. A rendszer egészét jellemző nemtriviális viselkedést kollektív 
jelenségnek nevezzük, utalva arra, hogy a furcsa viselkedés a rendszert alkotó egyedek közti 
kölcsönhatásból, illetve az egyedek nagy számából adódik. A fentiek alapján könnyű 
megsejteni, hogy  a kollektív viselkedések egy nagyon tág jelenségcsoportot képviselnek, és a 
fizika klasszikus modelljei és módszerei  hasznosnak bizonyulnak ezen jelenségek leírására is. 
Egymással kölcsönható ingaórák vagy oszcilláló áramkörök szinkronizációja talán a 
legismertebb kollektív viselkedés. 

A következőkben oszcillátornak fogunk nevezni minden olyan rendszert, amelynek 
periodikus dinamikája van. Nem csak fizikai, hanem biológiai rendszerek is lehetnek 
oszcillátorok. Az oszcillátorok szinkronizációja a legtöbb fizikusnak azt jelenti, hogy a 
rendszert alkotó egyedek fázisai azonosak és időben azonosak is maradnak. Ezen dinamikus 
állapot azonban a szinkronizációnak csak az egyik lehetséges formája. Bizonyos esetekben, 
például, ha az oszcillátorok közti fáziskülönbség marad időben állandó, a rendszert –jogosan- 
szintén szinkronizáltnak tekinthetjük. A feladat lehet ennél sokkal bonyolultabb, ugyanis 
nagyon sok oszcillátor esetén nincs egy jól értelmezett fázis, hiszen oszcillátornak  lehet 
tekinteni bármely  komplex periodikus (ciklikus) folyamatot. Másfelől a fentebb értelmezett 
tökéletesen szinkronizált állapotokon kívül létezhetnek részlegesen (parciálisan) szinkronizált  
állapotok is, ahol az oszcillátorok fázisai nagyrészt vagy csak megközelítően azonosak. Egy 
oszcillátor-sokaság szinkronizációjának a jellemzésére egy q rendparamétert vezetünk be, ami 
általában egy 0 és 1 közötti szám. A rendparaméter a szinkronizáció fokát jellemzi, 1q  a 
tökéletesen szinkronizált állapotnak felel meg, 0q  bármely fajta szinkronizáció hiányát 
jellemzi és a 10  q  esetben részleges szinkronizáció van. A rendparaméter megválasztása 
nem mindig egyértelmű és nagymértékben függ az oszcillátor-sokaság tulajdonságaitól.  

Ebben a dolgozatban azon eseteket tárgyaljuk, amikor a sokaságot alkotó oszcillátorok 
rendszerében nincs egy “karmester” aki egy közös ritmust diktálna. Ilyen esetekben spontán 
szinkronizációról beszélünk. A spontán szinkronizáció nagyon gyakori jelenség. Számos 
természeti és szociális rendszerben megfigyelhető: mechanikailag kapcsolt ingák és 
metronómok, kapcsolt elektronikus rezgőkörök, tűzlegyek periodikus felvillanásai dél-kelet 
Ázsiában, tücskök ciripelése, békák brekegése, együtt élő nők menstruációs ciklusainak 
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egybeesése, vastaps, kémiai reakciókban levő oszcillációk és egymástól távoli viharmagokban 
a villámlási aktivitás esetén, stb [1]. 

Tökéletesen azonos, egymással globálisan kölcsönható (mindenki mindenkivel) 
oszcillátorok spontán szinkronizációja triviális, ha az oszcillátorok közti kölcsönhatás 
fáziskülönbség-csökkentő jellegű. Azonnal belátható azonban, hogy a fent leírt rendszer a 
valóságban nem létezik, ugyanis tökéletesen egyforma egyedek nem léteznek. Jogos tehát a 
kérdés, hogy különböző frekvenciájú oszcillátorok szinkronizálódhatnak-e? Ha igen, akkor mi 
ennek a feltétele, és mi lesz a közös frekvencia, amit minden egyed felvesz?  A spontán 
szinkronizációnak egy erősen nemtriviális és érdekes megjelenési lehetősége az is, amikor 
különböző sajátfrekvenciájú oszcillátorok szinkronizálódnak anélkül, hogy egy direkt 
fáziskülönbség-csökkentő kölcsönhatás lenne az egyedek között. Ezen rendszerekben  a 
szinkronizáció egy optimiziácónak a melléktermékeként jelenik meg és ezen rendszerek 
lesznek majd különösen érdekesek számunkra. 

 

FÁZIS- ÉS PULZUSCSATOLT OSZCILLÁTOROK SPONTÁN 
SZINKRONIZÁCIÓJA.  

Kísérletileg megállapított tény, hogy nagyon sok ingaóra vagy metronóm  
szinkronizálódhat, annak ellenére, hogy sajátfrekvenciájuk különböző. Ennek a feltétele 
azonban az, hogy a köztük levő kölcsönhatás elég erős legyen. Egy sok oszcillátort tartalmazó 
rendszerre létezik egy kritikus kölcsönhatás-erősség, ami alatt a rendszer nem 
szinkronizálódik,  azonban ha az egyedek közti kölcsönhatás erőssége meghaladja ezt a 
kritikus értéket, akkor megjelenik a szinkronizáció. Minél eltérőbbek az oszcillátorok,  annál 
nagyobb a kritikus kapcsolás értéke. Ezt az érdekes fázisátalakulás-szerű jelenséget írja le a 
Kuramoto-modell [2].  

 A Kuramoto modell fáziskapcsolt rotátorok sokaságát tekinti. Tekintsünk N darab 
globálisan csatolt rotátort. A rotátorok k  körfrekvenciával rendelkeznek  és állapotukat a k  
fázisuk jellemzi. Kuramoto és Nishikava, Winfree [3] ötletét követve a rendszer időbeli 
evolúcióját egy kapcsolt elsőrendű differenciálegyenlet-rendszerrel közelítette meg. 
Modellükben az i-edik oszcillátor mozgásegyenlete: 
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ahol K az oszcillátorok közti csatolás erősségét jellemző állandó. Az (1) differenciálegyenlet 
jobboldalának az első tagja egy szabad (a többi oszcillátorral nem kapcsolt) oszcillátor 
fázisának a sajátfrekvencia szerinti konstans sebességű változását írja le, a második tag pedig 
a rendszerben levő többi oszcillátorral való kölcsönhatást modellezi. Az (1) szerint minden  
oszcillátor kölcsönhat minden más oszcillátorral egy fáziskülönbség csökkentő 
kölcsönhatással: ha kj    , a k-adik oszcillátor fázisa gyorsabban nő, ha meg kj   , akkor 
lassabban. Kuramoto és Nishikava nagy érdeme, hogy rájöttek arra, hogy ha a az egyedek 
közti kölcsönhatást harmonikus formában választják meg, a kapcsolt differenciálegyenlet-
rendszer szétválasztható egymástól független egyenletekké, és a szinkronizáltság fokát 
jellemző q rendparaméter átlagos értékére analitikus eredmények kaphatók. 
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0 és 1 közti mennyiséget tekinthetjük. A (2)-es képletben a szögletes zárójel idő szerinti 
átlagolást jelent. Nyilvánvalóan, ha a fázisok véletlenszerűen mutatnak minden lehetséges 
irányba, a rendszer nem szinkronizált és 0q , ha azonban a rendszer tökéletesen 
szinkronizált, a fáziskörön minden fazor egy irányba mutat, és ezáltal 1q . A Kuramoto- 
modell egzakt megoldása a termodinamikai határesetre vonatkozik ( N ), és azt az 
érdekes eredményt adja, hogy egy adott oszcillátorsokaság esetén létezik egy kritikus 

cK csatoláserősség. Ha cKK  , a rendszer nem szinkronizálódik és a stabil megoldás: 0q ; 
ha  cKK   a rendszerben részleges szinkronizáció jelenik meg, és a stabil megoldás: 

10  q . A cK  kritikus csatoláserősség az oszcillátorok sajátfrekvenciáinak a szórásától 
függ: minél különbözőbbek ezen sajátfrekvenciák (minél nagyobb a szórás értéke) annál 
nagyobb lesz cK értéke. A rendszerben egy érdekes fázisátalakulás-szerű jelenség 
tapasztalható, ezen fázisátalakulás sok szempontból hasonló a ferromágneses rendszerekben 
levő ferro-paramágneses fázisátalakuláshoz. A Kuramoto-modell magyarázatot ad tehát arra, 
hogy egy valós oszcillátor-sokaságban, ahol az oszcillátorok sajátfrekvenciái különbözőek, 
miért és mikor jelenhet meg bizonyos fokú szinkronizáció. 

Nagyon sok természetbeli oszcillátor esetén a fázis nem jól értelmezett mennyiség, és így 
az oszcillátorok kölcsönhatását nem a fázisok különbsége vezérli. Tekintsük például az ázsiai 
tűzlegyek esetét: egy tűzlégy fázisa nem értelmezhető, és a tűzlegyek egymásról csak a 
felvillanás (pulzus-kibocsátás) pillanatában szereznek információt. Feltehetően tehát az 
egyedek közti kölcsönhatás is csak a felvillanás időpontjában hat. A természetbeli 
oszcillátoroknak nagy többsége tüzelő jellegű (pl. a neuronok), és a kölcsönhatásuk ezen 
tüzelések által valósul meg. Ezen pulzuscsatolt oszcillátor-rendszerre is létezik egy egyszerű 
modell, amely elegánsan magyarázza a különböző sajátfrekvenciájú oszcillátorok 
szinkronizálásának a lehetőségét [4].  

A modell lényege az, hogy egy oszcillátor tüzelése a többi oszcillátor fázisát egy   
értékkel megnöveli. Ezáltal egyetlen egy tüzelés lavinaszerű folyamatot eredményezhet, 
amelyben nagyon sok más oszcillátor tüzelni fog. A rendszerben bizonyos fokú 
szinkronizáció léphet fel, amelyben az oszcillátorok együtt tüzelnek. A szinkronizáció fokára 
egy jól értelmezett rendparaméter a legnagyobb tüzelési lavina relatív mérete (a legnagyobb 
lavinában tüzelő oszcillátorok száma elosztva a rendszerben levő oszcillátorok számával). A 
kölcsönhatás erősségét a   paraméter jellemzi. A fent leírt pulzuscsatolt  rendszer úgy 
viselkedik, mint a Kuramoto-modell. Létezik egy c  krítikus csatolás, amely alatt a rendszer 
nem szinkronizálódik, és amely felett részleges szinkronizáció alakul ki. A kritikus csatolás 
értéke az oszcillátorok c

i  periódusainak a szórásától függ. Minél különbözőbb 
frekvenciájúak az oszcillátorok, annál nagyobb c értéke. 

 

TÖBBMÓDUSÚ PULZUSCSATOLT OSZCILLÁTOROK MEGLEPŐ 
SZINKRONIZÁCIÓJA 

Tekintsünk most olyan tüzelő jellegű oszcillátorokat, amelyek több módusban is 
működhetnek [5,6]. Vizsgáljuk először azt az egyszerű esetet, mikor ezen módusok a 
pulzuskibocsátás periódusában különböznek egymástól. Legyenek ugyanakkor az 
oszcillátorok valószerűbbek azáltal, hogy az oszcilláció periódusa is ingadozhat (fluktuálhat).  
Egy egyszerű absztrakt modell ezen oszcillátorokra a következő lehet. Egy oszcillátor 
periódusa három egymást követő, ciklusból áll: ... ACBA  A periódus első 
ciklusát (részét) jelöljük A-val, és legyen ez a dinamikának a véletlenszerű (sztochasztikus) 
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része, melyből a periódusingadozás származik.  Ezen A rész tekinthető úgy is, mind egy 
sztochasztikus reakcióidő.  

Jelöljük az A ciklus időhosszát A  -val, ami egy sztochasztikus (véletlenszerű) változó 
lesz. A dinamika B ciklusa legyen a periódus leghosszabb időtartama: B  és legyen ez az az 
időhossz, amit az oszcillátor periódusként követni szeretne. Az oszcillátor módusai abból 
származnak, hogy B  hossza különböző lehet. A legegyszerűbb eset az, amikor a B ciklus 
hossza csak kétféle lehet: BI vagy BII . Az egyszerűség kedvéért tételezzük fel, hogy 

BIBII   2 , vagyis létezik egy lassúbb módus, ( IIBB  ), és egy gyorsabb módus, ( IBB  ). 
Amikor az oszcillátor dinamikája a B részéhez ér, az oszcillátor dönthet, hogy melyik módust 
választja. A periódus utolsó, C, ciklusában történik a tüzelés. A tüzelés hossza legyen c , 
erőssége meg N/1 , ahol N a rendszerben levő oszcillátorok száma. Az i-edik oszcillátor 
pulzuskibocsátása tehát Nf i /1 , ha az oszcillátor a C ciklusban van, és 0if , ha az 

oszcillátor az A vagy B ciklusban van. A rendszerben levő összes pulzuserősség 



N

i
iff

1

. 

A fentebb értelmezett absztrakt oszcillátorok nagyon általánosak, és a természetben sok 
olyan rendszer található, aminek a dinamikája hasonló. Egy azonnali példa erre az emberi 
tapsolás [7]. 

Az eddig értelmezett többmódusú sztochasztikus és tüzelő oszcillátorok dinamikája 
egyszerű, de még nem értelmeztük a köztük levő kapcsolást. Tételezzük fel, hogy ezen 
többmódusú oszcillátor-sokaság célja az, hogy az f pillanatnyi összpulzus erősségét a 
rendszerben egy megszabott *f  érték körül tartsa. A rendszer tehát egyszerűen arra 
törekszik, hogy a tüzeléseket úgy optimizálja, hogy: *ff  . Az egyedek egyetlen  
szabadsági foka az, hogy a módusok között szabadon választhatnak. 

Egy egyed, miután befejezte az A ciklust, választhat, hogy a IB  vagy a IIB módust követi 
(1. ábra). Ha ebben az időpillanatban *ff  ,  az oszcillátor a rövidebb periódusú, IB módust 
követi, növelve ezáltal az egységnyi idő alatti pulzusok számát és ezáltal f értékét. Ha 
azonban *ff  , az oszcillátor a hosszabb periódusú, IIB módust választja, csökkentve az 
egységnyi idő alatti pulzusok számát és ezáltal f értékét. A fenti dinamikának tehát egy 
optimizációs célja van: a rendszerben levő összpulzus erősségét *f  környezetében tartani.  

 
1. ábra: Kétmódusú tüzelő oszcillátorok dinamikája 

Ami azonban ebben a rendszerben történik, az sokkal több, mint egy egyszerű optimizáció! 
Ha *f  értéke nagyon nagy, minden oszcillátor a IB  módust választja, az oszcillátorok össze-
vissza villognak és szinkronizáció nem jelenik meg. Ha *f  értéke nagyon kicsi, minden 
oszcillátor a IIB  módust választja, az oszcillátorok megint össze-vissza villognak és 
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szinkronizáció újból nem jelenik meg. A meglepetés az, hogy egy aránylag tág *f  
intervallumon az oszcillátorok elkezdenek a két módus között váltogatni és ilyenkor az 
oszcillátorok tüzelései részlegesen szinkronizálódnak, annak ellenére, hogy semmilyen 
fáziskülönbség csökkentő kölcsönhatás nincs az egyedek között és hogy az oszcillátorok 
sajátperiódusai különbözőek és időben fluktuálhatnak. 

A rendszer szinkronizációs fokát egy 1/ ppq   rendparaméterrel jellemezzük, ahol p egy 
olyan mennyiség, ami a rendszer f(t) jelének a periodicitását jellemzi, a 1p  pedig egyetlen egy 
egyed jelének  a periodicitását jellemzi a hosszú periódusú IIB  módusban. A rendszer 
periodicitása alatt itt azt értjük, hogy mennyire jól közelíthető az f(t) függvény egy tetszőleges 
periodikus függvénnyel [6]. Számítógép-szimulációs eredmények a q  rendparaméter átlagos 
értékére a 2a és 2b ábrán láthatók. A 2a ábrán az átlagos rendparamétert ábrázoljuk az *f  
függvényében különböző N számú oszcillátorból álló rendszerekre. A 2b ábrán rögzített *f  
esetén q  értékét ábrázoljuk a rendszerben levő oszcillátorok számának a függvényében. A 2a 
ábrán látható, hogy létezik egy olyan *f  intervallum, amelyen az oszcillátor-rendszer egy 
erősen periodikus összjelet ad, vagyis az oszcillátorok pulzusai szinkronizálódnak. A 
szinkronizáció megjelenése és eltűnése hirtelen történik és a Kuramoto-rendszerben 
megismert fázisátalakulásra emlékeztet. Érdemes felfigyelni arra tényre, hogy ezen 
szinkronizált állapotban 1q , ami azt sejteti, hogy a rendszer sokkal inkább periodikus mint 
egy egyed külön! A 2b ábrán az is jól látható, hogy az oszcillátorok számának a növelésével a 
rendszer periodicitása monotonon növekszik. A meglepetést okozó szinkronizáció mellett ez 
egy újabb érdekes eredmény, ami azt sugallja, hogy a periódusukban ingadozó 
oszcillátoroknak egy ilyenszerű kapcsolásával pontos és jó periodicitású oszcillátor 
készíthető. 

 

KÖVETKEZTETÉSEK 
A szinkronizáció nagyon általános kollektív jelenség, amely sok természeti és társadalmi 

rendszerben megjelenik. Itt „ízelítőként” bemutattunk néhány érdekes és meglepő eredményt 
valószerű oszcillátor-sokaságok esetére. Azon jelenségekre és modellekre fókuszáltunk, ahol 
sok oszcillátor kölcsönhatása során nemtriviális szinkronizáció alakult ki. 

 
2. ábra: (a) Fázisátalakulás-szerű szinkronizáció a kétmódusú oszcillátor sokaságban. 

(b) A szinkronizáció mértékének a változása a rendszerben levő oszcillátorok számának a 
függvényében.  

A tárgyalt modellek hasznosak lehetnek biológiai és társadalmi jelenségek megértéséhez és 
ezeknek modellezésére.  
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BEVEZETÉS 
Ha megkérdezzük az iskolában a gyerekeket, hogy mivel foglalkoznak a fizikusok ma, 

akkor olyan dolgokat kezdenek el sorolni, mint az elemi részecskék, a részecskegyorsítók, az 
antianyag, vagy a világ keletkezése, esetleg a görbült téridő alakja és tágulása. Vagyis csupa 
olyan dolgot, ami láthatatlanul kicsi vagy elképzelhetetlenül hatalmas, megfoghatatlan, a 
hétköznapi élettől nagyon távol áll, és az átlagembernek még arra sincs esélye, hogy legalább 
a kutatások végeredményét megértse. 

Pedig a ma dolgozó fizikusok jelentős része a hétköznapi élet jelenségeivel foglalkozik, 
olyanokkal, amelyek közvetlenül is érintenek bennünket. Például a környezeti áramlások, a 
szinkronizációs jelenségek, a földrengések, a különböző kaotikus mozgások, a hálózatok vagy 
a biológiai fizika néhány kérdése. 

Ilyen jelenségekkel nem találkozhatunk a tantervek „modern fizika” fejezeteiben. 
Legfeljebb érdekességként, magyarázatok nélkül kapnak említést az iskolában, rendszerint 
nem is a fizikaórán, hanem földrajzból, biológiából vagy számítástechnika-órán, noha 
megértésükhöz nélkülözhetetlenek a fizikai alapismeretek. 
     Az ELTE PhD-hallgatójaként azzal foglalkozom, hogy hogyan lehet ilyen jelenségeket a 
középiskolában „érdekesen és tartalmasan” megmutatni a gyerekeknek. Néhány terület 
felsorolása után a cikkben egy téma részletes kifejtését találhatjuk meg. 

 

FIZIKA A FÖLDRAJZ FAKULTÁCIÓN 
A gyerekek természetföldrajzból nagyon sok olyan jelenségről tanulnak, amelyeknek a 

megértéséhez fizikai ismeretek szükségesek. Ilyen jelenségek a földrengések, a levegő és 
tengeráramlások, a lavinák, az időjárás változásai, a légköri fényjelenségek, a Föld mágneses 
tere, stb. 

Földrajzórán ezeket a jelenségeket sorra veszik, de magyarázatot nem fűznek hozzájuk. 
Erre ott nincs elég idő, és talán ehhez szakavatott magyarázatot inkább a fizikatanártól 
várhatnak a gyerekek. Erre leginkább közös fizika-földrajz fakultáción, vagy szakkörön van 
mód. 

 

FÖLDRAJZ, MATEMATIKA ÉS CSILLAGÁSZAT EGYÜTT 
Egy újkeletű probléma a földrajzi helymeghatározás modern formája, a GPS. A szerkezet 

működésének alapjait középiskolás fizikai ismeretekkel is meg lehet érteni. Persze a pontos 
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számítások már az általános relativitáselméletet is használják, de ettől a középiskolában 
nyugodtan eltekinthetünk. 

A helymeghatározás sokkal kevesebb eszközt igénylő, régi módja, amikor egy függőleges 
pálca árnyékát a nap delelésekor megfigyelve határozzuk meg a földrajzi koordinátáinkat [1]. 
 

FIZIKA A BIOLÓGIATAGOZATOS CSOPORTBAN 
A biológia tele van olyan témakörökkel, amit fizikusok kutatnak. Ezek egy része a sejteken 

belül lejátszódó folyamatok, ami talán távol áll a középiskolában elvárható szinttől. De 
vannak olyan területek, amelyek jól megragadhatóak a középiskolában is. 

Különösen érdekes lehet a biológiatagozaton megmutatni, hogy amikor a négylábú állatok 
a lassú sétát választják, mind ugyanolyan lépéssorrendet választanak. Még érdekesebb, ha 
megfigyeljük, hogy mi magunk is ugyanezt a módot választjuk, amikor négykézláb mászunk 
[2]. Érdekes lehet az állatok látását külön tárgyalni, különösen azokét, amelyek a poláros 
fényre is érzékenyek [3],[4]. 
 

FIZIKA A BARKÁCSOLÓ FIÚKNAK 
Van jónéhány lelkes diák, akik az elméleti feladatokkal nehezen birkóznak, de a technika 

iránt nagyon fogékonyak. Számukra nagy élmény lehet olyan modellek készítése, amelyek 
valamilyen érdekes jelenséget mutatnak be. Építhetnek gejzír-modellt, kávéfőzőmodellt vagy 
akár Lorentz-féle kaotikus vízikereket is. 
 

A KÁVÉFŐZŐTŐL A GEJZÍRIG 
Ha a filteres kávéfőzőt (1.a ábra) működése közben megfigyeljük, észrevehetjük, hogy 

periodikusan hörgő hangot ad, és eközben mindig egy adag forró vizet lök ki magából a 
kávéfilterre. Az órán a gyerekek egy része arra tippelt, hogy a kávéfőzőben pumpa van, ami 
időről időre kilöki a forró vizet. Szétszedve a gépet, nem találtunk benne pumpát, a kávéfőző 
szerkezetét a 1.b ábrán láthatjuk (Az elektromos kapcsolót, a termosztátot és a biztosítékot 
nem tüntettük föl). 

A kávéfőző működése azon alapszik, hogy a fűtőszál alulról melegíti a vízoszlopot. 
Minthogy a vizet alulról fűtjük, a fokozatos melegedés közben legalul éri el leghamarabb a 
víz a forráspontját. Ekkor lent gőzbuborékok képződnek, amelyek tágulásuk közben 
kinyomják a csőből a fölöttük elhelyezkedő vízoszlopot. A kiürült cső a tartállyal 
közlekedőedényt alkot, és ezért újratöltődik. A folyamat újrakezdődik. 

  
1. a,b,c ábra. A kávéfőző  
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A jelenség megfigyelésére üvegből elkészítettük a kávéfőző modelljét is. (1.c ábra) A 
meghajlított üvegcsövet ételfestékkel színezett vízzel töltöttük meg, és  Bunsen-lánggal 
melegítettük az alján. A modell segítségével jól megfigyelhetővé vált az újra és újra 
lejátszódó folyamat.  

Hasonló elven működik a gyertyalánggal fűtött kis játékhajó is. (2.a ábra) Ebben egy vízzel 
teli, vékony, vízszintes, U-alakban meghajlított rézcsövet melegít a gyertyaláng. (2.b ábra) A 
hátrafelé kilökődő gőz és víz az impulzus-megmaradás miatt előre hajtja a kishajót [5]. Itt is 
megfigyelhetjük, hogy a kilökődések sűrűn egymásután, periodikusan következnek be. 

 

 
2.a,b ábra. Játékhajó  

A földrajz tananyagban szerepelnek a gejzírek. Ezek működése is hasonlít a kávéfőzőéhez, 
ám az igen hosszú vízzel teli csövek alján a hidrosztatikai nyomás nagyon magas. A csőben 
lefelé haladva a növekvő nyomással a víz forráspontja is emelkedik. Ezért a gejzír kitörése 
akkor következik be, amikor az alulról fölszálló kis gőzbuborékok már mindenütt az adott 
nyomáshoz tartozó forráspont közelébe melegítették a vizet. Ilyenkor egy kis víz kilökődése a 
cső tetején elég ahhoz, hogy a hirtelen nyomáscsökkenéssel mindenütt meginduljon a forrás, 
és a gejzír kitörjön. Ehhez a Földön ma már csak kevés helyen találunk megfelelő 
geotermikus gradienst. Régen a Tihanyi félszigeten is működtek gejzírek. 

A gejzírek kitörései nem egészen periodikusak. Nem lehet másodpercre pontosan 
megjósolni a következő kitörés idejét. 

Mi a helyzet a kávéfőzővel? A modellt figyelve észrevehetjük, hogy itt sem érvényes 
szigorú periodicitás. Vannak hosszabb kilökődések, és vannak rövidebbek. Néha sűrűn, 
máskor ritkábban követik egymást. Az alkalmanként kilökött víz mennyisége sem állandó. 

Az egymást szabálytalanul követő kilökődésekről statisztikát készítettünk. Megmértük, 
hogy milyen hosszúak az egyes kilökődések, mértük a két kilökődés között eltelt időt, amit 
melegedési időnek neveztünk el. És mértük, hogy egy-egy alkalommal mekkora tömegű vizet 
köp ki a cső. 

A modell működését videóra véve, és a filmet kockáról kockára léptetve egy videó 
szerkesztő programmal megmérhetjük az egyes kilökődések, és köztük eltelt melegedési idők 
hosszát. Az adatok jól mutatták, hogy a jelenség tényleg nem periodikus. Az egymást követő 
kilökődéseket ábrázolva összevisszaságot tapasztalunk. 

Mégis fölfedezhetünk az adatokban szabályszerűséget. Érdemes olyan statisztikát 
készíteni, amelyben az adott időtartamnál hosszabb kilökődéseket számoljuk meg. A 3.a 
ábrán a grafikon vízszintes tengelyén az időtartamok, a függőleges tengelyén az adott 
időtartamnál hosszabb kilökődések darabszáma van feltüntetve. A mérési eredmények szerint 
a grafikon exponenciális csökkenést mutat. Linearizálhatjuk a függvényt, ha logaritmikus 
skálát használunk. 
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Adott időtartam nál hosszabb kilökődések száma
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3.a ábra. Az adott időtartamnál hosszabb kilökődések statisztikája 

Ugyancsak exponenciálisan csökkenő függvényt kaptunk, amikor az adott időtartamnál 
hosszabb melegedési időket ábrázoltuk. (3.b ábra) 

Adott időtartamnál hosszabb melegedési idők száma
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3.b ábra. Az adott időtartamnál hosszabb melegedési idők statisztikája 

 

Megmértük az egy kilökésre eltávozott víz tömegét is. Ehhez egyforma eldobható 
műanyag kávéspoharat, és egy 5 mg pontosságú mérleget használtunk. Itt is az adott tömeget 
meghaladó kilökődések számát vizsgáltuk, és azt tapasztaltuk, hogy a függvény egy jó 
darabig exponenciálisan csökken. (4. ábra) 
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Adott értéknél nagyobb tömeget kilökő 
"köpések" száma 
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4. ábra. A kilökött tömegek statisztikája 

 
A vizsgálódást tovább folytatva a következő lépés az lehet, hogy olyan modellt alkossunk, 

amely megmagyarázza a kialakuló eloszlást. Ez messze meghaladja a középiskolai szintet, 
talán a PhD tanulmányok része lehet. 

A középiskolában a kávéfőző, a kishajó és gejzír működésének megértése lehet a cél, a 
tehetségesebb és érdeklődőbb gyerekek esetleg a mérésben és az adatok feldolgozásában 
vehetnek részt. 
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* * * 

 

TEACHING NON-TRADITIONAL MODERN PHYSICS  
IN SECONDARY HIGH SCHOOLS 

ABSTRACT 
There are a lot of phenomena around us which have been described and sometimes explained 
by physics recently. These phenomena do not belong to the “modern physics” chapters in the 
curricula of secondary schools, moreover, these topics usually do not appear at the physics 
lessons, they are only mentioned briefly during geography, biology or computer science 
lessons as curiosities. Discussion of these phenomena coming from the every-day life could be 
a way to realize integrated science education, in a positive sense. In this paper we discuss the 
similarity of geysers, pop-pop boats and coffee machines. Some statistics can be made on the 
non-periodic jets of the coffee machine, which show exponential distribution. The topics of my 
PhD studies are the investigation and understanding of such phenomena, furthermore testing 
them within the frame of secondary high school education. 
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BEVEZETÉS, A MODELLEKRŐL 
Amennyiben lehetőségünk adódik rá, a már készen kapott, kidolgozott modellek helyett, 

hasznos, ha a diákok maguk építik fel logikai úton a saját elképzeléseiket, saját modelljeiket. 
Így nem csak maradandóbb tudást kapunk eredményül, hanem a tanulók átélhetik a 
tudományos és gondolati felfedezés örömét! Ez az élmény talán még fontosabb, mint a tudás, 
amit hirtelen megszereznek, majd talán el is felejtenek, hiszen az élmény a későbbiekben is 
egy nagyon erős motivációs eszköz lehet.  Fontos megjegyezni, hogy a dimenzióanalízist, 
mint modellalkotási módszert, már sikerült a gyakorlatban egyik végzős csoport extra fizika 
óráján megvizsgálni. A módszer iránt rendkívüli lelkesedést és érdeklődést mutattak a diákok!  

 

A DIMENZIÓ 
A dimenzióanalízis nem túlságosan elterjedt módszer ma Magyarországon, főleg nem a 

középiskolákban.  De mi is a dimenzió? Egy adott fizikai képletben egy adott mennyiségnél a 
„dimenzió” rész a „nagyság” „vonatkoztatási alapját” azonosítja. Nagyon fontos tulajdonság, 
amelyet a dimenzióinktól megkövetelünk, hogy a mérésünk eredménye független legyen a 
mértékegység megválasztásától. Ez tömören azt jelenti, hogy például a hosszúság mérésénél, 
a mértékegységet λ-szorosára változtatjuk, akkor a hosszúság új számértéke 1/λ-szorosára kell 
változzon, ezzel biztosítva a hosszúság dimenziójának mértékegységtől való függetlenségét.  
A terület esetében a nagyság vonatkoztatási alapja például az egységnégyzet területe. A 
területet négyzet esetében T=a2 összefüggéssel számolhatjuk, ahol a az adott négyzet 
oldalhosszúsága, ami hosszúság dimenziójú mennyiség. Ebből egyből látszik a terület 
dimenziója is, hosszúság négyzet; SI-ben a m2.  

 

A DIMENZIÓANALÍZIS, MINT MÓDSZER 
A dimenzióanalízis célja, a vizsgált fizikai mennyiséget/jelenséget befolyásoló tényezők 

feltárása, hogy ezáltal képet kaphassunk a jelenségről. Meghatározó, hogy a felállított 
összefüggés a paraméterek dimenzióira nézve is helytálló kell legyen. Ha a vizsgálatban nem 
veszünk figyelembe minden olyan tényezőt, amely a jelenséget befolyásolja, akkor felállított 
egyenletünk dimenzionálisan nem lesz helyes.  A dimenzióanalízisnek, mint módszernek az 
előnye, hogy egy matematikai összefüggés felállítása több változó esetében is egyszerűen 
végrehajtható. Hátránya, hogy félempirikus egyenletet kapunk, tehát néhány gyakorlati mérést 
elkerülhetetlenné tesz, valamint a meghatározó paraméterek kiválasztása nagy körültekintést 
igényel! 

A levezetések közben azt a logikai menetet fogjuk követni, miszerint: 
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1. Nem felejtjük el, hogy az általunk gyártott összefüggéstől alapelvárás, hogy a két 
oldalán a dimenziók megegyezzenek.  

2. Végig kell gondolnunk, vajon mitől függhet az általunk vizsgált mennyiség.  

3. Egyszerű, de annál fontosabb korábbi fizikai ismereteinket is segítségül hívjuk.  
Fontos kérdés még, hogy milyen függvény formájában keressük a keresett mennyiségünkre 

az összefüggést. A dimenzióktól elvárt tulajdonság, az alapegység megválasztásától való 
függetlenség adja a választ. Így a dimenzionálhatóság megtartásához a lehetséges változók 
hatványfüggvényei adódnak, illetve természetesen kaphatunk még dimenzió mentes 
függvényt is - pl.: ...),(... 21   cbaCX , ahol X a keresett fizikai mennyiség, C 
egy dimenzió nélküli konstans, a, b, c… pedig az adott fizikai mennyiséget befolyásoló 
paraméterek, Φ(ω1,ω2,…) pedig a lehetséges ωi dimenziótlan változókból képzett 
dimenziómentes függvény. A hatványfüggvények szorzása megtartja nekünk a 
dimenzionálhatóság feltételeit, a Φ(ω1,ω2,…) függvényről pedig esetleg további mérésekkel 
kaphatunk információt. A matematikai inga mozgásánál kis kitérések esetében ez a Φ 
függvény értéke adja a C-t, ami körülbelül 2π, míg nagy kitéréseknél egy jóval bonyolultabb 
kifejezés. 

 

BEVETÉSEN 
De lássuk, mi is volt a tényleges tanítás-tanulási folyamat. A dimenzióanalízist, mint 

módszert, elsősorban a Szirtes Ádám által kidolgozott dimenzióhalmaz [1] fogalmával 
próbáltam megközelíteni. Ám ez a Szirtes-féle módszer elsősorban egyetemi hallgatók 
számára lett kifejlesztve, ezért a feladat főleg abban rejlett, hogyan lehetne ezt a 
középiskolában érthetően interpretálni. A Szirtes által használt nagyon szép és egzakt 
matematikát fel kellett váltani a már ismert, egyszerű fizikai ismeretek használatával. 
Egyszerűnek tartott ismereteinket új területeken alkalmazni nem is olyan könnyű, mégis 
zseniális, hogy ezen összefüggéseinkkel milyen messzi, általunk még fel nem fedezett 
területekre juthatunk. A feladatok helyes megválasztása ezért nagyon fontos, hiszen a 
használható matematikai apparátus korlátozott.  A továbbiakban szeretnék ezen témák közül 
párat, az iskolai gyakorlatban általam már alkalmazott formában bemutatni. 

 

a) Pitagorasz-tétel 
Az első lépést, érdekes módon, érdemes talán egy egyáltalán nem fizikai problémával 

kezdeni, pusztán didaktikai okokból. A Pitagorasz-tételt minden tanuló ismeri, a kicsit 
ügyesebbek akár több bizonyítását is.  Kezdésként tehát bizonyítsuk be mi is, pusztán a 
dimenziók, pusztán a használt fogalmak mértékegységének segítségével ezt a már nagyon jól 
ismert tételt.   

Kezdő lépésként a terület – akár, mint fizikai mennyiség – fontos tulajdonságait kell 
definiálni. Az egyik ilyen fontos tulajdonság az additivitás.  A terület additivitásával a tanulók 
matematika órán axiómaként találkoztak. A másik fontos tulajdonság, hogy a terület 
dimenziója hosszúságegység négyzet, azaz a legegyszerűbb esetben négyzetméter, hiszen a 
területet négyzet esetében T=a2-ként határozzuk meg, ahol az a a hosszúságmérték 
megválasztásától függő mérőszám. Ami többek között azt is jelenti, hogy ha az oldalakat λ-
szorosra növeljük, akkor a terület λ2-szeresre nő – T(λa)=λ2∙T(a). A területnek ez a 
tulajdonsága nem csak négyzetekre, hanem háromszögekre is igaz, azaz  

T(λa,λb,λc)=λ2∙T(a,b,c). 
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Mivel a λ értékét tetszőlegesen választhatjuk meg, annak értéke egyenlő lehet akár 1/c érték 
mérőszámával is, így az előbbi összefüggést átrendezve:  

 (1/λ2)∙T(λa,λb,λc)=T(a,b,c). 

c2∙F(a/c,b/c,1)=T(a,b,c). 
Mivel a F függvényben már csak dimenziótlan hányadosok szerepelnek, ezért ez a függvény 
is dimenziótlan. Így ezzel az átalakítással a területünket felbontottunk egy hosszúság-
négyzettől függő és egy dimenziótlan tagra. 
    A következő lépés a derékszögű háromszög területének meghatározására vonatkozik. E 
szerint a derékszögű háromszög területe két független paraméter segítségével 
meghatározható. Ez lehet akár az átfogó hossza, valamint az átfogó és mondjuk a hosszabbik 
befogó által bezárt szög: α. 

 
1. ábra. A terület függ az α szögtől 

 
2. ábra. Hasonló háromszögekre bontás 

 
Ennek bizonyítását akár be is mutathatjuk, de az 1. ábra segítségével könnyen és gyorsan 

szemléltethetjük is. Derékszögű háromszögnél a területet lehet a T(a,b,c)=c2∙F(a/c,b/c,1) 
összefüggésből levezetni, ahol a/c=sinα és b/c=cosα. Azaz: 

T(a,b,c)=c2∙F(a/c,b/c,1)=c2∙F(sinα,cosα)=c2∙f(α) 
A c átfogójú háromszögben Tc=T(α,c)=f(α)∙c2 képletben definiálhatjuk a területet, ahol az f(α) 
függvény egy dimenziónélküli függvény- hogy mi is ez a függvény, valójában lényegtelen-, 
Tc dimenziója tehát egyértelműen négyzetméter. A nagy, c átfogójú háromszöget a c-vel 
szemközti csúcsból induló magasságvonallal bontsuk két egymással és az eredetivel is 
hasonló háromszögre (2. ábra). Ezek átfogói így persze a és b lesznek. Ugyanígy felírható a 
Ta és Tb területek értéke is. A hasonlóság a bizonyításban nagyon fontos. Ez biztosítja 
ugyanis, hogy a terület függvényt szabadon szétbonthassuk dimenzióval rendelkező és 
dimenziótlan tényezőkre: 

Ta=f(α)∙a2 

Tb=f(α)∙b2 
Az f(α) függvény a fentebb bemutatott hasonlóság miatt lesz azonos mindhárom 

háromszög esetében – amely amúgy konkrétan f(α)=(sin2α)/4. Ez másképp fogalmazva azt 
jelenti, hogy, csak derékszögű háromszögnél érdemes keresni a Pitagorasz-tétel 
érvényességét! Innen már csak a terület additivitását kell felhasználni, azaz: Ta+Tb=Tc, ami 
tehát nem más, mint f(α)∙a2+f(α)∙b2 =f(α)∙c2. Itt f(α)-val egyszerűsítve kapjuk: 

a2+b2=c2. 
Rendkívül elegáns, szép és gyors bizonyítást kaptunk, melyet a tanulók nagy örömmel 

fogadtak. A dimenzió jelentős extra jelentést adott a hosszúságnak és a területnek, mely 
jelentéssel a mérésükre használt számok önmagukban nem rendelkeznek. 
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b) Kepler III. törvénye 
Egy igazán izgalmas téma, mely törvény bizonyítását nem közlik a középiskolás 

tankönyvek. A mi bizonyításunk szépsége egy egyszerű erőtörvénynek, és a dimenziókba 
rejtett jelentésnek köszönhető.  

A kezdő kérdés tehát, mitől függ a bolygók keringési ideje? A tanulók által felvetett 
lehetséges fizikai mennyiségek: a bolygó tömege (Mb), a Nap tömege (MN), a pálya „mérete” 
(a) – az ellipszis pálya fél nagytengelyét használjuk, mint lineáris méretet. A dimenziókból 
egyértelműen látszik, hogy itt valamire még szükség van, hiszen az idő dimenziójával ezen 
mennyiségek egyike sem rendelkezik. A segítő kérdés arra vonatkozott, hogy vajon milyen 
erő tartja pályán az adott bolygót. A válasz persze gyorsan jött, hogy a gravitációs erő. A 
gravitációs erőtörvényben viszont van egy állandó fizikai mennyiség, a gravitációs állandó. 
További kérdés volt, hogy vajon ennek az értéke befolyásolhatja-e keringési időt. A válasz itt 
is jött, hogy igen, hiszen ha egy másik világegyetemben lennénk, ahol más ez az érték, más 
lenne a pályán tartó erő, s így a sebesség és a keringési idő is. A következő mennyiség, ami 
ráadásul idő dimenzióval is rendelkezik, a gravitációs állandó. 

Kérdés még, hogy milyen egyszerű megfontolást tehetünk, hiszen a tömegekre vonatkozó 
egyenletrendszerünk még nem lenne megoldható. Kihasználjuk még, hogy a bolygóra ható 
erő amF ~ , másfelől a bolygóra ható gravitációs erő nagysága is függ annak tömegétől: azaz 

amFgr
~ , a gyorsulás, azon keresztül a keringési sebesség illetve keringési idő már független 

a bolygó tömegétől. 

Ezt az eredmény felhasználhatjuk a keringési időre vonatkozó összefüggés felírásában- 
a≈R, G a gravitációs állandó, melynek mértékegységét az SI alapmennyiségeit felhasználva 
írtuk fel – C pedig egy mértékegység nélküli állandó, melynek értékéről mérésen vagy 
analitikus számoláson keresztül kaphatunk információt: 

 T=C∙Gα∙MN
β∙aγ (1) 

A mértékegységekre vonatkozó következmény:  

 
 

Ez, az (1) összefüggésben szereplő dimenziókra – m, s, kg – az alábbi egyenletrendszer 
eredményezi az egyenlet bal és jobb oldalára nézve: 

m: 0=3α+γ;   kg: 0=β-α;   s: 1=-2α. 
Ennek megoldása α=-1/2, β=-1/2, γ=3/2.  Az egyenletünk tehát: 

 
(2) 

 
Átrendezve kapjuk: 

 
 
 
 
hiszen a Nap tömege, egy adott rendszeren belüli állandó paraméter, a gravitációs állandó 
egyetemes állandó. A pontos számolás szerint C=2π, illetve )/(2

NMGC  = 
2.97472505×10−19s2m−3 , mely értéket középiskolás tankönyvben még nem fedeztem fel. A 
gyerekek rendkívüli figyelemmel és örömmel követték ezt a bizonyítást. 
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c) Hőmérsékleti sugárzás 

A manapság elterjedt középiskolai tankönyvben gyakorlatilag nincsen kvantitatív vizsgálat 
a hőmérsékleti sugárzás témakörében, pedig nagyon hasznos a jelenség mélyebb vizsgálata. 

Ebben a feladatban szándékosan hibázunk egy nagyot, a nagyobb tanulság érdekében! A 
dimenziók itt is hihetetlenül beszédesek lesznek, még akkor is, ha egy darabig szándékosan 
nem halljuk őket meg! A feketetest sugárzásának energiasűrűségét (egységnyi térfogatra 
vonatkoztatott energiát) fogjuk vizsgálni, mert ez a mennyiség a sugárzó test méreteitől már 
független. 

Természetesen a kérdést a kor szellemében először klasszikus fizikai szemlélettel 
közelítjük meg. Gondoljuk végig, a klasszikus fizikában mi befolyásolja a kisugárzott energia 
sűrűségét (u)! A tanulók feltevései alapján felvetődött mennyiségek: A test mérete (R), 
hőmérséklete (T), elektromágneses sugárzás lévén a fénysebesség (c), illetve a hőmérséklet és 
az energia között kapcsolatot teremtő Boltzmann-állandó (k). Mivel energia sűrűséget 
vizsgálunk, ezért könnyen belátható, hogy a test méreteitől független mennyiséget vizsgálunk! 
Ezek után csak fel kell írni az ismert típusú egyenleteket: 

u=C∙kα∙Tβ∙cγ      (3) 
 
 
 
 
Ez, a (3) összefüggésben szereplő dimenziókra – m, s, kg , K – az alábbi egyenletrendszer 
eredményezi az egyenlet bal és jobb oldalára nézve: 
 

kg: 1=α;   m: -1=2α+γ;   s: -2=-2α-γ;   K: 0=-α+β. 
 

Ennek megoldásából: a γ=-3 és γ=0 egyértelmű ellentmondásra jutunk! Ez a dimenziók 
nyelvén azt jelenti, hogy ezektől, vagy csak ezektől az mennyiségektől, melyeket jelen 
esetben feltételeztünk, az energia sűrűség nem függhet! 

Az ellentmondás feloldására vezessük be a Planck-állandót (h), s nézzük meg, mit 
eredményez az energia Planck-állandótól való függésének feltételezése: 

 
u=C∙kα∙Tβ∙cγ∙hδ     (4) 

 
 
 
 
Ez a (4) összefüggésben szereplő dimenziókra – m, s, kg , K – egy könnyen megoldható 
egyenletrendszert eredményez, melyet a tisztelt olvasó maga is gyorsan megoldhat, aminek 
eredményeképp az alábbi összefüggést kapjuk:  

4
33

4

T
hc

kCu 


  

Ez az összefüggés nem más, mint a Stefan-Boltzmann törvény, amelyben a konstans tényező 
értéke az irodalom szerint C=8π2/15. 
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TAPASZTALATOK 
Röviden, talán azt hangsúlyoznám a dimenzióanalízisről, hogy egyszerű, szinte magától 

értetődő feltételekből, és abból a nagyon egyszerű elvárásunkból, hogy egy fizikai jelenség 
felírásakor használt egyenletnél az egyenlet két oldalának dimenziója meg kell egyezzen, 
hihetetlen, szinte megdöbbentő eredményekre juthatunk. Ebben persze nagy kihívást jelenthet 
a megfelelő mennyiségek végiggondolása, feltárása, a jelenséget befolyásoló tényezők helyes 
megválasztása. De ezek végiggondolásában sokat segítenek a dimenziók!  

Az elvi hasznon felül azon kellemes gyakorlati haszonnal is rendelkezik a dimenziókkal 
való gondolkozás, hogy olyan, a tankönyvek [3] [4], esetleg a kerettantervek által a 
középiskolában csak szimplán közölt tényeket, törvényeket is jobban megérthetik a diákok, 
melyek részletesebb tárgyalására valószínűleg időhiányában nem kerülhetne sor, így sok 
esetben elkerülhetőek a kinyilatkoztatás jellegű tanítási szituációk. Továbbá olyan nemlineáris 
jelenségeket vizsgálhatunk, melyeket nem is lehetne klasszikus matematikai úton a 
középiskolában tárgyalni. A szakirodalom [1] [2] foglalkozik természetesen klasszikus, a 
fizika órákról is jól ismert témákkal, de elsősorban mérnöki megközelítésből. Érdekes, hogy 
az általuk a dimenzióanalízis segítségével tárgyalt témák között sok biológiai vonatkozású 
probléma is felvetődik. Ezt, a témákban és szemléletben rejlő sokszínűséget én is próbáltam 
az órákra becsempészni. A tanulók nagyon pozitívan fogadták a nem teljesen megszokott 
témákat. A mérnöki és biológia tudományok irányában is érdeklődő diákok rendkívüli 
érdeklődést mutattak, az inkább fizika iránt érdeklődőek pedig kifejezetten élvezték, hogy 
ilyen témákban is a fizika ad megoldást sok kérdésre.  
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DIMENSIONAL ANALYSIS AND MODELS 

ABSTRACT 
The object of my discourse is to interpret dimensional analysis, and I would like to illustrate, 
through samples, how we could use this method in present day physics teaching at high 
school. This method would enable us to analyse laws and coherences with the students, which 
otherwise would be very difficult or impossible – due to the low level of their mathematical 
knowledge. By using dimensional analysis our student will better understand the meanings of 
the physical quantities and the mechanism of model-building. The analysis of dimensions lead 
us to easily understandable coherences, in surprisingly many questions, such as the Kepler’s 
third law, or the indispensability of the Planck constant. 
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BEVEZETŐ PROBLÉMAFELVETÉS 
A diákoknak a sebesség szó hallatán kizárólag egyetlen dolog jut eszükbe, ez pedig a „v” 

jelhez kapcsolt fizikai fogalom, amit inkább az átlagsebességgel, mint a nehezebben 
megragadható pillanatnyi sebességgel azonosítanak. Ha már azt tudják, hogy a sebesség 
vektormennyiség, és nem pusztán nagysága van, hanem iránnyal is rendelkezik, kisebb 
sikernek könyvelhetjük el. Még az átlagsebesség pontos fogalmát sem túl egyszerű 
elfogadtatni a tanulókkal, szinte kivétel nélkül a megszokott átlagszámítást, vagyis az „adjuk 
össze, és osszuk el a darabszámmal” logikát követnék. Tetszőleges mennyiségek változásának 
leírása szintén nem egyszerű feladat. 

Tényleges távoli célként egy komplex oktatási segédanyag összeállítását tűztem ki, mely 
nem csupán a fizikai tudást gyarapítja, hanem a problémamegoldó gondolkodás fejlesztéséhez 
is hozzájárul. A módszert itt konkrét példaként a pillanatnyi sebesség fogalmának bevezetésén 
keresztül mutatom be.  Jóllehet, az általam az alábbiakban leírt és példaként hozott jelenség 
egyszerűbb eszközökkel (tábla-kréta) is tárgyalható, úgy gondolom, hogy a mai diákokat talán 
könnyebben munkára bírhatjuk, ha a modernkori technikát is bevonjuk a tanításba, mivel 
csábítóbb is a feladat, és ráadásul így nehezebben számolható problémák kezelésére is 
rávezethetjük diákjainkat. 

 

PROBLÉMAFELVETŐ AKTIVITÁS AZ IDŐ VIZSGÁLATÁVAL 
KAPCSOLATOSAN 

A pillanatnyi sebesség fogalmának felépítéséhez, és az idő végtelenül finom felbontásának 
ötletéhez minden esetben úgy juttatom el a diákokat, hogy közben önállóan gondolkodnak. 
Néhány olyan problémát vetek fel, mely segít rávezetni az idő azon tulajdonságára, miszerint 
folytonos, és ez a folytonosság nagy jelentőséggel bír.  

A tanulók hagyományos rugós-felhúzós stoppert kapnak maximum másodperces 
felbontással, és gondolatban a Hungaroringen kell mérniük köridőket, ami úgy valósul meg, 
hogy tapssal jelzem az elképzelt kör kezdetét és végét. „Véletlenül” a másodpercek a teljesen 
megegyeznek a versenyzők között. A diákok maguk javasolják, hogy digitális stopperrel 
mérjünk, hisz azon már van ezredmásodperc is. Ekkor felvetem: mi történik, ha véletlenül 
már az ezredmásodpercek is azonosak két versenyző között.  

Mindezen gondolkodás során sokakban felmerülhet a kérdés, hogy „mit lehet mondani a 
még rövidebb időtartamokról? Létezik-e „idő” a skála alacsonyabb pontjain? Egyáltalán van-e 
értelme beszélni rövidebb időtartamokról, ha nem tudjuk megmérni a nagyságukat, vagy akár 
elképzelni bármit is, ami még rövidebb idő alatt zajlik le” [1]. A diákok ekkor rádöbbennek, 
hogy szükséges az idő fogalmáról mélyebben gondolkodni. Ez a mindennapos tapasztalatok 
alapján általában nem merül fel.  
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AZ IDŐBEN VÁLTOZÓ MENNYISÉGEKRŐL  
A diákok az idő múlásának tulajdonságát elég gyorsan elsajátítják, mégis az időtől eltérő 

mennyiségek változása nehezen érthető számukra. 
A pillanatnyi sebesség bevezetéséhez egy gondolatkísérletet „játszunk el”. (Ez a 

lehetőségektől függően akár ténylegesen meg is valósítható.) Egy sötét teremben járunk, ahol 
stroboszkóppal világítjuk meg a jelenlévőket. Mindenki figyel valakit, feladata pedig 
kitalálni, hogy a két villanás között milyen mozgást mutatott a másik ember keze, vagy 
milyen pályát futott be a csuklóján lévő óra. Megpróbáljuk folytonossá tenni a megfigyelést, a 
növeljük a fényképkészítés gyakoriságát (növeljük a stroboszkóp felvillanásának 
gyakoriságát). Végül egy háromdimenziós, derékszögű koordinátarendszerben ábrázoljuk a 
megfigyelt test elmozdulásait az egymást követő felvillanások között. Ha a test valóban 
mozog, akkor ezek a vektorok nem nullvektorok, és a vektorok nagysága a test mozgásának 
gyorsaságára utal (1.ábra). Néhányak felismerik, hogy a test helyvektora gyorsabban és 
lassabban is változhat- és már megfogalmazzuk a helyvektor változási gyorsaságát  

Természetesen a pontos definíciót is elmondom a tanulóknak. A pillanatnyi sebesség 
iránya megegyezik a tömegpont haladásának irányával, nem egyenes vonalú mozgások esetén 
a pálya érintőjének irányával.  Fakultációsoknál ennél is pontosabbak vagyunk, és 
határértékkel írunk fel definíciót. Nekik tudniuk kell, hogy a delta a durva lépéseket, nagy 
közöket jelent, míg a „d” a legfinomabb felbontást, az infinitezimális darabolást.  

 r=
dt
rd=

Δt
rΔ=v

Δt




 lim
0

 (1) 

Ezáltal a sebesség vektor mivoltát is bevezettük. A pillanatnyi sebesség fogalmának 
további elmélyítéséhez azonban célszerű visszatérni az egyenes vonalú mozgásokhoz. 

 

 
5. ábra. Két egymást követő pillanathoz tartozó helyvektor (r1 és r2) 

 

A SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMOK ALKALMAZÁSÁRÓL 
A diákok többsége gimnázium első osztályosként biztosan találkozik számítógéppel, és 

valamilyen szinten elsajátítja annak használatát, hiszen az informatikát tantárgyként tanulja. 
A matematikával és fizikával kapcsolatos programok többsége nem túl egyszerű, de még 

mindig túlságosan „gyári”, vagyis programozók által fejlesztett minden részletében. 
Többségük főként szimulációra képes. (Ezek segítségével tényleges kísérletek végrehajtása 
nélkül nézheti meg a tanuló az egyes jelenségek lefolyását, s ha a „gondolatkísérletek” 
paramétereit változtathatja, bizonyos következtetéseket is levonhat. A kísérletet nem 
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helyettesíti a szimuláció, de ez is hatalmas segítség, hiszen akárhányszor megismételhető, 
pontosan azonos paraméterek és körülmények mellett, vagy csupán kicsi, ám pontos 
változtatások mellett.) Első lépésként elindulhatunk a szimulátorok megfigyelőjeként, ám a 
tényleges alkotó jellegű tevékenységhez bizonyos értelemben túl kell lépnünk ezeken. 

 

 A TÉNYLEGES FELADAT 
Elsődleges célunk továbbra is a fogalomalkotás. Ugyanazon fizikai probléma analitikus és 

numerikus megoldásával mutatjuk be a delta, vagyis változás finomsága, fontosságát.  
A középiskolás diákok számára először is tisztáznunk kell az analitikus és a numerikus 

megoldás különbségét: meg kell velük értetnünk, hogy ezek a tudományos megismerés két 
fontos eszközét jelentik. 

Az analitikus megoldás során visszavezetjük a feladatot olyan feladatra, amelynek 
megoldási módja (vagyis az integrálás módja) már ismert. A legtöbb folyamat azonban 
annyira bonyolult, hogy a felírt differenciálegyenlet-rendszer közvetlenül nem integrálható. 
Az analitikus megoldás ilyenkor csak olyan egyszerűsítésekkel lehetséges, amelyek 
érvényességét külön ellenőrizni kell. 

A numerikus módszer számításokat jelent. A numerikus megoldási módszerek közé azokat 
az eljárásokat soroljuk, amelyekkel a rendszer matematikai modelljéből kiindulva 
algoritmikusan kezelhető, általában közelítő leírást adunk, amely a feladat megoldását 
szolgáltatja. 

A numerikus módszer végeredménye számszerű adat, míg az analitikus módszer képlet 
alakjában szolgáltatja a megoldást. A numerikus megközelítésben folytonos függvények 
helyett diszkrét értékű számokkal dolgozunk, lényegében ez azt jelenti, hogy a differenciálást 
vagy az integrálást algebrai összefüggésekkel helyettesítjük és az ezekkel végzett műveletek 
eredményeképpen kapjuk a megoldást. 

Szokás azt gondolni, hogy numerikus, közelítő módszereket csak akkor alkalmazunk, ha 
tiszta analitikus megoldás nem lehetséges. Noha az analitikus megoldás, amennyiben 
elérhető, sok esetben a probléma megértéséhez több háttér-információt szolgáltat, napjaink 
tudományos és főleg mérnöki gyakorlatában a numerikus megközelítés vált általánosabbá. Ezt 
a számítógépek és szoftvereik igen látványos fejlődésének, és a kezelhető problémák köre 
kiszélesedésének tudhatjuk be. Nem helyes a három hozzáállást (kísérlet, analitikus és 
számításos hozzáállás) hierarchiába rendezni, mert mindhárom egymást kiegészítve, más-más 
módon közelít ugyanazon valósághoz [2]. Ne feledjük, hogy a kísérlet, jóllehet a valósággal 
kapcsolatos adataink elsődleges forrása, szintén hibákkal terhelt adatokat szolgáltat, amelyek 
helyes értelmezése éppúgy matematikai feladat. Ma már előfordul (például a kvantumkémia 
területén), hogy ha egy megbízható numerikus számítás az ismert kísérleti adatoktól 
jelentősen eltérő eredményt hoz, a kísérletet vizsgálják fölül, újabb, pontosabb méréseket 
végezve. 

A numerikus megoldás megbízhatósága egyrészt a kiindulási matematikai modell 
pontosságától függ, másrészt a felbontás finomságától. Minél kisebb időintervallumokra 
osztjuk függvényünket, annál több függvényértékkel számolunk. Következményként csökken 
a felbontásból következő hiba, de növekszik a számítások mennyisége.  

Míg a hagyományos középiskolai fizika nagy hangsúlyt fektet az analitikus 
problémamegoldó gondolkodás kialakítására, a numerikus hozzáállás bemutatása szinte teljes 
egészében elmarad. Legfeljebb érdekességként említjük, hogy amikor a feladat nem oldható 
meg ,,papíron, ceruzával'', akkor numerikusan dolgozhatunk, de az eredmény ,,csak közelítő''. 
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Nem mutatjuk be a numerikus megoldás részleteit, módszereit, buktatóit, és nem használunk 
erre a célra a tanórán számítógépeket. Pedig amellett, hogy az így átadott tudás ma rendkívül 
hasznos, a numerikus megoldás sokszor az analitikus fogalmak (pl. infinitezimális időlépés) 
megértését is segítik. A számítógép pedig sok mai diák érdeklődését (némileg érthetően) 
jobban leköti, mint a számológép, a milliméterpapír, vagy a hatvanas évek szertári eszközei. 

 

KONKRÉT PÉLDA 
Célunk a harmonikus rezgőmozgás numerikus és analitikus megoldásának összevetése. Az 

utóbbihoz a leglényegesebb rész, amiért gyakorlatilag az egész procedúrát ilyen módon 
megoldjuk, az időlépés finomságát meghatározása, a Δt paraméter bevezetése. Ebben a 
lépésben rejlik az egész lényege a differenciálhányados „d”-je helyett a Δ bevezetése. Mi az 
egylépéses Euler-féle módszerrel dolgozunk, mely a helykoordináta n-edik pillanatbeli értékét 
kifejezi az (n-1)-edik pillanatban felvett értékkel, az ahhoz tartozó sebességgel és az 
időlépéssel.. Ez egyetlen sorban az alábbi módon írható fel: 

.11 tv+x=x nnn   (2) 

Az eljárás állandó lépésközöket használ [3]. Vegyük észre, hogy a 0t  határesetben ez 
az összefüggés osztás után a pillanatnyi sebesség (1) kifejezésével ekvivalens. A numerikus 
eljárás hibája abból adódik, hogy Δ nem azonos d-vel, de elegendően kis Δ-t választva a hiba 
igen kicsire szorítható. 

A sebesség következő lépésbeli értékének meghatározása is hasonlóan történik, csak a 
növekményt az. (n-1)-edik pillanat gyorsulásának és az időlépésnek a szorzata adja. Mivel a 
harmonikus rezgőmozgás esetén a gyorsulás (egységnyi tömeget véve) a rugóállandó (k) és a 
negatív kitérés szorzata: 

t,xkv=v nnn   11   (3) 

ahol tehát felhasználtuk a lineáris erőtörvényt. Az Euler-módszer a legelemibb és igen 
személetes módja a differenciálegyenlet differenciaegyenletté alakításának. Ez az algoritmus 
bármilyen programnyelven egyszerűen megfogalmazható. 

A diáknak lehetősége van közvetlenül az időbeli lépésköz nagyságának módosítására, és 
átélheti a felfedezés élményét. Jelen esetben először 1000 lépést és Δt=0,05 s lépésközt 
alkalmazunk analitikus és numerikus megoldással egyaránt. Ebben a választásban az is 
szerepet játszik, hogy a képernyőn megjelenő pontok annyira sűrűn helyezkednek el, hogy az 
ábrán az egyébként folytonos grafikon valóban folytonosnak látszik. Ezt a diákoknak szintén 
el kell magyarázni. A következő lépésben a numerikus megoldás lépésszámát 2000 értékre, 
lépés finomságát Δ=0,025 másodpercre változtatjuk, végül a 20000 lépést és a Δ=0,0025 s 
időbeli lépésközt használjuk. A grafikon tanúsága szerint az első numerikus megoldás az 
analitikus megoldással nem mutat túl jó egyezést, ezért növeljük a felontás finomságát. Az 
első periódus még hasonlít a pontos eredményre, de az idő múlásával a hiba akkumulálódik. 
A kezdeti Δ=0,05 s lépésközt ezért kétszeresére finomítjuk. Ekkor a numerikus megoldás már 
közelíti az analitikus megoldást, de még mindig látszik, hogy néhány periódus után 
megjelenik az eltérés. Az újabb finomítás, mely az eredeti huszadrészére, már alig 
észrevehető különbséget ad a numerikus és az analitikus megoldás között. 
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2. ábra. A harmonikus rezgőmozgás kitérés-idő grafikonja  háromféle „Δt” esetében 

numerikusan, és analitikusan 

A grafikon is egyértelműen mutatja, hogy a Δt finomításával a numerikus módszer 
megoldása egyre inkább megközelíti az analitikus megoldást. A cél a finomítást addig 
folytatni, míg az újabb Δt csökkentéssel az előbbi megoldáshoz képest már nem ad jelentős 
változást (ekkor Δ már jó közelítéssel megegyezik d-vel).  Ha az analitikus megoldás nem áll 
rendelkezésre, ezen a módon dönthetjük el, hogy mikor tekinthető elfogadhatónak a 
numerikus eredmény. (Természetesen ez nem jelent garanciát: Tudjuk ugyanis, hogy a 
megoldás csak akkor egyértelmű, ha a kezdeti feltétel pontjában a differenciálegyenlet jobb 
oldala univerzális Lipsitz-feltételnek tesz eleget. Ez azonban a tárgyalt problémában teljesül, 
magyarázata pedig meghaladja a középfokú szintet.) Azért éppen a harmonikus rezgőmozgást 
választjuk megoldandó problémaként, mert ehhez van analitikus megoldás, és így lehetséges a 
két hozzáállás összevetése. Ezáltal az is kitűnik, hogy az analitikus megoldás értéke annak 
pontossága és szemléletes értelmezhetősége. A bemutatott mintára később megoldhatjuk a 
csillapított, a nemlináris oszcillátor problémáját, és más feladatokat is. 

Az itt leírtakat úgy érdemes tanítani, mint a problémák analitikus megoldását: ne a kész 
kódot adjuk a diák kezébe, hanem vezessük rá a diákokat, hogy maguk írják meg a programot, 
maguk találják ki, hogyan kell modellezni. Ne feledkezzünk meg a diszkusszió fontosságáról 
sem. Különösen azért célszerű elemi problémákkal indulni, mert így a numerikus megoldás az 
analitikussal összevethető, és látszik a kétféle hozzáállás természete közti különbség. 

Eddig egyetlen négyfős csoporttal volt szerencsém a módszer alkalmazását elkezdeni, és 
csupán szakköri jelleggel, konkrétan az iskolai tanmenetbe nem beleépítve. Ennek alapján úgy 
tűnik, hogy a módszer alkalmas lesz a jövőben a diákok fejlesztésére. 

 

ÖSSZEGZÉS 
A számítógépet érdemes a fizikaórán is használni, de nem feltétlenül arra, hogy a 

kísérletek helyett kész szimulációkat mutassunk be. Érdemes és hasznos is a numerikus, 
algoritmikus problémamegoldást is tanítani, és nem feltétlenül csak a versenyfeladatok 
szintjén. Az így átadott tudás azért is nagyon hasznos, mert társadalmi igény mutatkozik 
képzett informatikusokra, akik tudnak programozni, illetve különféle problémákat számítógép 
segítségével modellezni is képesek. Ennek gyakorlására a fizika kiváló terep. 
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Fontos lenne további oktatási segédanyagok kidolgozása, amelyekben a numerikus 
hozzáállás szempontjából érdekes feladatokat dolgozunk fel. Például nyilván érdekes lenne a 
diákoknak, ha az általuk kiszámolt mozgás animáció formájában is könnyedén szemléltethető 
lenne. Mindezek kidolgozása jelenleg folyamatban van.  

Meg kell azonban jegyezni, hogy sajnos a heti két órában fizikát tanuló diákoknál a 
programozás és a magasabb matematikát megkövetelő módszer nehezen alkalmazható. 
Tapasztalatunk szerint a programozásra az Octave programnyelv kiválóan bevált, mert igen 
gyorsan megtanulható, s ráadásul nyílt kódú program. A Függelékben ennek alkalmazását 
mutatjuk be fenti példánkra. 
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FÜGGELÉK: EGY CÉLSZERŰ VÁLASZTÁS, AZ OCTAVE 
A használt szoftvereszköz a GNU Octave (http://www.gnu.org/software/octave/). Ezt 

célzatosan választottuk – vagyis nem véletlenszerűen nyúltunk egy matematikai megoldást 
nyújtó programhoz - mert egy olyan szabad forráskódú interaktív programról van szó, melyet 
kimondottan numerikus számoláshoz, és grafikus ábrázoláshoz fejlesztettek ki, ezen kívül 
ingyenes, sőt, nyílt forráskódú. Saját programnyelvvel rendelkezik, grafikus számológépként 
is használhatjuk. A problémák matematikai megoldásában segít, így a tényleges fizikai 
háttérrel többet foglalkozhatunk, és az sem mellékes, hogy az itt kiszámolt adatokat más 
alkalmazásokkal is feldolgozhatjuk  

Az Octave-ot, (illetve a vele kompatibilis, de igen drága MATLAB programot) mérnökök, 
kutatók használják fejlesztésre, matematikai algoritmusok tesztelésére. Példaként említeném a 
NASA-t, ahol az űrhajók dokkoló rendszerének kifejlesztésére, vagy a Jaguar céget, ahol az 
F1-es autóikról érkező információk elemzésére alkalmazzák. Vagyis, ha egy diák megszokja, 
megtanulja használatát, majdani mérnökként előnnyel indult, nem lesz idegen számára a 
hasonló szintaxissal rendelkező programok kezelése. Előnye, hogy bármely operációs 
rendszerre feltelepíthető, Linux, Macintosh, Windows felhasználók számára is elérhető. 
Számos segédkönyv és jegyzet tölthető le hozzá, mely példák sokaságát tartalmazza, az egyre 
bonyolódó problémák felé.  

Az Octave-ban parancssoron keresztül egyenként vihetjük be az utasításokat, melyek 
mindegyikét válasz követi. Minden parancsunkat közvetlenül lefordítja a számítógép nyelvére 
a program, a hibaüzenet azonnal jelzi, amennyiben valamely utasítást hibásan adunk meg. A 
program grafikus felülettel is rendelkezik.  
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A harmonikus rezgőmozgás numerikus és analitikus megoldásának összevetése kapcsán 
mutatjuk be az Octave program alkalmazásának egyszerűségét.  

Kiindulásként az Octave-ban létre kell hozzunk egy foprogram.m kiterjesztésű fájlt, 
melybe meghívjuk az analitikus és numerikus megoldás programrészt, numerikus.m és 
analitikus.m néven. Ezeket előzőleg természetesen meg kell írnunk. A következő sorok az 
Octave-ba beírt utasításokat mutatják (vagyis programkódok), ezért pl. a szorzást a „*” jel 
helyettesíti, a % jelek pedig a megjegyzéseket előzik meg, ezeket a program figyelmen kívül 
hagyja, de a kód érthetősége szempontjából alapvető fontosságúak. A következő kódokból az 
is látszik, mennyire magától értetődő az Octave szintaxisa. (A programban nem célszerű az 
ékezetes karakterek használata.) 

Elsőként az analitikus megoldás programkódja következik. Ebben definiálni kell a 
paramétereket:  

)(=][
][

[s]

kdt,ntmax,alitikusoszcill_an ttx v
N/mrugoall.     :%k

 nagysaga lepes    :%dt
szamalepesek   :%ntmax

  

 
A feladat eredményét egy függvény adja, melynek bemenő paraméterei ntmax, delta_t és k 
(delta_t felel meg a (2), (3) numerikus eljárás Δt időlépésének), eredményei pedig a tt, x, v 
vektorok (szám n-es értelemben), melyek 1-től ntmax-ig indexelődnek, és rendre az idő, hely 
és sebesség értékeket adják meg. (A t változót egésznek fogjuk tekinteni és az időlépések 
indexelésére használjuk, szerepe tehát ugyanaz, mint a (2), (3)-beli n indexé.) Ezeket a 
vektorokat az octave ,,plot'' parancsával könnyen ábrázolhatjuk majd, a hely-idő függvényt pl. 
így: plot(tt,x). Emellett pl. az x vektor t-edik elemére egyszerűen x(t)-ként hivatkozhatunk. 

Ezután rögzítjük a kezdeti feltételeket, a test tömegét, a körfrekvenciát:  
 

(k),=

=[m]==

sqrtomega
kg. 1 fix,  testtomega %

0 v, 1ban x-0 t:fixkezdofelt  %
 

 
majd felépítjük a részprogram lényegi részét: 

 

for % end
tvalodi*omegacos  x

alapjan megoldas analitikus az szamitasa%hely 
tvalodi*omega-sin  v

:alapjan megoldas analitikus az szamitasa %sebesseg
tvalodi,  tt

  :efeljegyzesidopont  %az
delta_t,*1-t  tvalodi

ntmax:2for t
lepesek :ciklus fo %a

),(=(t)

),(=(t)

=(t)

)(=
=
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[A ,,for'' és ,,end%for'' közti rész az ún. ciklusmag: a for után megadott egész számokon (2-től 
ntmax-ig) egyesével növelve a t értékét, annak minden értékére végrehajtódik.] 

A numerikus megoldás felírása következik ugyanazon problémára. Ebben az esetben 
ugyanúgy definiálnunk kell a paramétereket, mint az előző módszernél. (időlépések száma, 
időlépés nagysága [s] rugóállandó [N/m]). Végül felírjuk a mozgás egyenleteit a sebességre, 
helyre, és időre vonatkozóan az Euler-módszert alkalmazva: 

 

delta_t,1-ttt  tt
  :efeljegyzesidopont  %az

ntmax:2for t
lepesek :ciklus fo %a

+)(=(t)

=
 

for % end
delta_t,*1-t v1-t  x

alapjanertek  elobbi az szamitasa%hely 
delta_t,*1-tx*k-1-t  v

alapjanertek  elobbi az szamitasa %sebesseg

)(+)x(=(t)

)()v(=(t)
 

 
 

* * * 
 

DELTA (Δ) AND D (d) 

ABSTRACT 
In this paper I consider the problem of the elementary introduction of infinitesimal quantities. 
First I summarize some of my classroom experience. Partly based on this, I introduce an 
attitude that involves using computers which facilitate the introduction of the concepts. The 
aim of this attitude is to introduce quantitative problem-solving in the high school, in addition 
to the traditionally introduced experimental and analytical attitudes. This should not be 
restricted to outstanding pupils. I choose an elementary problem to illustrate our method. 
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NEMLINEÁRIS REZGÉSEK A KÖZÉPISKOLAI 
OKTATÁSBAN 

Kiss József 
Than Károly Ökoiskola, Budapest 

codexjoe@index.hu 
 
 

BEVEZETÉS 
A fizikaoktatásban a leegyszerűsített, idealizált esetektől indulunk el, és tartunk az 

összetett, a valóságot egyre pontosabban leíró rendszerek megismerése felé. A középiskolai 
oktatás során azonban általában nem jutunk el a hétköznapokban tapasztalt valós jelenségek 
leírásáig. A rezgőmozgás oktatása során nem szólunk például a periódusidőnek a kitéréstől 
való függéséről.  

A gimnázium kilencedik évfolyamán tartott kísérleti órák során törekvésem az volt, hogy 
az anharmonikus rezgés és rezonancia kapcsán megmutassam: a valós jelenségeket a lineáris 
rendszereknél pontosabban leíró nemlineáris rendszerek egyszerű esetei megismertethetőek a 
középiskolásokkal. A jelenség bemutatása és magyarázata számítógépes szimulációs 
programok segítségével történt, a – középiskolai kívánalmakat meghaladó – matematikai 
levezetés mellőzésével. 

 

FIZIKAI ALAPOK 
Az alábbiak a szimulációs programokkal vizsgált jelenségek elméleti hátterét mutatják be. 

Illusztrációként felhasználom az órai magyarázat alapját képező, a program által készített 
ábrák egy részét. 

 

NEMLINEÁRIS REZGÉS 
Az anharmonikus rezgést az [1] egyenlet írja le 

 m ẍ= − f 1 x− f 2 x3− k ẋ , (1) 
ahol x a rezgőmozgás pillanatnyi kitérése. A paraméterek az f1 rugóállandó, az f2 
anharmonikus együttható, a k súrlódási együttható. 0 sajátfrekvencia,  anharmonikus 
együttható,  súrlódási együttható 

 2
0ω=

m
f1 , ε=

m
f3 , 2α=

m
k  (2) 

bevezetésével 

 02α 32
0 =εx+xω+x+x  . (3) 

Ezt alkalmasan választott távolság és időegység bevezetésével mértékegység nélkülinek 
(dimenziótlannak) tekintjük. A modellezéshez használt programok Pascal nyelven íródtak.  A 
program által végzett számítások alapja a negyedrendű Runge-Kutta módszer, melynek 
lépésenkénti pontossága h-5 nagyságrendű, ahol h a lépésköz. A programok futtatásakor a h 
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értékét 0,001-re állítottam be, és megadtam az előbb tárgyalt paramétereken kívül a 
kezdőfeltételeket is: kezdeti kitérés (x0) és kezdeti sebesség (v0). 

A numerikus számolás eredményét mutatja az 1. és 2. ábra. 

 
6. ábra. Szabad anharmonikus rezgőmozgás numerikusan meghatározott kitérés-idő 

grafikonja. =1, =0, =0,1, a kezdőfeltétel: x0a=1, v0a=0, x0b=10, v0b=0, x0c=20, v0c=0.  
Az 1. ábráról leolvasható, hogy a periódusidő rendre Ta=6, Tb=2,18 , Tc=1,15 azaz 

jelentősen függ az A amplitúdótól, mely ezzel a kezdőfeltétellel éppen x0. 

 
 

7. ábra. Szabad anharmonikus rezgőmozgás periódusidő-amplitúdó grafikonja. =1, =0, 
=0,05, Amin=0,1, dA=0,05, Amax=50, v0=0 

A 2. ábra mutatja, hogy az a kép, melyet a harmonikus rezgés sugall, vagyis hogy a 
rezgésidő nem függ az amplitúdótól, kivételes. Csakis a kis amplitúdójú határesetben (A0) 
érvényes. 

 

NEMLINEÁRIS KÉNYSZERREZGÉS REZONANCIÁJA 
Az anharmonikus kényszerrezgést a 

  tfxxxx  cos2 0
32

0    (4) 

egyenlete [1] írja le, ahol  a gerjesztési frekvencia, f0 a gerjesztés maximuma. E rendszer 
rezonancia-jelenségeinek különleges jellemzői közé tartozik például a rezonancia 
folyamatirány-függése, azaz hogy a gerjesztő erő körfrekvenciájának növelése, illetve 
csökkentése két, egy közbenső szakaszon (az c, c’, tartományban) eltérő rezonanciagörbét 

T(A) 
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eredményez. Az c, c’ értékeknél amplitúdóugrás következik be (3. ábra). Az ábra úgy 
készült, hogy numerikus szimulálásban végigmentünk a gerjesztő körfrekvenciákon 0,1-től 
3-ig piciny 0,001-es lépésközzel és meghatároztuk a hozzá tartozó maximális kitérést 
(amplitúdót) elég sok periódus elteltével, amikor már állandósult a mozgás. Majd ugyan ezt 
tettük visszafelé 3-tól 0,1-ig. 

A hétköznapokban is megfigyelhető ez a hiszterézis jellegű jelenség. Például a régi típusú 
centrifugáknál beinduláskor hallható, ahogyan egyre gyorsabban forog a centrifuga dobja, és 
közben egyre magasabb hangon és egyre hangosabban szól, majd egyik pillanatról a másikra 
a hangerő lecsökken, és innentől halkul, míg a hang magassága tovább nő. Leálláskor pedig 
ahogyan a dob fordulatszáma csökken, úgy csökken a hallható hangmagasság is, de a hangerő 
egy ideig egyenletesen nő, mielőtt egy hirtelen felerősödés után csökkenni kezd. Hasonló 
jelenség figyelhető meg néha az autóknál, gyorsítás közben, gázadáskor és lassításánál, 
amikor visszavesszük a gázt. 

A nemlinearitás (az  paraméter) csökkenésekor az c, c’ frekvenciák tartanak 
egymáshoz és =0-ra visszakapjuk a jól ismert rezonancia görbét. Ez azért is figyelemre 
méltó, mert visszafelé a harmonikus rezgés rezonanciagörbéjének ismeretéből nem 
következtethetünk az anharmonikus rezgés rezonanciagörbéjének érdekességeire. 

 

FIZIKAI HÁTTÉR 
Disszipatív rendszerekben a mozgások a kezdőfeltételek széles osztályaiban egyetlen 

állandósult mozgáshoz tartanak. A mozgások szemléltetésére használjuk a fázisteret, melyben 
a disszipatív mozgások trajektóriái az állandósult mozgásoknak megfelelő határciklus-
attraktorokhoz tartanak. A kis (<c) és nagy (>c’) gerjesztő frekvenciánál 4. és 5. ábra 
egyetlen attraktor létezik. A rezonanciagörbe említett köztes szakaszán (az c<<c’ 
tartományban) a határciklus megtöbbszöröződik: megjelenik két stabil és egy instabil 
határciklus (8. 9. és 10. ábra).  

 

 

3. ábra. Anharmonikus kényszerrezgés rezonanciagörbéje. 0=0,1, d=0,001, max.=3, 
=0,05, f0=1, =-0,1, a kezdőfeltétel: x0=1, v0=0. c=1,429 c’=1,749.  

Az c<<c’ tartományban két különböző rezgés állhat be, hosszú idő után, de ha a 
frekvenciát lassan növeljük, akkor csak nagy amplitúdójú, ha lassan csökkentjük, csak kis 
amplitúdójú valósul meg. Ez hasonló az elsőrendű fázisátalakulásokra jellemző hiszterézis 
jelenséghez [2]. Az c, c’, tartományban lévő körfrekvenciák mindegyikéhez egy harmadik 
amplitúdó is tartozik. Ezek az amplitúdó értékek összekötik a két ugrási pontot, és ezáltal a 
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látszólag szakadásos görbe egy „hátrahajló” résszel folytonossá válik. Ez a rész jellemzi az 
instabil állapotokat. A két görbe végpontját összekötöttem egy vékony szaggatott piros 
vonallal, érzékeltetve a két vizsgált folyamat során soha el nem ért instabil egyensúlyi 
állapotot. Ez a jelenség közvetlen kapcsolatban van a mozgásegyenletben (anharmonikus 
esetben) megjelenő nemlineáris taggal. Ez a tag teszi értelmezhetővé a kísérletek és 
számítógépes modellezések során tapasztalt furcsa tulajdonságát. 

 
4. ábra. Anharmonikus kényszerrezgés kitérés-idő grafikonja <c-re. 0=1, =0,05, f0=1, 

=0,5, =0,1; kezdőfeltételek: (folytonos) x01=0,5, v01=0, (szaggatott) x02=6, v02=0.  
 

Bármilyen kezdőfeltétellel ugyanaz az állandósult rezgés alakul ki. Hasonló a helyzet 
>c’-re is. 

 
5. ábra. A 4. ábrán bemutatott anharmonikus kényszerrezgés fázistérbeli képe. 0=1, =0,05, 

f0=1, =0,5, =0,1; kezdőfeltételek: (belső) x01=0,5, v01=0, (külső) x02=6, v02=0.  
 

Az egyetlen határciklus attraktor a vastag (zöld) vonal alatt helyezkedik el (ebben a 
tartományban a lila és a zöld görbék egybeesnek, de mivel a zöldet rajzoljuk utoljára, az elfedi 
a lilát). 
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6. ábra. Anharmonikus kényszerrezgés kitérés-idő függvénye az (c, c’) intervallumból 
választott gerjesztési frekvencia esetén. 0=1, =0,05, f0=1, =1,5, =0,1; kezdőfeltételek: 

(szaggatott) x01=1,5, v01=0, (folytonos) x02=6, v02=0.  
 

Az c <  c’ tartományban különböző kezdeti feltételek két különböző állandósult 
mozgáshoz tartanak: egy nagy és egy kicsi amplitúdójú rezgéshez. 

 
7. ábra. A 6. ábrán bemutatott anharmonikus rezgések fázistérben ábrázolva. 0=1, =0,05, 
f0=1, =1,5, =0,1; kezdőfeltételek: (szaggatott) x01=1,5, v01=0, (folytonos) x02=6, v02=0.  

 
A két határciklus attraktor a vastag folytonos (lila) és a vastag szaggatott (zöld) tartomány 
alatt húzódik. 

 
8. ábra.  Anharmonikus kényszerrezgések fázisterének sematikus ábrája 
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A 8., sematikus ábra mutatja, hogy a két határciklus-attraktor között létezik egy instabil 
határciklus, mely kettéválasztja azokat a kezdőfeltételeket melyek az egyik vagy másik 
attraktorhoz tartanak. 

 

OKTATÁS 
A fizika oktatása során az oktatási rendtől függően a diákok a 9. évfolyam végén vagy a 

11. évfolyam elején ismerkednek meg a harmonikus rezgés témakörének alapjaival. A 
matematikai alapok közül a trigonometriai függvények ismerete a 9. évfolyamban még nem, 
de a 11. évfolyamban már elvárható. 

Oktatási kísérletemben igen hasznosnak bizonyult a Tellmann-Darvay-Kovács 
szerkesztette, a romániai magyar nyelvű oktatásban a 11. évfolyamon használt fizika 
tankönyv [3], mely szemléletesen, matematikai levezetések nélkül tárgyalja az anharmonikus 
mozgás és a káoszelmélet néhány elemét. 

A fázistér bemutatásánál és magyarázatánál felhasználtam a kitérés-idő és sebesség-idő 
grafikonokkal való kapcsolatot. [4] (9. ábra) 

 
9. ábra.  A fázistérbeli trajektória v(x) származtatása a kitérés-idő x(t) és sebesség-idő v(t) 

grafikonokból ([4]-ből). 

 
Annak érdekében, hogy belássuk a nem harmonikus rezgéssel leírható jelenségek létezését, 

a tanórán bemutattam egy ilyen példát: egy kb. 60 cm hosszú és 15 cm széles, vízszintes, 
nyers, lecsiszolt felületű falapra két lécet erősítettem, és ezek közé két oldalán egy-egy (nem 
túl kemény) rugóval egy kb. 15 x 10 x 5cm-es, az alaplaphoz hasonló felületi minőségű 
fahasábot feszítettem ki, ami az alaplapon nyugodott. (10. ábra) 
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10. ábra.  Az órán bemutatott nemlineáris rezgést demonstráló berendezés sematikus ábrája 

 
A méretezés lehetővé tette a jelentős kitérések vizsgálatát. Látványosan nagy kitéréseknél 

már észrevehető volt a fahasáb mozgásának eltérése a „szokásos rezgéstől”. A jelentős 
súrlódás miatt a tartós megfigyelést úgy tettem lehetővé, hogy finoman mozgattam 
(rezegtettem) az alaplapot, gerjesztett mozgást, kényszerrezgést hozva létre. A diákok 
számára ekkor az volt megfigyelhető, hogy a hasáb a szélső helyzetekben mintha beragadna, 
az egyensúlyi helyzeten viszont átszáguld.  

Ez a kísérlet a harmonikus rezgőmozgás oktatásánál használatos kiskocsis kísérlet 
módosított változata, így jó lehetőséget nyújtott az összehasonlításra. A diákokkal közösen 
azonosítottuk a különbséget okozó tényezőket: rugó erőssége, súrlódás mértéke, maximális 
kitérés. A kísérlet segítségével számítások nélkül is belátható volt, hogy a mozgás már nem 
írható le a korábbi szinusz függvénnyel. 

Ezt követően a projektor segítségével kivetítettem az erre a célra készült Pascal programok 
számításai alapján készült ábrákat és animációkat (fázistér grafikonokat, rezonancia görbéket 
stb.). Nagy vonalakban ismertettem a programok működési elvét, a Pascal nyelven való 
programozás vagy a Runge-Kutta-módszer részletezése nélkül. A különböző kezdőfeltételek 
és paraméterek alkalmazásával párhuzamosan szemléltettem a lineáris és a nemlineáris 
jelenséget, a már tanultakból kiindulva. A diákok aktívan bekapcsolódhattak a harmonikus 
rezgések szabályszerűségeinek igazolásába, majd az anharmonikus rezgés megismerése során 
megpróbálhatták megjósolni, milyen változások következnek be a nemlineáris tag figyelembe 
vétele esetén.  

A kísérleti órákat egy harminchárom fős, kilencedik évfolyamos, túlnyomórészt nem reál 
érdeklődésű tanulókból álló gimnazista osztályban tartottam [5]. A nagy létszámú osztály 
minden tagjának érdeklődését ugyan nem sikerült felkelteni, de a téma és a bemutatás újszerű 
módja aktivizált olyan tanulókat, akikre egyébként az addigi órákon a passzivitás volt 
jellemző.  

A szemléltetés szimulációra építő módja kevésbé megszokott ugyan, de egyrészt a mai 
diákok számára ismerős és elfogadott, másrészt jó alkalom arra, hogy a közvetlen 
megfigyeléssel párhuzamba állítva megalapozzuk a hitelességét, hiszen a modern fizikai 
oktatása során elsősorban erre a módszerre támaszkodhatunk. 
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* * * 
 

TEACHING NON-LINEAR OSCILLATIONS IN SECONDARY 
SCHOOL 

ABSTRACT 
Experimental classes on anharmonic oscillation and resonance were taught in the ninth grade 
of grammar school, building on the topic of harmonic oscillation. Students were encouraged 
to actively participate in reading the numerically generated figures and verifying rules. When 
looking at anharmonic oscillations, they attempted to predict the changes arising from the 
inclusion of the non-linear component. Novel ways of presentation succeeded in waking the 
natural curiosity of students. 
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DIÁKKÖRÜNK 
Diákkörünk 1999-ben alakult a bajai Szent László ÁMK-ban, Mandelbrot 

Tudományos Diákkör néven. Első terveink közé tartozott a fraktálok megismerése. Később a 
program kibővült a fizikai jelenségek számítógépes modellezésével. Elsősorban a 
természettudományokat, matematikát, számítógépes programozást kedvelő tanulók 
jelentkeznek. Hetente 2 óra rendszeres munka, ami gyakran otthon folytatódik. A diákkör 
létszáma változó egy tanévben átlagosan 7-10 fő. A végzett diákköröseink nagy része 
műszaki, tudományos pályát választ. 

 

MIÉRT HASZNÁLUNK NUMERIKUS MÓDSZEREKET? 
A középiskolában tanult természettudományos tárgyak, köztük elsősorban a fizika gyakran 

használ differenciálegyenleteket a mozgások, jelenségek időbeli változásának leírására. Ha 
valós problémákkal szeretnénk szakkörön, diákkörön foglalkozni, akkor az elméleti leírás, de 
főleg annak egzakt megoldása meghaladja a középiskolában elsajátítható matematikát. Még a 
matematikában jeleskedő tanulók sem jutnak tovább a néhány egyszerű, szeparálható 
közönséges differenciálegyenlet analitikus megoldásánál. A differenciál-és integrálszámítás 
alapjainak elsajátítása után a felsőbb éves érdeklődő diákok elegendő matematikai- és 
informatikai tudással bírnak ahhoz, hogy néhány numerikus módszer alkalmazásával oldjanak 
meg a valós életből vett természettudományos problémát. A kapott eredményeket, 
grafikonokat célszerű összevetni a tényleges megfigyeléssel, méréssel kapott adatokkal. 

 

MILYEN MÓDSZEREKET HASZNÁLUNK? 
Közönséges, első-és másodrendű lineáris (időnként nemlineáris) differenciálegyenletek 

megoldására különféle numerikus módszerek léteznek. A diákkörön ezek közül három 
módszert alkalmazunk. 

 

EULER-MÓDSZER 
Ismerve az ny értékét az nx pontban (vagy nt  pillanatban), keressük az 1ny értékét az 

hxx nn 1  pontban (vagy dttt nn 1  pillanatban), ahol h  illetve dt ismert. Mivel a 
mechanikai problémák többségénél valamely jellemző (út, sebesség stb.) időbeli alakulását 
szeretnénk vizsgálni, a továbbiakban az időbeli változásokkal írjuk le a módszereket. 

Legegyszerűbb megoldásnak a Taylor-sorfejtést választhatjuk és 1ny -et sorba fejtjük a nt  
pillanat körül és az első két tagot tekintjük: 
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ahol )( mdtO  olyan hibatagot jelent, mely dt-ben m-ed rendű. 

Megállapodás szerint m-rendűnek nevezzük a módszert, amennyiben a hiba tag 
)( 1mdtO típusú. Ennek értelmében az Euler módszer elsőrendű. Az egy lépésben elkövetett 

hiba 2dt rendű. Így az időbeli változásokat leíró mennyiségre kapott rekurziós formula: 
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Példa : ejtőernyős mozgása a gravitációs erő és a sebességgel arányos fékező erő hatására: 

 
fékgrav FFamF  .
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Analitikus megoldás y -ra, vagyis az ejtőernyős sebességére: 
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A megfelelő paraméterek (c,m) és a kezdeti feltétel megadásával a sebesség Euler-módszerrel 
és analitikusan is ábrázolható. Euler-módszerrel (3) szerint ábrázolva (1.ábra), ha a 
paraméterek 0)0(;100)0(;1;5,0  tytymc   SI egységben: 

 
 

1. ábra. Az ejtőernyős sebessége Euler-módszerrel, dt =0,0005s 

Mivel az analitikus módon kapott sebesség az adott paraméterek mellett csak kevéssé tér el 
az Euler-módszerrel ábrázolt görbétől, feltüntettük, hogyan változik a két módon kapott 
sebességek maximális eltérése az időlépés növekedésével (2. ábra). 
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2. ábra. Az „ejtőernyős” sebességének maximális eltérése az analitikus megoldás és az Euler-

módszerrel történt számolás között, az időköz növelésével 

 

FEYNMAN MÓDSZERE (MÓDOSÍTOTT EULER-MÓDSZER) 
Az Euler-módszerben a test mozgását úgy írjuk le, hogy az új helykoordináta a réginek és a 
sebesség dt-szeresének az összege. A sebességet az intervallum elején lévő értéknél 
állandónak vettük. Ehhez képest pontosabb a módszer, ha az intervallum közepén vett 
értékkel, azaz az időközre vett átlagsebességgel számolunk [1]. 
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A számolás első és utolsó lépéseként Euler módszerét alkalmazzuk. 

 
Példa : Lánc lecsúszása vízszintes asztalról [2] 

Egy sima vízszintes asztalról l hosszú lánc csúszik le. A mozgás kezdetekor a láncnak már 
x hosszú része csúszott le az asztalról. A láncra minden időpontban az asztalról addig a 
pillanatig lecsúszott x hosszúságú láncdarab súlyával egyenlő F erő hat. Ha az egész lánc 
súlya G, a következő arányt kapjuk: 

 
l
x

G
F
  (8) 

Ezen kívül hat az asztallal való súrlódási erő, ami az asztalon lévő rész súlyával arányos: 

 )( xl
l

mgkFs   (9) 

Newton II. törvényével állandó együtthatós, másodrendű (lineáris) differenciálegyenletet 
kapunk (8) és (9) alapján: 

 0)1(  kgxk
l
gx  (10) 
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A (10) mozgásegyenletet megoldottuk Euler (3) és a Feynman (módosított Euler) módszer 
(7) szerint is. A lánc asztalon lévő hosszának változását a 3.ábrán, a lecsúszás sebességének 
időbeli alakulását a 4. ábrán láthatjuk Feynman módszerével számolva. A két módszer közötti 
különbség az alkalmazott dt időlépésnél nem feltűnő, ezért az 5. ábrán ábrázoltuk a növekvő 
időlépéssel alakuló eltérésüket. 

 
3. ábra: Lánchossz az asztalon (dt =0,000065s; k =0,05; l = 4m; x =0,5m) 

 

 
4. ábra. A lecsúszás sebessége (dt =0,000065s; v0 =0m/s; k = 0,05; x =0,5m) 
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5. ábra. Az asztalon lévő lánchosszra kapott maximális eltérések alakulása az intervallum 
növelésével  Euler - és a módosított Euler (Feynman) módszerek között 

 

NEGYEDRENDŰ RUNGE-KUTTA-MÓDSZER 
 Az eljárás lényege segédváltozókkal: 
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Az egy lépésben elkövetett hiba 5dt rendű [3]. Egy N-ed rendű eljárásban a hiba közelítőleg 
1Ndt . A hibák időben halmozódnak, de ez a halmozódás nem feltétlenül lineáris. A Taylor-

sorfejtés véges számú taggal való közelítéséből adódó hiba mellett egy másik hibaforrás a 
kerekítési, számábrázolási hiba. Ennek teljes járuléka nő a lépések számával, ezért a 
dt időlépést túlságosan kicsinek sem érdemes választani [4]. 
 
Példa : fizikai (rúd) inga, a szögsebességgel arányos súrlódással. A (11) eljárásban szereplő y 
vektor komponensei a szög, szögsebesség és szöggyorsulások. A mozgásegyenlet: 

    k
l
g sin3  (12) 
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6. ábra. Az inga szögkitérése RK4 módszerrel (l=1m; φ0=600; k =1;dt =0,0008s) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ábra. A fizikai inga fázissíkja (l=1m; φ0=600; k =1;dt =0,0008s) 

Összehasonlítottuk a három módszerrel kapott szögkitéréseket különböző növekvő 
időközzel, ugyanolyan paraméterek és kezdeti feltételek esetén (8.ábra). 

 

8. ábra: a különböző módszerek maximális eltérése növekvő lépésköz szerint ábrázolva 
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ÉRDEKESSÉG: A LORENZ-ATTRAKTOR 
Edward Lorenz amerikai meteorológus 1963-ban fedezte fel, hogy az azóta róla elnevezett  
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modellben az 28r , 10 , 3/8b  paraméterek mellett, apró kezdeti különbségek esetén 
is az eltérés az idő exponenciális függvényeként növekszik, és ez a gyors hibanövekedés 
hiúsít meg minden előrejelzést.. 

Itt a (11)-ben szereplő y vektor komponenseit rendre az x,y,z változókkal helyettesítettük 
és a kapott egyik (x-z ) síkbeli attraktort ábrázoltuk (9.ábra) 

 
9. ábra: Lorenz modelljének lepkeszárnyakra emlékeztető attraktora 

 

Ez volt az első példa az előrejelezhetetlenség megjelenésére kis szabadságfokú autonóm 
rendszerben. A Lorenz-modell azóta a folytonos idejű kaotikus rendszerek alappéldája lett. 
(Pillangóhatás) [5]. 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
Köszönettel tartozom Eichhardt Iván Mandelbrot-diákkörös tanulónak, aki a numerikus 
szimulációkat készítette. Köszönöm témavezetőm, Tél Tamás hasznos tanácsait, útmutatásait. 
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* * * 
 

NUMERICAL METHODS IN A HIGH SCHOOL WORKSHOP 

ABSTRACT 
In our high school workshop, we have been studying different phenomena in physics since 
1999, applying mathematics and numerical simulations to characterise them. I will describe 
three numerical methods through practical physics examples. The computer programs have 
been developed by a student of mine. The equation of the falling parachute has been worked 
out both  analytically and numerically. The sliding of a chain from a horizontal surface is a 
more complicated analytical problem for the friction. We applied  Euler’s and Feynman’s 
methods and compared their graphs. Using the fourth order Runge-Kutta method we 
displayed the trajectory of the physical pendulum, and also the Lorenz attractor, as the most 
widely known example to demonstrate ’Butterfly Effect’.  
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BEVEZETÉS 
Az utóbbi néhány évtized jelentős tudományos felfedezése, hogy léteznek, sőt, nagyon is 

gyakoriak az egyszerű – néhány „alkatrészből” álló, fizikus nyelven: kis szabadságfokú – 
rendszerek bonyolult időbeli viselkedései, mozgásai. Az ilyen, úgynevezett kaotikus 
jelenségekben, a bonyolult viselkedés eredete bizonyíthatóan az összetevők nemlineáris 
kölcsönhatása, melyből következik a mozgásegyenlet nemlineáris volta is [1,2]. A 
nemlineáris mozgásegyenleteknek rendszerint nincs zárt alakban megadható megoldása, így – 
a középiskolákban szokásossal ellentétben – a mozgáspálya sem írható le egy (vagy véges 
számú) egyenlettel. Ilyenkor számítógép segítségét kell igénybe vennünk, s numerikus 
szimulációval meghatároznunk a mozgáspályát.  

 

A LEGTÖBB KÖZÉPISKOLAI MECHANIKAI PROBLÉMA KICSI MÓDOSÍTÁS 
UTÁN KAOTIKUSSÁ VÁLHAT! 

A káosz széleskörű tanulmányozására a számítógépek megjelenése teremtette meg a 
feltételt. Számítógépes szimulációkkal könnyedén vizsgálhatunk többek közt olyan egyszerű 
mechanikai rendszereket is, melyek a középiskolában ismert és tanított példák kis 
módosításai.  

Gondoljunk például a matematikai ingára, mely a fizika egyik egyszerű alapproblémája, a 
középiskolai oktatásnak fontos része. Mozgása egyszerű, periodikus. Többféleképpen 
átalakíthatjuk, melyek közül most vizsgáljunk meg két lehetőséget: amikor a felfüggesztést 
vízszintesen rezgetjük, harmonikusan (szinuszosan) mozgatjuk (1.a ábra), illetve amikor az 
inga szárát rugalmassá tesszük (1.b ábra). Az előbbiben legyen a szögsebességgel arányos 
súrlódás is (disszipatív rendszer), a második viszont súrlódásmentes legyen (konzervatív 
rendszer). (Az egyszerűség kedvéért mindkét inga függőleges síkban mozogjon.) 

 

 
 

1. ábra. A vízszintesen gerjesztett (a) és a rugós (b) inga.  
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Tekintsük először az a) esetet. A bonyolult mozgásokat speciális ábrázolások, ún. 
leképezések segítségével szokták vizsgálni. Készítsünk a gerjesztett ingáról stroboszkópikus 
leképezést [1]-[4]! A mozgást olyan koordinátarendszerben (fázistérben) ábrázoljuk, ahol a 
vízszintes tengely az inga kitérésének pillanatnyi szöge, a függőleges pedig a szögsebessége. 
Ilyen ábrázolásban az inga mozgását egy folytonos vonal jeleníti meg. A stroboszkópikus 
leképezésnél azonban erre a fázistérbeli vonalra a gerjesztő periódusidőnként tekintünk csak 
rá, s az akkori pillanatnyi helyzetét (kitérés szögét és szögsebességét) ábrázoljuk egy ponttal. 
A felfüggesztést mozgató harmonikus rezgés minden egyes periódusa alatt csak egyetlen pont 
képződik le. Tehát a mozgást folytonos vonal helyett most már egy ugráló pontsorozattal 
követjük.  

Természetes módon adódik a kérdés: periodikus mozgást végző ingának mi a képe a 
stroboszkópikus leképezésen? Minden periodikus mozgást végző rendszer meghatározott 
időnkén (periódusidőnként) definíció szerint ugyanolyan állapotba kerül, tehát ha 
periódusidőnként képzünk le egy pontot (nézzük meg a mozgásállapotát), akkor az mindig 
ugyanaz lesz. Bármeddig végezzük a szimulációt, a leképezés mindössze egy pont lesz. 

Mi történik, ha bekapcsoljuk a gerjesztést? Bizonyos paraméterek (súrlódás, gerjesztő 
amplitúdó és gerjesztő frekvencia) mellett a leképezett pontok teljesen össze-vissza, 
szabálytalanul ugrálnak. Pár ezer pont leképeződése után (egy mai számítógéppel ez kb. 10 
másodpercig tart) azonban kezd kirajzolódni egy határozott struktúra, láthatóvá válik az ún. 
kaotikus attraktor (2. ábra). A kaotikus attraktor egy geometriai alakzat, méghozzá nem is 
akármilyen: egy fraktál [1,2,5]. Bármilyen kezdőfeltételből indítjuk is a mozgást, mindig erre 
a struktúrára ugrál rá a pont (ezért hívjuk attraktornak), majd utána szabálytalanul mozogva a 
kaotikus attraktoron marad. A kaotikus attraktort azért látjuk, mert elegendő idő alatt a rajta 
ugráló pont szép lassan kirajzolja nekünk az egész szerkezetet. A kaotikus attraktor kiterjedt, 
de mégis nulla térfogatú (síkban: felületű), önhasonló, szálas struktúra, azaz akármilyen nagy 
nagyítást készítünk róla, mindig azonos bonyolultságú szálas szerkezetet fogunk látni.  

Ne felejtsük el, hogy egy periodikusan mozgó inga képe a stroboszkópikus leképezésen 
csak egyetlen pont lenne. A kaotikus attraktorhoz, ehhez a végtelen számú kis szálból álló 
„hajtogatott leveles tésztához” [4] tartozó kaotikus mozgás tehát „végtelenszer bonyolultabb”, 
mint egy periodikus. 

 
2. ábra. A gerjesztett inga (1.a ábra) kaotikus attraktora a stroboszkópikus leképezésen. . 

nx  a kitérést, nv  a szögsebességet jelöli. Az n index az egymás után leképezett pontok 
sorszámozására utal. 
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Ez azonban nem jelenti azt, hogy bárhogyan mozoghat! Tudniillik nem zajról van szó. Ha 
zaj lenne, akkor a stroboszkópikus képen egy területet, igaz véletlenszerűen ugrálva, de 
besatírozna. Zaj esetén – a leképezés pillanatában – tetszőleges kitéréshez tetszőleges 
szögsebesség tartozhatna. Esetünkben azonban nem erről van szó. A szög-szögsebesség síkon 
hatalmas üres foltok vannak, s ha megnézzük, hogy egy adott nx  kitéréshez milyen nv  
szögsebességek tartozhatnak (szemléletesen: ahol egy képzeletbeli függőleges vonal metszi a 
struktúrát), akkor láthatjuk, hogy bár valóban végtelen különböző, de csak bizonyos 
meghatározott értékek lehetségesek. 

Az 1.b ábrán bemutatott rugós ingának magyar vonatkozású tudománytörténeti jelentősége 
is van [6,7,8]. Az 1965. évi OKTV második fordulójának első feladatában szerepelt egy 
nyújtatlan, vízszintes rugóra akasztott test, melyet elengednek. A kérdés: mekkora a rugó 
megnyúlása, amikor a test éppen a felfüggesztési pont alatt halad át? 

Utólag derült ki, hogy a feladat nem megoldható! Vermes Miklóst, az ismert 
fizikapedagógust, az OKTV bizottságának elnökét nem hagyta nyugodni a probléma. 
Azonban hosszas számolgatással is csak közelítő eredményt tudott megadni arra az esetre, ha 
a rugó megnyúlása kicsi [6]. Vermes Miklós nem elégedett meg a számítási eredményeivel, 
ezért, az akkor modernek számító Ural II elektroncsöves számítógépen folytatta a kutatást. 
Egyszerű numerikus módszerekkel szimulált hét különböző kezdőfeltételből indított mozgást, 
melyek hossza – az inga valós idejében számolva – körülbelül mindössze 3 másodpercig 
tartott (3. ábra) [7]. Modern numerikus módszerekkel és a mai számítógépek teljesítményének 
kihasználásával könnyedén tudunk nagyságrendekkel hosszabb szimulációkat is végezni. Ezt 
meg is tettük [8], s nemcsak hosszabb idejű térbeli pályákat rajzoltunk fel, hanem a 2. ábrához 
hasonló leképezéseket is készítettünk.  

Kiderült, hogy a Vermes Miklós által vizsgált hét mozgásból három volt kaotikus, s négy 
kváziperiódikus (egy kaotikus rendszerben is léteznek periodikus és kváziperiodikus 
mozgások, még azonos paraméterek mellett is, függően a kezdőfeltételektől). Ő azonban 
semmit nem tudhatott erről, hiszen a káoszelmélet első alapcikkei az 1960-as években 
jelentek meg. Mint megválaszolandó kérdés, a probléma valószínűleg fel sem merült. Minden 
bizonnyal a „szabálytalan” jelzővel illette volna a mozgásokat.  

 

 
3. ábra A rugós inga néhány másodperces térbeli pályája két különböző rugóerő és tömeg 

esetén. Az ábrák Vermes Miklós 1967-ben publikált [7] úttörőnek számító szimulációjának és 
ábrázolásának rekonstrukciója.  

 

Ez a példa is rávilágít a kaotikus mozgásoknak a számítógépes vizsgálata során felmerülő 
érdekes és fontos jellemzőjére: egy kaotikus rendszer tulajdonságaiba nem nyújt betekintést a 
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mozgásegyenlet puszta alakja! Esetünkben nemcsak leképezések megalkotásához, hanem még 
a felfüggesztési pont alatti első(!) áthaladás kiszámításához is számítógép segítségét kellett 
igénybe venni. 

Hiába egyszerű tehát egy mechanikai rendszer. Mivel a mozgásegyenletek nemlineárisak, 
könnyen kialakulhat káosz. Ilyenkor viszont a tulajdonságok felderítéséhez már 
nélkülözhetetlen a számítógép, mellyel a szó valódi értelmében „felfedezés” a feltáró 
munka… 

Vermes Miklós 1967-es cikke az ebbe az irányba tett első lépés a magyar fizikában. 
A felvillantás szintjén, a téma iránt érdeklődők kedvért megemlítünk hat további olyan 

kaotikus mechanikai rendszert (4. ábra), melyek a módosítások után kaotikussá válnak [1,2]: 
a) ejtőgép, ahol az egyik tömeg függőleges síkban kilenghet, b) kettős inga, c) mágneses inga 
(három mágnest helyezünk a ferromágneses végű inga alá, mely némi „bolyongás” után az 
egyik mágnes fölött áll meg), d) rezgő lemezen pattogó golyó, e) anharmonikus oszcillátor 
(rugó), f) szemben álló lejtőkön pattogó golyó.  

 

 
4. ábra. Egyszerű mechanikai rendszerek olyan módosított változatai, melyek kaotikus 

mozgásra is képesek.  
 

A KAOTIKUS RENDSZEREK LEGFONTOSABB TULAJDONSÁGAI  
Az eddig elmondottak alapján, illetve azt kiegészítve, foglaljuk össze a kaotikus 

rendszerek legfontosabb jellemzőit [1,2]!  
A káosz egyszerű rendszerek bonyolult időbeli viselkedése. E meghatározás szerint a káosz 

(a hétköznapi szóhasználattal szemben) nem térbeli, nem statikus rendetlenség. A káosz tehát 
egy mozgási típus, általánosabb értelemben időbeli fejlődés. Számos hétköznapi folyamat (a 
biliárd vagy a flipperautomata golyójának mozgása, áramkörök begerjedése, festékek 
keveredése) mellett szerepel műszaki, kémiai, biológiai jelenségekben, betegségek 
lefolyásában, gazdasági részfolyamatokban, és jóval nagyobb léptékben: például a Föld 
mágneses tengelyének váltakozásában vagy a Naprendszer alkotóelemeinek mozgásában. 

A mechanikában a Newton-egyenlet határozza meg a mozgást, tehát a kaotikus mechanikai 
rendszerek elvi szinten determinisztikusak. Mégis, a kaotikus rendszerek valószínűségi 
viselkedést mutatnak és mozgásuk előrejelezhetetlen. Az előrejelzési időn túl a pálya fogalma 
értelmetlenné válik, csak a valószínűségi leírás értelmes.  
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Egyszerre determinisztikus és előrejelezhetetlen. Nincs itt valami ellentmondás? Nincs, s 
ez könnyen megérthető az alábbi gondolatkísérletünk segítségével. Határozzuk meg egy 
kaotikus mechanikai rendszer (mondjuk rugós inga) kezdőfeltételeit ezred pontossággal. 
Nézzük meg, mennyi ideig mozog egyformán két olyan egyforma rugós inga, melynek egy 
ezred eltérés volt a kezdőfeltételeik között. Kiderül, hogy mondjuk tíz másodpercig. Tehát 
ezred pontossággal megmért kezdőfeltételű rugós inga helyzetét tíz másodpercig tudom 
meghatározni. Rendben, akkor lépjünk tovább: határozzuk meg (mérjük meg) a 
kezdőfeltéteket ezerszer pontosabban, azaz milliomod pontossággal! Kiderül, hogy húsz 
másodpercig tudok jósolni, ha pedig milliárdod pontossággal mérek, akkor is csak harminc 
másodpercig. Látható, az exponenciális hibanövekedés miatt (ami csak a kaotikus rendszerek 
jellemzője!) esélyünk sincs, hogy egy ilyen rugós ingának a helyzetét egy percen túl is meg 
tudjuk jósolni. Nemcsak gyakorlatban, hanem elvileg sem! Vessük ezt össze azzal, hogy a 
szabályosan mozgó égitestek helyzetét évtizedekre, sőt, évezredekre (!) is képesek vagyunk 
meghatározni. Összefoglalva: a kaotikus rendszerek előrejelezhetetlenségének oka a kezdeti 
feltételekre mutatott extrém érzékenység.  

Fontos hangsúlyozni, hogy a káoszt nem külső hatások, hanem a belső dinamika, az 
állandósult instabilitás okozza. A káosz nem zaj, hanem „átmenet” a szabályos mozgás és a 
zaj között. 

A kaotikus mozgás semmilyen időskálán nem ismétli önmagát, tehát egy kaotikus rendszer 
egy adott pillanathoz tartozó mozgásállapota – bármeddig is mozog – csak egyszer fordulhat 
elő.  

 

A KÁOSZ OKTATÁSÁNAK PEDAGÓGIAI VONATKOZÁSAI 
Természetes módon adódik a kérdés: a kaotikus jelenségeket tanítsuk-e a 

középiskolásoknak és az alsóbb évfolyamos egyetemistáknak, vagy sem [9]-[12]? Az igen 
mellett gyakori érv, hogy – mint kiderült – a világunkban a kaotikus jelenségek nem 
kivételesek, hanem tipikusak. Ha pedig így van, akkor milyen alapon tanítjuk csak a 
kivételeket? (Persze a hangsúly a „csak”-on van, ugyanis az alapismeretek elsajátítása 
kétségtelenül a ma is tanított egyszerű (nem kaotikus) mozgások útján valósítható csak meg.) 

A káosz oktatásának azonban lenne számos „járulékos” haszna, egyéb pedagógiai hozama 
is. Talán ezek az előnyök még lényegesebbek is. Mik is ezek? A szóban forgó terület oktatása 
pedagógia, didaktikai szempontból megfontolásra érdemes az alábbiak miatt: 

 

•  az érdekes témák motivációs szerepe és ereje, 
•  az esztétikai élményt nyújtó ábrázolások, 

•  a tevékenység centrikus oktatás lehetősége, 
•  a hallgatók/diákok önálló (kutató)munkájának lehetősége, 

•  a megtapasztalható „felfedezés élmény”, 
•  a természetes módon adódó számítógép használat,  
•  a természettudományos és filozófiai szemléletformálás, 
•  a csoportmunka esetén a kooperatív képességek fejlődése.  
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INTERESTING CHAOTIC SYSTEMS IN MECHANICS 

ABSTRACT 
Chaos is the complicated temporal behaviour of simple systems. The physical (mainly 
mechanical) systems occurring in the experiments and problems in secondary schools and 
lower-grade university lectures become chaotic if some slight modifications are made. These 
examples support the fact that in the world surrounding us chaotic motion is not exceptional 
but on the contrary: typical. 
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BEVEZETÉS 
A Fizikai Szemlében [1] beszámoltunk egy oktatási kísérletről, amelynek kettős célja volt: 

egyrészt összeállítani a nem lineáris jelenségekhez olyan bevezető tananyagot, amit 
középiskolás diákok megértenek, másrészt vizsgálni, hogy tudjuk-e változtatni az alapvető 
fogalmak esetében az előképet, amellyel a tanulók rendelkeznek. 

Miért tartottuk fontosnak, hogy épp a káosz alapvető fogalmaival ismertessük meg a 
tanulókat, és erről állítsunk össze tananyagot? A káoszelmélet a XX. század egyik 
legjelentősebb fizikai pardigmája, ahhoz mérhető, amit a XX. század elején a kvantumelmélet 
és a relativitáselmélet jelentett. “Az utókor három dologra fog emlékezni a 20. századi 
tudományból: a relativitáselméletre, a kvantummechanikára és a káoszra.” – írja Káosz című 
művében James Gleick [2]. Az első két paradigmaváltáshoz hasonlóan a káoszt is a newtoni 
fizika szemléletétől való elszakadás jellemzi. A kaotikus dinamika közvetlenül érinti a látható 
és tapintható, emberi léptékű dolgok világát, így a mindennapi tapasztalat és a világ valóságos 
képei újra visszakerültek a tudományos kutatásba. 

A Budapesti Trefort Ágoston Kéttannyelvű Szakközépiskola 13 D. osztályos diákjaival 
dolgoztunk együtt a 2003/2004. tanévben. Harminc műszaki szakos, érdeklődő tanuló 
ismerkedett a káoszfizika alapjaival, két csoportra osztva. A tanítási modul összesen 11 órás 
volt. 

Kísérleteken és számítógépes szimulációkon keresztül (egy tanártovábbképző tanfolyam 
anyaga alapján készült Kaotikus mozgások szimulációs programot6 használtuk [3]) 
megismerkedtünk a determinisztikus káosz legfontosabb jellemzőivel, mint: a szabálytalan 
mozgás; a szigorú törvények (általában ismertek a mozgásegyenletek); az 
előrejelezhetetlenség, azaz a kezdeti feltételekre való érzékenység; valamint a rend, a pontos 
geometriai szerkezet megjelenése a fázistérben [4]. 

A középiskolás diákok számára bevezető tananyagot és tanmenetet [1] állítottunk össze. A 
tanítás során esztétikai vonzerejükre alapozva a természeti és matematikai fraktálok 
ismertetésével indítottunk, majd a káosz fogalmát jártuk körül. Példákon keresztül elemeztük, 
hogy mikor lehet hasznos és mikor kiküszöbölendő a kaotikus viselkedés különböző 
rendszerek esetén. A zsebszámológépes iterációkkal a nemlinearitásról, az ebből adódó 
érzékenységről, előrejelezhetetlenségről kaptunk ízelítőt.  

Tananyagunk magvát az egyszerű mechanikai jelenségeket bemutató kísérletek és ezeket 
követően, vagy párhuzamosan a számítógépes szimulációk adták. Majd egy beszélgetős, 
összefoglaló, ismétlő órát követően egy záró kérdéssor segítségével rákérdeztünk a vizsgált 

                                                
6  Egyelőre DOS és Windows ’98 alatt működik. 
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fogalmakra, a változások követése érdekében. A fogalmak változásának felderítésére 
interjúkat is készítettünk. [1] Szakkörön megismerkedtünk az egyszerű mechanikai példákat 
leíró mozgásegyenletekkel is. 

A kaotikus mozgás nem kivételes, hanem tipikus mozgás. A középiskolákban csak a 
kivételekkel, a periodikus és szabályos mozgásokkal ismerkednek meg a fizika tananyag 
keretében a diákok. A legtöbb középiskolában ismertetett fizikai probléma kevés módosítással 
kaotikussá válik. A tananyagunk törzsét azok az egyszerű, középiskolában is ismert 
mechanikai rendszerek alkották, amelyek kis módosítással kaotikussá válhatnak.  

A Fizikai Szemlében elsősorban a fogalmak kialakulásáról, változásáról, a tanulók 
véleményéről számoltunk be, később [5] ismertettük, hogyan segíti a számítógépes szimuláció 
a kaotikus jelenségek tanulmányozását a középiskolában. Ebben a cikkben elsősorban a 
tanulókkal közösen végzett egyszerű kísérleteket mutatunk be, két nagy csoportra bontva: 
kaotikus ingák és keveredések. 

 

INGAKÍSÉRLETEK 
A kaotikus ingák a legkézenfekvőbb példák az egyszerű mechanikai jelenségekre, 

amelyeket középiskolában bemutathatunk [6]. 

Gyermekkorunk kedves játéka, a similabda (1.a ábra) egy gumiszál végére rögzítetett test. 
Ha a gumiszál végig feszes, a similabda nyúlós ingának tekinthető. A gumis inga esetében az 
ingához képest a szár nyúlása adja azt a pluszt, ami a kaotikus mozgásért felelős. A mozgás 
bonyolult, ez a lengés és rezgés összetevődéséből adódik, első látásra semmilyen 
szabályosság nem ismerhető fel. 

Ha ferdén, adott szögben többször is kilendítjük a simi labdát és figyeljük a mozgását, azt 
tapasztaljuk, hogy hiába igyekszünk pontosan ugyanolyan szögben indítani a testet, mindig 
más pályát ír le, és a mozgás szabálytalan, össze-vissza. A szabálytalanságból és a kezdeti 
feltételekre való érzékenységből arra következtethetünk, hogy a mozgás kaotikus. A mozgást 
csak nagyon rövid ideig, néhány tíz másodpercig lehetett megfigyelni, mivel nagy a 
légellenállás hatása. Kipróbáltuk, hogy mi történik, ha függőlegesen lefele meghúzzuk a 
labdát. Érdekes módon akkor is kaotikus mozgást tapasztaltunk, de ez már azzal van 
össszefüggésben, hogy a gumiszál begyűrődött, így kilengett a test, és ez okozta a kaotikus 
mozgást. 

A jojót (1.b ábra) bizonyára minden gyermek ismeri. Ez az eszköz nagyszerű alkalmat 
nyújt a káosz-kontroll „gyakorlására”, hiszen az ősi játék (1.c ábra) egyik lehetséges célja 
szabályos mozgásformák elérése. A jojó esetében a kötélen lepörgött testhez képest a lengés 
az a többlet, amitől a mozgás kaotikussá válik. 

 
1.a ábra. Similabda 
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1.b ábra. Jojó 

 
1.c ábra. Már az ókori görögök is... Jojó játékos. Görög kerámia. 

Azt vizsgáltuk, mi történik akkor, ha a tanuló, miközben lepörgette a jojót, kilengette. Azt 
tapasztaltuk, hogy a mozgás szabálytalanná, kaotikussá vált. Csak azokat az eseteket vettük 
figyelembe, amikor a kötél szemmel láthatóan nem gyűrődött meg. Így is meglepődve 
tapasztalták a diákok a test mozgásának változatosságát, miközben igyekeztek, hogy a kezdeti 
feltételek – a lepörgés indításakor a kilengés szöge – jó közelítéssel megegyezzenek. 

A mágneses inga7 esetében a fonálinga testének a mágnesessége, no meg az alatta 
elhelyezett vonzó vagy taszító és különböző mintázatú mágnesek adják a nemlineáris 
összetevőt, és felelősök a mozgás kaotikus mivoltáért. 

A mágneses inga visszatérő motívumként – mivel kéznél levő egyszerű és látványos 
kísérleti eszköz – végigkísérte munkánkat. A 3. ábrán egy saját készítésű mágneses ingát 
mutatok be, azonban a fizika szertárban rendelkezésre álló állvány és mágnesek segítségével 
könnyen készíthető mágneses inga a tanulókkal együtt is. 

A fonálinga teste ez esetben egy mágnes lesz, és időnk és kísérletező kedvünk 
függvényében próbálhatunk ki más-más mintázatokat különböző számú és erősségű, vonzó 
vagy taszító mágnesekkel. Megfigyelhetjük az érdekes, szabálytalan mozgást, tippversenyt 
indíthatunk, ki tudja a legjobban eltalálni, hol állapodik meg az inga. A Csodák Palotájában is 
lehet kísérletezni a mágneses ingával. 

A mágneses inga mozgása előrejelezhetetlen, például három vonzó mágnes esetén jó játék 
megjósolni, hogy az indítás függvényében vajon hol áll meg az inga. Mielőtt megállna, 
láthatjuk, hogy szabálytalan, kaotikus mozgást végez. 

                                                
7  Random Oscillating Magnetic Pendulum. Forrás: 
http://www.thinkgeek.com/geektoys/cubegoodies/6758/ 
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3. ábra. Saját készítésű mágneses inga. 

Számítógépes szimulációval8 modellezhető a fenti mágneses inga. Az inga alján található 
három mágnest három színnel jelöltük, az adott szín jelzi, hogy melyik mágnesnél áll meg az 
inga a szabálytalan mozgást követően, ha egy adott pontból indítjuk. A síkban található összes 
indítási pontot kiszínezzük aszerint, hogy a szimuláció alapján milyen színű mágneshez 
vonzódik az ingánk. A 4. ábrán a különböző színek a mágneses inga attraktorainak vonzási 
tartományát mutatják. A vonzási tartományok határfelülete szálas fraktálszerkezetet mutat. A 
fázistérben felsejlik a rend a szabálytalan mozgás mögött. 

 
4. ábra. A mágneses inga vonzási tartományai három vonzó mágnes esetében [6]. 

 

KEVEREDÉSI KÍSÉRLETEK 
A fraktál mintázat a kaotikus folyamatok esetében mindig megjelenik egy absztrakt térben, 

a fázistérben, így rejtve marad a közvetlen megfigyelés előtt. A keveredés a kivétel: a fázistér 
egybeesik a valós térrel, így a fraktálszerkezet megfigyelhető a hétköznapokban is: a kávéba 
öntött tej vagy tejszín, a tejbegrízbe öntött málnaszörp, az áramló folyadékok felszínén 
sodródó szennyeződések vagy festékfoltok bonyolult, szálas szerkezetű alakzattá folynak szét 
és megjelenik a fraktál mintázat [7]. 

                                                
8  A hivatkozott könyvben a téma iránt érdeklődő középiskolások által is elkészítehető programokkal 
készítették az ábrákat. A Turbo Pascal programozási nyelvben írták a szerzők a programot. Numerikus 
módszerként a negyedrendű Runga-Kutta módszert használták, mely módszer használatának nem feltétele a 
módszer matematikai hátterének megértése. 
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A keveredések tanulmányozását a lehető legismertebb példával kezdtük, a tejszín 
keveredésével a kávéban (5. ábra). 

 
5. ábra. Tejszín keveredése a kávéban. 

Hasonlóan látványos mintázatokat szül két vagy három különböző színű gyurmarúd 
hajtogatása és nyújtogatása (6. ábra). Még a középiskolás tanulóknak is nagy örömére szolgál 
a szép fraktálszerkezetek saját kezű kialakítása. Az is kiderült számunkra, hogy nagymamáink 
nem hiába hajtják össze és nyújtják a tésztát (a tészta nem más, mint sűrű folyadék), hiszen ők 
már rég tudják azt, amit az utóbbi időben a tudomány is megfogalmazott, hogy az egyik 
legjobb keveredést a nyújtás-összehajtás algoritmusa adja. A keveredés a leghatékonyabb 
akkor, ha a folyamat kaotikus – így a káosz egyik hasznosítását is megismertük [8]. 

 6.a 
 

 6.b 
6.a,b ábra. Két különböző színű gyurma keveredésekor láthatóak a fraktál-szálak. 

A keveredések tanulmányozására a leglátványosabb a „márványozás”-nak nevezett 
technika [9], otthoni kísérletezésre is alkalmas. A lányok nagyon lelkesedtek, amikor kiderült, 
hogy papírlapon és gyertyán kívül nagyon szép kendőket is lehet így festeni két-három színes, 
erre a technikára alkalmas festék keverésével. Mi nagy üvegtálba vizet öntöttünk, a tetejére 
két különböző színű festékből öntöttünk egy-egy keveset, összekevertük finoman, majd 
gyorsan papírlapot helyeztünk a tetejére és óvatosan lehúztuk. A papírlapon megszáradt szálas 
szerkezetű mintázat (7. ábra) minden alkalommal esztétikai élményt nyújtott a 
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„kísérletezőknek”, gyönyörűen megfigyelhető volt a fraktálszerkezet, láthatóvá vált az amúgy 
csak a fázistérben megjelenő rend a valós térben is. Alkalmunk volt a természetben előforduló 
mintázatokkal a párhuzamot megmutatni, hiszen nem hiába keresztelték el márványozásnak 
ezt a technikát, a természetben található márvány mintázatait idézi. 

 
8. ábra. A márványozás technikájával megfestett papíron szépen láthatóak a fraktál-szálak. 

Útszéli pocsolyában szétterülő olajfoltokat láthatunk a 9.a ábrán, egy duzzasztógát előtt a 
habzó szennyeződés által kirajzolt mintázatokat a 9.b ábrán. Szembeszökő a hasonlóság az 
általunk létrehozott mintázatok és aközött, amit egy kisebb és egy jóval nagyobb mértékű 
valóságos természeti jelenség kapcsán látunk. 

 
9.a ábra Olajfoltok a pocsolyában (Traian Antonescu felvétele). 

 
9.b ábra. Szennyező hab mintázata duzzasztógát előtt (Károlyi György felvétele). 
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KÖVETKEZTETÉSEK 
Meghatározó élmény volt a diákok számára, hogy a hétköznapi élet eseményeiről 

közvetlenül is tud szólni a fizika lejtőkön, golyókon, az idealizált tárgyakon túl, no meg az is, 
hogy ők is aktív részesei lehetnek a modern fizikai kísérleteknek. A tanulók rendkívül 
lelkesek voltak, hogy otthonról, játékaik közül hozhatnak kísérleti eszközt: similabdát, jojót 
fizika órára. Nagy felfedezés volt számukra, hogy a szertárban vagy az otthon található 
egyszerű tárgyakból lehetséges olyan kísérleti eszköz építése, mint például a mágneses inga.  

Míg a kaotikus ingák inkább a mechanikai vonatkozásokat emelik ki, addig a keveredések 
alkalmasak arra, hogy megmutassák a kaotikus jelenségekre jellemző geometriai szerkezetet, 
a káosz mögött rejlő rendet, ráírányítják a figyelmet a környezeti problémákra is. Így nagy 
hangsúlyt fektettünk a keveredések tanulmányozására, hiszen itt lehetett megragadni a rend, a 
pontos geometriai szerkezet megjelenését. 

A középiskolások a káosz kísérleti vonatkozásait könnyen értik. Közel kerülnek a témához, 
megélik a felfedezés örömét, megtapasztalják a kutatás élményét, és publikálásra alkalmas 
eredményeket érhetnek el a káosz kísérleti vizsgálata során [10-13]. 

Az egyszerű, játékos kísérletek alkalmasak a kaotikus jelenségek iránti érdeklődés 
felkeltésére. Lehetőséget nyújtanak a káosz jellemzőinek feltárására. Felhívhatjuk a diákok 
figyelmét arra, hogy noha ismertek az általunk tanulmányozott rendszerek mozgásegyenletei, 
a newtoni mechanika eszközeivel leírható a mozgás, mégis előrejelezhetetlen. Ezeknek a 
kísérleteknek a segítségével a tanulók maguk ismerik fel, hogy egyszerű rendszerek is 
mutathatnak bonyolult viselkedést. 

A kísérletezések során levont további következtetéseink összhangban vannak az eddig 
általunk már megfogalmazottakkal [1]: a kaotikus jelenségek tárgyalhatók a középiskolában, 
jelenség szintjén bemutathatók, a meglepetés erejével hatnak, az egyszerűbb jelenségek 
egzakt leírása szakkörön megértethető. Fontosnak tartjuk a kaotikusság fogalmát bevinni a 
köztudatba, ismertetni az eltérést a hétköznapi és a tudományos fogalom közt. Szükségesnek 
tartjuk a kaotikus jelenségek tárgyalását a középiskolai oktatásban: a humán és általános 
osztályokban csak jelenség szinten, reál osztályokban az informatikával való integráció 
keretében, szimulációkkal is alátámasztva. 
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* * * 

 

CHAOS EXPERIMENTS IN HIGH SCHOOL PHYSICS 
EDUCATION 

ABSTRACT 
It is described how one can include chaotic phenomena in high school physics curriculum. 
We investigate the way of teaching this topic within the framework of high school physics 
education and in a study group. A special curriculum has been developed and implemented in 
high school physics classes. In this curriculum, simple, interesting experiments, like elastic 
pendulum, yo-yo, magnetic pendulum, have a central role. Studying mixing experiments made 
us possible to demonstrate order behind unpredictability: the fractal structure. These 
experiments are suitable to arouse students’ interest towards nonlinear phenomena, and 
provide opportunities to learn about the characteristics of chaos. 
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BEVEZETÉS 
Általános tapasztalat, hogy a felsőoktatásban tanuló hallgatók természettudományos 

tudásszintje, képességei és motiváltsága is erőteljesen csökkent az utóbbi években. Ennek oka 
sokrétű: egyfelől a demográfiai csökkenésből eredően kevesebb a fiatal; másrészt a 
középiskolai oktatás színvonala kitapinthatóan visszaesett; végül nem elhanyagolható a 
természettudományoktól való elfordulás társadalmi szintű hatása sem. Így napjainkban a 
fizika tanítása új kihívás elé állítja a tanárokat. 

A fizika BSC szintű oktatásában egyfajta paradigma-váltásra van szükség: az elmélet 
központú, deduktív szemléletű oktatás helyett jelenség központú, leíró-magyarázó, 
szemléltetés-orientált típusú oktatásra van szükség, amely nem elfordítja (elrettenti) a fizikától 
a diákokat, hanem élvezetesebbé és sikerképesebbé téve a fizikát, megnyeri őket. Különösen 
érvényes ez a modern fizikára, amelynek fogalmai, módszerei és eredményei távolabb esnek a 
hétköznapi tapasztalatainktól, gondolkodásmódunktól. 

Ezen cél megvalósításának lényegi eszköze a számítógép. Egy mai fiatal a magyar 
felsőoktatásban átlagosan napi 3 órát tölt a számítógép előtt: innen szerzi be „szörfözés” során 
a legtöbb (hasznos és haszontalan) információját; ezen kommunikál (chat, e-mail, iWiW, 
fórumok stb.); jó esetben ezen dolgozik (szövegszerkesztés, prezentációkészítés, felhasználói 
programok); és nem utolsó sorban játszik rajta (ami önmagában egyáltalán nem baj). 
Kijelenthető, hogy a fiatalok életében a számítógép központi szerepet játszik, az oktatásban 
ezt a tényt figyelmen kívül hagyni stratégiai hiba. Szükséges tehát jól átgondolt, strukturált, 
felhasználóbarát és jó értelemben vetten látványos (figyelmet megragadó) multimédiás 
tananyagok készítése. 

 

SZERKESZTÉSI ALAPELVEK 
Az elektronikus tananyag (a Függelékben röviden kifejtett) specifikumai alapján a 

tananyag szerkesztése során az alábbi alapelveket kívánjuk szem előtt tartani: 
1. Tartalmi elvárások 

A számítógépes tananyagoknak a fentiekben megfogalmazott formai eltérései és 
lehetőségei a papíralapú tananyagokhoz viszonyítva eredendően determinálnak tartalmi 
eltéréseket is: kevesebb és rövidebb esszé jellegű szöveg, helyette definíciók, kiemelések, 
főként pedig „élő” példák és szemléltetések dominálnak. Természetesen továbbra is a 
tartalom az elsődleges, a technikai, formai megvalósítás csupán a tartalom hatékonyabb 
közvetítését szolgálja, megfelelő tartalom nélkül öncélú és kártékony. Kiemelendő még, hogy 
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a két fajta tananyag egymás hasznos kiegészítése, azaz a számítógépes tananyagban helyes és 
praktikus hivatkozásokat tenni hagyományos (papír) tananyagokra. 

2. Kompatibilitás 

Kiemelt fontosságú, hogy a tananyag egyaránt megtekinthető legyen CD-ről, illetve 
Internetről és minden számítógépen azonos formában (és hiba nélkül) jelenjen meg (azaz 
böngésző-független legyen). Ezért elsődleges szempont a szabványosság: kizárólag az 
XHTML és CCS szabványoknak tökéletesen megfelelő elemeket használunk. A roppant 
szigorú XHTML, illetve CSS szabványok szerinti ellenőrzés elvégezhető a 
http://validator.w3.org címen, illetve az oldalak jobb-felső sarkában levő: 

    
ikonokra kattintva. Érdemes kipróbálni, hogy mennyire ritka kiváltság a hiba nélküli 
szabványosság: gépeljük be az Adress sorba a http:// után a kiválasztott oldal címét, így 
megtekinthetjük az oldal szabványossági tanúsítványát. 

3. Multimédiás megvalósítás 

A számítógépes tanagyag lényegi eltérése a papíralapú tananyagoktól a multimédiás 
lehetőségek kiaknázása. Ez praktikusan azt jelenti, hogy a száraz, leíró jellegű tananyagot 
dinamikussá, érdekessé és színesebbé tehetjük különféle multimédiás anyagok integrálásával: 
videók, hang-lejátszások, animációk, programok és szimulációk megfelelő arányú és 
strukturált beépítésével. Természetesen az ilyen anyagok tanulmányozása esetenként 
hosszabb időt vesz igénybe mint a hagyományos anyagok elolvasása és megértése, ezért csak 
olyan esetben érdemes alkalmazni őket, ahol a megértéshez nyújtott segítség miatt az időbeli 
többlet megtérül. Itt is fontos szempont a kompatibilitás és üzembiztonság. 

4. Interaktivitás 
A számítógépes tanagyagok másik lényegi lehetősége az interaktivitás: azaz kétirányú 

kommunikáció a számítógép és a felhasználó között (szemben a papíralapú tananyag passzív 
jellegével). Konkrétan ez jelentheti a következőket: a felhasználó befolyásolhatja a tananyag 
konkrét megjelenési formáját (saját szempontok szerinti rendezések, adott tartalmi és formai 
elemek megjelenítése-eltűntetése, szűrések stb.); aktív résztvevője lehet bizonyos feladatok, 
mérések, szimulációk végrehajtásának; közvetlen, valós-idejű ismeretellenőrzésekben vehet 
részt, maga is tartalmi elemeket hozhat létre, stb. 

5. Felhasználóbarát jelleg 
A felhasználó (tanuló) szempontjából fontos követelmény a tanagyag formai egyszerűsége 

(színek, betűtípusok, egyéb formai elemek puritán, konzekvens használata) és a világos, 
áttekinthető szerkezet (ésszerű méretű lapok, kereszthivatkozások használata, egyértelmű 
menürendszer). 

 

EGY BEMUTATOTT PÉLDA: A BOLYONGÁS 
Jelen tanulmány szűk korlátai között csak vázlatosan tudunk bemutatni egy konkrét 

megvalósítási példát az előző fejezetben megfogalmazottakra. A http://fiztan.uw.hu/bolyongas 
internet címen található elektronikus tananyag oldalon a hangsúlyt a tartalom és technika 
összhangjára és az interaktivitás megvalósítására tesszük. 

Az interaktív oldal a bolyongás fizikai jelenségét mutatja be komplex tanulási 
folyamatban: leírástól indulva bemutatott példákon és szimuláción keresztül önállóan 
elvégezhető manuális mérésig. Példaként azért választottuk a bolyongás problémáját, mert 
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fizikai alkalmazása rendkívül széleskörű, s magunk is meglepődtünk, hogy mennyire 
különböző területek gondolati sémái vezethetők vissza a bolyongási problémára. Ily módon a 
bemutatott példák tanulmányozása véleményünk szerint hatékonyan stimulálja a 
tudástranszfer kialakulását a hallgatókban. 

A tananyag konstruálásakor nem kevés időbe telt, míg „kikísérleteztük”, hogy a különböző 
multimédiás elemek milyen XHTML kóddal illeszthetők be optimálisan egy oldalba. 
Egyszerre kell ugyanis megfelelni az XHTML szabványnak, a különböző böngészők eltérő 
elemkezelésének és a beillesztett elemeket működtető plug-in objektumok megbízhatósági 
kritériumainak. A tananyag kialakításakor törekedtünk arra is, hogy változatosan alkalmazzuk 
a multimédiás elemeket, így megtalálhatók és kipróbálhatók benne: java-scriptek, java-
appletek, flash alkalmazások, videók, animációk, hang-lejátszások és futtatható programok. 

A Bevezetés lapon olvasható rövid tárgyalás szerint a bolyongás (Random Walk) egy 
részecske véletlenszerű mozgása, legközismertebb példa az ún. Brown-mozgás (a klasszikus 
kísérletben vízbe szórt virágporszemcsék megfigyelése mikroszkóppal). A síkbeli (illetve 
térbeli) bolyongást legegyszerűbben egy pont 2 (illetve 3) dimenziós rácson való 
„ugrálásával” modellezhetünk. Az ún. önelkerülő bolyongás (Self Avoiding Walk) esetén a 
részecske annak a globális kényszernek engedelmeskedik, hogy a saját nyomvonalát nem 
keresztezheti, a rács-modellünkben ez azt jelenti, hogy a véletlenszerű ugrásokat korlátozza 
az, hogy a részecske nem léphet olyan rácspontba, ahol már korábban járt (lásd 1. ábrán). 

 
1. ábra. 2-dimenziós önelkerülő bolyongás nyomvonala, illetve szimulációja rácson 

A mozgás véletlenszerű jellege miatt a nyomvonalat csak valószínűségi (statisztikai) 

jellemzőkkel írhatjuk le. Alapvető jellemző az  2r N  átlagos végpont-távolságnégyzet, 
ahol  r N  a részecske N lépés utáni távolsága a kiindulási ponttól. Megmutatható, hogy: 

  2 2r N C N   . (1) 

Itt   az ún. Flory-kitevő [3], amelynek értéke: 

 
2
2

d
D

 


 , (2) 

ahol vonal esetén (részecskére) 1d   és D a bolyongási tér dimenziója (sík esetén 2D  , 
térben 3D  ). 
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A nyomvonal (például síkban) igen különleges geometriai alakzat: nem hagyományos 
vonal, aminek a dimenziója 1, de nem is síkidom, aminek a dimenziója 2, hanem tört-
dimenziójú ún. fraktál. A fraktálok „önhasonló”, végtelenül komplex matematikai alakzatok, 
melyek változatos formáiban legalább egy felismerhető (tehát matematikai eszközökkel 
leírható) ismétlődés tapasztalható. Az önhasonlóság azt jelenti, hogy egy kisebb rész 
felnagyítva ugyanolyan struktúrát mutat, mint egy nagyobb rész Az elnevezést 1975-ben 
Benoît Mandelbrot [4] adta, a latin fractus (vagyis törött; törés) szó alapján, ami az ilyen 
alakzatok törtszám dimenziójára utal. Az utóbbi évtizedek egyik legfontosabb felfedezése, 
hogy fraktálokkal a természeti jelenségek igen széles körében találkozunk: a villám mintázata, 
a levél erezete, a felhők formája, a hópelyhek alakja, a hegyek csipkézete, a fa ágai, a 
hullámok fodrozódása és még sok más. A fraktálokról sok mindent megtudhatunk a Fraktálok 
menüponthoz tartozó lapon: megismerkedhetünk a determinisztikus és sztochasztikus 
fraktálokkal (közben egy játékkal próbára tehetjük logikai képességünket), definiáljuk a 
fraktáldimenziót, videón szemlélhetjük az önhasonlósági (skálainvariancia) tulajdonságot, 
egy gazdag képgaléria mutatja be, hogy a fraktálok mindenütt jelen vannak körülöttünk, a 
káosz jelensége kapcsán konkrét dinamikai rendszert vizsgáló (Pascal forrású) program 
segítségével tanulmányozhatjuk az ún. különös attraktorok fraktálgeometriáját. 

A 2-dimenziós önelkerülő bolyongás szimulációját kipróbálhatjuk a Szimuláció menüpont 
alatti oldalon található java-applet segítségével. 

 
2. ábra. 2-dimenziós önelkerülő bolyongás szimulációja (java-applet) 

A log-log skálán illesztett egyenes meredeksége az ábrán bemutatott példában 1,48 értékű, 
ami jó egyezésben van az elmélettel, ugyanis (1) logaritmusát véve: 

 2ln ln 2 lnr N C N   , 

ahol tehát a meredekség (2) felhasználásával: 

2 1 22 2 2 1,5
2 2 2

d
D

  
  

  . 

A Példák menüponthoz tartozó oldalon videó és szimuláció segítségével mutatjuk be a 
Brown-mozgást, az egydimenziós bolyongást tanulmányozhatjuk a Galton-deszka 
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szimulációjával, csemegeként megismerkedünk a diffúzió-limitált aggregáció (DLA) roppant 
látványos és kiemelkedően fontos modelljével, végül igazi meglepetésként feltárjuk a Google 
kereső program titkát (PageRank algoritmus). 

A Mérés menüpont alatti oldal végigkalauzol bennünket egy önállóan elvégezhető mérési 
feladaton. Egy fonál ( 1d  ), vagy egy papírlap ( 2d  ) összegyűrése geometriai szempontból 
egy véletlenszerű, önelkerülő alakzatot hoz létre. A Flory-elmélet szerint a gyűréssel 
létrehozott alakzat R átmérőjére fennáll, hogy: 

 R l~ , (3) 

ahol l  a kinyújtott fonal, illetve a sima papír lineáris mérete,   pedig a Flory-kitevő. Papírlap 
esetén a tömeg a lineáris méret négyzetével arányos, így (3) és (2) felhasználásával: 

 
 

 
 

 
2 2 2 3 2

2 2 2 22 2,5
D

dM l R R R R
 

 ~ ~ ~ ~ ~  , (4) 

tehát az elmélet szerint a papírgalacsin fraktáldimenziója 2,5. 

 
Végezzük el az összegyűrt papírgalacsin fraktál-dimenziójának mérését (lásd pl. a [5] 

könyvben) a következő lépések szerint haladva: 
(1) Bemutatjuk (leírással és képekkel) a „papírgalacsin-sorozat” elkészítésének módját. 

(2) A papírgalacsinok átmérőjét tolómérővel határozzuk meg: a tolómérő használatát egy 
java-applet mutatja be (csak az hiszi természetesnek a tolómérő kezelését, aki még soha nem 
próbálta egy hallgató kezébe adni az eszközt). 

(3) A mérési eredmények feldolgozását (PowerPoint) diaképek ismertetik. 

 

 
3. ábra: a mérési eredmények feldolgozását bemutató dia 
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4. ábra: az LKNM bemenő adatsorának előállítása 

(4) A log-log skálájú adatpárokra (pontokra) a legkisebb négyzetek módszerével (LKNM) 
illesztünk egyenest, az illesztést egy java-applet segítségével lehet könnyen elvégezni. 

 
5. ábra: a mérési eredmények kiértékelése LKNM java-applettel 

A fraktál-dimenzió értékét az egyenes meredeksége, tehát az x együtthatója adja, konkrét 
példánkban (lásd 5. ábra) az eredmény 2,57, ami jó egyezést mutat a (4) képletben kapott 2,5 
elméleti értékkel. (Megjegyzés: érdekes mérési feladatsor adható ki, ha különböző minőségű, 
vastagságú, sűrűségű papírfajtákkal is meghatározzuk a fraktál-dimenziót.) 
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Végül még egyszer kiemeljük, hogy az elektronikus megvalósítás nem helyettesítheti a 
hagyományos papír alapú tananyagot (az elektronikus oldalak adott pontjain felkínáljuk 
letöltésre, illetve olvasásra a kapcsolódó írott – többnyire pdf formátumú – tananyagot), de 
meggyőződésünk, hogy segít a figyelem felkeltésében és fenntartásában, valamint hozzájárul 
a jelenség szintű megértéshez, bevésődéshez. Reméljük, hogy e sorok olvasója is örömét lelte 
a bolyongás jelenségét bemutató honlapunkban. 

 

FÜGGELÉK: AZ ELEKTRONIKUS TANANYAG FŐBB SPECIFIKUMAI 
Az elektronikus tananyagok a hagyományos tankönyvi szöveg „metamorfózisát” jelentik: 

tanulási tartalmakat közvetítő alkalmazásról beszélhetünk. A képernyőn generált „szöveg” 
egyúttal információszervező rendszer is, amely különböző információelemeket 
(dokumentumokat, illetve dokumentum szegmenseket) kapcsol össze (hipermédia), beleértve 
változatos interaktív alkalmazásokat is. Az elektronikus tananyagok esetében már a 
szövegformálás kezdeti lépéseinél is médiumokban, média-választékban, egyenértékű 
médiumformák kiválasztásában kell gondolkodni. A szöveg akkor tölti be rendeltetését, ha 
lehetővé teszi új tudástartalmak elsajátítását, hatékony tanulásra ösztönöz, megszólít és 
motivál. Ezen cél megvalósításának eszköze a hipertext nyelvi környezet (HTML, illetve 
pontosabban az XHTML). 

A hipertext rendszer információkat kapcsol egy nemlineáris láncba, mely szövegeken túl 
médiumok összekapcsolását is jelentheti. Az elektronikus tananyagok fejlesztésében lehetővé 
teszi, hogy az eltérő érdeklődésű, beállítottságú tanulók saját maguk kapják meg a vezérlés 
lehetőségét, - de legalább is egy részét -, így a motiváció, ami a tudástranszfer 
hatékonyságához elengedhetetlen, nagyobb eséllyel marad meg. A hipertext aktiválási pontjai 
(ugrópont, link) megjelenthetnek a szövegbe ágyazottan, illetve attól vizuálisan és 
funkcionálisan is elkülöníttet egységekként. 

Alapvető szempont az is, hogy a gyűjtemény elemei minden gépen és böngészőben azonos 
formában és megbízhatóan jelenjenek meg és működjenek. Ez kizárólag az XHTML-CSS 
nyelvi megvalósítással érhető el, mivel azok kizárólag szabványos elemeket tartalmaznak. Ez 
a követelmény azonban sajnos a tananyagkészítők többségét lehetetlen elvárással szembesíti, 
mivel HTML oldalak előállítására WYSIWYG (Amit Látsz Azt Kapod) típusú felhasználói 
szerkesztőprogramokat használnak, amelyek viszont távolról sem szabványos kódot 
generálnak. Kijelenthető, hogy tökéletesen megbízható, szabványos kódot csak „kézzel”, 
egyszerű text-editor programmal lehet előállítani, ami viszont professzionális programozói 
ismereteket feltételez. 

Az elektronikus tananyagok esetében új elemként lép be az interaktivitás. Ez elvileg a 
tanulók közötti egyéni különbségek figyelembevételét is lehetővé teszi, és így - a lehetőségek 
függvényében - adaptív, az egyes tanulókhoz alkalmazható/alkalmazkodó tanulási 
programokat lehet létrehozni. Az interaktivitás a tanulástámogatásban dialógusszerű 
kommunikációt tételez fel a rendszer és a tanuló között. Optimális esetben a rendszerválaszok 
a tanuló előző inputjainak felelnek meg, és a tanuló egyéni előfeltételeihez, tanulási 
preferenciáihoz alkalmazkodnak. 

Egy tanulástámogató alkalmazás olyan mértékben adaptív, amilyen mértékben igazodni 
képes az egyes tanulók egyénileg különböző tanulási előfeltételeihez, és előrehaladásuk 
üteméhez a tanulási folyamatban. Ez az igazodás - többek között - a tanulási célok 
módosítására, a tanulás idejének eltérő ütemezésére, a tananyagelemek kiválasztására és 
repzentálásának sorrendjére, a tartalmak feldolgozásának módszerére vonatkozhat. 
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INTERACTIVE E-LEARNING MATERIALS OF PHYSICS ON 
BSC-LEVEL 

ABSTRACT 
In this paper the motivations and aims of using e-learning materials in the teaching of physics 
on BSc-level is sought. The most important and useful multimedia tools for e-learning 
materials are specified by an example website. The idea of interactivity is illustrated by the 
detailed description of the Self-Avoiding Walking based on the use of multimedia. 
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BEVEZETÉS 
A Galton-deszka eredeti alakjában olyan deszka, amelyre egymással párhuzamos sorokba 

rendezett szögek vannak elhelyezve (szögsorok), mégpedig úgy, hogy egy adott szögsor 
szögei mindig a megelőző sor szögei közti intervallumok középpontjai alá esnek egymástól 
egyenlő távolságban. Az általában függőlegesen vagy lejtősen felállított deszkára egy, az első 
szögsor középső szöge felé, a szögsorokra merőlegesen irányított tölcséren keresztül apró 
golyókat lehet bocsátani, amelyek átmérője egyforma és csak kevéssel kisebb, mint a szögek 
közti távolság. A leguruló golyók nekiütközve az első szögsor szögének, ott véletlenszerűen 
jobbra vagy balra térnek el. Akármelyik irányba is tért el egy leguruló golyó, a szögek közti 
„csatornákon” továbbjutva ismét beleütközik a következő szögsor valamelyik szögébe, ahol 
ismét véletlenszerűen jobbra vagy balra tér el s így tovább, míg végül a deszka utolsó 
szögsorán való ütközés után a golyó a deszka alján levő tartálysor valamelyik tartályába kerül 
(1. ábra). Az ideális Galton-deszka egy másik modellje látható a 2. ábrán, mely a valóságban 
jobban teljesíti az elméleti feltételeket, mivel az ék alakú „szögek” ténylegesen úgy vezetik a 
golyókat, hogy azok függőlegesen érkezzenek a következő ékre. 

 

 
 1. ábra A Galton-deszka 2. ábra Egy másik modell 
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Ha feltesszük, hogy a golyók nem tudnak két szöget ugrani egyszerre, akkor láthatjuk, 
hogy a Galton-deszka lényegében egy szabályos háromszög alakjára egyszerűsíthető. Így 
minden következő sorban eggyel több szög található, mint az azt megelőzőben.  

Az ideális Galton-deszka esetében az egymást követő „útválasztások” nem függenek az 
előzőtől, vagyis minden ütközés esetén 0,5-0,5 eséllyel tér el jobbra illetve balra. Ez a feltétel 
a valódi Galton-deszkákra nem feltétlenül teljesül, de az egyszerű matematikai tárgyaláshoz 
feltétlenül szükséges. Így a Galton-deszka fizika és matematika órán egyaránt téma lehet. 

 

GALTON-DESZKA A FIZIKA ÓRÁ(KO)N 
A deszka fizikaórán fontos szerepet játszó eszköz lehet. Nagyon szemléletesen 

demonstrálja a statisztikus fizika alapvető gondolatvilágát. Vegyünk sok-sok azonos fizikai 
„rendszert” (ezek lesznek a golyók, melyek mindannyian ugyanazon a pályán haladnak 
végig)! Egyenként nem tudjuk, illetve nagyon bonyolult lenne megadni az életútjukat, 
praktikusan azt, hogy melyik rekeszbe érkeznek végül. Viszont ha nagy mennyiségű golyót 
vizsgálunk akkor jellegzetes viselkedés-mintákat tapasztalhatunk. 

A jelenség bemutatására elkészítettem egy saját építésű Galton-deszkát (3. ábra). Ez 50x30 
cm alapterületű, és nagyjából 8 cm magas. A méreteit úgy próbáltam kialakítani, hogy 
demonstrációra alkalmas, tehát messziről is jól látható (ezt szolgálja a golyók mérete, és színe 
is), de még viszonylag könnyen szállítható legyen. Ez a deszka így kb. 2-3 kg, tehát külön 
segédeszköz nélkül mozgatható. Az elkészítése, amint arról később említést is teszek, nem túl 
sok időt vesz igénybe, két-három délután alatt elkészíthető, a tervezést és az anyagbeszerzést 
is figyelembe véve.  

Ezzel az eszközzel végeztem el egy kísérlet-sorozatot, melyben a golyók statisztikus 
viselkedését vizsgáltam. Amíg kis számú golyóval végezzük a kísérletet (3. Ábra első kép: 23 
golyó), azok elhelyezkedése teljesen véletlenszerűnek hat. Ha a golyók számát növeljük (3. 
ábra második kép: 85 golyó) már megfigyelhetjük a deszkára jellemző eloszlás alakulását. A 
Galton-deszka rekeszeiben kialakuló eloszlás ugyanis szemmel láthatólag nem változik olyan 
nagy mértékben, mint a golyók pályái, egy maximumgörbét láthatunk minden esetben. Sőt, a 
maximum helye sem változik (vagy valódi deszka esetében, 100 körüli golyó szám esetén 
legfeljebb egy-egy rekesszel tolódik jobbra vagy balra), és az eloszlás szélein mindig nagyon 
kevés golyót figyelhetünk meg.  
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3. ábra Az eloszlás kialakulásának lépcsői 

Ha teljes golyószámmal végezzük a kísérletet (3. ábra harmadik kép: 173 golyó), akkor 
kifejezetten a binomiális eloszlásra emlékeztető képet kapunk. Természetszerűleg a deszka 
kézi készítése miatti hibáinak köszönhetően az eloszlás nem pontosan binomiális, és akkor 
sem válna azzá, ha többször egymás után elvégezve a kísérletet, az eredményeket 
összegeznénk. Viszont azt megfigyelhetjük, hogy már 4-5 kísérlet összegzése esetén a 
végeredmény elég keveset változik, kialakul egy erre a deszkára jellemző eloszlás. 

Ezzel szemléltethetjük a statisztikus gondolkodásmód legalapvetőbb elemét. Meg tudunk 
állapítani törvényszerűségeket sok golyó együttes viselkedéséről, annak ellenére hogy egy-
egy golyó útját nem tudjuk előre megjósolni. A sokaság viselkedésében kialakulnak olyan 
mintázatok, melyek az egyes elemek önálló viselkedéséből nem látszanak, és fordítva: a 
sokaságra vonatkozó törvényszerűségek nem mondanak lényegében semmit az egyes elemek 
életútjáról.  

A Galton-deszka esetében nem tudjuk megmondani, hogyha elindítunk rajta egy golyót, az 
hová fog érkezni. Ha azonban sok golyót indítunk el, elmondhatjuk, hogy ezek nagy része a 
középső négy-öt rekeszbe érkezik majd, ahol is kialakul egy maximum, a szélső rekeszekbe 
pedig jóval kevesebb golyó érkezik majd. Sőt, ha a golyók számát tovább növeljük (ami az 
elkészített demonstrációs eszköz esetében több egymás utáni kísérlet összegzésével érhető el) 
nagyon pontos előrejelzéseket tudunk tenni arról, hogy a golyók mekkora hányada érkezik a 
rekeszekbe.  

Továbbra sem tudjuk a soron következő golyó érkezési helyét megjósolni azonban! Fontos 
ezt a különbséget hangsúlyozni, mert általános félreértés a valószínűség, illetve a statisztikák 
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és a nagy számok törvényének működésével kapcsolatban, hogyha a relatív gyakoriság 
aktuális értéke nagyon eltér a valószínűségtől, akkor a következő kísérlet eredménye nagyobb 
eséllyel lesz olyan, ami a különbséget csökkenti, mint ellentétes. Ez a hibás gondolkodás is 
megvizsgálható a Galton-deszkánál: attól, hogy épp nem a középső rekeszben van a legtöbb, a 
következő golyó még nyugodtan kerülhet ismét a szélére. A törvényeink tehát mindig a 
sokaság egészére vonatkoznak, és nem az egyes elemekre. Ennek a gondolatnak kiváló 
szemléltetése a Galton-deszka. Előnye, hogy ha úgy gondoljuk a gyerekek vevők rá, és 
matematikából már tanulták a szükségeseket akkor tovább lehet lépni a kvalitatív 
törvényszerűségek felől a kvantitatív leírás felé.  

Kiváló projekt-feladat lehet fizikából egy Galton-deszka elkészítése. Ez ugyanis anyagilag 
viszonylag olcsón megoldható, nem kell hozzá különösebb technikai képzettség, sem 
különleges eszközök. Ellenben pontos tervezést, és gondos megvalósítást igényel, valamint 
akár több fős csoportok esetén is mindenkinek jut vele munka. Az elkészült deszkáknak utána 
meg lehet vizsgálni a saját karakterisztikáját, és megállapítani, hogy mennyire közelíti meg az 
ideálist. Az általam elkészített eszközzel végzett sok mérés összesített eredményét (összesítve 
865 golyó) az alábbi diagramon hasonlítottam össze az elméleti, binomiális eloszlással:  

 

Galton deszka

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

rekeszszám

re
la

tív
 g

ya
ko

ris
ág

Galton eloszlás

Binomiális eloszlás

 
4. ábra A kísérleti és az elméleti értékek összehasonlítása az elkészült Galton-deszka esetén 
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Az összehasonlításból rögtön szembetűnnek a különbségek és a hasonlóságok egyaránt. A 

maximum-görbe jelleg, és a szimmetrikus „lecsengés” egyaránt jellemzi az elméleti és 
tapasztalati görbét. A különbség, hogy a binomiális eloszlás sokkal meredekebb, maximuma 
jóval élesebb. Hogy ennek mi lehet az oka, az újabb érdekes kérdéseket vethet fel: vajon mely 
feltételek nem teljesülnek az ideális deszkához képest? 

 

A GALTON-DESZKA MATEMATIKÁJA 
A Galton-deszka matematikai leírása akár fizikai felhasználása, akár matematikai szépsége 

okán előkerülhet matematika órán. A binomiális eloszlás egy nagyon szép iskolapéldája, mely 
több úton és sok különféle gondolatmenettel vizsgálható. Ráadásul több szinten is 
vizsgálható. Az egyes rekeszekbe vezető utak leszámlálása egyszerűbb kombinatorikai 
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feladat, ezen keresztül az egyes rekeszekbe jutás valószínűsége könnyen kiszámítható. 
Később aztán a nem-szimmetrikus eset is végigkövethető, amikor a szögeken jobbra, illetve 
balra eltérülés valószínűsége nem azonos. Ebben az esetben a maximum-hely a nagyobb 
valószínűségű irány felé tolódik el, ezt úgy tudjuk bemutatni, ha valamelyik irányba 
megdöntjük a deszkát, és úgy végezzük vele a kísérletet. Sőt akár a nem-független ütközések 
esete is tárgyalható tehetséges, illetve érdeklődő diákok csoportjával.  

A fizikához könnyen lehet kapcsolódni itt, hiszen a statisztikus fizika matematikai hátterét 
éppen a valószínűség-számítás adja. A valószínűség nehezen megfogható matematikai 
fogalom, így a matematika számára pedig jól jön egy gyakorlati felhasználás, amelyen jól 
látszik, hogy mit is jelent tulajdonképpen a valószínűség.  

Ebben nagy segítséget jelenthetnek a számítógépes szimulációk is. Ezeken ugyanis akár azt 
is szemmel követhetjük, hogy hogyan közelíti egyre jobban relatív gyakoriság a 
valószínűséget, ahogy egyre több golyóval végezzük el a kísérletet. Ez jó szemléltetése a nagy 
számok törvényének is, hiszen több számítógépes kísérletet elvégezve tapasztalhatjuk azt is, 
hogy olykor (de nagyon ritkán!) sok golyó után sem simul még rá teljesen a relatív gyakoriság 
diagramja a valószínűségekére.  

Itt megint utalhatunk a statisztikus fizikára, amelyben rendszerint mólnyi mennyiségekkel 
dolgozunk. Vagyis akkora számokkal amiket szimulációval sem tudunk vizsgálni, tehát 
teljesen jogosan használhatjuk az elméletileg számított valószínűség-értékeket a valós relatív 
gyakoriságok becslésére.  

A Galton-deszkával kapcsolatos elképzelések gyakorlati kipróbálására sajnos ez idáig nem 
adódott alkalmam. A diákcsoportok akikkel dolgoztam mindegyike 7-ik illetve 8-ik 
évfolyamos volt, míg erről az anyagról úgy képzelem, elsősorban 10. vagy 11. osztályban 
lehetne érdemben foglalkozni vele. Így inkább egy rövid ötlettárat szerettem volna alkotni, 
amely egyrészt felhívja a figyelmet erre a némileg elfelejtett eszközre, másrészt ad némi 
kiindulási alapot az órákon való felhasználási lehetőségekhez.  

Természetesen amint lehetőségem adódik rá, magam is kipróbálom, hogyan fogadják a 
diákok a statisztikus fizika alapjelenségeit, és amennyiben hasznos tapasztalatokkal 
gazdagodom, ezeket valamilyen fórumon meg is osztom majd a tanári közösséggel.  

A Galton-deszka tehát olyan eszköz, amely mind fizikából, mind matematikából kiváló 
szemléltető eszköz lehet. Ráadásul nagyon jó terepet nyújt a két tantárgy összekapcsolásának, 
kölcsönös segítésének. Számítógéppel is segíthetőek a vizsgálatok, amelyek az informatika 
iránt elkötelezett diákok érdeklődését is felkelthetik. Sokoldalú eszköz tehát, mely nem 
újdonság, de talán az utóbbi években kissé kiszorult az oktatási gyakorlatból.  

 

IRODALOMJEGYZÉK 
1. http://www.tankonyvtar.hu/main.php?objectID=5785224 
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* * * 
 

SIMPLE DEMONSTRATION OF STATISTICAL LAWS WITH 
GALTON BOARD 

ABSTRACT 
The Galton board is a device for experiments with binomial distribution. Since it is quite 
attractive, it is an excellent demonstration device both for mathematics and for physics. In 
physics lessons we can use it to demonstrate the principles of statistical laws, the meaning of 
statisctical ensembles. It can be observed how a definite pattern evolves from an assembly of 
many random events. I would like to evoke the versatility of this quite forgotten device. 
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BEVEZETŐ 
Az összetett, komplex rendszerek elemei között lévő kapcsolatok tükrözésére - a 

természet- és a társadalomtudományokban egyaránt - sikeresen alkalmazzák a gráfokat. A 
gráfokkal először a matematikusok kezdtek foglalkozni, de a múlt század közepétől kezdve 
már a fizikusok is használják és mára már kiterjedten alkalmazzák számos tudományterületen 
a biológián, szociológián [1], [2] keresztül egészen a pedagógiáig. A fizikában gráfokat 
többek között a bonyolultan összetett anyagi rendszerek, hálózatok sajátosságainak 
megértésére használják 1. A modellek némelyike – úgy tűnik – sikeresen alkalmazható az 
iskolai osztályközösség tanulmányozására is. A módszer, úgy tűnik, lehetőséget kínál az 
iskolai közösségek javítására, a tanulás eredményesebbé tételére, és egyúttal jól illusztrálja a 
fizikai modellek széleskörű alkalmazhatóságát a fizikától távol eső területeken is. 

Az iskolai osztályok igen sokfélék. Vannak nagyon összeforrott, egységes 
osztályközösségek, vannak széthúzó, kisebb csoportokból álló osztályok, de előfordul, hogy 
az osztály annyira szétesett, hogy közösségekről sem beszélhetünk. Nyilvánvaló, hogy egy 
összetartó osztályban – ha a tanár megtalálja a hangot – sokkal eredményesebb a munka, mint 
egy széthúzó osztályban. Az utóbbiban a klikkesedés, a klikkek közötti és a klikkeken belül 
kialakuló konfliktusok sok energiát emésztenek fel. A tanár munkáját nagyon megkönnyítené, 
ha lenne lehetősége arra, hogy ezeket az energiaemésztő konfliktusokat feltérképezze és 
megszüntesse. Ehhez adhat segítséget fizikai alapokra épített modellünk. 

A modell másik lehetséges alkalmazási területe a tanulási módszerek vizsgálata és 
optimalizálása. Sokszorosan bizonyított, hogy középiskolás szinten, és a fölött, a logikus 
tanulás a leghatékonyabb. A logikus tanulás lényege az, hogy az új és a már meglévő 
ismeretelemek közt kognitív kapcsolatokat hozunk létre. A tanulás így egyfajta logikai 
kötésekkel történő klaszterképződéshez hasonlítható.  Ennek képessége a tapasztalatok szerint 
függ tanuló általános IQ szintjétől. Érdekes azonban, hogy a logikus tanulás és az 
intelligencia között nem lineáris a kapcsolat, azaz nem várható el automatikusan a diáktól az 
intelligenciájával megegyező mértékű logikus tanulás. A tanár feladata, hogy segítse a diákot 
a számára optimális tanulási módszerek elsajátításában. A fizikai modell ez utóbbihoz adhat 
támpontot azzal, hogy analógia alapján tájékoztatja a tanárt, hogy egy-egy diáktól, az IQ-
szintje alapján, milyen mértékben várható el a logikus tanulás. 

 

A TANULÓI CSOPORTOK KAPCSOLATRENDSZERÉNEK MODELLEZÉSE 
A probléma pedagógiai megközelítéséhez tekintsünk egy N tanulóból álló osztályt és 

vizsgáljuk a diákok közti „párkölcsönhatásokat”! Sok diák van, aki rokonszenvez több-
kevesebb társával. Természetesen gyakori az is, hogy két tanuló közömbös, esetleg 
kifejezetten ellenséges egymással. Érthető, hogy minden diák azok társaságát keresi, akikkel 
szimpatizál és kerüli azokat, akiket nem kedvel. Ezek a személyes kapcsolatok általában 
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kölcsönösek. Tekintsük a diákok közt párosával kialakuló kapcsolatot pozitívnak, ha két diák 
szívesen tölti együtt az idejét és szeret együtt dolgozni, negatívnak ha ennek az ellenkezője 
igaz, és semlegesnek, „zérusnak”, ha teljesen közömbösek egymás számára. Így minden 
gyereknek határozott viszonya van minden osztálytársához. E kapcsolatok következtében az 
osztályban csoportok – klaszterek – alakulnak ki. Egy-egy csoporton belül a diákok közti 
pozitív kapcsolódás adja az összetartást. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a csoporton 
belül minden párkölcsönhatás pozitív, lehetnek a csoport tagjai közt olyanok, akik lényegében 
közömbösek, vagy éppen ellenszenvesek egymásnak és csak közös barátaik révén vannak egy 
csoportban. A csoporton belüli ellentéteket a szaknyelv „frusztrációnak”, az ilyen ellentéteket 
tartalmazó csoportot „frusztrált klaszternek” nevezi. A csoport annál erősebb és hatékonyabb 
lehet a munkában, minél több a pozitív kapcsolat és minél kevesebb a frusztráció. Az 1. ábra 
négy diákpáros kapcsolatviszonyait szemlélteti, a diákokat számozással azonosítottuk. A 
csoport 2. és 4. tagja három pozitív kapcsolattal rendelkezik. Az 1-es és a 3-as diák két másik 
társához pozitív kapcsolattal kötődik, köztük azonban ellentét van.  A csoportban bizonyára 
problémát jelent ez az ellentét, de a pozitív kapcsolatok képesek összetartani a csoportot. Az 
ábrán a pozitív kapcsolatot folytonos vastagabb vonal, a negatívot vékonyabb szaggatott 
vonal jelzi. 

A klaszteresedés illusztrálására bővítsük a létszámot újabb három fővel! A három újabb 
diák kölcsönösen pozitív kapcsolattal kötődik egymáshoz, a korábban említett négy diákhoz 
azonban döntően negatívan viszonyulnak. A kapcsolatrendszert a 2. ábra gráf-hálózata 
mutatja. 

 
1. ábra. Frusztráció a klaszterben 

 
2. ábra. Egy hét főből álló rendszer klaszterképződése 

Az ábra alapján magától értetődő, hogy a hét diák két egymástól elkülönülő spontán 
csoportot alkot. A tárgyalt esetben egyértelmű, hogy a tanár és valamennyi diák számára az a 
kedvező, ha az iskolai munkát e csoportbontásban végzik. A 2. számú csoport ideálisan tud 
összhangban együtt dolgozni, az 1. csoportban jelent némi zavart két diák ellentéte, de ez a 
többiek jó együttműködése révén kezelhető. Bármilyen módon szerveznénk 
munkacsoportokat, vagy egyetlen csoportba kényszerítenénk a gyerekeket, a pozitív és 
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negatív kapcsolatok csoportbeli aránya romlana, a csoportmunka eredményessége feltehetően 
csökkenne. A tárgyalt egyszerű példa jelzi a probléma pedagógiai lényegét. Egy 25-40 fős 
iskolai osztály bonyolult páros kapcsolatrendszere esetén általában nem alakul ki magától az 
optimális csoportosulás. A klaszteresedés fizikai modellje a csoportalakítás objektív 
vizsgálatához és az optimális csoportszerkezet megtalálásához kínál segítséget. 

 

EGY OSZTÁLY CSOPORT-SZOCIOMETRIAI VIZSGÁLATA 
Kiválasztottunk egy érezhetően frusztrált VI. osztályt, ahol gyakoriak a konfliktusok az 

osztálytársak között, és ez rányomta bélyegüket a laborgyakorlaton végzett csoportos 
munkákra is. A szociometriában szokásos kérdőívekkel feltérképeztük az osztályon belüli 
legfontosabb kapcsolatokat. A kérdőíven minden gyereknek azt kellett megmondani, hogy ki 
az a három társa, akivel szívesen dolgozna együtt (ha van ilyen), és ki az a három, akivel nem 
szeretne egy munkacsoportba kerülni. A felmérés alapján elkészítettük a részleges kötési 
mátrixot, amit gráfok segítségével ún. szociogramon ábrázoltunk. Az 3. ábrán látható 
szociogramon feltüntettük a meghatározó kölcsönös kapcsolatokat, de a jobb áttekinthetőség 
kedvéért elhagytuk az egyoldalú viszonyulásokat, amelyek főleg a csoportok közti 
ellentéteket jelezték. Jól látható az osztály frusztrált csoportszerkezete. Két nagyobb létszámú 
lány és egy fiú csoport különíthető el, ezeken túl van még két magányos fiú, akiket a többiek 
csak negatív vonatkozásban említettek. (Érdekes, hogy ők mutattak pozitív kötődést, de ez 
viszonzatlan.)  

 
3. ábra. Az osztály szociogramja 

Külön kérdőívvel feltérképeztük a baráti köröket is. Itt a kérdés nem a közös munkára 
vonatkozott, hanem arra, hogy kik a barátai. A baráti csoportosulásokat bemutató 4. ábra gráf-
hálózata nagyon hasonló a korábbihoz. A fiúk nagy csoportja két kisebb csoportra tagolódik. 
A lányok csoportjában két olyan lányt találunk, akik nem egyértelműen kirekesztettek, de 
kötődésük bizonytalan, mindkét lánycsoporthoz tartozhatnának. A lányok és a fiúk közt nincs 
barátkozás, ami a 12-14 éves korosztály esetén tipikusnak vehető. A bemutatott csoport-
viszonyokat a statisztikus fizikában tárgyalt klaszteresedési folyamatokhoz hasonlóan 
próbáltuk meg kvantitatív módon vizsgálni [3,4]. 

A statisztikus fizika szerint bármely kötő és taszító kapcsolatokkal jellemezhető 
sokaságban kialakulnak csoportok, ún. klaszterek. A klaszterek jellemezhetők egy jósági 
értékkel, amelyet a klaszeteren belüli kötődések és a klaszteren belüli taszítások számának 
különbsége határoz meg. Az anyagi rendszereknél a jósági paraméter energia jellegű 
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mennyiség. A rendszer optimális klaszterszerkezetét az energia szélsőértéke határozza meg. 
Az optimális klaszterszerkezet számítógépes módszerekkel meghatározható. 

Az osztály csoportszerkezetének kvantitatív vizsgálatával a fizikai analógia alapján 
dolgoztunk. Az egy csoportba tartozó diákok közti minden pozitív kapcsolathoz önkényesen 
+1 értéket, és minden elutasításhoz -1 értéket rendeltünk.  Az osztályban lévő diák-csoportok 
jellemzésére, a jósági paraméter mintájára, bevezettük a „klasztererősség” fogalmát, amely a 
csoporton belüli kötődések számának és az elutasítások számának a különbsége. Klaszternek 
tekinthető egy diákcsoport, ha a klasztererőssége pozitív érték. A csoportos munka az 
osztályban annál eredményesebb lehet, minél nagyobb a klasztererősségek K = ki összesített 
értéke. 

Ha tehát egy elképzelt ideális osztályban, N számú gyerek közt csak kölcsönös kötődések 
vannak, az egész osztály egyetlen klasztert alkot, akkor a klasztererősség K =N*(N-1), hiszen 
N csomópont között N*(N-1) kötés van. Ellenkező esetben, ha mindenki mindenkit elutasít, 
akkor minden egyén külön klasztert képez, tehát N számú klaszterünk lesz, az összesített 
klasztererősség pedig K = 0. 

A 2. ábrán bemutatott két csoport esetén a négy fős klaszter erőssége k1= 4*2-2*1=6, míg a 
három főből állóé k2=3*2=6.  A rendszer összesített klasztererőssége K=k1 + k2 =12. 
Utánaszámolható, hogy bármely más csoportalakítás esetén, K <12. (Ha például a 4-es egyént 
áttennénk a 2-es csoportba, akkor ugyan megszűnne a frusztráció az 1-es csoportban, ott 
k1=2*2=4 lenne, de a második csoportban nem egy, hanem két kölcsönös negatív kötés 
keletkezne, tehát k2= 3*2-2*2=6-4=2, az összesített klasztererősség pedig K= k1 + k2 =6<12 
lenne. Valaki azt hihetné, hogy javítana a helyzeten ha a 4-es egyént kiszakítanánk az 1-es 
csoportból és külön egy magányos csoportot alkotna, hisz akkor a kölcsönös negatív kötés 
már nem jönne számításba, mert nem csoporton belüli negatív kötés lenne. Ez így is van, 
viszont ezzel veszítenénk 2 darab kölcsönös pozitív kötést is, ami csoporton kívüli kötéssé 
alakulna, s akkor lenne egy k1= 2*2=4, k2= 3*2=6 és k3= 0 erősségű klaszterünk, tehát K= k1 
+ k2 + k3 =10<12. Ilyen gondolatmenettel végig számolható az összes lehetséges eset, csak ez 
a számítás jó néhány napot venne igénybe. Gondoljunk csak bele, hogy létezik 1 darab 7-es 
csoportosulás, amikor mindannyian egy csoportban vannak; egy 2-es és egy 5-ös 
csoportosulás már 22 féle kombinációt tesz lehetővé, és így tovább. Belátható, hogy már egy 
ilyen kis létszámnál is számítógép és közelítő módszerek nélkül még azt is nehéz kiszámítani, 
hogy hány féle csoportosítás létezik, a klasztererősségről nem is beszélve. 

Az osztály feltérképezett baráti csoportosulására (4. ábra) számítható összesített 
klasztererősség K= 40. 

  
4. ábra. Baráti csoportok az osztályban 5. ábra. A számítógépes optimalizálással 

kapott klaszterek 
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Optimálisnak az a klaszterszerkezet tekinthető, ahol K az értéke maximális. Ez úgy 
kereshető meg, hogy a klaszterek szerkezetét változatjuk és minden lehetséges konfigurációra, 
meghatározzuk K értékét. Mivel az optimális klaszterszerkezet ilyen megkeresése, vagyis a K 
klasztererősség maximalizálása, már 20-30 fős osztályra nagyon számításigényes, a 
statisztikus fizikában az anyagi rendszerek klaszteresedésének vizsgálatára kiterjedten 
alkalmazott számítási módszert, a szimulált hőkezeléses Monte-Carlo algoritmust használtuk 
4. Az ily módon meghatározott optimális klaszterszerkezetet a 5. ábra mutatja, ahol az 
összesített klasztererősség maximális értéke K= 51. A 4. és 5. ábra csoportszerkezete 
alapvetően hasonló. A különbség annyi, hogy a számítások szerint előnyösebb a csoportokat 
megosztani. Az osztályban folyó munkát eszerint négy népesebb csoportra (2 fiú és 2 leány-
csoportra) és három magányos tanulóra (két fiú és egy lány) bontva célszerű megszervezni. 
Ezt megtettük, és az első tapasztalatok szerint a közös munka (elsősorban a lányoknál ) 
érezhetően jobban javult. Persze a magányos tanulóknak a munkát úgy osztjuk ki, hogy az 
tényleg egyéni munka legyen, lehetőleg fontos munka, így nem érzik annyira a 
kirekesztettséget, sőt munkájuk eredményét értékelve esetleg a többiek is rájuk figyelnek, 
ezáltal megteremtve a lehetőségét annak, hogy idővel átértékeljék a viszonyukat ezekkel az 
osztálytársakkal. Kérdés, hogy az újfajta csoportosítás, a mindennapos konfliktusok 
csökkenése mennyire járul hozzá új baráti kapcsolatok kialakulásához vagy legalább az 
osztályban lévő ellentétek oldásához. 

 

A LOGIKUS TANULÁS MODELLJE 
A tanulás elméletével foglalkozó szakirodalom 5,6 több eltérő tanulási módszert 

különböztet meg. Így beszélhetünk vizuális, auditív, verbális, kinetikus, logikus, egyéni és 
csoportos tanulási módszerekről. A kutatások szerint valamennyi közül a leghatékonyabb az 
ún. logikus tanulás. Azt, hogy ki milyen arányban használja a fenti technikákat, köztük a 
logikus tanulás módszerét is, pszichológiai tesztekkel mérni és számszerűsíteni lehet. A 
tapasztalatok azt mutatják, hogy csak kevesen képesek a tanulásnak erre a hatékony módjára. 
Kutatásunkban erre próbáltunk magyarázatot keresni, fizikai analógiák felhasználásával. 

Abból a feltételezésből indultunk ki, hogy a logikus tanulás egyfajta kognitív hálószerkezet 
meglétével és bővítésével kapcsolatos. A logikusan tanuló személy az ismereteit kapcsolati 
hálózattal összefogott klaszterekbe szervezi. Minél kiterjedtebb, strukturáltabb kognitív 
klaszterrendszerünk van, annál több kapcsolódási pont kínálkozik az új ismeretek 
megkötésére. A kép emlékeztet a statisztikus anyagi rendszerek klaszteresedésének 
folyamataira. Az analógia ellenőrzésére szükség volt egy, a logikus tanulás képességével 
összefüggést mutató mérhető tulajdonság megtalálására. Kézenfekvőnek tűnt a logikus 
tanulás és a jól mérhető IQ kapcsolatának vizsgálata. 

Közel 200 fős reprezentatív mintán, pszichológusok segítségével párhuzamosan mértük a 
logikus tanulás mértékét (LLR) és az IQ értékét. A minta megválasztásánál ügyeltünk arra, 
hogy a népesség eloszlásának megfelelő legyen a férfiak és nők aránya és az életkor szerinti 
megoszlás 14 és 71 év között. A logikus tanulás mértékét az interneten is elérhető Memletics 
tanulási teszt segítségével mértük, az IQ értékeket párhuzamos Raven-teszt-tel határoztuk 
meg. Ez utóbbi egy standardizált ábrákon alapuló intelligencia teszt, mely lehetővé teszi 
egyazon teszt használatával az alacsony és a magas IQ értékek mérését is. 

A 6. ábrán a logikus tanulás átlagértékeit ábrázoljuk az IQ függvényében. A mérések 
egyértelműen igazolják a kapcsolatot a logikus tanulás és az IQ között. A kapcsolat 
érdekessége, hogy nem lineáris. Úgy tűnik, hogy az IQ által mért meglévő ismeretek egy 
kritikus értékét meghaladva válik meghatározó mértékűvé a logikus tanulás. A jelenség Erdős 
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Pál és Rényi Alfréd világhírű magyar matematikusok neves tételével 7 hozható kapcsolatba. 
Eszerint egy végtelen véletlen hálózat számos tulajdonsága hirtelen jelenik meg az élsűrűség 
növekedésével. Esetünkben az élsűrűség, az egyes ismeretelemek közti kapcsolat az IQ-ban 
tükröződne vissza, az ennek növekedésével hirtelen megjelenő új minőség a logikus tanulás 
képessége.  

 
6. ábra. Logikus tanulási ráta átlag értékei az IQ függvényében 

A kvalitatív értelmezésen túlmutató kvantitatív fizikai modell-analógiák alkalmazása 
óvatosságot kíván. Mivel a pszichológiai méréseknél nehezen küszöbölhető ki az emberi 
tényező (pl. a válaszok koncepcionális megadása) a kvantitatív továbblépéshez szükséges 
lenne a mérések megismétlése, konkrétan az iskolás korosztályra összpontosítva. 
Mindazonáltal érdekes pedagógiai következtetések sejthetők a kapott eredmények alapján is. 
Eszerint 110-es IQ alatt valószínűleg irreális a törekvés, hogy diákjainkat rávezessük a 
logikus tanulásra, ilyen esetekben a tanárnak más tanulási módszereket érdemes ajánlani 
tanítványainak. Részletes vizsgálatok lennének szükségesek arra vonatkozóan is, hogy milyen 
életkorban és milyen módszerekkel lehet hatékonyan fejleszteni az IQ-t, és ezzel 
megteremteni az eredményes, logikus tanulás lehetőségét.  
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NETWORKS IN SCHOOL CLASSES 

ABSTRACT 
The formation of spontaneous clusters in school classes might have an important role in 
increasing the efficiency of the teachers' work. An important precondition for an efficient 
instructive-developing work is the optimal composition of the groups. According to 
pedagogical aspects, the study of the group-formation will give us the starting point to get the 
best possible clusterization. We studied the formation of groups in school classes and the 
possibility of its optimization with the help of the correlation clustering model, a model used 
with great efficiency in physics. Studying the different type of learning styles, it can be shown 
that the logical learning rate as a function of the intelligence (IQ) has a specific variation, it 
is not a linear one. The correlation clustering would be very useful for teachers to select the 
right group formations in the school class during lab work, for example. 
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Tisztelt Hallgatóság! Kedves Kolléganők és Kollégák! 
 

Ami most következik, tulajdonképpen ismeretlen műfaj a számomra. Amikor a szervezők 
arra kértek fel, hogy tartsak egy vacsora-előadást, nem tudtam, hogy miről beszéljek, mert 
ilyenen még nem vettem részt.  Arra gondoltam, hogy vacsorázás közben vagy azután fogok 
beszélni. Most pihentető érdekes eszmefuttatás kellene. Ezért adtam a fenti címet 
előadásomnak, és a fizika történetéből vettem érdekességeket, mert komoly szakmai előadást 
ilyen alkalommal tartani nem lenne illendő dolog. Egész délelőtt, majd délután is komoly 
munkával foglalkoztak, a vacsora közben valami könnyebb dologra vágynak. Ezért 
válogattam csemegéket. Ha kicsit előbb kezdhettem volna az előadást, akkor szakmai 
dolgokról is beszélnék, majd meglátom, hogy az idő mennyire engedi. 

Bevezetésként elmesélem, hogyan kezdtem el foglalkozni fizikatörténettel az utolsó 9-10 
évben. 1999-ben a MTA Fizikai Tudományok Osztályának egyik ülésén megemlítettem, hogy 
jövőre lesz száz éve annak, hogy Max Planck a hőmérsékleti sugárzás elméleti értelmezésére 
bevezette az energia kvantumosságára vonatkozó hipotézisét, és ezzel elindította a 20. század 
fizikáját. A fizika tudományának azt a csodálatos diadalmenetét, amely napjainkban is tart és 
nagyszerű eredményeivel egyrészt megtermékenyítette a rokon természettudományokat, 
másrészt a műszaki és orvosi alkalmazásaival nemcsak megváltoztatta a világról alkotott 
korábbi képünket, hanem megkönnyítette az emberek munkáját, átalakította életüket. 
Javasoltam, hogy emlékezzen meg a fizikus közösség néhány előadással Planckról és a 
kvantumhipotézis jelentőségéről. Tudjátok, hogy erre ilyenkor, mi szokott lenni a válasz? 
Igazad van, szervezz egy ilyen konferenciát. Ezt a konferenciát megszerveztem, s a felvezető 
előadást én tartottam olyan címmel, hogy „Planck ajtót nyitott a 20. század fizikájára”. 
Tanulmányoztam a kor fizikájának helyzetét és az éppen aktuális témákat, amelyek a 
kutatások tárgyát képezték. Így jutottam el Planckhoz és a kvantumhipotézishez. Ez olyan 
érdekes és izgalmas munka volt, hogy belegabalyodtam a huszadik század fizikájának 
történeti kutatásába. Tulajdonképpen azóta is ezt csinálom nagy élvezettel. 

 

 
           
* A konferencia társasvacsoráján elhangzott előadás szerkesztett változata. 
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A fizika fejlődésébe, vagy alakulásába öreg fejjel már nem fogok beleszólni, viszont ez, 
amit csinálok, egy nagyon szép intellektuális tevékenységet ad nekem. Az oktató munkámat is 
befolyásolja, mert ilyen típusú szemináriumot is tartok a hallgatóimnak. Úgy látom, hogy 
szép érdeklődés nyilvánult meg iránta. A következőkben is megpróbálkozom ezzel, mert még 
továbbra is szeretnék tanítani.  Ha az Úristen is úgy akarja, akkor talán megy is, hiszen még 
csak 60 éve tanítok az egyetemen. Amit idáig mondtam ez volt a bevezető. Tehát így kezdtem 
én fizikatörténettel foglalkozni, és azóta tulajdonképpen szerelmes vagyok a 20. század 
fizikájába 

Sokat gondolkodtam, hogy miről beszéljek nektek. Úgy terveztem, hogy három részre 
bontom az előadásomat. Az egyik „Csemegék a fizika történetéből”. A nagyoknak - akik a 
fizika fejlődésének mérföldköveit lerakták a 20. században - fontosabb, korszakalkotó 
munkáiról fogok először szólni. Itt néhány érdekes anekdotát is elmesélek. 

A második részben olyan fizikai problémák, vagy jelenségek megemlítését terveztem, 
melyeket én az egyetemi előadásaimban hangsúlyosan ki szoktam emelni, és úgy 
tapasztaltam, hogy a kollégáim közül nem mindenki helyezi ezekre a hangsúlyt, amikre én 
egy-két esetben határozottan ki szoktam térni. A legvégén szólnék, ha még lesz időm, a 
fizikaoktatás helyzetéről. 

A fizikának ez a bámulatos alakulása úgy kezdődött, hogy 1900. december 14-én Planck 
tartott a Német Fizikai Társaságban egy előadást a hőmérsékleti sugárzás spektrális 
eloszlásáról. Itt arról van szó, hogy izzó testek által kibocsátott elektromágneses sugárzás 
intenzitása, vagy energiasűrűsége, hogyan függ a frekvenciától adott hőmérsékleten. Az 
elméleti számítások, amiket a klasszikus fizika alapján végeztek, nem egyeztek a mérési 
eredményekkel. Az alacsony frekvenciákra az eloszlási görbe, amely parabola alakú, és a 
Rayleigh--Jeans-törvény néven ismert, jól egyezett a kísérleti adatokkal. A nagy 
frekvenciákon exponenciálisan leeső görbe, az un Wien-törvény szintén jól illeszkedett a 
mérési eredményekből adódóval. De a közbenső frekvencia tartományban jelentős az eltérés 
az elmélet és kísérleti adatok között. Az elmélet sem a Boltzmann-statisztika, sem a Maxwell- 
elmélet alapján nem tudta visszaadni a tapasztalati görbéket. Planck az egyetem elvégzése 
után kezdetben hosszú ideig termodinamikával foglalkozott. A hőmérsékleti sugárzás 
problémájához is termodinamikai módszerrel nyúlt hozzá. Ő a tükröző falakkal ellátott 
üregben kialakult egyensúlyi sugárzás entrópiáját számította ki és ebből következtetett erre az 
eloszlásgörbére. Az első számításai ráillettek a tapasztalati görbére, de az elméleti 
magyarázattal még nem volt megelégedve. Két hónapos kemény munkával végül sikerült az 
elméleti magyarázatra is rátalálni. Mi volt ennek a lényege? A kérdéssel foglalkozó nagy 
elődök, különösen Kirchhoff és Clausius megállapították, hogy az energia frekvencia szerinti 
eloszlása független attól, hogy milyen anyag bocsátja ki, tehát anyagi minőségtől független. 
Most jött Planck nagyszerű meglátása: ha független az eloszlás az anyagi minőségtől, akkor 
olyan modell test választható sugárzó testnek, amivel tud számolni. Ilyen lehet például a 
lineáris harmonikus oszcillátor, vagyis a harmonikus rezgést végző tömegpont. Az volt az 
elgondolása, hogy ez a tükröző falakkal ellátott üreg tele van különböző frekvenciájú lineáris 
oszcillátorok rendszerével. Nem kellett mást tennie, mint az oszcillátorra kiszámítani az 
energia-eloszlást egyensúlyi állapotban. Ez egy nagy trükk volt végeredményben, hogy ezt a 
modelltestet vette.  Természetesen, ha a klasszikus fizika alapján számolt, akkor a Rayleigh-
Jeans-törvény jött ki neki is. Ekkor jött a merész gondolata, ami a klasszikus fizikán 
nevelkedetteknek szinte istenkáromlásnak tűnt, Feltételezte, hogy az oszcillátor a 
hagyományos felfogással ellentétben nem folytonosan, hanem kis adagokban, kvantumokban 
bocsátja ki a sugárzást. Ugyanígy nyeli is el, mert az egyensúly azt jelenti, hogy időegység 
alatt átlagosan annyit bocsát ki, mint amennyit elnyel. Tehát adagokban bocsátja ki, és nyeli 
el. Akkor kapott jó egyezést az elméleti és a kísérleti görbék összevetésével, ha ezt az adagot, 
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kvantumot arányosnak vette a frekvenciával. Az arányossági tényező egy hatás dimenziójú 
mennyiség volt, elnevezte hatáskvantumnak. Ma Planck tiszteletére Planck-állandónak 
nevezzük. Így alakult ki ez a szép Planck-féle görbe. Hozzáteszem, hogy Planck, még a 
Nobel-előadásában is (ezért kapott Nobel-díjat 1918-ban) említette, hogy ő kezdetben úgy 
gondolta, hogy ez a kvantumhipotézis, miszerint az oszcillátorok energia kibocsátása és 
elnyelése kvantumos, vagyis kis adagokban történik, ez egy matematikai trükk, a valóságban 
az energia folytonosan változik. Ez volt neki a felfogása. Hogy ez a felfogás mennyi ideig 
tartott, nem lehet tudni. Mondok ezzel kapcsolatban egy érdekes dolgot. 1905-ben lépett 
Einstein a fizika színterére. Öt híres dolgozatot jelentet meg 1905-ben, például a 
fényelektromos jelenségről szólót, de ugyanekkor jelent meg az un. speciális 
relativitáselméleti dolgozata is.  Einstein a hőmérsékleti sugárzással kapcsolatban Planck 
munkájára hivatkozva azt mondja, hogy nem csak arról van szó, hogy az oszcillátor 
kvantumokban bocsátja ki az energiát, meg kvantumokban nyeli azt el, hanem maga a 
sugárzási tér, az elektromágneses tér energiája kvantált. Tehát az elektromágnese tér energiája 
hν nagyságú kvantumok összessége, mintha részecskék volnának. Sőt, tovább ment a 
hipotézisben Einstein és azt mondta, hogy ezeknek a részecskéknek impulzusuk is van. 

Feltételezte, hogy c
hv

 az impulzusuk. Ha ez így van, akkor 2

h ν
c

 a tömeg, c –vel szorozva 

ez pontosan olyan kifejezés, mint a részecskéknél, tömeg × sebesség.  Ez volt Einstein 
felfogása. A hőmérsékleti sugárzás energiájának frekvencia szerinti eloszlását kifejező, un. 
Planck-törvény mély fizikai tartalmát Einstein ismerte fel. Eszerint az elektromágneses 

sugárzás energiája és impulzusa nem folytonos, hanem hv energiakvantumok és c
hv

 

impulzuskvantumok összessége. Ezeket a részecsketulajdonságokkal rendelkező kvantumokat 
nevezzük fotonoknak. Ezzel magyarázta meg a fényelektromos jelenséget, amiért 1921-ben 
megkapta a fizikai Nobel-díjat. Ezt most nem részletezem, csupán arra utalok, hogy a 
fényelektromos jelenség végeredményben a mai technikában, a mobiltelefonokban, meg a TV 
kamerákban kap igen lényeges szerepet. Most visszatérnék még Planckhoz. Planck 1913-ban, 
tehát a kvantumhipotézis után 13 évvel, három professzortársával együtt javasolta Einsteint a 
Porosz Tudományos Akadémia tagjának Az ajánlásban szerepel Einsteinre vonatkozóan a 
következő mondat: spekulációiban néha szeret túllőni a célon, mint például a fénykvantum 
hipotézisével, de ezt nem rójuk fel neki. Ez 1913-ban volt. Ekkor tehát Planck még mindig úgy 
gondolta, hogy amit ő 1900-ban kitalált, az egy matematikai trükk volt. Aztán később, amikor 
már Nobel-díjat kapott elmondja, hogy hosszú törekvés eredménye lett az, hogy a 
hatáskvantumot sikerült neki beilleszteni a fizika kereteibe. 

Ugrok egy nagyot, hogy hasonló csemegéket mondhassak. 1913-ban színre lépett Niels 
Bohr  az atomelméletével. Ezt nem ismétlem most el, de a fizikai gondolkodásra gyakorol 
hatását azért  kihangsúlyozom. 1913-tól egészen 1924-ig a Bohr-elmélet jelentette másfél 
évtizeden át a kvantumelméletet. Nagyon sok szép eredményt hozott, de nagyon sok 
problémát is eredményezett. Legnagyobb sikere az volt, hogy az atomok vonalas színképét 
meg tudta magyarázni. Ha a Pauli-elvet is figyelembe vesszük, a periódusos rendszerre is 
értelmezést tudott adni. De az intenzitásokat már nem magyarázta meg, sőt hidrogénen kívül 
már a hélium energiaállapotait sem tudta pontosan értelmezni. De új gondolkodást vitt be az 
atomfizikába. A Bohr elméletet Arnold Sommerfeld általánosította ellipszis pályákra a 
relativisztikus hatások figyelembe vételével. 

Sommerfeldnek emellett fontos szerepe volt abban is, hogy a tudományos pályán akkor 
induló, a modern fizika alakításában meghatározó szerepet kapott fiatal fizikusok közül 
Werner Heisenbergnek és Wolfgang Paulinak tanító mestere volt. Ő vezette be őket a 
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kvantumfizikába. Heisenberg első tudományos feladata, amit Sommerfeldtől kapott, az volt, 
hogy egy Zeemann-spektrumot kellett értelmeznie a Bohr-elmélet alapján. Ezt csak úgy tudta 
értelmezni, ha feltételezte, hogy az atom impulzusnyomatéka a h-nak feles többszöröse. 
Megmutatta Sommerfeldnek, aki azt mondta rá (kicsit pongyolán fejezem ki magam), hogy 
marhaság. Tehát egyszerűen nem foglalkozott vele. Ez azért volt, mert akkor még nem 
ismerték az elektron spinjét, ami ђ/2. Ha Sommerfeld komolyan veszi, amit Heisenberg 
csinál, akkor Heisenberg már 1924 táján felfedezhette volna a spint. 

Megyek tovább. A Bohr elmélet azt mutatta, hogy a gondolkozásban teljesen el kell 
szakadni a klasszikus fizika gondolatvilágától, itt valami egészen új történik az elméletben.  
Egy kiváló elméleti fizikus és tudománytörténész, úgy hívják az urat Abraham Pais, a 
következőt írta egy visszaemlékezésben, hogy talán Einstein volt az egyedüli, aki a fény 
energiájának kvantumhipotézisében 1923-ig komolyan hitt. Senki más nem vette ezt 
komolyan. 

Ismét ugrok egy nagyot. Ez még csak a kezdet volt. 12 évet kellett még várni, míg a 
mikrovilág tényleges viszonyait felismerték, és meglepően új magyarázattal álltak elő. 
Heisenberg tette meg az első lépést 1925-ben azon az úton, amely a kvantummechanika 
kiépítését eredményezte. Bohrnál volt tanulmányúton, és részt vett abban a munkában, amit 
akkor Bohr, Slater és Kramers csináltak. Ők a diszperzió jelenségét vizsgálták, és annak 
kapcsán jött Heisenbergnek a gondolata, hogy az elméletben csak olyan mennyiségeket 
szabad használni az atomokra és mikrorészecskékre, amelyek megfigyelhető mennyiségek. És 
azt mondta Heisenberg, hogy az atomokban az elektron pályája nem figyelhető meg, ezért ezt 
a fogalmat nem kell használni. Ravasz módon a koordinátákat is meg az impulzusokat is, 
amikor ilyen számításokat végzett Fourier-integrál alakjában írta föl és a Fourier- 
együtthatókra kitalált egy számítási eljárást, hogyan kell azokat manipulálni, hogy a 
végeredmény jól jöjjön ki. Magyarul, egy számítási eljárást adott meg és abból az derült ki, 
hogy  bizonyos fizikai mennyiség párokra az ab szorzat nem egyenlő ba-val. Tehát ezek az 
együtthatók nem követik a szorzási művelet kommutatív szabályát. Ezzel nagyon szépen 
értelmezni tudta azt a jelenséget, amit vizsgált. Megmutatta Bohrnak, Bohr csodálkozott rajta, 
Einstein meg azt mondta, hogy egyáltalán nem hiszi el az egészet. Addig nem is hitték el, míg 
Pauli ki nem számította ezzel a módszerrel a hidrogénatom energiaspektrumát, ami nagyon 
jól egyezett azzal, amit már korábban kiszámítottak a Bohr-elméletben. Heisenberg akkor 
Göttingenben dolgozott Max Born mellett. Tőle tudta meg, hogy ezek a szimbólumok, amiket 
ilyen furcsán, a szorzás nem kommutatív szabálya szerint használ, végeredményben mátrixok. 
Így született meg a mátrixmechanika. Nem folytatom tovább, de egy tudománytörténeti 
érdekességet még elmondok ezzel kapcsolatban. A dolgozat publikálása után meghívták 
Heisenberget Berlinbe, hogy tartson róla egy előadást a Német Fizikai Társaság ülésén.. 
Előadásában hangsúlyozta, hogy csak olyan fogalmakat szabad használni az atomfizikában, 
amelyek megfigyelhetők. Az elektron pályája nem ilyen. A hallgatóság körében volt több 
neves tudós, többek között Einstein is, aki  az előadás végén azt kérdezte Heisenbergtől, hogy 
kedves fiatalember, mondja meg honnan veszi ezt a filozófiai felfogást, hogy csak azokat a 
mennyiségeket szabad használni, amelyek megfigyelhetők? Heisenberg azt válaszolta, hogy 
Einsteintől veszem, mert amikor Einstein az étert kitörölte a fizika fogalomvilágából, 
ugyanazt tette. Erre Einstein azt válaszolta, hogy akkor is nonszensz. 

Így kezdődött a kvantummechanika. Kezdetben mátrixmechanikának nevezték. A kollégák 
ezt mindnyájan tudják, de ha ezt elmondjuk a fizikában nem nagyon járatos embernek, még 
ha értelmiségi is, mondjuk orvos, vagy jogász, vagyis, hogy a szorzás nem követi az 
atomfizika bizonyos mennyiségeire a szorzás kommutatív szabályát, akkor azt fogja mondani, 
hogy valami baj van ezekkel a fizikusokkal. Ez meglehet, de így indult el a huszadik század 
leghatásosabb fizikai elmélete, a kvantummechanika. Erwin Schrödinger és Paul Dirac nevét 



Tartalmasan és érdekesen – A XX. század fizikája (hagyományos modern fizika) 

351 

még meg akarom említeni. Schrödinger Heisenberg után fél évvel, Louis de Broglie ötletét 
felhasználva, hullámoptikai analógia alapján jutott egy differenciálegyenlethez, amelynek 
reguláris megoldásai megegyeznek Heisenberg mátrixmechanikai eredményével. Már 
Schrödinger megmutatta a két tárgyalásmód egyenértékét, de a nagyon elegáns és pontos 
matematikai megalapozást és a kettő egyenértékűségét Dirac és a magyar Neumann János 
adta meg. Dirac még ösztöndíjas volt Fowler nevű angol fizikusnál, aki statisztikus fizikával 
foglalkozott, de olvasta Heisenbergnek a dolgozatát, és odaadta Diracnak. Dirac 
fellelkesesedett rajta, és azonnal elkezdte Heisenberg dolgozatát tanulmányozni. Felismerte, 
hogy a kiindulásul szolgáló alapegyenletek szoros kapcsolatba hozhatók a klasszikus 
mechanika Poisson zárójeles kifejezéseivel. Azért tereltem a szót Diracra, mert el akartam 
mondani, hogy végeredményben a matematikai megalapozását Neumann János mellett Dirac 
csinálta meg. Tehát tulajdonképpen úgy is kifejezhetem magamat, hogy az egész 
kvantummechanikát, amely akkor Heisenberg és Schrödinger nyomán alakult ki, matematikai 
szempontból Dirac rázta gatyába. Pontosan megmutatta, hogy a Schrödinger-féle változat, 
meg a Heisenberg-féle változat között az a különbség, hogy a fizikai mennyiségekre milyen 
reprezentációt használunk. Az egyik mátrixokat használ, a Schrödinger-féle pedig 
differenciáloperátorokat. Ettől kezdve nevezzük e kettőt közös néven kvantummechanikának. 

Felmerül a kérdés, hogy milyen új eredményeket hozott a kvantummechanika? A legelső 
és legnagyobb sikere a következő volt. Meg tudta magyarázni az ún. kémiai kötést. Tehát 
hogy semleges atomok, hogyan alkotnak molekulákat. Például két hidrogénatomnak, hogyan 
lesz kötött állapota, egy H2 hidrogén molekula. Ez volt az egyik kezdeti leghatásosabb 
eredménye. A másik eredmény, hatását és a jövőt illetően még nagyobb volt. A 
kvantummechanika alapján megvizsgálták, hogy a különféle anyagoknak milyenek a vezetési 
tulajdonságai. Ennek alapján fedezték fel, vagy ismerték föl az ún. félvezetőket. Egy John 
Bardeen nevű amerikai fizikus (talán két, vagy három évvel ezelőtt halt meg) a 
kvantummechanika alapján ismerte föl a tranzisztor-elvet, és egy munkatársával meg is 
csinálták a tranzisztort. Hárman, a munkatársa, meg a főnökük végül is ezért kapták meg a 
Nobel-díjat. (Marx György azt is megemlítené, hogy Bardeen Wigner Jenőnek volt a 
doktorandusza.) Ide kívánkozik az a megjegyzés is, hogy Bardeen volt az egyetlen, aki két 
fizikai Nobel-díjat kapott  A másikat szintén hárman kapták a szupravezetés elméletéért. 
Hogyan alakult az egész tovább? Jött a mikroprocesszor, aztán jött az elektronikai ipar, az 
egész óriási fejlődési őrület, ami ma a szórakoztatóiparban, számítógépekben, 
mobiltelefonokban, digitális fényképező gépekben és kamerákban, vagy az űrrepülőgépek 
irányító központjában van, az mind innen indult el. 

Bardeennel kapcsolatban még el akarom mondani, hogy alakult az első Nobel-díja. 1946-
ban találta ki Bardeen a tranzisztor-elvet, egy munkatársával és a főnökével együtt, hárman 
kapták érte a Nobel-díjat. Ahogy ez általában szokott lenni, a főnököt interjúvolták meg. Ő 
szépen elmondta, hogy mit csináltak. Aztán végül annyira betekeredett ez a főnök, 
Shockleynek, hogy a végén már ő is azt hitte, hogy ő találka ki a tranzisztorelvet. Bardeen 
ebbe élete végéig nem tudott belenyugodni. A fizikai Nobel-díjak kiosztásánál ilyen 
furcsaságok másnál is voltak, nem csak a Bardeen esetében. Említettem Max Bornnak a 
nevét, aki egy időben Heisenbergnek volt a főnöke. A kvantummechanikának a valószínűségi 
értelmezését, nevezetesen, hogy az állapotfüggvénynek mi a statisztikus jelentése, azt Max 
Born találta ki. Tanítványai közül sokan, Heisenberggel kezdve, megkapták a Nobel-díjat, és 
meg sem említették Bornnak a nevét. Egyedül Heisenberg említette meg illő módon, mikor 
megkapta a Nobel-díjat 1932-ben. Max Born csak huszonkét évvel később, 1954-ben kapta 
meg.. Tehát hosszú ideig kellett neki várni, és eléggé elkeseredett volt miatta. 

A kvantummechanikáért osztott Nobel-díjakkal kapcsolatban van még egy érdekes 
történetem. Az 1932-es díjra vonatkozóan több javaslat volt. Azt mondják, hogy Einstein 
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nagyon szerette volna Schrödingert díjazni, de végül mégis Heisenbergnek ítélték oda az 
1932-es Nobel-díjat. Mivel nagy vita volt a bizottságban, ezért úgy döntöttek, hogy 
Heisenberg kapja a 1932-es Nobel-díjat, de nem adjuk neki most oda, majd csak jövőre. Nem 
tudom, mi volt ebben a logika, de nem adták neki oda. A 1933-as Nobel díjnál Schrödinger 
volt az esélyes. Igen ám, de a fizikai Nobel-díj bizottságban egy olyan elméleti fizikus volt, 
aki nem ismerte a kvantummechanikát. A klasszikus fizika valamelyik területével 
foglalkozott, de neki volt egy tanítványa, aki akkor éppen Cambridge-ben volt Diracnál 
tanulmányúton. Dirac ekkor már professzor volt. Amikor hazament elmondta, hogy Dirac 
micsoda csodálatos fizikus. Az egész kvantummechanikát, amit Schrödinger és Heisenberg 
csinált, azt ő tette matematikailag tökéletessé.. Sőt, a kvantummechanika relativisztikus 
alakját is ő alkotta meg. A kvantumelméletnek az elektromágneses térre történő 
kiterjesztésénél is vezető szerepe volt. Tehát elmondta, hogy milyen csodálatos fizikus ez a 
fiatal Dirac. Erre azt mondta a főnöke, hogy jó, akkor ő is kap egy Nobel-díjat. Dirac úgy 
csúszott be 1933-ban a Nobel-díjra, hogy ezt egy tanítvány elmesélte a főnökének. 
Természetesen nem fér kétség hozzá, hogy nagyon is megérdemelte. Mikor megkapta a 
Nobel-díjról szóló értesítést, azt mondta Rutherfordnak, hogy nem veszi át a díjat, mert nem 
érdemli meg, másrészt tartott attól az újságírói felhajtástól, ami ezt követi. Diracra ez nagyon 
is ráillett, mert nagyon szerény ember volt. Rutherford azt válaszolta: rendben van, sokkal 
nagyobb felhajtás lesz, ha nem veszi át, jobban teszi, ha mégis átveszi Így történt, hogy az 
1933-as fizikai Nobel-díjat Schrödinger és Dirac megosztva kapta. Heisenberg is 1933-ban 
vette át az előző évi díjat. 

Két dolgot említek még meg, amelyek a történeti érdekességek közé sorolhatók. Az egyik 
a kvantummechanika statisztikus értelmezéséhez kapcsolódik. Az atomi rendszerek állapotát 
a kvantummechanikában egy komplex függvénnyel, a Schrödinger-féle állapotfüggvénnyel 
jellemezzük. Max Born nevéhez fűződik ennek fizikai értelmezése, miszerint abszolútérték 
négyzete adja meg annak valószínüségsűrűségét, hogy a vizsgált atomi rendszert ebben az 
adott állapotban találjuk egy elvégzett mérés alkalmával. A kvantummechanika e statisztikus 
vonása miatt nem determinisztikus elmélet, szemben a klasszikus fizika két ragyogó 
elméletével, a mechanikával és a Maxwell-féle elektrodinamikával. Az elméletnek statisztikus 
értelmezését nemcsak Einstein nem fogadta el, de sem Planck, sem Schrödinger nem értett 
vele egyet. Heisenberg Einstein halála előtt fél évvel, amerikai körútja alkalmával 
meglátogatta Einsteint, és próbálta őt meggyőzni a kvantummechanika valószínűségi 
értelmezéséről, eredménytelenül. Van ezzel kapcsoltban egy idézetem, amit el szeretnék még 
mondani. Born és Einstein közötti levélváltás során Einstein azt írta Bornnak, hogy „a 
kvantummechanika csodálatos eredményeit elismerem, de valami belső érzés azt mondja 
nekem, hogy ez még nem az igazi. Még messze vagyunk az Öreg gondolataitól. Nem hiszem, 
hogy kockajátékos lett volna”. Ezt ugye az Úristenre gondolta. Schrödinger abba is hagyta a 
fizikával való foglalkozást. Egy kitűnő könyvet írt az élet keletkezéséről, amelyen persze 
túlment ma már a tudomány, de a genetikusok ma is alapkönyvként emlegetik. 

Hosszúra nyúlt mondókámat, most már illik befejezni, pedig még lenne néhány érdekes 
történetem. Utolsóként egyet még elmondok George Gamow és két fiatal munkatársa, Ralph 
Alpher és Robert Herman, 1948-ban kitalálták, (a Nagy Bumm elmélet már megvolt), hogy a 
Világegyetem kezdeti állapota forró izzó test lehetett. Az általa kibocsátott un. hőmérsékleti 
sugárzás nyomait kozmikus háttér sugárzásként észleljük ma is. A táguló izzó test közben 
lehűlt, és kb 300000 évvel a Nagy Bumm után a fotonok már nem tudtak a közben semleges 
atomokká összeállt plazmarészecskéken szóródni, akadály nélkül száguldanak a 
világmindenségben. A Világegyetem ettől kezdve átlátszóvá vált, és a sugárzás azóta is kitölti 
a Világegyetemet. Az adiabatikus tágulás miatt persze közben lehűlt és ma kb. 2,73 Kelvin a 
hőmérséklete, ami a Nagy Bumm után kb. 300000 évvel 3000 fok lehetett. A tavalyi fizikai 
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Nobel-díjjal éppen annak igazolását jutalmazták, hogy a kozmikus háttér sugárzás frekvencia 
szerinti eloszlása követi a Planck–törvényt. Gamowék elméletével szemben volt egy másik 
elképzelés az irodalomban, ami Fred Hoyle nevű angol csillagásztól származik. Eszerint a 
Világegyetem állapota állandó. A tágulás során ritkul ugyan, de közben éppen annyi anyag 
keletkezik, ami az állandóságot biztosítja. A Nagy Bumm elnevezést Hoyle találta ki 
Gamowék elméletére tulajdonképpen gúnynévként. A történet majdnem két évtizeddel később 
két amerikai rádiócsillagász Arno Penzias és Robert Wilson kísérleti felfedezésével 
folytatódott. Penzias az egyetem elvégzése után rádiócsillagászattal foglalkozott a Bell 
Laboratóriumban. Ezt a laboratóriumot azért említem meg, mert ez ugyan ipari kutatásokkal 
foglalkozó laboratórium, de lehetőség van nem kimondottan ipari kutatásokra is Említettem, 
hogy Bardeen is itt dolgozott. Penzias rádiócsillagászati kutatásokat végzett. Volt ott egy 
olyan űrteleszkóp, amellyel a Telstarra (ez volt az első távközlési műhold) vonatkozó 
vizsgálatokat végeztek. De ekkor már nem használták Penzias, Robert Wilson nevű 
kollégájával ezt az antennát kezdték használni, hogy tanulmányozzák a galaxisok közötti 
anyagtól hozzánk érkező sugárzást. A rádióhullámok tartományában végezték a vizsgálatot. 
De nem sikerült nekik, mert akkora volt a zaj, hogy nem volt éles a keresett jel. Megpróbálták 
javítani az antennát. Tisztítgatták, más felé fordították, de akármerre fordították az antennát, a 
zaj mindig megvolt. Azt írják a visszaemlékezéseikben, hogy lettek volna olyan kutatók, akik 
ezzel a zajjal nem törődnek, mert ez nem volt olyan nagyon nagy. Ma ezt a zajt mindenki 
tudja fogni. Bekapcsolja a rádióját, és ha nincs állomáson, akkor ezt hallja. Ma már tudjuk, de 
akkor még ők nem tudták ezt. Nem hagyta őket nyugodni a zaj. Mi lehet ennek az oka? A 
történethez hozzátartozik, hogy az antennába befészkelte magát egy galamb pár. Azt 
gyanították, hogy a fehér dielektrikumtól (magyarul azt mondanánk, hogy a kakájuktól) van a 
zaj. A galambokat becsomagolták és a Bell Laboratórium egy másik helyére küldték el. 
Közben egy konferencián (a hatvanas évek elején) a Massachusetts Institute-beli kollégától 
hallotta, hogy Princetonban egy Dicke nevű fizikus (aki az Eötvös kísérletet is finomította) 
egy másik kollégával, elméleti úton kitalálta a kozmikus háttérsugárzást.. Pontosabban szólva, 
arra jöttek rá, hogy léteznie kell ilyen sugárzásnak, és most azon törik a fejüket, hogy 
megpróbálják ezt kísérletileg ellenőrizni. (Ezek szerint nem tudtak Gamowék korábbi 
elméletéről.). Penzias ekkor rájött, hogy ők éppen ezt találják zajként. 1965-ben publikálták 
az eredményüket, és ekkor  történik a dolog pikantériája, mert a szakirodalomban  azt 
emlegették, hogy Dicke fedezte fel a kozmikus háttér sugárzást és Penziasék ezt mutatták ki. 
Mindenki elfelejtette, hogy Gamowék már 15 évvel korábban kitalálták a kozmikus 
háttérsugárzást. Egyedül Penzias volt tisztességes, mert amikor 1978-ban Wilsonnal együtt 
megkapták a Nobel-díjat, megemlítette Gamowék eredményét, és akkor egy köszönőlevelet is 
írt Gamownak. Erre Gamow válaszolt, és felajánlotta korábbi kutatásaiknak részletes leírását, 
de azért a következő fanyar megjegyzést is odaírta: ”Most Ön is meggyőződhet arról, hogy a 
világ nem a mindenható Dicke-kel kezdődött.” 

Tisztelt Kolléganők és Kollégák! Köszönöm szépen, hogy volt türelmetek mindezt 
meghallgatni. Amit a bevezetőben ígértem, nem teljesítettem, mert sok másról is akartam 
beszélni, amik az elmondottaknál még fontosabbak, és tanulságosabbak lettek volna. Ha 
legközelebb összejöttök, akkor majd folytatom, ha élek. Áldás, Békesség! 
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HIHETŐ-E A HIHETETLEN? * * 

Károlyházy Frigyes 
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Elméleti Fizikai Tanszék 

karolyhazy@general.elte.hu  
 
 

A XIX. század végén, a XX. század elején a tudomány valóságos csodákat tárt fel. Lassan 
ezek annyira természetessé váltak, hogy elkezdődött a különböző fantazmagóriák kergetése. 
Amiről itt beszélni akarok, az nem szélhámos fantáziálás, hanem a tudomány szigorú része, 
ami titokzatosságában és érdekességében mégis minden elképzelést felülmúl. Ez a hihetetlen 
és értehetetlen állítás röviden ennyi: az atomi részecskék nem ismerik a saját helyüket. 

A XX. század elején a hidrogénatomot kis Naprendszernek tekintették (lásd 1.a. ábra.), s 
1925 táján  ennek a helyére lépett a kvantummechanikai kép. Eszerint az elektront a 
hidrogénatomban a mag körül szétkent felhőként képzelhetjük el. (1. b. ábra). Ezt a felhőt, 
vagy hullám formációt, a hidrogénatom alapállapotának nevezzük. Ennek alakját pontosan 
leírja a Schrödinger-egyenlet, ami ugyanolyan szigorúan egzakt, mint a klasszikus mechanika. 

 
1. ábra. A hidrogénatom klasszikus (a) és kvantumos modellje (b). Az árnyékolt tartomány azt 

mutatja, hogy az elektront leíró hullámfüggvény hol különbözik számottevően zérustól. 

Helyezzünk a hidrogénatom mellé, gondolatban, egy másik protont!  Mi történik? Azt 
gondolhatnánk, hogy semmi, hiszen az elektronnak a másik proton körül sem lenne 
előnyösebb, tehát nem indokolja semmi, hogy otthagyja az eredeti protont. De nem ez 
történik!  Az elektronfelhő - látszólag indokolatlanul - átfolyik a másik proton közelébe. Az 
elektron hullám átmeneti állapotait szemléltetik 2. ábra fázisrajzai. Az eredeti proton mellett 
időben egyre fogy, az új proton mellett egyre nő a hullám amplitúdója. Lesz olyan pillanat, 
amikor a két amplitúdó egyenlő. Azt gondolhatnánk, hogy itt már megáll a folyamat, pedig 
nem! Az elektronhullám egészen átfolyik az új proton köré úgy, hogy az eredeti proton 
mellett semmi nem marad belőle. Ha a protonok továbbra is a helyükön maradnak, az 
elektronhullám változása folytatódik.  Az előbbi folyamat ellentétes irányúra fordul, azaz az 
elektronfelhő visszafolyik az első protonhoz, és így hintázik ide-oda a továbbiakban. Azon 
időtartam, mely alatt az elektron az egyik protontól teljesen átkerül a másikhoz, a protonok 
távolságától függ és a Schrödinger-egyenlettel kiszámítható. 

 
           
* Az előadást hangfelvételről lejegyezte Vető Balázs. 
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2. ábra. Az elektronfelhő vándorlása a hidrogénatom közelében lévő proton hatására.  Balról 
jobbra haladva, az időpillanatok egymás után következnek. Az utolsó állapot után a folyamat 

visszafordul. 

Az elmondottakat kísérletileg igazolni lehetne a következő módon. Csak annyi ideig 
tartsuk a második protont a hidrogénatom közelében, amíg az elektron teljesen átmegy hozzá, 
majd abban a pillanatban távolítsuk el onnan. Azt várjuk, hogy a második proton magával 
viszi az elektront. Ez így is van, ez a sikeres „elektroncsábítás” esete. Ha tovább várunk, 
addig hogy az elektron visszamenjen eredeti helyére, és akkor távolítjuk el a második protont, 
akkor az elektron természetesen az első protonnál marad – azaz a csábítás nem sikerül. 

Az elektroncsábítást vizsgáló kísérlet végrehajtható a következőképpen: A második protont 
ellőjük a hidrogénatom mellett, majd a továbbhaladó részecskét kondenzátor elektromos terén 
vezetjük keresztül és a kondenzátor mögé foto-lemezt helyezünk (l. 3. ábra). Ha az ellőtt 
proton, mozgás közben annyit tartózkodott a hidrogén közelében, amennyi a teljes csábítás 
idejének megfelel, akkor a proton magával viszi az elektront és semleges hidrogénatomként 
halad tovább. A semleges atomot az elektromos tér nem téríti el, tehát az az ábrán jelölt A 
pontba csapódik be. Ha a proton olyan lassan halad a hidrogénatom mellett, hogy az elektron 
átmegy, de van ideje visszamenni, akkor a csábítás nem sikerült, és a továbbhaladó pozitív 
töltésű protont a kondenzátor tere eltéríti a B pontba. 

 
3. ábra. Proton és semleges hidrogénatom mozgása elektromos térben.  Az A, B, C betűk 
három elvileg lehetséges végállapotot mutatnak. A valóságban csak A és B fordulhat elő. 

Felmerül a kérdés, mi történik akkor, ha úgy választjuk meg a tartózkodási időt, hogy az 
elektronfelhőnek a fele jut át a második protonhoz, a másik fele az első protonnál marad? Ez a 
kérdés már Schrödingernek is nagy gondot okozott. A két proton a két „félhullámmal” több 
méterre is eltávolodhat egymástól. Milyen eredmény várható, ha ebben az esetben térítem el a 
kondenzátor elektromos terével az elhaladó protont? 

Ha az ember bízik a Schrödinger-egyenletben, akkor azt mondhatja, hogy az elektron felhő 
fele-fele arányban szétszakadt a két proton közt, vagyis feleakkora pozitív töltése lesz az 
elhaladó összetett részecskének, mint egy protonnak. Várható tehát, hogy a részecske a 
kondenzátorban eltérül, de kevésbé mint a proton, és így a rajzon jelölt C pontba csapódik be. 
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A kísérletek ennek ellentmondanak. Becsapódást csak az A vagy a B pontban tapasztaltak, a 
C pontban soha sem.  Ez azt jelenti, hogy a becsapódásnál az, ami becsapódik, vagy teljesen 
eltérül, azaz proton, vagy láthatóan nem térül el, azaz semleges hidrogénatom. De az is igaz, 
hogy ilyenkor lehetetlen előre megmondani, hogy melyik (az A vagy a B) eset következik be, 
a kettészakadt hullámú állapotokkal végzett kísérlet ismétlése véletlenszerűen vezet hol az A, 
hol a B pontba való becsapódáshoz. Hiába következik a Schrödinger-egyenletből, hogy van 
olyan lehetőség, hogy az elektronhullám egyik fele az egyik, a másik a másik protonnál van, a 
kísérletben fél elektron soha nem jelentkezik. Ez csak úgy értelmezhető, hogy ebben az 
állapotban az elektron maga sem tudja, hogy hol van. Ha rákényszerítem arra, hogy valljon 
színt, hogy itt van, vagy nincs itt, akkor rákényszerül a választásra. Akkor eldönti - 
véletlenszerűen! -, hogy az egyik vagy a másik proton mellett bukkan fel, egészben. 

A fizikusok döntő többsége 70 esztendeje még azt hitte, hogy a kvantummechanikai leírás 
nem teljes, és ha teljessé válik, megoldást ad majd a fenti problémára is. Nos, nem ez a 
helyzet! Bármennyire hihetetlen is, az elektron állapota valóban bizonytalan lehet, amíg nem 
teszem útjába a detektort. Ebben a bizonytalan állapotban az elektron maga sem tudja, hogy 
ide vagy oda fog dönteni, ha a kísérlet kényszere döntésre kényszeríti [1]. Hogyan lehet ez? 
Nem tudjuk elképzelni, de a tény jobban elfogadhatóvá válik, ha a hétköznapi életből vett 
példával illusztráljuk. 

Köznapi életünkben, a lelkiállapotok tekintetében létezhet határozatlan állapot. Tegyük fel, 
hogy a faluban két lány van, Mari és Juli, és jön egy Harry nevű legény. Harry lehet szerelmes 
Mariba, és lehet szerelmes Juliba. Ez két világosan megkülönböztethető és észrevehető lelki 
állapot. De - és itt van analógia az elektronnal -, Harry lelkiállapota lehet bizonytalan is. És 
lehet, hogy Harry életében vannak nagynénik vagy nagybácsik, akik számára ez a 
határozatlanság elképzelhetetlen (éppúgy, mint ahogy az volt az elektront hetven évvel ezelőtt 
figyelő fizikusok számára.). Ők ezt nem értik és ezt mondják is Harrynek: „édes fiam, nem 
létezik, hogy nem tudsz dönteni, vagy egyiket sem szereted!”  

Tegyük fel, hogy külső körülmények Harryt gyors és egyértelmű döntésre kényszerítik. 
Például jön egy levél Amerikából, hogy egy régen távolba szakadt rokona végrendeletében 
minden vagyonát, több millió dollárt Harryre hagyja, azzal a feltétellel, hogy két héten belül 
megnősül. Harry korrekt ember, nem manipulál a látszat házassággal, a kényszer hatására 
dönt. Lehet, hogy éjszakákon át gyötrődik, hogy kit válasszon, de végül dönt. És ez a döntés 
komoly és végleges. Eldönti, kihez köti az életét és kit felejt el örökre. Világos, hogy Harry 
ezzel a ez a döntéssel az állapotát igenis drasztikusan megváltoztatja. 

A hasonlat jó, de mégis motoszkál bennünk a kétely, vajon nem lehet, hogy Harry lelke 
mélyén már korábban döntött, a külső kényszer csak a színvallást siettette. Erősítsük meg egy 
másik példával, hogy mit is jelent az, hogy határozatlan állapot! 

Tegyük fel, hogy Mari és Harry összeházasodtak, házasságuk ideális - két testben egy 
lélek. Vasárnap reggel felébrednek és elhatározzák, hogy kitalálnak valamilyen programot. 
Több lehetőség is kínálkozik: lehet északra menni, mondjuk Szentendrére, mert ott van 
valami vigasság, de mehetnének Érdre is, mert ott egy érdekes kiállítást nyitnak meg. 
Mindkettőhöz kedvük lenne, a lényeg csak az, hogy együtt menjenek, mert olyan szerelmes 
állapotban vannak. Van két baráti házaspár (az egyik házaspárt jelöljük B családnak a másikat 
B’ családnak), akiknek már megígértek egy közös programot, és tudják ők, is szívesen 
mennének mindkét esetleges helyszínre. Egyik házaspárnak sincs telefonja. (no ezt manapság 
már tényleg nehéz elképzelni, de tessék megpróbálni!), s a két házaspár épp ellenkező 
irányban lakik, de mindkét lehetséges úti céltól egyenlően messze (4. ábra). 
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4. ábra. Vázlat a vasárnapi kirándulás lehetséges kimeneteleiről. 

Harry tehát elindul balra, a B házaspárhoz, Mari pedig jobbra, a B’ párhoz. Elindulnak, de 
nem beszélnek meg semmit véglegesen, hiszen út közben ráérnek dönteni. Tudják, hogy két 
testben egy lélek és így egyformán fognak dönteni. Mire Harry B házaspárhoz ér, addigra már 
eldönti, hogy Szentendrére mennek. Mari is odaér B’-ékhez és természetesen ő is Szentendrét 
választja. De az is lehet, hogy Harry, mikor B-hez ér, úgy dönt, hogy Érdre mennek, akkor 
természetesen Mari is így fog dönteni. A döntésnek megfelelően indulnak el mindketten a 
baráti párral, hogy a célban találkozzanak. Ez a hasonlat még nehezebben hihető, mint az 
előző példa! Joggal gondolja az ember, hogy ha ez így történik, az azt jelenti, hogy már az 
indulás előtt valahogy döntöttek és azt, ha nem is beszélték meg, de kiolvasták egymás 
szeméből.  

Tegyük fel mégis, hogy nem így van, és létezik a „két testben egy lélek” állapot! Az állítást 
az alábbi kísérleti algoritmussal ellenőrizni lehet.  

Harry és Mari színpadon, nyilvánosan vállalja, hogy bemutatja különleges képességét. A 
színpadot két részletre osztják, egyik részen van Harry, a másikon Mari. A házaspár nem látja 
egymást. Velük szemben ülnek a nézők, akik mindkettőjüket látják. Ekkor a játékvezető 
titokban kitalál és megszámoz három eldöntendő kérdést. Legyenek például a kérdések:  

I. Hová menne inkább nyaralni? - 1) Görögországba, 2) Spanyolországba.  
II. Melyik festőt szereti jobban?  -  1) Gauguin, 2) van Gogh. 
III. Mit kér a kolbászhoz inkább?  - 1) mustár, 2) torma. 

 
A három kérdést kiküldik titokban a színpad két elválasztott részére. Ott pedig kocka 

dobásával, vagy egyéb objektív módon a három kérdésből egyet véletlenszerűen 
kiválasztanak, és azt felteszik. Például, először Harrynak sorsolják ki az egyik kérdést és ő 
megadja az 1), vagy  2) választ. Utána Marinak sorsolnak kérdést és ő is válaszol. A házaspár 
azt vállalja, hogy ha ugyanazt a kérdést kapják, akkor ugyanazt a választ adják (mert ők két 
testben egy lélek). Vagyis, ha mindketten azt a kérdést kapnák, hogy „Hová menne inkább 
nyaralni?”, akkor ugyanazt a választ választják. Ha különböző kérdéseket kapnak, akkor nem 
érdekes a válasz, mert a lelki rokonság ott nem derül ki. Tegyük fel, hogy sikeresen járják a 
világot ezzel a műsorral Ha ugyanazt a részkérdést kapják, akkor ugyanazt a választ adják. 
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Természetesen sokan svindlit sejtenek a mutatvány mögött, és keresik, hogy mi a trükkjük 
lényege. Mi közelítsünk fordítva! Bízzunk bennük, és tegyük fel hogy nem csalnak!  

Be lehet-e ezt valahogy bizonyítani? Válaszunk, hogy esetleg igen. Ha ugyanis csalnak, az 
csak abból állhat, hogy mielőtt elindulnak a fellépésre, már van egy titkolt stratégiájuk. Ilyen 
stratégia lehet, hogy az adott válaszok sorrendjében előre megállapodnak, pl.: (1,1,2). Ez tehát 
azt jelenti, hogy ha az első kérdést kapom, akkor az 1) választ adom, ha a másodikat, akkor is, 
ha a harmadik kérdést kapom, akkor a 2) választ adom. Így, és csak is így lehet biztosítani, 
hogy azonos kérdésekre mindig azonos legyen mindkettejük válasza, hiszen a feltett 
kérdéseket a helyszínen kockadobással döntik el. Csak akkor egyezhet a két válasz, ha előre 
tudják, hogy melyik kérdésre melyik választ fogják adni. Mivel a fejükbe senki nem láthat 
bele, majdnem azt lehet mondani, hogy az ilyen csalást kizárni nem lehet. 

Valakinek egyszer eszébe jut, hogy vizsgálják meg, milyen válaszokat adnak akkor, ha 
nem ugyanazt a kérdést kapják. Ez eddig egyáltalán nem volt fontos, mert mindig az azonos 
kérdésre adott válaszokra koncentrált mindenki. Tegyük fel, hogy azt tapasztaljuk, hogy 
különböző kérdésekre mindig ellenkező választ adnak a szereplők. Ez bizonyíték lenne arra, 
hogy nem csalnak, és mielőtt a kérdést megkapják valóban teljesen határozatlanok az adandó 
válaszban. Miért bizonyíték? 

Tegyük fel, hogy használnak valamilyen stratégiát, pl. az (1,1,2) stratégiát! Ha mondjuk a 
sorsolással Harry az első kérdést kapta, Mari pedig a másodikat, akkor a fenti stratégia szerint 
mindketten az 1) választ adják, azaz egyező választ. A véletlen sorsolás folytán ilyen esetek 
okvetlenül elő fognak fordulni. Könnyű belátni, hogy ha akármilyen stratégiában egyeznek is 
meg, mindig lesz olyan kérdéspár, amire azonos választ fognak adni, noha a kérdések 
különböztek. Ha ez mégsem történik meg, és azonos kérdésekre mindig azonos, különböző 
kérdésekre mindig különböző választ adnak a szereplők, akkor nem beszélhettek össze. 

A nehezen elképzelhető házaspár-példát most fordítsuk vissza a fizikára! Két kvantum- 
részecske szalad egy közös pontból indulva ellenkező irányban. Közben egyetlen közös 
állapotuk van. Ha a részecskéknek mérőműszerek segítségével itt és ott is kérdéseket teszünk 
fel, akkor az adott válaszok közötti korrelációkban ugyanazt a szabályszerűséget fedezzük fel, 
mint a házaspár esetén (a részecskék világában előfordulhat, hogy azonos kérdésre ellenkező, 
különböző kérdésekre azonos választ kapunk). Így bizonyítást nyer, hogy az állapot igenis 
határozatlannak hagy olyan válaszokat, melyek a klasszikus szemlélet szerint nem lehetnek 
határozatlanok. Ezt elképzelni nem lehet, de elhinni, ha mindezt komolyan vette az olvasó, 
lehet. 
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AZ ATOM 
A görögök fogalmazták meg azt a kérdést, hogy lehet-e felezni a végtelenségig egy 

egyenes darabot. Erre kétféle válasz adható.  

Az egyik: igen, ha az egyenes darab csupán a tudatunkban létező geometriai fogalom. 
A másik, amit Demokritos fogalmazott meg: nem, ha az egyenes darabot egy valóságos 

anyagból készült pálca valósítja meg. Véges számú felezés után, egy tovább nem felezhető 
anyag darabhoz jutunk. Ez a tovább nem felezhető anyag darab az „atom”. Az atom 
fogalmáról sokat elmélkedtek, de azt a valamit, amit ma is atomnak hívunk, csak évszázadok 
után fedezték fel. A XIX században a vegyészek felderítették, hogy a Földön és környékén 
összesen 92 elem található. Az első a hidrogén, második a hélium, és végül a 92-ik az 
uránium. Ezen elemek legkisebb, tovább nem felezhető darabja a hidrogén atom, a hélium 
atom, s.i.t. 

A XIX század végén kiderült, hogy az atom, ha nem is felezhető, de ezzel szemben 
magától osztódik. Becquerel felfedezte a rádióaktivitást, amelynek során az uránium tartalmú 
ásvány elektromosan pozitív (alfa), negatív (béta) és semleges (gamma) részecskéket képes 
spontán kibocsátani. Ezt követően Thomson felfedezte, hogy légritkított térben létrehozott 
elektromos kisülés során elektronnak elnevezett negatív részecske válhat le az atomról, amit 
azonosítottak a béta részecskével. Szükséges tehát megvizsgálni, hogy mi van az atomban. 

A fizikatörténet jelentős eseménye volt az a kísérlet, amit Rutherford végzett el a XX. 
század elején, amelynek során vékony aranyfüst lemezt bombázott alfa részecskékkel és 
megmérte annak a gyakoriságát, hogy az alfa részecske az eredeti irányához képest théta szög 
alatt szóródjon. Rutherford feltételezte, hogy az arany atomban a negatív elektronokon kívül 
pozitív töltések is vannak, hiszen az atom elektromosan semleges. 

Az egyszerűség kedvéért azt is feltételezte, hogy az arany atomban is, és az alfa 
részecskében is a pozitív töltések pontszerűen kicsiny tartományra koncentrálódnak. Ezen az 
áron ki tudta számítani annak a valószínűségét, hogy az alfa részecske egy meghatározott 
théta szög alatt szóródjon. A szórás kísérlet során mért gyakoriságokat összehasonlítva az 
elméletileg számított valószínűségekkel, megdöbbentően jó egyezést talált. Csak a közel 180 
fok alatti szórási eseményeknél talált számottevő eltérést. Könnyű belátni, hogy ezen 
események során az alfa részecske a lehető legközelebb halad el az atom középpontja mellett. 
Ebből levonta a következtetést, hogy a kísérlet és az elmélet közötti eltérés abból a hibából 
származik, hogy a pozitív töltéseket tartalmazó tartományt pontszerűen kicsinek tekintette. Ez 
a tartomány a valóságban kicsiny, de nem pontszerű. A pozitív töltéseket tartalmazó kicsiny 
tartomány az, amit, azóta, atommagnak hívunk. A Rutherford-féle kísérlet tehát elvezetett az 
atommag felfedezéséhez! 

Erre a felfedezésre támaszkodva Bohr megalkotta az első realisztikus atommodellt: 
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A periodikus rendszer Z-ik helyén álló atom egy közel pontszerű atommagból áll, 
amelyben +Z e elektromos töltés koncentrálódik, és amely mag körül Z darab –e töltésű 
elektron helyezkedik el. 

A Bohr modellre alapozott számítások sikerei és sikertelenségei elvezettek ahhoz a 
felismeréshez, hogy az atomok világában a klasszikus fizika törvényeinek egy része érvényét 
veszti: új elméleti alapokra és új fogalmakra van szükség! Ezek legtöbbjét Heisenberg és 
Schrödinger fedezte fel. A mikrorészecskék leírására szánt elméletet hívják 
kvantummechanikának, ami mindig csak meghatározott számú részecskére alkalmazható. 

 

KVANTUMMECHANIKA 
Ezen „új fizika” kifejlesztésében igen sokan vettek részt, közülük is kiemelkedett Dirac, 

aki azt a célt tűzte ki, hogy az új kvantum fizikát összeötvözze, az Einstein-féle speciális 
relativitáselmélettel. 

Ezt a célt el is érte. 1928-ban ugyanis egy olyan egyenletet talált, amelynek léteznek 
síkhullámszerű megoldásai, amelyeknél az E energia:  

E = ((m c2)2.+ (p c)2 )1/2=mc2  +  p2 /2 m + … 
A Dirac-egyenlet tehát összhangban van az Einstein-féle formulával, azaz, az E energia, 
közelítőleg, a nyugalmi energiának (mc2) és a kinetikus energiának (p2/2 m) az összege. (Itt p-
vel a lendületet (vagy impulzust), m-mel pedig a tömeget jelöltük.) 

A Dirac-egyenletből, nem várt eredményként kiadódott, hogy az elektronnak létezik spinje, 

pontosabban létezik, egy 1
2
  és egy 1

2
   vetülettel rendelkező, pályamozgástól független 

perdülete. (Itt 
2
h


 , ahol h a Planck- állandó.) 

Ezen kívül kiadódott, egy még kevésbé várt eredmény, nevezetesen az, hogy az 
elektronnak létezik a –e töltésű állapota mellett, egy +e töltésű állapota is, ez az elektron anti-
részecskéje, amit pozitronnak neveztek el. 

Anderson, 1932-ben, a kozmikus sugárzásban felfedezett egy, pozitív töltésű, részecskét, 
amit azonosítani lehetett a megjósolt pozitronnal. Ebből a kísérleti eredményből világossá 
vált, hogy szükség van egy olyan elméletre, amely képes kezelni a részecskék keletkezését és 
eltűnését. Ez az elmélet a kvantum-térelmélet, amit Wigner, Jordan, Dirac és mások dolgoztak 
ki. 

 

KVANTUMTÉRELMÉLET 
A kvantumtérelméletben a Dirac-egyenlet szerepe megváltozott! Többé nem egy darab 

elektron kvantummechanikai egyenlete, hanem az elektron tér „klasszikus” téregyenlete! 
Olyan, mint a Maxwell-egyenletek. Ha a Maxwell-egyenleteket kvantáljuk, akkor 

megjelennek a tér kvantumai a fotonok, amik kvantált adagokban járulnak hozzá a tér teljes 
energiájához, impulzusához és impulzusmomentumához. 

Hasonlóképen, ha kvantáljuk a „klasszikus” Dirac-egyenletet, akkor megjelennek az 
elektron tér kvantumai az elektronok és a pozitronok, amik kvantált adagokban járulnak, 
hozzá az elektron tér energiájához, impulzusához, impulzusmomentumához és elektromos 
töltéséhez. 
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Miután Chadwick 1932-ben felfedezte a neutront, világossá vált, hogy a Z-ik rendszámú 
atommagban a Z darab pozitív töltésű hidrogén ionon, más néven protonon, kívül még N 
darab neutron található. Minthogy a neutron tömege közelítőleg megegyezik a proton 
tömegével, az atommag tömege közelítőleg A=(Z+N)-szerese a proton tömegének. Ezt az 
összefüggést a tömeg-spektrometriai kísérletek az egész periodusos rendszerben igazolják. 

1935-ben Yukawa felismerte, hogy az atommagban a protonok és a neutronok közötti 
vonzó kölcsönhatást egy olyan tér közvetíti, amely hasonlít az elektromágneses térhez, de 
amelynek van egy lényeges új vonása. Ez pedig az, hogy a tér kvantuma, (ami az 
elektromágneses tér esetén a foton), nem zérus tömegű, hanem 135 MeV-nek felel meg. Ez a 
tömeg az elektron 0.5 MeV-es és a proton 938 MeV-es tömege közé esik, ezért az új 
részecskét közepes tömege miatt mezonnak nevezték el. A megjósolt mezont a kozmikus 
sugárzásban keresték. Amit először találtak, az a korábban nem sejtett müon volt, ami sokban 
hasonlít a Yukawa által megjósolt közepes tömegű, pionnak elnevezett, mezonra. Miután 
felfedezték a piont, az a megnyugtató érzés terjedt el, hogy tudjuk, hogy miből áll az 
atommag, tudjuk, hogy mi tartja össze az alkatrészeit, tudjuk, hogy az atommagot elektronok 
veszik körül és az elektromágneses kölcsönhatás révén vonzódnak az atommaghoz. Így lesz 
semleges az atom. 

De ne siessünk az örömmel! Úgy tűnik, hogy a tapasztalat nem igazolta Demokritost! Az 
atom sok, néha nagyon sok, alkatrészből áll. Ezen könnyű segíteni, ha bevalljuk, hogy nem 
Demokritos nevezte el a sok alkatrészt tartalmazó valamit atomnak, hanem mi. 

 

ELEMI RÉSZECSKÉK 
Demokritos atomnak azt nevezte, aminek már nincsenek további alkatrészei. Követve az ő 

példáját az „atom” szó helyett vezessük be az „elemi részecske” fogalmat és nevezzük „elemi 
részecskének” azokat az objektumokat, amelyeknek nincsenek további alkatrészei és ezért 
pontszerűen viselkednek. 

Mik ezek az elemi részecskék? 

Az eddig elmondottak szerint úgy tűnik, hogy három féle „elemi részecske” típus van: 

 A nehezek (a barionok): a proton, a neutron, stb. 

 A közepesek (a mezonok): a pion, stb. 

 A könnyűek (a leptonok): az elektron, a müon, stb. 

Wigner Jenő ismerte fel, hogy a barionok hordoznak egy, az elektromos töltéshez hasonló 
„valamit”, amit bariontöltésnek neveztek el, amire az elektromos töltéshez hasonlóan, 
megmaradási törvény érvényes. Ez azt jelenti , hogy a barionok részvételével zajló átalakulási 
folyamatok közül csak azok mehetnek végbe a természetben, amelyeknél a kezdő és a 
végállapot bariontöltése azonos. Példaként tekintsük a neutron  

                               neutron    proton+ elektron + antineutrinó  

bomlását! Nyilvánvaló, hogy az elektromos töltés megmaradásának törvénye teljesedik, 
hiszen mind a kezdő állapot, mind pedig a végállapot elektromosan semleges. A bariontöltés 
megmaradási törvénye ugyancsak teljesedik, mert mind a neutronnak, mind pedig a protonnak 
a bariontöltése +1, az elektronnak is és az antineutrínónak is a bariontöltése pedig zérus. 

Wigner Jenő nyomdokain haladva, Marx György ismerte fel, hogy létezik még egy további 
megmaradó töltés is, ez pedig a leptontöltés. A neutron bomlás példáján illusztrálhatjuk a 
leptontöltés megmaradását is. A neutron és a proton leptontöltése egyaránt zérus. Az elektron 
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leptontöltése +1 az antineutrinóé pedig -1. Megállapíthatjuk, hogy a neutron bomlás 
folyamata megengedett, mind az elektromos-, mind a barion-, mind pedig a leptontöltés 
megmaradásának törvénye szempontjából. 

A XX század folyamán felfedezték, hogy a természetben létezik összesen 6, az elektronhoz 
bizonyos mértékben hasonló, részecske ezek a leptonok, amelyek legfontosabb tulajdonságait 
a következő  táblázat  foglalja össze. 

 

leptonok 
lepton töltés = 1 

barion töltés = 0 

 
elektromos töltés  -1    0 

elektron e,    elektron neutrinó νe, 
müon μ,  müon neutrinó νμ, 

tau τ,    tau neutrinó ντ, 

 

1. táblázat. A leptonok táblázata. 

Murray Gell-Mann felfedezett egy modellt, aminek a segítségével meg lehet jósolni a 
barionok és a mezonok tulajdonságait. „Definiáljunk” 6 különböző kvark-ot! A kvark szót 
egy delirium tremensben szenvedő, őrült regényhős találta ki. Ennek a hat kvarknak a 
legfontosabb tulajdonságait a következő táblázata tartalmazza.  
 

kvarkok  
lepton töltés =    0 

barion töltés = 1/3 
 

elektromos töltés  -1/3     +2/3 
down d,   up u, 

strange s,    charm c, 
bottom b,     top t. 

 
2. táblázat. A kvarkok táblázata. 

Látható, hogy elég őrült tulajdonságok fordulnak elő: pl. 1/3 barion töltés, vagy 2/3 
elektromos töltés, stb. 
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Barionok 
A kvarkokból, mint alkatrészekből, bariont lehet „gyártani”, ha veszünk három kvarkot és 

hagyjuk, hogy a közöttük működő erős-kölcsönhatás kötést hozzon létre köztük. A létrejött 
objektum barion lesz, mert három kvark fejenként 1/3 bariontöltéssel 1-es barion töltést 
eredményez. A kvarkok mindegyike 1/2 spinnel rendelkezik. Három kvark eredő spinje tehát 
vagy 1/2 vagy 3/2. Mindkét esetben a spin feles, tehát a végeredmény fermion, amire 
érvényes a Pauli-elv. 

 

Mezonok 
A kvarkokból úgy lehet mezont „gyártani”, hogy veszünk egy kvarkot és egy antikvarkot, 

és hagyjuk, hogy az erős kölcsönhatás, kötést hozzon létre köztük. A létrejött objektum 
mezon lesz , mert a kvark 1/3 barion töltését semlegesíti az antikvark -1/3 barion töltése. Az 
eredő barion töltés tehát 0. A kvark 1/2 spinje összecsatolódva az antikvark 1/2 spinjével, 
vagy 0, vagy 1 eredő spint eredményez. A keletkezett objektum 0 barion töltésű, egész spinű, 
bozon, úgy ahogy a mezonnak lennie kell. 

Gell-Mann ezt a kvark modellt 1963-ban publikálta. Az akkori változat érvényben maradt 
mind a mai napig, csupán bővült. A modell 1963-ban helyesen írt le minden akkor ismert 
bariont és mezont, valamint megjósolta: a háromszorosan ritka Omega bariont, amit 
kísérletileg egy éven belül megtaláltak. Azóta az összes „új” barion és mezon beilleszkedik a 
modell keretei közé. 

A kvark modellt Gell-Mann a közönséges kvantum mechanika keretei között fogalmazta 
meg. Ahhoz, hogy a Pauli-elvvel ne kerüljünk ellentétbe fel kellett tételezni egy új szabadsági 
fokot, a színt. A kvarkoknak három fajta színe lehet. Ez lehetővé tette az erős 
kölcsönhatásnak, a kvantumszíndinamikának a helyes megfogalmazását.  

 

FUNDAMENTÁLIS KÖLCSÖNHATÁSOK 
 
Az elektromágneses kölcsönhatás 

Az elemi részecskék között működő fundamentális kölcsönhatások közül legkorábban az 
elektromágneses kölcsönhatást ismerték fel még a klasszikus fizika korában. A kvantum-
térelméletet az elektromágneses tér esetére dolgozták ki. Ezt általánosították az elektron térre, 
majd pedig összekapcsolták az elektromágneses térrel, figyelembe véve a két tér közötti 
kölcsönhatást. Ez lett a kvantumelektrodinamika a fizikatörténet egyik legnagyobb sikere, 
mind az alkalmazhatóság, mind pedig a pontosság tekintetében. A kölcsönhatás lényegét a 
legszemléletesebben a Feynmann-féle gráfokkal lehet szemléltetni. Az elektron tér két 
kvantuma (azaz két elektron, vagy két pozitron, vagy egy elektron és egy pozitron) közeledik 
egymáshoz. Ezeket nyilakkal szimbolizáljuk. 

Az egyik elektron kibocsát egy elektromágneses kvantumot, azaz egy fotont, amit 
hullámos vonallal szimbolizálunk. Ezután a fotont elnyeli a másik elektron. Mind a foton 
emisszió, mind pedig a foton abszorbció során megváltozhat az elektronok impulzusa is és 
energiája is. Ezt a nyilak törésével szimbolizáljuk. 
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Elektron-szóródás, elektronon, egy foton-cserével.  

 
 

 
Pozitron-szóródás, pozitronon, egy foton-cserével.  

 

 
Elektron-pozitron szétsugárzás két fotonra. 

 
A foton csere a körülményektől függően, szaporán ismétlődhet. 

 
Erős kölcsönhatás 

A barionok és a mezonok tanulmányozása során kiderült, hogy az őket felépítő kvarkok 
rendkívül erősen kötődnek egymáshoz. Ezt az erős kölcsönhatást nyolc fajta tér közvetíti, 
ezek a gluon terek, amelyek kvantumai a gluonok. Az erős kölcsönhatás legjellegzetesebb 
következménye a „kvark bezárás” jelensége. Ha egy barionból egy kvarkot akarunk 
eltávolítani, akkor a kimozdított kvark maga mögött egy rendkívül nagy energiasűrűségű 
gluon tér „kondenz csíkot” hoz létre. Ebben kvark-antikvark párok keletkezhetnek. Az utolsó 
pár kvarkja visszamarad a barionban, a többi kvark és antikvark pedig mezonokba 
szerveződik. Igy a végeredmény az, hogy a kiindulási állapotban jelenlévő barion helyett 
megjelent egy új barion és keletkezett annyi mezon, amennyi a betáplált energiából tellett. A 
barion maradt barionnak. Ez olyan, mintha a kvarkot a barionból nem lehetett volna 
kiszakítani. A betáplált energia a keletkezett mezonok keltésére fordítódott. 
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Gyenge kölcsönhatás 
A bétabomlás tanulmányozása során felismerték, hogy létezik egy olyan kölcsönhatás is, 

ami sokkal gyengébb, mint az elektromágneses, és amit három tér, közvetít, amelyek 
elektromos töltést is hordozhatnak. Ezen három tér kvantumai a W, Z0 és W+ gyenge 
bozonok, ezek a fotonnal analóg részecskék. A gyenge kölcsönhatás egyaránt működik a 
leptonok és a kvarkok között. 

 

A FUNDAMENTÁLIS KÖLCSÖNHATÁSOKAT KÖZVETÍTŐ BOZONOK 
 

Elektromágneses kölcsönhatás:  foton: γ , 
 

Gyenge kölcsönhatás:   gyenge bozonok: W+, Z0, W‾, 
 

Erős kölcsönhatás:   gluonok: g1, g2, g3, g4, g5, g6, g7, g8. 
 

                                                3. táblázat. A bozonok táblázata 

A XX-ik század közepéig azt hittük, hogy a barionok is és a mezonok is szerkezet nélküli 
elemi részecskék. A kvark modell megjelenésével ez a hit elszállt.  

Jelenleg indíttatást érzünk arra, hogy az elemi részecskéket úgy definiáljuk, mint a 
leptonok, a kvarkok és a kölcsönhatásokat közvetítő bozonok együttesét, amelyekből az 
összetett mikrorészecskéket fel lehet építeni. 

Az összetett mikrorészecskék, amelyek az építő blokkokkal állíthatók párhuzamba: 
 a mezon, 

 a barion,  
 az atommag,  

 az atom,  
 és a molekula. 

Ezek elemi fermionokból, azaz téglákból épülnek fel, amelyeket bozonok „ragasztanak” 
össze. 

Nagyon valószínűnek látszik, hogy a fenti táblázatokban feltüntetett 6 lepton, 6 kvark és 12 
bozon valóban igazi elemi részecske. De hasonlóképpen valószínű, hogy nem tudtuk 
felsorolni az összes elemi részecskét. Ez számos sok ok miatt van így. 

A gyenge bozonok maguk is összetettek. Mindegyik tartalmaz egy Higgs-komponenst és 
ezen kívül, létezni kell egy Higgs-skalárnak, amit még nem fedeztek fel. 

Az itt elmondottakban teljesen elfelejtkeztünk a gravitációról, holott számos elmélet 
létezik, amelyek kapcsolatban vannak a gravitációval és újabb elemi részecskéket jósolnak, de 
ezek közül még egyet sem fedeztek fel. 

Az égen forgó galaxisok forgási sebességét csak akkor lehet megérteni, ha feltételezzük, 
hogy a galaxisok az optikailag jól megfigyelhető anyagon kívül még nem-látható sötét 
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anyagot is tartalmaznak. A sötét anyag az Univerzum teljes anyag sűrűségének 22 %-a, 
mibenlétéről mindeddig azonban csak spekulációk léteznek. 

A kozmikus háttér-sugárzás tanulmányozásából kiderült, hogy az Univerzum geometriája 
átlagosan görbületmentes, azaz euklideszi. Ekkor pedig az Univerzumban jelenlevő anyag 
sűrűségének egy jól meghatározott kritikus értéknek lennie. Ezzel szemben a látható anyag 
sűrűsége csak 4%-a kritikus értéknek. A hiányzó 74%-ot sötét energiának, vagy 
quintessenciának hívják, aminek tulajdonságairól, csak spekulációk léteznek (de az nagyon 
sok). 

Ezen írás címében megfogalmazott kérdésre tehát azt válaszolhatjuk, hogy igazi elemi 
részecskék bizonyára vannak és azok egy részét már sikerült felderíteni, de sok 
megválaszolatlan kérdés vetődött fel, amelyekből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy 
jelenleg még nem ismerjük az összes elemi részecskét. 
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BEVEZETÉS 
A tömegfogalom kialakítása eltérő szemlélet és módszertan alapján történik a speciális 

relativitáselmélet tanítása során. Egyes szerzőknél a mozgó test tömege új fogalomként, új 
elnevezést kapott; mozgó, vagy még gyakrabban relativisztikus tömeg kifejezés jelzi, hogy a 
test klasszikus értelemben vett tömegétől eltérő mennyiségről van szó. Az említett 
szemléletben a relativisztikus tömeg átveszi a tömeg szerepét. A test hagyományos 
értelemben vett tömeget pedig – a mozgó tömegtől való megkülönböztetés érdekében – 
nyugalmi tömegnek hívják és az m jelölést gyakran 0 indexszel egészítik ki. Más szerzők nem 
tarják szükségesnek a relativisztikus tömeg bevezetését és a tömeg hagyományos mennyiségét 
használják a relativitáselmélet összefüggéseiben is. A következőkben módszertani 
szempontból szeretném megvizsgálni a relativisztikus tömeg fogalmának használatát. 
Célszerű-e bevezetni, vagy milyen más fizikai alapon tárgyalhatjuk mozgó testek tömegének 
látszólagos növekedését. 
 

A RELATIVISZTIKUS TÖMEG 
Az alábbiakban három példát ragadtam ki különböző szerzőktől a tömegfogalom 

használatáról. 
Egy fizika tankönyvben, a mozgó töltések teréről szóló fejezetben E. M. Purcell [1] a 

következőt írja: „Kísérleti tapasztalatok nagy pontossággal igazolják, hogy a mozgás nem 
változtatja meg az elektromos töltések mérőszámát. A töltésekkel ellentétben a testek tömege 
változik a mozgással. A mozgó test tömege (1 – v²/c²) 21 / tényezővel növekszik.” A szerző a 
töltés és a tömeg (nem jegyzi meg, hogy a relativisztikus tömegről beszél) eltérő viselkedését 
egy gondolatkísérletben, ábrán illusztrálja (lásd 1. ábra).  

m

m

+q

+q +q

+q

m

m
xΔ

v

v

 
1. ábra. Forgó súlyzó tömegnövekedésének szemléltetése gondolatkísérlet alapján.  



Tartalmasan és érdekesen – A XX. század fizikája (hagyományos modern fizika) 

370 

A kísérlet azt kívánja szemléltetni, hogy a q töltés független, az m tömeg mérőszáma pedig 
megnő a forgástól. A kísérlet egy laboratóriumban, tehát a Föld gravitációs terében rugóra 
függesztett dobozokban elhelyezett álló, illetve forgó súlyzókon mutatja be, hogy a forgó 
súlyzóra nagyobb nehézségi erő hat, mint az állóra, így a forgó súlyzót tartó rugó megnyúlása 
Δx-szel nagyobb. 

A Holics László által szerkesztett Fizika zsebkönyvben Abonyi Iván [2] az alábbi 
gondolatmenettel vezeti be a relativisztikus tömeg fogalmát. Legyen érvényes az impulzus 
megmaradás tétele, és legyen az impulzus relativisztikusan is p = mv alakú! A két feltételt két 
tömegpont ütközésére alkalmazva, a Lorentz-transzformáció felhasználásával arra az 
eredményre jut, hogy az impulzus  

 v

c
v

mp

2

2

1
  (1) 

relativisztikus kifejezésében a v együtthatója a mozgás által módosult, relativisztikus tömeg. 
Ez a tárgyalás is a mozgó tömeg mérőszámának növekedését sugallja. 

A tömegpont relativisztikus impulzusát a tömegpont relativisztikus mozgásegyenletéből, a 
dp/dt = F definíciós egyenlet alapján vezeti be Hraskó Péter [3]. A relativisztikus tömegről 
pedig a következőt írja: „A relativitáselméleti tankönyvekben szokássá vált az impulzus 
képletében szereplő m/(1 – v²/c²) 21 /  törtet mozgási tömegnek nevezni, az m-re pedig a 
nyugalmi tömeg elnevezést használni. Ezek mögött az elnevezések mögött az a tévhit húzódik 
meg, hogy mozgás közben a testek tömege valóban változik …”. Ez utóbbi felfogás szerint a 
tömeg mérőszáma nem változik meg a mozgástól. Próbáljunk meg ebben a kérdésben 
eligazodni! 

 

A TÖMEGNÖVEKEDÉS FIZIKAI HÁTTERE 
A fent felsorolt példák azt mutatják, hogy egyes szerzők különböző szemlélet alapján, 

eltérő elnevezéssel tanítják a relativitáselmélet alapjait. A felírt összefüggések, egyenletek 
alakja tartalma azonos, a bennük szereplő tömeg fizikai értelmezése eltérő. A tömegpont 
relativisztikus impulzusának felírásakor mindegy, hogy a test tömegét szorozzuk a 
relativisztikus sebességgel, vagy a relativisztikus tömeget a sebességgel. A valódi kérdés az, 
hogy történik-e tömegnövekedés. 

A tömeg mérőszámának mélyebb megértéséhez szükség van az Einstein által megállapított 

 2mcE   (2) 

nyugalmi energia fogalmára. Az Einsteini egyenlet kifejezi, hogy ha egy testnek ΔE –vel 
növelem az energiáját, (pl. belső energiáját, rugalmas energiáját, kinetikus energiáját), akkor a 
test tömege mellett megjelenik az energia 

 2c
Em 

  (3) 

tömege. Ez a tömeg nem választható el magától a testtől, de nem a test tömege növekedett, 
hanem megjelent az energia tömege. A test belső energiáját sokféle módon növelhetjük, 
mozgásba hozzuk, melegítjük, ha rugalmasan deformáljuk, stb. és minden fajta belső 
energianövekedés tömeget jelent.  
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Egyszerűen belátható, hogy a testek relativisztikus tömege a test tömegének és a kinetikus 
energia tömegjárulékának összege. A test relativisztikus kinetikus energiáját kinetikus energia 
definíciós egyenletéből határozhatjuk meg. A kinetikus energia időegységre eső megváltozása 
a test pillanatnyi sebességének és a rá ható erő sebesség irányú komponensének szorzatával 
egyenlő: 

 Fv
dt

dEK  . (4) 

Az egyenletet kiegészítő kezdeti feltétel pedig, hogy nyugvó test kinetikus energiája zérus. A 
tömegpont relativisztikus mozgásegyenlete, ha a testre ható erő a sebességgel párhuzamos; 

 
  23221 // cv

maF


  (5) 

Felhasználva, hogy a = dv/dt, és az (5) egyenletet a (4) egyenletbe helyettesítve kiküszöböljük 
az erőt; 

 
  dtcv

mvdv
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dEK
23221 //

 . (6) 

A (6) egyenletet dt –vel egyszerűsítve majd integrálva, a kinetikus energia az 
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alakban adódik. Az A integrációs állandó a kezdeti feltételből: A = - mc². Ezzel megkaptuk a 
kinetikus energia relativisztikus kifejezését; 
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alakban. A kinetikus energia tömegjáruléka Δm K  =ΔE K /c². Ennyivel járul hozzá a mozgási 
energia a test tömegéhez. A test relativisztikus tömege tehát a test tömegének és m K -nak az 
összege: 
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 , (9) 

ami egyébként megegyezik az (1) egyenletben szereplő relativisztikus tömeggel.  

 

MÓDSZERTANI MEGFONTOLÁSOK ÉS TAPASZTALATOK 
Az 1. ábrán mutatott Purcell-féle gondolatkísérlet alapján nem lehet eldönteni, hogy a 

forgó súlyzó azért nehezebb az állónál, mert a mozgástól megnőtt a tömege, vagy a 
tömegéhez hozzá adódik a mozgási energiájának tömegjáruléka. A (9) egyenletben kapott 
eredményt vizsgálva viszont, azt kell mondanunk, hogy a testek tömege nem változik meg a 
mozgástól, hanem a tömegükhöz hozzá adódik a kinetikus energiájuk tömege. Ez persze, 
látszólag tömegnövekedést jelent, de nem elsődleges effektusként, hanem egy másik effektus 
következményként. A testek tömege (vagy az elterjedt elnevezéssel nyugalmi tömege) épp 
olyan, vonatkoztatási rendszertől független állandó, Lorentz-invariáns mennyiség, mint az 
elektromos töltés. Ha (9) egyenlet alapján bevezetjük a relativisztikus tömeg fogalmát úgy, 
mint a test tömegének és kinetikus energia járulékának összegét, akkor valóban 
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sebességfüggő tömeget definiálunk.  A Purcell [1] azért írja, hogy a tömeg nem invariáns 
mennyiség, mert azon a mozgási, vagy relativisztikus tömeget érti. Az pedig azért nem 
invariáns mennyiség, mert a kinetikus energia és ez által annak tömegjáruléka nem az. A test 
és a test mozgási energiájának tömegjárulékát nem érdemes relativisztikus tömeggé gyúrni, 
mert  külön kezeljük valamennyi energiafajta tömegjárulékát. Ellenkező esetben, a mozgási 
vagy relativisztikus tömeg mintájára bevezethetnénk deformációs, termikus, stb. tömeget, 
mint a test tömegének és a nevezett energia tömegjárulékának összegét. 

Hraskó Péter [3] azonban felhívja a figyelmet a relativisztikus tömeg korlátozott 
alkalmazhatóságára.. A relativisztikus impulzust felírhatjuk, a relativisztikus tömeg és a 
sebesség szorzataként, megtartva az impulzus p = m∙v klasszikus fizikában megszokott 
alakját. Egyszerűen felírhatjuk a test energiáját a relativisztikus tömeg és c² szorzataként. 
Ezek után várhatnánk, hogy a tömegpont relativisztikus mozgásegyenlete felírható legyen 
abban a formában, hogy a relativisztikus tömeg és a gyorsulás szorzata egyenlő az erő 
relativisztikus kifejezésével. Ez azonban nem igaz, itt csődöt mond a relativisztikus tömeg 
érvényessége. Az ELTE Tanárképző Karán tíz évig tartottam Elektrodinamika és 
relativitáselmélet című előadást fizika tanár szakos hallgatók részére. A relativisztikus tömeg 
említését nem tudtam elkerülni, de felhívtam a figyelmet használatának esetlegességére. 
Tapasztalatom szerint, a testek relativisztikus impulzusa és energiája mind a hagyományos, 
mind a relativisztikus tömeg segítségével helyesen tárgyalhatóak. Módszertani kérdés, van-e 
értelme a relativisztikus tömeg, mint csak bizonyos esetekben helyt álló, új fizikai fogalom 
bevezetésének és használatának. A fizika tanítása során, a fizikai fogalmak kialakításának 
módszertana azt kívánja, hogy minél kevesebb egymáshoz hasonló fogalmat alakítsuk ki, és 
csak akkor vezessünk be új fogalmat, ha az valóban szükséges. A tömeg esetében 
szerencsésebb a klasszikus tömegfogalom megtartása. 
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LORENTZ INVARIANCE OF MASS 

ABSTRACT 
There are two different ways to describe the virtual mass increment of moving bodies. The 
first one introduces „relativistic mass” to represent the increased mass of bodies. According 
to the other point of view, the phenomenon of the virtual mass increment does not require the 
introduction of a new physical quantity. The mechanism of the virtual mass increment consists 
of adding the rest mass and the mass corresponding to the kinetic energy of the moving body. 
Relativistic dynamics uses the mass  corresponding to kinetic energy together with the 
classical meaning of mass. If the term „relativistic mass” is not used, there is no need to 
formulate a new quantity and mass will be a Lorentz-invariant quantity. 
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A PÁSZTÁZÓ IONMIKROSZONDA ALKALMAZÁSAI 
A tudós szemlélődik, alkot. E két cselekvés a pásztázó ionmikroszonda legfőbb 

alkalmazási területeit öleli fel: az analitikát, illetve a mikromegmunkálást. Az analitika 
minden természettudományos területen megtalálható, hisz a tudósokat gyakran 
foglalkoztatják az alábbi kérdések: „Mi?”, „Mennyi?” és „Hol?”. A korszerű, modern 
gépekkel egyre pontosabban és egyre gyorsabban meg tudjuk válaszolni ezeket a kérdéseket, 
sokszor anélkül, hogy bármilyen kárt tennénk a vizsgált anyagban. Többek között e 
kérdésekre adnak válaszokat a pásztázó ionmikroszondán alkalmazott különböző típusú 
analitikai módszerek. A pásztázó ionmikroszondával azonban nem csak szemlélődni, 
vizsgálódni lehet, hanem alkotni, megmunkálni is. Hazánkban mindössze hét éve van erre 
(protonnyalábos mikromegmunkálás) lehetőség, de a fejlődés töretlen. 

 

MIÉRT JÓ, HA MÁR AZ ÁLTALÁNOS- ILLETVE A KÖZÉPISKOLÁKBAN 
BESZÉLÜNK MINDEZEKRŐL? 

Számos oka van annak, hogy e témát már akár általános iskolákban is bemutassuk a 
diákoknak. Talán az egyik legfontosabb ok: mert tetszik nekik! Fantasztikus, hihetetlen 
élményt nyújt számukra a miniatűr világ felfedezése. Ezen pozitív benyomások, érzések pedig 
meghatározóak lehetnek akár a tantárgy iránti attitűd, akár a továbbtanulási tervek 
kialakulásakor. Egy kicsit merészebben gondolkodva talán azt is állíthatom, hogy ezen 
hatásra alapozva, néhány jól felépített óra segítségével elérhetjük azt is, hogy diákjainkat 
rabul ejtse a fizikai megismerés, az alkotás varázsa.  

Másik fontos ok, mely szervesen kapcsolódik a korábban említetthez az, hogy mind az 
analitikai mind a mikromegmunkálásos témák alkalmazásközpontúak. A száraz tanagyagot is 
úgy kell leadni, hogy amögött a diákok konkrét, mindennapi jelenségeket lássanak. A tanulók 
ezáltal emberközelibbnek, hasznosabbnak érezhetik a megszerzett tudást, sőt motiváltabbak 
lehetnek az egyes ismeretek elsajátításakor. Kialakíthatunk tehát egy olyan hozzáállást, 
viselkedési formát, mely akár más témák feldolgozásánál is segítségünkre lehet. Ha pedig 
sikerül az érdeklődést felkelteni, a kíváncsiságot fokozni, a tárgy iránti rokonszenvet növelni, 
akkor az asszimilációs és akkomodációs folyamatok is sikeresebben végbemennek. Nem 
elhanyagolható az a pozitívum sem, hogy a téma számos helyen kapcsolódik más 
tantárgyakhoz, pl.: informatika, kémia, biológia, földrajz, történelem. Ennek egyik nagy 
előnye, hogy azon diákok érdeklődését is felkelthetjük a fizika iránt, akik inkább más 
területek szerelmesei valamint kialakítható/formálható a diákok komplexitás-szemlélete. 
További okként említeném az áltudományokkal szembeni kritikus magatartás kialakítását. A 
téma feldolgozása ugyanis nagymértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy a médiában látott/hallott 
sokszor tudományosan igénytelen kijelentésekkel szemben a tanulók kellően kritikusak 
legyenek. 
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MIKOR ÉRDEMES ÉS MIKÉPPEN LEHET MINDEZT A GYEREKEKKEL 
MEGISMERTETNI? 

A téma szinte minden korosztállyal feldolgozható (természetesen az adott életkori 
sajátosságokat, fejlettségi szintet és egyéb meghatározó körülményeket figyelembe véve). A 
legrészletesebben talán az elektromágnesesség témakörénél elemezhető, kiváló alapot 
biztosítva az elektromos és mágneses jelenségek értelmezéséhez, alkalmazásához. A tárgyalás 
egy lehetséges formája:  
 

1. Eszközbemutatás (a pásztázó ionmikroszonda felépítése) 
Van de Graaff generátor 
    A pásztázó ionmikroszondához olyan részecskegyorsító szükséges, ami néhány MeV 
energiájú ionnyalábot képes előállítani. Leggyakrabban Van de Graaff típusú gyorsítót 
használnak, melynek kisebb változata számos iskola fizika szertárában megtalálható, 
bemutatható kísérleti eszköz.  
 
Analizáló mágnes  
    Az analizáló mágnes tárgyalása kiváló lehetőség arra, hogy a diákok problémamegoldó 
képességének fejlesztése mellett a töltött részecskék mágneses térben való mozgásának 
témakörét szemléletessé tegyük. 
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1. ábra. A pásztázó ionmikroszonda felépítése 

Kollimálás (nyalábátmérő-csökkentés)  
    A nyalábok kollimálására nagyon szűk hengeres réseket alkalmaznak, mert ezek nagy 
pontossággal megmunkálhatók, kényelmesen kezelhetők, könnyen javíthatók. (Általában a 
réspofák anyaga arannyal bevont réz, melynek nagy hőtágulási tényezőjét kihasználva a 
résnyílás mérete a hőmérséklettel szabályozható. Kiváló ismétlési lehetőség a hőtágulás 
témakörében!) 
 
Fókuszálás 
    A nyaláb fókuszálásához mágneses lencséket használnak. Kvadrupól lencse esetén a 
mágneses tér merőleges a nyaláb optikai tengelyére, így a Lorentz-erő kis divergenciájú 
nyalábra is nagy fókuszáló hatást fejt ki. A mágnes négy pólusa a nyaláb tengelye körül 
szimmetrikusan helyezkedik el. A mágnesen váltakozó polaritású gerjesztést alkalmaznak. A 
hiperbola alakú mágneses térerősség vonalak a nyaláb tengelyére mindenhol merőlegesek, így 
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a teljes térerősség fókuszáló hatást fejt ki. A térerősség nagysága minden pontban a tengelytől 
mért távolsággal arányos. A 2. ábrán kvadrupól mágneses lencse tere látható. Az ábrán a lap 
síkjára merőlegesen befelé mozgó pozitív töltésre ható erők is jelölve vannak. 
A lencse a nyalábot egy vonal mentén fókuszálja (ld. 3. ábra). 

  

 

  
2. ábra. Kvadrupól mágneses lencse tere 3. ábra. Egy kvadrupól lencse fókuszáló hatása 

Pásztázás 
     A minta adott felületének pásztázásakor a minta és a nyaláb egymáshoz viszonyított 
helyzetét változtatják. A nyaláb tengelyére merőleges homogén mágneses tér a nyalábot 
eltéríti, így a nyaláb mozgatható mágneses térrel (mágneses  pásztázás). Lehetőség van – 
elektrosztatikus egyenfeszültséget kapcsolva egy-egy lemezpárra – elektrosztatikus 
pásztázásra is (ennek a megoldásnak az az előnye, hogy ekkor nem lép fel hiszterézis, ezért 
sokkal gyorsabb pásztázásra képes). 

 
2. Alkalmazás: analitika      

 A proton mikroszondákon leggyakrabban alkalmazott analitikai módszerek: PIXE 
(Particle-Induced X-Ray Emission Spectrometry, részecskékkel indukált röntgenemissziós 
spektrometria), RBS (Rutherford Backscattering Spectrometry, Rutherford visszaszórási 
spektrometria), NRA (Nuclear Reaction Analysis, nukleáris reakció analízis), ERDA (Elastic 
Recoil Detection Analysis, rugalmas szórás detektálás analízis) és a STIM (Scanning 
Transmission Ion Microscopy, pásztázó transzmissziós ionmikroszkópia).  
    A PIXE [1] egy multielemes, kvantitatív, általában roncsolásmentes analitikai módszer, 
mely – az első öt elem kivételével – a természetben megtalálható összes elemet nagy 
érzékenységgel detektálja. Elméleti háttere: egy adott minta atomjait néhány MeV energiájú 
ionokkal bombázva az atomok ionizálódnak, a belső héjakon (K, L, M) megjelenő vakanciák 
helyére a külső héjakról elektronok vándorolnak karakterisztikus röntgensugárzást kibocsátva. 

 

 
4. ábra. A karakterisztikus röntgensugárzás keletkezése 

A mintából kilépő röntgensugárzás spektruma karakterisztikus vonalakból és egy folytonos 
háttérsugárzásból áll. A spektrumot az atomok elektronszerkezete határozza meg: a sugárzást 
kibocsátó atom és a karakterisztikus röntgensugárzás energiája közt bijekció létesíthető 
(Moseley-törvény). A PIXE segítségével a mintában lévő anyag mennyisége és így az 
abszolút koncentráció meghatározható. Aránylag gyors, így lehetőség nyílik a minták más 
módszerekkel való további analízisére is.  
    Az RBS módszer [2] egy mélységi analízisre is kiválóan alkalmas abszolút kvantitatív 
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analitikai módszer, mely – mikronyalábot használva – az elemek laterális eloszlásának 
meghatározására is képes, így 3-dimenziós analitikát valósít meg. Elméleti háttere: a 
vizsgálandó felületre érkező gyorsított ionok egy része a felületen lévő atommagokon 
(rugalmasan), míg másik része a minta mélyebb rétegeiben található szórócentrumokon 
szóródik. A szóró atommag tömege meghatározható, ha mérik egy adott szögben visszaszórt 
ionok energiáját. Ez a visszaszórt energia nem lineáris függvénye a szóró atommag 
tömegének. A felület összetételére a mért szórási képből lehet következtetni. 
    Az NRA módszer a besugárzással egy időben kibocsátott reakciótermékek detektálásán 
alapuló analitikai módszer. Elméleti háttere: egy mintát néhány MeV energiájú nyalábbal 
gerjesztve a mintát alkotó atommagok és a beeső részecskék között magreakciók jöhetnek 
létre. Az NRA analitikai módszer tehát a könnyű elemek analizálására alkalmas. Egy adott 
elem azonosításához általában egy nagy hatáskeresztmetszetű reakcióban keletkezett 
reakciótermékek energiáját mérik, az NRA tehát nem kimondottan multielemes technika. 
 

                             
                                          5. ábra. Egy magreakció sematikus rajza. 

 
Az ERDA [3] módszer könnyű elemek analízisére, elsősorban hidrogén meghatározására 

alkalmas analitikai módszer, ezért kiváló kiegészítője lehet az RBS módszernek, mely 
különösen a nagy rendszámú elemekre érzékeny. Elméleti háttere: a céltárgyat alkotó 
magoknál nehezebb részecskékből álló gerjesztő nyalábot használva a könnyebb 
céltárgymagokat ki lehet lökni a céltárgyból. A gerjesztő nyaláb visszaverődése után a 
kilökött részecskék detektálásával elemanalitikát és mélységi analízist lehet végezni. 

  
6. ábra Rugalmas szórás detektálása transzmissziós illetve reflektív módban 

A STIM [4] egy olyan roncsolásmentes, háromdimenziós analitikai módszer, amely 
alkalmas vékony minták sűrűségeloszlásának megjelenítésére. Elméleti háttere: a legtöbb 
minta esetén az elegendően nagy energiájú részecskenyaláb áthalad a mintán, miközben az 
elektronokkal való ütközések következtében veszít energiájából. Ezt az energiaveszteséget 
mérve információkat kaphatunk a minta vastagságáról és sűrűségéről. 

Ha a mintáról különböző irányokban készülnek STIM leképezések, azt STIM 
tomográfiának nevezzük. A STIM módszer egyik előnye, hogy nem átlátszó tárgyakat is lehet 
vele tanulmányozni, azonban élő példányokat nem lehet vizsgálni, mivel a minta vákuumban 
van. A STIM a PIXE és az RBS módszerek együttes használata igen erős kombinációját adja 
a képalkotó és elemző technikáknak, mely számos tudományterületen felhasználható. 
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1µm1µm  
7. ábra. Légköri aeroszol 

Ezen analitikai módszerek alkalmasak biológiai, geológiai, környezeti (7. ábra) és orvosi 
minták analízisére, illetve segítségükkel művészeti alkotások és régészeti tárgyak eredete, 
hitelessége, előállítási technikája vizsgálható. Mindemellett használhatóak állapotromlás 
felmérésére, továbbá a helyreállítás és a konzerválás módszereinek kidolgozására.  

 
3.Alkalmazás: mikromegmunkálás 
    A mikroszonda analitikai alkalmazásainál általában roncsolásmentes analitikai módszereket 
használnak és a gyűjtött jelek alapján tesznek megállapításokat a mintára vonatkozóan 
(elemösszetétel, mélységi profil, sűrűségtérkép stb.). Protonnyalábos mikromegmunkálás [5] 
esetén a minta olyan érzékeny, hogy a nyaláb roncsolást okoz benne. Ekkor a kép szolgál 
bemenő adatként, az ionnyalábot ennek megfelelően mozgatják a minta felületén. A 
protonnyalábos mikromegmunkálás egy új (hazánkban 2002 óta alkalma-zott), direkt írásos, 
3-dimenziós litográfiás eljárás. Az angol nyelvű szakirodalomban jelenleg elterjedt 
elnevezése: Proton-Beam Writing (PBW). 

    Protonnyalábos mikromegmunkálás során néhány MeV energiájú, mikron méretűre 
fókuszált ionnyalábot egy alkalmas anyagon pásztázunk, majd az ionok által létrehozott 
roncsolási képet kémiai eljárással előhívjuk. A litográfiában az ionbesugárzásra használt 
anyagokat az angol szakkifejezést átvéve reziszteknek nevezzük. Az ionok anyaggal való 
kölcsönhatása alapján a besugárzott anyag, vagyis reziszt kétféle típusú lehet: pozitív vagy 
negatív reziszt. 

Pozitív polimer rezisztben az ionnyaláb hatására láncaprózódás történik, az előhívás során 
a besugárzott területről eltávolítjuk az anyagot. A folyamatot a 8. ábra szemlélteti. 

 
8. ábra. A mikromegmunkálás folyamata pozitív reziszt esetén 

Pozitív reziszt (pl. PMMA (poli(metil-metakrilát))) alkalmazható vastag tömbi anyagként 
vagy alkalmas hordozón vékonyrétegként. Bizonyos pozitív reziszteknél a besugárzás 
törésmutató-változást okoz, melyet – hullámvezetőként felhasználva – integrált optikai 
eszközökben lehet alkalmazni. Negatív polimer rezisztben a polimerláncok felszakadása után 
hőkezeléssel térhálósodást hozunk létre. Ezután az előhíváskor a besugárzott területek 
megmaradnak, a besugárzatlan területről pedig eltávolítódik a rezisztanyag. Negatív reziszt 
esetén szükség van egy hordozóra. A reziszt és a hordozó között jó tapadást kell biztosítani, 
hogy az előhívás során ne az oldószerben úszó mikrostruktúrákat kapjunk.  
    Néhány alkalmazási terület: automatizáció, robotkészítés, mikroreaktorok, mikroturbinák 
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(9. ábra), autóipar, telekommunikáció, számítógépgyártás, gyógyászat, biotechnológia, 
környezeti illetve ipari vizsgálatok. 

200µm200µm
 

9. ábra Szilíciumból készült turbina 

 

HOGYAN TOVÁBB? 
A téma feldolgozásának egyik záró akkordja lehet egy laborlátogatás, ahol a diákok 

személyes kontaktust alakíthatnak ki a kutatókkal, intenzív élményekre tehetnek szert a 
hatalmas, összetett berendezésekkel való ismerkedés során. A laborlátogatásnak 
természetesen számos további előnye is van, de ezek kifejtése jelen cikknek nem célja. 
Részletesebb leírás a szakdolgozatomban [6] található. 
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* * * 

WHAT TO DO WITH A MICROBEAM? 

 

ABSTRACT  

Why and how should we teach interesting, new contributions to our basic knowledge of 
nature? This report presents the applications of the scanning ion microprobe: ion beam 
analysis (investigation of atmospheric aerosols and biological, geological, archeological 
samples) and micromachining (proton beam writing). 
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BEVEZETÉS 
Az atomi erő mikroszkóp (továbbiakban AFM) az atomi felbontású pásztázó tűszondás 

felületvizsgáló technikák egyike. A pásztázó tűszondás mikroszkópot szilárdtest fizikai 
méréseknél anyagok felületének vizsgálatára használják [1]. 

Működése egy konzolra szerelt hegyes tű (mérete 20-40 nm) és a minta felszínén levő 
atomok kölcsönhatásán alapul. Ezen a tűn vagy csúcson ható erők vonzó vagy taszító 
hatásúak lehetnek. A tű elmozdulása ezeknek az erőknek a hatására egy lézersugár 
segítségével érzékelhető, amely a konzol hátuljáról verődik vissza. Működésének két módja 
van, a kontakt vagy érintkező mód, illetve az oszcillációs mód. 

Érintkező módban a tű egészen közel van a minta felszínéhez, miközben a vizsgálat a 
vízszintes síkban folyik. Itt a mintát sorról sorra a konzol alá mozdítjuk. A konzol a minta és a 
tű között fellépő erők hatására elhajlik. A konzol elhajlása jelzi a minta felszínének 
hullámosságát, valamint a kölcsönható erők nagyságát. Ez a mód különösen alkalmas kemény 
felszínek vizsgálatára. A tű anyaga és mérete az alkalmazástól függően változhat.  

 
1. ábra: Az AFM működési elve 

Az 1. ábrán láthatjuk, hogy a bejövő (vörös) lézersugár a konzolról visszaverődik és az 
érzékelőre jut. Az elmozdulás irányát és nagyságát feljegyezhetjük, grafikonon kirajzolhatjuk. 

Az AFM-mel vizsgálhatjuk a tű és a minta közötti kapcsolatot erő és távolság görbék 
megadásával, amelyeket úgy kapunk, hogy egy választott pozícióban a tűt oda-vissza 
mozgatjuk a minta felszíne közelében. Így adatokat kaphatunk a kölcsönhatás mértékéről és a 
távolságtól való függőségéről, ami hasznos lehet, ha adhéziót, nedvesedő képességet vagy pl. 
kolloidok közötti kapcsolatot akarunk vizsgálni. 

Az AFM működése olyan fizikai alapproblémán nyugszik, amely lehetővé teszi, hogy 
középiskolában tárgyaljuk. A bemutató modell összesíti az AFM működéséhez szükséges 
témákat, amelyeket általában lefed a középiskolai fizika tantárgy: a tű és a felület közötti 



Tartalmasan és érdekesen – A XX. század fizikája (hagyományos modern fizika) 

382 

kölcsönhatási erőt, a Hook-törvényt, a rezonanciát, oszcillációt és a fény visszaverődési 
törvényeit.  

Vannak különbségek is az itt bemutatott AFM modell és az igazi AFM mikroszkóp között. 
A modellnél az egyetlen erő a mágneses erő, amely a minta és a ,,mikroszkóp’’ között hat, 
míg az igazi AFM mikroszkópban Van der Waals erők is hatnak, és ezt a hatást a 
vizsgálatokban gyakrabban alkalmazzák, mint a mágneses erőt. 

 

ATOMI ERŐ MIKROSZKÓP MODELL KÉSZÍTÉSE, A MODELL 
FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI [2] 

 

Az AFM modelljének elkészítéséhez szükséges anyagok, eszközök 
- LEGO blokkok, vagy más, az alaphoz alkalmas anyag 
- egy CD-ből kivágott szalag, amely kb. 2 cm széles 

- erős neodímium mágnes 
- lézer fényforrás (pl. dióda lézer) 

- kemény kartonpapír vagy poliuretán hab lap 
- fém, lehetőleg vas és műanyag üvegkupakok, vonalzó, ragasztó, ragasztószalag. 

 
Hogyan készül az AFM modell? 

- Építsük meg az állvány alapját a LEGO blokkból! 
- A konzol készüljön a CD szalagból! (A CD azért jó, mert egyaránt rugalmas és optikailag 

visszaverő). 
- Ragasszuk a CD szalagot ragasztó szalaggal a LEGO blokkhoz! 

- A hegyet úgy készítjük, hogy a mágnest ragasztóval a konzol szabad végének alsó 
részéhez rögzítjük.   

- A lézerfény kibocsátót ragasszuk a LEGO blokkokhoz és állítsuk be úgy, hogy a lézer a 
konzol szabad végét célozza meg! A CD-nek a fényvisszaverő oldala legyen felül. (Ld. 2. 
ábra). 

 
2. ábra: Atomi erő mikroszkóp modell 
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Hogyan készül az atomtérkép minta? 

Ebben a modellben csak egy „sornyi atomot” használunk, a fém üvegkupakok jelképezik 
az atomokat, amelyek reagálnak a mágnes vonzására, és a műanyag üvegkupakok azok az 
atomok, amelyek nem. 

- Vágjunk egy 3,5 cm ∙ 25 cm-es csíkot a megfelelő kemény kartonból! (Ha a kemény 
karton nem elég vastag, akkor több réteget ragasszunk egymásra)! 

- Rögzítsük a fém és műanyag kupakokat ragasztópisztoly segítségével erre a csíkra! 

A hosszanti oldala mentén 5 cm-ként húzzunk vastag csíkokat a mintára, - ez lesz a 
skálánk. 

 

 
3. ábra: Atomtérkép minta 

 
- Fogjuk az AFM modellt, csúsztassuk a mintát a mágnes alá és figyeljük meg a fény 

elhajlását a falon! 

Ha a fény elhajlást jelző távolság túl kicsi, csökkentsük a távolságot a mágnes és kupakok 
között úgy, hogy további kartonlap csíkokat ragasztunk az aljára. Az eszköz érzékenységét 
úgy is növelhetjük, hogy hosszabb vagy keskenyebb CD csíkot használunk. 

 

KÍSÉRLETEK AZ AFM MODELL FELHASZNÁLÁSÁVAL 
A mérés menete: 

- Tegyük az AFM modellt egy asztalra a fal mellé kb. 1-2 m-re a faltól úgy, hogy a konzol 
merőleges legyen a falra! 

- Rögzítsük a modellt az asztalhoz!  
- Rakjuk a vonalzót az asztalra, az AFM közelébe úgy, hogy a kettő érintse egymást! A 25 

centiméteres jel a vonalzón az AFM modell közepével egy vonalba essen! Ragasztószalag 
segítségével a vonalzót rögzítsük ebben a pozícióban! 

- Kapcsoljuk be a lézerfényt! (Mielőtt bekapcsoljuk, győződjünk meg róla, hogy senki nincs 
a lézerfény útjában)! 

- A papírt, amelyen párhuzamos vonalak vannak, rögzítsük a falra úgy, hogy a 
visszaverődő lézerfény a skála legfelső vonalára essen, vagyis a nulla jelhez! 

- Rakjuk a mintát a vonalzó közelébe! A minta alaplapján levő vastag vonal essen egy 
vonalba a vonalzó 28 cm-es jelével! Ily módon a mérés a jelöléstől 3 cm-rel balra fog 
kezdődni. 
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4. ábra: A mérés menete 

 Egy tanuló a mintát a vonalzó mentén mozgatva balra 5 mm-enként leméri a 
távolságot. 

 Egy másik tanuló leolvassa a falon lévő skálán a lézerfénynek a pozícióját. 
 A harmadik tanuló leírja az adatokat egy táblázatba. 

 
- Ismételjük a mérést mindaddig, amíg a mintán lévő ,,atomok” mind le vannak tapogatva! 

(Egy kísérlet elvégzése esetünkben 22 mérést eredményezett. A mérési idő körülbelül 30 
perc). Ábrázoljuk az eredményeket az előkészített grafikonon (5. ábra)! 

 

Atom erő mikroszkóp modell mérés
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5. ábra: Az elkészült atomtérkép 

- Kössük össze a pontokat görbe vonallal, kézzel és hasonlítsuk össze a görbe alakját az alatta 
lévő mintával!  
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6. ábra: A felrajzolt atomtérkép és az atomtérkép minta összehasonlítása 

Feladatok, kérdések a tanulókhoz   
- Hasonlítsuk össze a görbe csúcsai között lévő távolságot az atomok középpontjai között 

lévő távolsággal! 
- Mennyire esnek ezek egybe? 

- A görbéből számoljuk ki az átlagos távolságot a mintákon lévő atomok középpontjai  
között! 

- Hasonlítsuk össze a görbe csúcsok közti függőleges távolságokat! 
- Magyarázzuk meg, hogy ez az AFM modell miért nem tudta rögzíteni a ,,kék és a vörös 

atomot”? 
- Hogyan pontosíthatjuk mérésünket? 

 
Megjegyzések 

Az AFM modell tervezésében fő célunk a következő volt: 
     -   Legyen könnyen megépíthető.  

-   Megépítése egyszerű anyagokból megvalósítható legyen. 
- Lehessen vele bemutatni „az igazi” atomi erő mikroszkóp működésének egyes 

sajátosságait. 
- A modellel tudjuk szemléltetni azt az elvet, ahogy szilárd test felszíne atomi 

struktúrájának feltérképezése történik. 
-   Szerkezete viszonylag egyszerű legyen. 

-   Használatához ne legyenek szükségesek hosszadalmas előkészületek.  
Az általunk elkészített modell felhasználásával viszonylag rövid idő alatt bemutathatók az 

AFM érzékelésének az alapjai, így a berendezés használható tanári demonstrációs 
kísérletként, vagy tanulói mérésként mérési gyakorlatokon. 
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A modell továbbfejlesztésének lehetőségei 
Az atomi erő mikroszkóp modell oszcilláló üzemmódban is megépíthető. Ebben az esetben 

működése mágneses hatásokon és alapjelenségeken alapul. Az anyag vizsgálatakor a 
részecskék között fellépő Van der Waals erők helyett a modell esetében mágneses vonzó vagy 
taszító erők hatnak. A mintát itt apró mágnesek alaplapra való felragasztásával lehet 
elkészíteni.   

Az oszcilláló módban a ,,fej” rezegtetését egy elektromágnes biztosítja. 
A konzol rezgési frekvenciája akkor megfelelő, ha a visszaverődő lézer fénye a falon is 

megfelelő hosszúságú lesz.  

- A mintát apró lépésenként mozgassuk ugyanúgy, ahogy a kontakt módban, tehát kb. 5 
mm-enként, és rögzítsük az adatokat! 

- Egy vonalzóval mérjük meg a falon a fényfolt amplitúdó változását!  
- Rögzítsük a mérési eredményeket! A mért amplitúdó változás összehasonlítható a minta 

alakjával. Milliméterpapíron ábrázolhatjuk a mért adatokat. 
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* * * 

 

ATOMIC FORCE MICROSCOPE MODEL IN SCHOOL 

ABSTRACT 
In the education of modern physics we often face the difficulties of demonstrating some 
phenomena or the operation of a device. In such cases the given object has to be modeled for 
demonstration. Now we are going to show the possibilities of preparing a model of an atomic 
force microscope and its application in the classroom. During its use attention must be paid 
to the difference and the similarity of the model and the original gadget. In the lesson we 
show what physical rules and regulations can be seen while a certain material is being 
examined.  
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BEVEZETÉS 
A radioaktivitás és az ennek kapcsán fellépő ionizáló sugárzások a természet részét 

képezik. Az ionizáló sugárzások az ember számára nem érzékelhetők, egyetlen 
érzékszervünkkel sem szerezhetünk közvetlen benyomást róluk, viszont nagyon jól és 
pontosan mérhetők. A sugárzásokat detektáló berendezéseknek számos típusa ismeretes. A 
diffúziós ködkamra segítségével mindenki a saját szemével győződhet meg arról, hogy a 
sugárzások jelen vannak a környezetünkben. 

A radioaktivitás törvényszerűségeit az atommagfizika kutatja, magyarázza, alkalmazza. A 
középiskolai atommagfizika oktatásban viszonylag kevés a kísérletezési lehetőség és a 
demonstrációs eszköz. Kísérletek nélkül, főként az atommagfizikának, megmarad a 
félreérthető, kevéssé megfogható és ezért misztikus jellege. Az alábbiakban a PHYWE 
gyártmányú diffúziós ködkamra oktatásban történő alkalmazásának néhány egyszerű példáját 
kívánom ismertetni. Ezen módszerek alkalmazása során számos lehetőség nyílik a tanulók 
gondolkodásának fejlesztésére, a magfizika iránti érdeklődésük növelésére.  

 

A DIFFÚZIÓS KÖDKAMRA FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE 
A ködkamra működési elve régóta ismert és egyszerű [1] [2]. Az elektromosan töltött 

részecskék az anyaggal való kölcsönhatásuk során a pályájuk mentén töltéspárokat 
(ionpárokat) hoznak létre, azaz ionizálnak. Ha ez a folyamat megfelelő közegben – jelen 
esetben a ködben, azaz egy stabilizált kolloid rendszerben – történik, az ionok kondenzációs 
magként szolgálnak és jól látható nyomokat hagynak. 

A PHYWE gyártmányú diffúziós ködkamrát (1. ábra) a Göttingeni Egyetemen fejlesztették 
ki demonstrációs célokra [5], Magyarországon a Debreceni Egyetem Kísérleti Fizika 
Tanszéke és a Paksi Atomerőmű Látogató Központja, valamint Budapesten a Csodák Palotája 
rendelkezik ilyen nagyfelületű detektorral, amely képes folyamatosan megjeleníteni a 
háttérsugárzás és a különféle radioaktív sugárzások nyomait. 

 
1. ábra. A diffúziós ködkamra 
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A ködkamra alsó részén egy fekete fémlemez (45*45 cm2-effektív megfigyelési terület) 
található, melyet egy hűtőgép -30oC-ra hűt le. A felső rész dupla üvegtetőből áll, melyek 
között fűtőszálak helyezkednek el. Ezek funkciója kettős: melegítik a ködkamra felső 
területét, megakadályozva a lecsapódást, valamint nagyfeszültség alatt vannak, hogy 
elektromos mezőt hozzanak létre, ami az ionok kivonását eredményezi. A belső üvegbúra 
oldala mentén helyezkedik el az elektromosan melegített alkohol csatorna. Isopropyl-alkohol 
kering a csövekben, ami belecsepeg a csatornába. A fűtőszálak melegítő hatására az alkohol 
párologni kezd, majd szétterjed a felső (melegebb) rész felől az alsó (hidegebb) rész felé. Az 
alkoholgőz apró cseppek formájában lecsapódik, majd a cseppfolyós alkohol felett kialakul 
egy túltelített réteg. Magasságát egy alfa-forrás segítségével állapítottuk meg. Ez a kísérletek 
szerint kb. 1 cm. A működési elvet a 2. ábra mutatja [5]. 

 
2. ábra. A diffúziós ködkamra keresztmetszete és működési elve 

A túltelített rétegbe kerülő részecskék ionokat keltenek, melyek elősegítik a ködkiválást. A 
látható méretre növekvő ködcseppek képződését a túltelítettségi fok határozza meg. A 
sugárzás „ködfonalszerű” nyomot hagy a ködkamrában. Ez hasonló ahhoz a jelenséghez, 
amikor egy repülő olyan nagy magasságban halad, hogy már nem látjuk, csak az általa húzott 
kondenzcsíkot vesszük észre.  

A sugárzást kibocsátó részecskék nagyon kis méretűek, még a legjobb mikroszkóp alatt 
sem látszanak. Egy trillió (1*1012) protont egymás mellé sorakoztatva is csak egy 2 mm 
hosszú vonalat kapnánk. A diffúziós ködkamrában láthatóvá válik a részecskék pályája a 3. 
ábra szerint [5], információt szolgáltatva a típusáról és az energiájáról. 

 
3. ábra. ”Ködfonalak” kialakulása a ködkamrában 

A belső terében kialakuló hőmérséklet eloszlást nehezen lehet vizsgálni, mert a ködkamra 
bemeneti nyílása kicsi, 20 mm. A hőmérsékletet egy vas-konstantán termoelempárral 
határoztam meg, melyet egy pálca segítségével helyeztem el különböző magasságokban. (A 
mérési eredmények, az említett okok miatt csak közelítő pontosságúak voltak.) Az 
egyértelműen látszik, hogy a geometria kialakítása és a fűtőszálak elhelyezkedése miatt nagy 
a hőmérséklet-gradiens az alsó 2-3 cm-es magasságban.  
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AZ ÁLTALAM VÉGZETT MEGFIGYELÉSEK, KÍSÉRLETEK 
 
A háttérsugárzás nyomai a ködkamrában 

A légkör felső határát érő sugárzás 85,9%-a protonokból, 12,7%-a alfa-részecskékből és 
1,4%-a nehéz atommagokból áll. A primer sugárzás jelentős része a levegő felső 100 g/cm2-es 
rétegében lévő atommagokkal lép kölcsönhatásba, töltött és semleges pionokat, nehéz 
mezonokat, barionokat és visszalökött magokat keltve. A semleges -mezonok 8,4*10-17s-os 
életidővel két gamma-fotonná bomlanak. A fotonok elektron-pozitron párokat, majd ezek 
újabb fotonokat keltenek, és az így létrejött lavina képezi a földfelszínen észlelhető sugárzás 
lágy komponensét [1] [3] [4]. A tengerszint magasságában észlelhető sugárzás főleg a primer 
sugárzás által kiváltott másodlagos részecskékből áll. Ez a „lágy” komponens elektronokból, 
pozitronokból és gamma-fotonokból tevődik össze. A „kemény” komponenst főként müonok 
(2,2*10-6s) alkotják, kisebb mértékben pionok és nukleonok. [4] A diffúziós ködkamrában 
láthatóvá válik a részecskék hatalmas sokasága. Mialatt ezt a pár soros szöveget elolvassuk, 
testünkön több tízezer töltéssel rendelkező részecske, és hárommilliónál is több neutrínó halad 
át. Az érzékeny térfogaton áthaladó, elektromosan töltött részecskék hagynak nyomokat. 

 
4. ábra. Háttérsugárzás nyomai a ködkamrában saját megfigyeléseim szerint 

A háttérsugárzásban megjelenő rövidebb, vastagabb nyomvonalak az alfa-részecskék 
pályáját mutatják. A nyomok statisztikailag szétoszlanak, ezért nem lehet előre megmondani, 
hogy hol és mikor fog megjelenni a következő nyom. Az úthosszuk levegőben kb. 5 cm és ez 
alkoholgőzben sem hosszabb. Az alfa-részecskéket egy vékony papírlap már elnyeli. Hogyan 
érik el mégis a ködkamra belsejét? Ezek a részecskék radioaktív bomlások során a ködkamra 
belsejében keletkeznek. 

A vékony, hosszú röppályák gyors elektronokra utalnak. A lassú elektronoknak kisebb az 
energiájuk, pályájuk rövidebb és zeg-zugos az ütközések és az irányváltoztatások miatt. Ezt 
mutatja az 5. ábra [5]. Az elektronok a kamra térfogatában végbemenő béta-bomlásból 
származnak (radon és leányelemei) vagy kívülről bevitt forrásból. A müonok valamivel 
vastagabb, hosszú egyenes nyomot hagynak és pályájuk a kamrán kívül is folytatódik. 

 
5. ábra. Kis energiájú elektronok nyomai 
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A fotonok úgy hozhatnak létre nyomokat, hogy pl. „kiütnek” egy elektront az atomból 
(fotoeffektus, Compton-szórás [3]). Ezek ismét zeg-zugos nyomot hagynak a korábban 
említettek folytán. Mivel a gamma-sugárzás alig gyengül a kb. 1 cm vastag üvegen vagy a 
kamra 1-2 mm-es fémdobozán történő áthaladás során, viszont a béta- és alfa-részecskék 
elnyelődnek azokban, a fotonok könnyen azonosíthatók. 

A ködkamrában megjelenő müonok azonosítására egy GM csövekből összeállított 
teleszkópot alkalmaztam, amit az érzékeny térfogattal párhuzamosan helyeztem el. A 
teleszkóp két darab, 890 mm hosszú, 40 mm átmérőjű GM-csőből áll. A nagyfeszültséget egy 
közös tápegységből kapják. Mindkét detektorhoz erősítő csatlakozik, jeleiket egy un. 
koincidencia kör bemenetére kapcsoltam. A koincidencia kör olyan elektronikus berendezés, 
amelynek ha a bemenetére T időn belül impulzusokat adunk, akkor a kimenetén egy 
számlálásra alkalmas un. TTL jel jelenik meg (ezek a jelek általában pozitív, vagy negatív, 
néhány μs szélességű négyszögjelek). A T időintervallumot a koincidencia kör idő 
feloldásának nevezzük (T≤10-6s). A koincidenciák számát egy impulzusszámlálóval mértem. 
A koincidencia kör csak akkor ad jelet a kimenetén, ha az 1-es és a 2-es detektor T 
időintervallumon belül jelez. Ez akkor következik be, ha a müon mindkét detektoron áthalad 
és kölcsönhatásba kerül mindkét detektor anyagával. A ködkamra fölött videokamerát 
helyeztem el, a képeket folyamatosan rögzítettem és egy monitoron keresztül vizsgáltam a 
koincidenciákkal egy időben megjelenő nyomokat, amelyek így a detektorok és a ködkamra 
által meghatározott vízszintes síkban érkező müonoktól származnak. Az eddigi mérések során 
még nem lehetett egyértelműen megállapítani, hogy a koincidenciával egy időben megjelenő 
nyom a müontól származott. Ennek oka lehet a nagyon kevés eseményszám is, hiszen a 
vízszintes síkban a levegőréteg nagyobb vastagsága miatt kevés müon várható. Az általam 
használt kísérleti elrendezést a 6. ábra mutatja. 

 
6. ábra. Mérési összeállítás a müonok megfigyelésére 

 
 
Mesterséges radioaktív források nyomai a ködkamrában 

Radongázt juttatva a ködkamrába jól megfigyelhetők az alfa-részecskék nyomai. Ezt a 
kísérletet a 7. ábrán mutatom be. (A helyiség radonszintjét egy radonmérővel –PRASSI: 
Portable Radon Gas Surveyor– folyamatosan ellenőriztem.) 
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7. ábra. Radongáz bomlásának nyomai 

Tórium (B+C) forrást egy pálca segítségével helyeztem el a ködkamra érzékeny 
térfogatában, és a kilépő alfa-részecskék nyomait fényképeztem. Eredménye a 8. ábrán 
látható. 

 
8. ábra. Tórium (B+C) forrásból kilépő alfa-részecskék nyomai 

Magreakciókat egy PuBe-forrás neutronjaival hoztam létre. A neutronok közvetve keltenek 
nyomokat: az atommaggal való ütközés során a magból kilépő töltöttrészecskék nyomai 
jelennek meg. A neutronforrást a ködkamra oldalánál helyeztem el és az így kapott 
nyomokról készítettem felvételeket. A kamra gázában (alkohogőz+levegő) lévő hidrogén 
atommag (proton) meglökődik, ezek hosszú egyenes pályája jól látható a felvételeken 
(rugalmas szórás). 

 

NYOMOK KIÉRTÉKELÉSE 
A nyomvonalak hosszúsága függ a részecskék energiájától és irányától. A vastagságából a 

részecskék ionizációs képességre lehet következtetni. Amikor pl. a részecskék függőlegesen 
hatolnak a túltelített alkohol rétegbe, akkor csak egy pontot látunk. A ferdén érkező 
részecskéknek csak a vetületét látjuk. Maximális hosszúságú nyomokat a ködkamra síkjával 
párhuzamosan érkező részecskék hagynak. Szabad szemmel történő megfigyelés alapján 
nehéz eldönteni, hogy miért rövidebb az adott nyom: kisebb energiájú részecske az érzékeny 
térfogatban ment végig, vagy egy nagyenergiájú ferdén haladt át. A hosszúságot egy saját 
fejlesztésű képkiértékelő program segítségével határoztam meg. 

A különféle nyomkialakulásokról videofelvételeket készítettem, amelyeket digitalizáltam 
és a képeket egyenként értékeltem ki. Alfa- és béta-bomlást, gamma-fotonok keltette 
elektronokat (pl. Compton-szórást, fotoeffektust), magreakciókat, szóródó részecskék 
nyomait, „V” alakú nyomkialakulást lehet vizsgálni a ködkamrában. A felvételeket 
demonstrációs célokra lehet felhasználni (a képek felkerülnek az internetre), a mesterséges 
forrásokkal végzett kísérletekből pedig részecskeeloszlásokat és energiát lehet majd 
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meghatározni. A későbbiek során, tervezem még a neutron indukált reakciók további 
megfigyelését, a Rutherford-szórás, elektronok mágneses térrel való eltérítésének vizsgálatát. 
A kiértékelésekhez útmutatót készítek, ami alapján az adatfeldolgozást a diákok is 
elvégezhetik, önállóan vagy órai keretek között. 
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* * * 

 

USING DIFFUSION CLOUD CHAMBER IN TEACHING  
NUCLEAR PHYSICS IN SECONDARY SCHOOLS 

 

ABSTRACT 
The principles of radioactivity are investigated, explained and applied by nuclear physics. In 
the teaching of nuclear physics at secondary schools there are limited possibilities to carry 
out experiments and also the number of demonstrational tools are few. In my presentation I 
would like to show some simple examples of the usage of a PHYWE diffusion cloud chamber 
in secondary education. With the application of the described methods numerous 
opportunities will be presented for the expansion of the students’ thinking and enhancing 
their interest towards nuclear physics. 
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BEVEZETÉS 
A mai modern világban, ahol a fejlődés exponenciális, az emberen alig tudnak lépést 

tartani az újabb és újabb technikai vívmányokkal, a középiskolai oktatás színvonalát egyre 
több kritika éri. A fizika tantárgy oktatása már csak heti 2 órában történik 3 éven keresztül, és 
egyre kevesebb diák választja a fizika tantárgyat emelt szinten. Egyre kevesebben készülnek 
természettudományos pályára, a tanári szakma iránt szinte teljesen megszűnt az érdeklődés.  

Nap, mint nap szembesülnünk kell azzal a ténnyel, hogy a fizika is, mint minden más 
tantárgy egyre inkább „szárazzá” válik. A tanárnak nincs ideje arra, hogy a rengeteg 
tananyagot leadja, és mellette még érdekessé is tegye a tanórákat. 

Amit disszertációmban tervezek, az egy komplex részecskefizikai tananyag összeállítása 
módszertannal, illetve külön „tananyaggal” azon tanárok számára, akik akkor jártak 
egyetemre, amikor ez még nem volt a tananyag szerves része. Amikor én jártam, akkor is a 
választható tantárgyak között szerepelt. Azért választottam ezt a témát, mert én magam már 
egyszer kipróbáltam. Kezdő tanárként az akkori iskolámban az emelt szintű csoportnak a 
második év első felében tanítottam egy kis részecskefizikát. Azt tapaszaltam, hogy ez 
kivitelezhető, az időbe, és a tananyagba is beilleszthető, és a diákok számára érdekes. 

 

TÁRGYALÁS 
 
Amiért legalább emelt szinten részletesebben kellene tárgyalni a részecskefizikát 

„A természettudományok tanárának nemcsak természettudományi ismereteket kell adnia, 
hanem azt is meg kell értetnie, mi a modern természettudomány jelentősége az emberiség 
történetében. Az ember sokféle kulccsal próbálta megnyitni a természetet, de a modern 
természettudomány az első, amely valóban nyit is. Az egyetlen világmagyarázat, amely nem a 
mítosz vagy művészi vízió laza összefüggését teremti meg a dolgok közt, hanem az egész 
természetet egyetlen, minden részletre kiterjedő egységes fogalmi hálóval magyarázza” [1]. 

 

1. A fizika története sorrendjében végigkövethető a fizika tanmenetben.  
Ha viszatekintünk a fizika nagy korszakaira, szinte látjuk magunk előtt a fizika tanmenet 

egyes támaköreit. Az első témakör a Newtoni fizika. A vége pedig a csillagászat, ahol a 
modern fizika és a Newtoni fizika összefonódik. 

 
2. A kimeneti követelmények egyre jobban hangsúlyozzák a gyakorlati alkalmazásokat. 
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Ha megfigyeljük a tantárgyi követelményeket, több esetben megtalálhatjuk az elméleti 
tananyag gyakorlati vonatkozásait, illetve egyre több feladat szól a valódi életben felmerülő 
problémákról.  

 
3. A fizika tanításában benne van az egységes világszemlélet kialakítása, a minél átfogóbb 

kép kialakítása világunkról, és a múlt vívmányainak, és a jövő lehetőségeinek megismerésére 
törekvés. Sajnálatos módon ma már a diákok nagy része nem mutat érdeklődést a fizika iránt. 
Évente csak egy-két igazán érdeklődő diák jelentkezik emelt szintű fizikaoktatásra. Ők 
azonban lehetőséget kaphatnak arra, hogy megismerhessék a fizika szépséget, az a lenyűgöző 
egyszerűségét, a törvényeknek és folyamatoknak a szimmetriáját. 

 

4. Az elemi részek tárgyalása kapcsolva van a Csillagászat témakörhöz.  
Az emelt szintű értettségiben jelen van az Ősrobbanás elmélete, és a tanmenet tartalmazza 

az elemi részeket, mint elsajátítandó tananyagot. Persze meg lehet tanítani ezt a tanagyagot a 
részecskék részletes tárgyalása nélkül, de ebben az esetben mind a tanulóban, mind a tanárban 
hiányérzet alakul ki, hiszen a világunk első másodpercei maga a részecskefizika.  

 

5. Több más témakörben is megjelennek az elemi részecskék. 
A speciális relativitáselmélet tárgyalásában legtöbbször megemlítik a müonokat. A híres 

Szalai-Csikai féle kísérletben, ami érettségi kérdés volt pár éve, megjelenik az anti-neutrínó. 
Több tankönyvben megtalálható a neutrínó a béta bomlás egyenletében, sőt, van, hogy egy 
bekezdésben a részecske legfontosabb tulajdonságai is fel vannak sorolva, de nem jelenik 
meg a valódi hovatartozása. Hiányzik a besorolás, hogy az olvasó pontosan elhelyezhesse a 
részecskét a teljes összképben. 

 

A témakör elhelyezése a tanmenetben 
Szerintem a fizikában a legfontosabb, hogy a diák átfogó képpel rendelkezzen az egész 

tantárgyról. Így a heti plusz két órából legalább 4-et mindenképp szánnék a modern fizika 
legfiatalabb ágára. Amennyiben az eddigi tanmenetet követjük, úgy gondolom, a 
részecskefizika témakörét az Ősrobbanás tanítása előtt lenne érdemes átvenni. Összesen 4 
tanórát venne igénybe, hogy valamennyire átfogó képet tudjunk adni róla. Véleményem 
szerint nem szabad nagyon mélyen belemenni, hiszen a fizika egyik legnehezebb ágáról van 
szó, de szükséges lenne, hogy a diákok halljanak róla.  

A felépítés a következő lehetne: 
1. óra: Fizikatörténet, a modern fizika fejlődése 

2. óra: A mikrovilág megismerése, építőkövek. 
3. óra: Interakció, a fundamentális kölcsönhatások 

4. óra: Részecskefizika a világunkban 
Az első tanórán az időt arra használnám, hogy Daltontól kezdve végignézzük, hogyan 

fejlődött, mélyült az évek során az anyagól alkotott képünk. Ahogy egyre mélyebben 
haladunk az anyagba, úgy fedezzük fel az újabb és újabb érdekes világokat. Itt lehetőség van 
arra, hogy az eddigi tanulmányokat rendszerbe foglaljuk, átismételjük. Jó alkalom arra is, 
hogy a diákok aktívan részt vegyenek a tanulási folyamatban, mivel felidézzük a már 
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tanultakat, megfelelő irányítás mellett a diák saját maga ismeri, és érti meg a fizika 
fejlődésének folyamatát. 

A második órán foglalkoznék részletesen az építőkövekkel, hogy hogyan épülnek fel 
belőlük az általunk ismert és kevésbé ismert részecskék, illetve hol jelentek meg ezek eddigi 
tanulmányaink során. Mivel már az első órán megalapoztuk azt a gondolatot, hogy a világunk 
egyszerűségre törekszik, és a rendszerek szimmetrikusak, és könnyen felépíthetőek, 
amennyiben ismerjük az építőkockákat, ez az óra a kvarkokról, leptonokból, és a belőlük 
felépülő részecskékről szól. A részecskék nevei, és az interneten található vicces rajzok jó 
hangulatot kölcsönözhetnek a nehéz tananyag tárgyalásánál. Amennyiben az előző órát jól 
előkészítettük, nem okoz túl nagy meglepetést az újdonság, miszerint léteznek tört töltéssel 
rendelkező részecskék is. Érdekes feladat lehet, hogy a diákok maguk rakják össze a neutront, 
a protont, illetve egyéb részecskéket az összetevőkből, miután megismerték őket. 

A harmadik óra a kölcsönhatásokról tanultak újraértékelése, az eddig megismert 
jelenségek, más szemszögből való vizsgálata. A négy fundamentális kölcsönhatás 
megismerésénél nem feltétlenül szükséges, hogy mindent mi mondjunk el. Az 
elektromágneses kölcsönhatásról, illetve az elektromágneses hullámokról tanultak alapján 
rávezethetjük őket a közvetítő részecskére, a fotonra, ezáltal újra megerősítjük a fény kettős 
természetéről tanultakat. Fontos, hogy kiemeljük a korábban tanult erős kölcsönhatásnak 
nevezett nukleáris, és a tényleges erős kölcsönhatás közötti különbséget. Újra elő kell 
vennünk a radioaktív bétabomlást, és új ismereteink birtokában megvizsgálni. Akár a 
Feynmann-diagramok használatából is adhatunk ízelítőt. 

A negyedik óra lehet a legizgalmasabb, a modern világban fellelhető részecskefizika, amit 
akár a diákok is feldolgozhatnak kutatás formában, vagy projektek, bemutatók készítésével. 
Mindenképp szánjunk időt a CERN aktualitásaira, illetve a debreceni ATOMKI Intézetére. 

„Mindig készen kell lennünk arra, hogy ezt a felfogást, vagyis a fizika axiomatikus alapját 
úgy változtassuk meg, hogy az észlelt tényeket minél logikusabban meg tudjuk magyarázni. A 
fizika fejlődésére vetett pillantás valóba igazolja, hogy az axiomatikus alap az idők folyamán 
mélyreható változásokon ment át” [2]. 
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PARTICLE PHYSICS IN SECONDARY SCHOOL 

ABSTRACT 
Teaching physics in Secondary School is very difficult nowadays. We follow the history of 
Physics, but because there are only 2 lessons per week, and 3 semesters to teach this subject, 
we do not have enough time to teach modern physics. However, this field of physics is very 
important today, and it is interesting for the students. These are the main reasons why I would 
like to teach particle physics for those students who want to take their final examination at 
advanced  level. 
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BEVEZETÉS 
Magszintézis modellünk számításaiban eltértünk a hagyományos megközelítéstől [1,2], 

nem vettük figyelembe a szokásos korlátozásokat, hanem működtettük a modellt, a vas 56-os 
izotópjából (56Fe) kiindulva, hagytuk a keletkező magokat megkötés nélkül átalakulni. 

Az s-folyamatról való eddigi elképzelésünktől eltérően a fejlődés nem csak a béta stabilitás 
völgyében, hanem egy ahhoz illeszkedő sávban történik. A sáv szélességét két dolog 
határozza meg: a számolás időalapja és a neutronsűrűség. 

 

A KLASSZIKUS MEGKÖZELÍTÉS 
Érdemes az elem és az izotóp szavak helyett a mag szót használni. Két mennyiség 

egyértelműen jellemzi a magokat: a protonok száma (Z), és a neutronok száma (N). A 
folyamat két fő lépése a neutronbefogás és a bétabomlás. Neutronbefogásnál eggyel nő a 
neutronok száma. Ha a keletkező mag nem stabil és bétabomlással elbomlik, akkor a 
rendszám eggyel növekszik. A két folyamattal együtt egyet feljebb léphetünk az elemek 
létráján. A két lépés addig ismétlődik, amíg a fizikai körülmények engedik. 

 

 
1. ábra. A klasszikus folyamat lépései 

Adott mag mennyisége megváltozik e két folyamattal, a neutronbefogás növelheti is és 
csökkentheti is a mennyiséget. Mindegyik folyamatnak megvan az esélye, amit a 
körülmények határoznak meg, a neutronbefogást a neutronsűrűség és a mag neutronbefogó 
képessége, a bomlást a felezési idő. 
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Az összes magra (1) egy csatolt egyenletrendszer, amelyet minden magra egyszerre kell 
megoldani, ami számítógép nélkül csak egyszerűsítő feltevésekkel lehetséges. 
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A T felezési idejű nem stabil mag átlagos élettartama 

 T71,442
0,69322ln
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  . (2) 

A felezési idő statisztikai jelentésű fogalom, csak magok sokaságáról tehetünk biztos 
kijelentéseket. Az egyes magoknak van egy átlagos élettartamuk, de ennél jóval rövidebb, 
vagy hosszabb ideig is létezhetnek. Ugyanakkor két neutronbefogás között is eltelik 
valamennyi idő, ami a körülményektől függ. Két neutronbefogás között átlagosan 

 
Tnn

n vN 





11~  (3) 

időtartam telik el, ahol <σ> a sebességre átlagolt neutronbefogási hatáskeresztmetszet. 
Lehetséges, hogy a neutron befogása után a mag egy újabb neutron befogása előtt bomlik el. 
Ha ez többnyire így van, lassú vagy s-folyamatról beszélünk. Ha a bomlást újabb 
neutronbefogás előzi meg, akkor a folyamat gyors vagy r-folyamat. 

1. táblázat. A folyamatok összehasonlítása 

 s-folyamat r-folyamat 

Időviszonyok n  n  

Neutronbefogási idő év10n  s10 3n  

Neutronsűrűség 38 cm10 nN  320 cm10 nN  

 

Érdemes a Z-N síkon áttekinteni a folyamatokat. A lassú folyamat a stabil magok 
közelében  halad – a béta stabilitás völgyében (a Z-N síkon a stabil magok tartománya), a 
gyors pedig a völgytől jobbra, a neutrondús magok mentén. A távolodás csak a kis befogási 
hatáskeresztmetszetű magokon akad el a telített neutronhéjú magoknál, az úgynevezett 
mágikus számoknál: 50, 82, 126. A lassú folyamat a bizmutnál ( Bi209

83 ) véget ér. Az urán 
pedig csak gyors folyamatban keletkezik. 

 
2. ábra. A béta stabilitás völgye [2]. 
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AZ ÚJ MEGKÖZELÍTÉS 
Modellünkben csak a magfolyamatokat vizsgáltuk, a csillagok fizikáját nem vettük 

figyelembe, Az új megközelítés csillagmodellben is alkalmazható, azonban oktatási célra túl 
lassú programot eredményezne. Állandónak feltételezzük a neutronfluxust és homogénnek a 
környezetet. A klasszikus folyamattól eltérően nem feltételezünk semmit a magfolyamatok 
sebességviszonyairól, hanem az összes lehetséges folyamatot egyszerre figyelembe véve 
numerikusan határozzuk meg melyik magból mennyi és mivé alakul át az egyes lépésekben. 

Tekintsünk minden olyan átalakulást, amely egy adott mag mennyiségét megváltoztatja: 
bétabomlással érkezni is lehet egy magba, de az alfabomlás is növelheti és csökkentheti a 
magok számát. 

 
3. ábra. A legfontosabb folyamatok 

További folyamatok: elektronbefogás, pozitív bétabomlás, alfabomlás, protonkibocsátás, 
kettős bétabomlás (negatív), kettős bétabomlás (pozitív), spontán hasadás. Valamint ezek 
együtt, elágazásokkal, összesen 19 folyamat. Ezek az átalakulások bizonyos magoknál 
jelentősek is lehetnek. Léteznek hármas elágazások, de a harmadik ág aránya jelentéktelen. 

A teljes egyenlet kezdete (csak n-befogást, valamint α- és β-bomlásokat figyelembe véve): 
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dt
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  (4) 

Ha pontosabb eredményt szeretnénk, akkor az egyenlet jobb oldalán figyelembe vehetjük a 
többi folyamat járulékát is. Az egyenletrendszer megoldása számítógéppel lehetséges. 
Válasszunk egy időtartamot (t), amelyet a továbbiakban „időalapnak” nevezünk. Induljunk ki 
csak vasból és használjunk két egymást követő lépést. Nézzük, ez alatt milyen és hány 
átalakulás következik be. Minden magnál számoljuk mennyiségének változását. 

1.  lépés a neutronbefogás: meghagyva a maradék magokat a helyükön, az átalakult 
magokat hozzáadjuk a megfelelő helyhez (készletezés). 

 ,0 tNN nbefog      .10 tNN nmegmaradó   (5) 

2.  lépés a magok bomlása: Most a magokat a rájuk jellemző bomlásnak megfelelően 
készletezzük, megint minden magnál a rá jellemző adatoknak megfelelően számolunk. 
Tekintjük az időalapot. Ezen időtartammal számolunk. Először áttöltjük az átalakult magokat, 
megőrizve azokat, amelyek megmaradtak, aztán a célhelyre mindegyiket hozzáadjuk. Ezeket 
a lépéseket a mag felezési ideje és a bomlási arány alapján meg tudjuk tenni. Mivel 
számítógéppel dolgozunk, át kell gondolnunk, hogy a felezési időnek megfelelően hogyan 
járjunk el. A használt három eset: Ha a felezési idő közepes:  
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 ,0
t

megmaradó eNN     .)1(0
t

átalakuló eNN   (6) 

Ha 99 százalékosan számolunk (megmaradás, ill. elbomlás): pl. egy másodperc lépésközt 
alkalmazva: a 0,15 s < T < 69 s tartományban kell exponenciálisan számolni. Ha T > 69 s, 
akkor λt << 1, és az exponenciális függvény lineáris közelítését használjuk, 

  ,10 tNNmegmaradó     .0 tNNátalakuló   (7) 

Ha pedig T < 0,15 s, akkor λt >> 1, és feltesszük, hogy minden részecske elbomlik. 

Ahhoz, hogy a számolást ténylegesen elvégezhessük, szükség van az egyes magokat 
jellemző neutronbefogási és bomlási adatokra. A programunkban figyelembe vett 2096 magra 
mintegy 10500 adatot használunk [3]. Néhány további paraméter értékének rögzítésével 
(időalap, neutronsűrűség) indulhat a számolás. Az eredményeket grafikus felülettel nagyon 
látványosan jeleníthetjük meg. Követhetjük az épülést, és az azt követő bomlást is. 

 
4. ábra. Pillanatfelvételek. A magok gyakoriságának logaritmusát színskálával érzékeltetjük. 

    Ha hosszabb időt várunk, néhány elem el is tűnik, azok, amelyeknek nincs stabil izotópja, 
pl. a technécium. (A 43. elem az s-folyamat észlelési bizonyítéka. Itt most nem kell százezer 
éveket várnunk.) Az oktatásbeli alkalmazási lehetőség nem ér véget itt, hiszen paraméterek 
(pl. a neutronsűrűség) változtatásával a magok keletkezésének körülményeit is 
változtathatjuk. Ugyanakkor a folyamatokat célzottan is vizsgálhatjuk, elemezhetjük. Ezeket 
itt nem soroltjuk fel, csak néhány tapasztalatról írunk. 

1. 1090 mag keletkezik! (Sőt, szupernóva szimulációban, amikor igen nagy a 
neutronsűrűség, 1. táblázat még több!)  

 
5. ábra. A fejlődés sávja az időalap függvényében 

2. A program időalapja jelentős hatással van a futásra. A fejlődés mindig sávos. A sáv 
szélességét a számítás időalapja befolyásolja. Fontos, hogy ez nem fizikai, hanem technikai 
paraméter. Az eredmények az 5. ábrán láthatók. A futások összesen ugyanannyi fizikai ideig 
tartottak. Látható, hogy ha nagy időalappal számolunk, keskeny sávban, szinte a béta 
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stabilitás völgyében halad a folyamat. Ha rövid időalapot választunk, a sáv kiszélesedik. Az 
ábrát nézve elgondolkodhatunk: Mi is az s-folyamat? 

 
6. ábra. A völgy nagy neutronfluxus esetén szélesebb 

3. A neutronsűrűség, és így a neutronfluxus már fizikai paraméter. A nagy fluxus hatására 
a sáv kiszélesedi (képszerűen: „az erős neutronszél messze elfújja a magokat a völgyből a 
nagy neutronszámú magok felé”). A 6. ábrán más is látható. Bejelöltük, a stabil magokat, 
kiemelve keletkezésük módját: s-mag, r-mag, p-mag. Pl. az s-mag onnan kapta a nevét, hogy 
csak s-folyamatban keletkezik, mert egy stabil mag leárnyékolja az r-folyamatban való 
keletkezés elöl. Az r- és p-magok pedig az elfogadott nézetek szerint csak gyors 
neutronbefogási, illetve protonbefogási folyamatban keletkeznek. (Az utóbbit modellünk nem 
veszi figyelembe.) Az s- és az r-magok többnyire párba állíthatók pl.: 

PtOsGd,SmXe,Te 192192152152132132  .  

4. A programmal a neutronsűrűséget változtatva vizsgálhatjuk, mennyi lesz az r/s arány, 
azaz az r-magok és az s-magok mennyiségének aránya. Ezt összehasonlíthatjuk a 
Naprendszerbeli aránnyal:  

 
Naprenszermodell

: 

















s

r

s

r

N
N

N
NR .  (8) 

A 7. ábrán az R hányados logaritmusát ábrázoltuk a neutronsűrűség függvényében. Látható, 
hogy 3110 cm10 nN  sűrűséggel a modell jóslata leírja a megfigyelt értékeket. 

 
7. ábra. Az R arány logaritmusa a neutronsűrűség függvényében. 

5. A klasszikus s-folyamat a polónium gyors alfabomlása miatt véget ér a bizmutnál. 
Ahogy a polónium keletkezik, úgy rögtön el is bomlik. Megpróbálhatjuk növelni a 
neutronsűrűséget. Ha 310 cm10 nN , akkor a széles sáv miatt elkerülhető a polónium 
csapdája. A fejlődésnek ebben az esetben csak a fermium spontán hasadása vet véget. 
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8. ábra. A bizmut körüli klasszikus kép és a modell egy lehetősége 

A vörös óriás csillagok között az ún. AGB csillagokban időnként van ilyen körülmény [4]. 
A mag főleg szénből és oxigénből áll, ezt veszi körül a hélium réteg, azt pedig kívülről a 
konvektív zóna. A hélium réteg alján hélium-égés, a konvektív zóna alján hidrogén-égés 
történik felváltva. Ezt a lehetőséget kétféle neutronfluxus felváltva történő alkalmazásával 
modellezhetjük. 

 

OKTATÁSI LEHETŐSÉGEK  
A vázolt folyamatok fizikai alapjai középiskolai keretek között feldolgozhatók. A 

radioaktivitás tanulmányozás után a szükséges fogalmak rendelkezésre állnak. A 
differenciálegyenletet persze nem kell közölnünk, az alapvető folyamatokról enélkül is átfogó 
képet adhatunk. A probléma felvetése közben ismertetjük az 1. és 3. ábrát, és a számolás 
alapját jelentő (5−7) képleteknek megfelelő fizikai képet. Ezek után a program grafikus 
felülettel történő futtatása, vagy az ebből készült animáció segítségével élményszerűvé 
tehetjük a magok keletkezését (4. ábra). 
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FORMATION OF HEAVY ELEMENTS IN STARS 

ABSTRACT 
The origin of heavy elements beyond iron is an important and interesting problem; therefore, 
it is worth to discuss it in the classroom. Traditionally we speak only about fusion and decays, 
but the question of how the elements heavier then iron formed is also interesting. The primary 
purpose of our investigation was not educational, but the processes can be followed and 
demonstrated easily and can be integrated into education. 
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KÍSÉRLETEK MELEGÍTŐ TASAKKAL 
Kiváló lehetőséget kínálnak a hőtannal kapcsolatos projektmunkára a kereskedelmi 

forgalomban kapható melegítő tasakkal végezhető kísérletek. Vizsgálható a tasakban levő 
nátrium-acetát oldat gyors kristályosodása közben leadott hő, valamint az, hogy hogyan 
történik a kristályosodás oltókristályok hatására. Megmérhető, hogy az oldat mennyivel 
hűthető az olvadáspontja alá. 

A melegítő tasak a következő módon működik: az oldatban található egy kis fémkorong, 
ennek átpattintásával a túlhűtött oldatban a fémkorongtól kiindulva gyorsan elindul a 
kristályosodás, amit nagy mennyiségű látens hő leadása kísér, ezért például izületi fájdalmak 
enyhítésére alkalmazható. A hőleadás után a megszilárdult oldatot tegyük forró vízbe és 
várjunk addig, amíg az egész tasak tartalma megolvad (ügyeljünk rá, hogy ne maradjon benne 
szilárd fázis, mert az az olvadáspont alatt megindítja kristályosodást), ezután a korongot 
hűtsük le szobahőmérsékletre és átpattintással újból használható. 

A kristályosodási hő megmérése több lépésben történik. Itt a diákok gyakorlatot 
szerezhetnek az egyszerű kalorimetriás mérésekben, kalorimetrikus egyenletek felírásában, 
diákjaink együttműködnek egymással, szükség van a mérések előzetes végiggondolására. 
Először mérjük meg a kaloriméter hőkapacitását (ha nagyon precízek vagyunk, akkor egy 
tasakból öntsük ki az oldatot és a kaloriméter –tasak-fémkorong rendszer hőkapacitását tudjuk 
megmérni). A kaloriméterbe néhány dl meleg vizet öntünk, megvárjuk, hogy beálljon az 
egyensúly. A hőkapacitás a kaloriméter által felvett és a víz által leadott hő egyenlőségéből a 
víz fajhőjének ismeretében meghatározható. A későbbiekben szükség lesz az oldat 
olvadáspontjára: tegyük a szilárd oldatot vízbe, lassan emeljük a víz hőmérsékletét, így meg 
tudjuk figyelni, hogy mekkora hőmérsékleten következik be a fázisátalakulás. Ez a két mérés 
egymással párhuzamosan végezhető. Ugyanez elmondható az oldat folyékony és szilárd 
állapotbeli fajhőjének méréséről.  A tasakot helyezzük a kaloriméterben levő melegebb vízbe, 
a hőmérsékletváltozásokat, tömegeket megmérve, a víz fajhőjének és a kaloriméter 
hőkapacitásának ismeretében a fajhők kiszámíthatók. Az alábbi eredmények adódnak: 

olvadáspont t o = 54 C°, fajhő folyékony állapotban c f =3.1 kJ/kg C°, szilárd állapotban c k = 

2.8 kJ/kg C° ( ezek a mennyiségek kissé függnek az oldat koncentrációjától) .  

Ezután következhet a kristályosodási hő mérésére. Ez azért fontos az oktatási 
gyakorlatban, mert tanulóink a mindennapi életben inkább arról tudnak tapasztalatot szerezni, 
hogy a szilárd anyagok megolvasztása hőfelvételt igényel, az hogy a megszilárdulás 
hőleadással jár közvetlenül nehezebben figyelhető meg. Maga a mérés a következő módon 
történik, a kaloriméterbe néhány dl vizet öntünk. A tasakot a korong átpattintása után a vízbe 
tesszük és lezárjuk a kalorimétert. Várunk néhány percet, a kaloriméter mozgatásával 
gyorsítható a hőmérséklet kiegyenlítődése. Az átpattintás után a tasak gyorsan az 
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olvadáspontra melegszik, eközben c f m(t o - t f ) hőt vesz fel, ahol, c f a folyadék fajhője m a 

tömege, t o az olvadáspontja t f a kezdeti hőmérséklete. Az olvadásponton a fázisátalakulás 
során leadott hő Lm, ahol L a mérendő kristályosodási hő. Ezután a már szilárd oldat lehűl a 

végső hőmérsékletre, eközben c k m(t o -t v ) hőt ad le, ahol c k a fajhő szilárd állapotban. A víz 

és a termosz egy kezdeti t k -ról t v  hőmérsékletre melegszenek, eközben: 

c v m v (t v -t k )+C(t v -t k ) 

hőt vesznek fel, ahol c v  és m v  a víz tömege és fajhője, C a kaloriméter hőkapacitása. A 
felvett és a leadott hők egyenlőségét felírva, a kristályosodási hő meghatározható az alábbi 
egyenletből: 

 c v m v (t v -t k )+C(t v -t k )+c f m(t o - t f )=Lm+c k m(t o -t v ) .  (1) 

Az egyenletből a kristályosodási hőre az általam beszerzett melegítő tasak esetén L =120 
kJ/kg érték adódik (az L értéke függ a koncentrációtól, ezért másik tasak esetén ettől kissé 
eltérő érték is adódhat ).   

A nátrium-acetát vizes oldatán a túlhűlés jelenségét is tanulmányozhatjuk. A szilárd-
folyékony fázisátalakulás hőmérséklete 54 C°. Ellenben, ha ennél magasabb hőmérsékletről 
hűtjük, akkor nem indul meg ezen a hőmérsékleten a kristályosodás, hanem jóval ez alá a 
hőmérséklet alá hűthető. Hűtőszekrényben is folyékony marad, de a mélyhűtőben már 
spontán módon megindul a kristályosodás, az ehhez tartozó hőmérséklet -15 C° (a túlhűlés 

mértéke 69 C°). Ezen a hőmérsékleten nagyon gyors a kristályosodás, az oldat gyorsan az 
olvadáspontjára melegszik, és a fázisátalakulást az előző paragrafusban tárgyalt hőleadás 
kíséri. 

 
1. ábra. A Balaton olvadó jegén az oldat folyékony marad. 

Hogyan tudjuk diákjaink számára a túlhűlés jelenségét megvilágítani? A megszilárdulás 
nem a folyadék egész térfogatában egyszerre, hanem a folyadék egyes helyein atomcsoportok 
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megjelenésével indul meg. Ezek az atomcsoportok egy bizonyos méret alatt instabilak. Az 
instabilitást az atomcsoport felületén a környező folyadékkal való kölcsönhatás okozza. Az 
atomcsoport sugarát növelve ennek a felületi hatásnak a jelentősége egyre csökken, hiszen az 
atomcsoportban levő atomok száma a térfogattal, tehát a sugár köbével , a felületen levő 
atomok száma pedig a sugár négyzetével egyenesen arányos. Tehát létezik egy kritikus sugár, 
amit elérve az atomcsoport termodinamikailag stabillá válik, ilyenkor már kristálycsíráról 
beszélhetünk.  

A kritikus sugár mérete az olvadáspont és az aktuális hőmérséklet különbségével, tehát a 
túlhűlés mértékével fordítottan arányos, ez eleinte kedvez a csíraképződésnek. Azért eleinte, 
mert ha nagyon alacsony a hőmérséklet, akkor a lecsökkenő atomi mozgékonyság csökkenti a 
csíraképződés sebességét, tehát a térfogategységben időegység alatt megjelenő csírák számát. 
Ezt a két hatást figyelembe véve megadható a hőmérséklet-csíraképződési sebesség diagram.  

 
2. ábra. Hőmérséklet – csíraképződési sebesség diagram. 

Olyan görbét kapunk, amely egy az olvadáspont alatti hőmérsékletnél maximumot mutat. 
A maximumérték lehet olyan kimagasló, hogy egy kis hőmérsékletváltozás hatására a 
csíraképződés sebessége nullához közeliről óriásira növekszik, tehát ezen a hőmérsékleten 
szinte pillanatszerűen bekövetkezik a kristályosodás, spontán kristályosodási hőmérsékletről 
beszélhetünk. Diákjaink felkészültsége és érdeklődése szabja meg, hogy mennyire részletesen 
tárgyaljuk a túlhűlés jelenségét az itt leírtakhoz képest. 

Hogyan is működik a melegítő tasak? A korong átpattintása hogyan indítja be a 
kristályosodást? Gondolhatunk arra, hogy a korong átpattintása hanghullámokat, 
lökéshullámokat indít el a folyadékban, és ez okozza a kristályosodást a kavitáció által. Azaz 
a folyadékban buborékok keletkeznek, és ezek összeomlása során annyira megnő a buborék 
környezetében a nyomás, hogy meghaladja a spontán kristályosodáshoz szükséges nyomást. 
Ha ez így lenne, akkor a folyadékban hanghullámokat vagy lökéshullámokat keltve  
megszilárdulást kellene tapasztalnunk, részletes kísérletek mutatják, hogy ilyen nem 
következik be, tehát a melegítőtasak máshogy működik. Ezt a számítások is alátámasztják, 
melyek szerint a buborékok összeroppanása során a nyomás a spontán kristályosodási nyomás 
fölé nő, de olyan rövid időre, ami nem elegendő a kritikus sugár elérésére. Ha nem a kavitáció 
,akkor mi okozhatja a korong átpattintása után a fázisátalakulást? Ehhez a korong felszínét 
kell alaposan szemügyre venni.  
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2. ábra . A korong felszíne . 

A korong felszínén szabályos bemetszések láthatók, ezek szélénél kis repedések vannak. 
Ezekben a repedésekben elektronmikroszkóppal kis kristályok figyelhetők meg. Ezek a 
kristályok túlélik a tasak felmelegítésével járó magas hőmérsékletet, szobahőmérsékleten 
pedig nem növekednek túl a repedés száján. A korong átpattintásával ezeket a 
mikrokristályokat lőjük be az oldatba, ahol azok kiszabadulván a repedésből növekedésnek 
indulnak.  

A gyors kristályosodást mi magunk is előidézhetjük, ha a tasak tartalmát egy csészébe 
kiöntjük, és oltókristállyal beindítjuk a fázisátalakulást(szobahőmérsékleten a kiöntött oldat  
legtöbbször spontán elkezd kristályosodni, kb 40 C-on ez már nem következik be). Ha egy 
pontban beindítjuk a kristályképződést, akkor a növekvő kristály határa közelítőleg kör alakú. 
Akár egy matematikai probléma is felvethető ezzel kapcsolatban diákjainknak. 

Indítsuk be a kristályosodást egyszerre több pontban, ekkor növekvő sugarú köröket 
látunk. Beindíthatjuk a kristályképződést például egy szabályos háromszög csúcsaiban. A 
matematikai feladat a következő: hol legyenek a kör alakú csészén belül a szabályos 
háromszög csúcsai, ha azt akarjuk, hogy a legrövidebb idő alatt az egész oldat 
megszilárduljon. Szabályos háromszög csúcsai helyett vehetjük egy szabályos n-szög 
csúcsait, sőt  a probléma nehezíthető azáltal, ha a kör alakú csésze középpontjából is 
növekedésnek indítunk egy kört. 

Felmerül a kérdés, hogy a kristályosodás folyamata mennyiben hasonlít a hullámok 
terjedésére? Ha a csésze egy pontjában oltókristállyal beindítjuk a fázisátalakulást és a 
csészébe egy olyan kör alakú lemezt helyezünk, amin rések vannak, akkor megfigyelhetjük, 
hogyan zajlik az átalakulás a réseken túl. Ha a csészébe folyadékot öntünk és a középpontban 
körhullámokat keltünk, akkor a réseken túl félkör alakban terjedő hullámokat látunk. 
Kristályosodásnál mást láthatunk. A kristályképződés apró szálak mentén halad előre, ezek 
szálak helyenként szétágaznak. A réseken áthaladó szálak mentén sugaras szerkezetben zajlik 
a fázisátalakulás, a réseken túl körre emlékeztető alakzatot nem láthatunk. 
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3.ábra. A kristályosodás vékony szálak mentén zajlik. 

Gyors kristálynövesztés mellett vizsgálható a kristálynövekedésnek egy hosszabb 
időtartamot igénylő változata. Szabályos formát mutató kristályok növeszthetők közönséges 
répacukor telített vizes oldatából többféleképpen (a cukoroldaton bemutatható az optikai 
forgatás jelensége, egyszerű kísérletekkel vizsgálható az elforgatási szög függése a fény által 
az oldatban megtett úttól és az oldat koncentrációjától). A telített oldat hűtéssel túltelítetté 
válik és benne cukorkristály képződik, így történik a kandiscukor nagyüzemi előállítása. 
Cukorkristály előállítható úgy is, hogy az oldat hőmérséklete nem változik, hanem párolgással 
vizet veszít és így válik túltelítetté, ilyenkor is beindul a kristályképződés. 

 
4.ábra. Egy hét alatt képződött cukorkristály . 

Mindezek a projektek felkelthetik az érdeklődést diákjainkban az anyagtudomány iránt. 
Látványos kísérleteket és méréseket végezhetnek, ahol szükség van a kémia és fizika órán 
szerzett ismereteik összekapcsolására. 
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EXPERIMENTS WITH HEAT PACK 

ABSTRACT 
In this paper I demonstrate simple solidification phenomena. We can measure the emitted 
latent heat during the solidification by commercial heat pack. The closed plastic pack 
contains sodium acetate solution. In the overcooled solution one can start the solidification by 
a metallic trigger to release latent heat. Beyond this it is an excellent opportunity to discuss 
several interesting phenomena: thermodynamically stable and metastable phase, or the 
formation of incipient nuclei. 
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BEVEZETÉS 
Egy tanár számára a fizika orvosi alkalmazásaival való foglalkozás több szempontból is 

hasznos. Az orvosi vizsgálatokon a gyerekek személyesen találkozhatnak hasonló 
eszközökkel, és ezek felkelthetik érdeklődésüket. Ha megismerik őket, kevésbé félelmetesek, 
és így akár egészséges életmódra is nevelhetjük vele a gyerekeket. Ezek sokszor modern 
eszközök, melyek a technika csúcsát jelentik, a tudományos kutatás eredményei. Ennek 
kapcsán a gyerekek elméleti összefüggéseken túl alkalmazott tudományt ismerhetnek meg, 
ami a gyakorlatias gondolkodásukat is fejlesztheti. Ezen kívül ráébredhetnek, hogy a 
tudománynak gyakorlati haszna van, így a természettudományos gondolkodásmódot is 
megláttatjuk velük. A fizika és más tudományok (biológia, kémia, matematika, informatika) 
összekapcsolása és a fizika több területének együttes ismerete szükséges az eszközök 
működésének megértéséhez. Láthatjuk tehát, hogy a téma feldolgozása sok előnnyel jár a 
gyerekek és a tanárok számára. A továbbiakban ismertetjük a felsorolt eszközök működését. 

 

VÉRNYOMÁSMÉRÉS 
Az artériákban levő vér nyomása a szívciklussal időben változik: a szív összehúzódásához 

tartozó, legmagasabb értékét systolés-, az elernyedéshez tartozó legalacsonyabbat diastolés 
vérnyomásnak hívjuk. Két hagyományos módszerrel szokták mérni [1]: az első az indirekt 
módszer, mikor a kari artériát a szív magasságában elszorítják egy mandzsettával, majd 
fokozatosan csökkentik annak nyomását. Amikor a mandzsetta-nyomás megegyezik a 
systoles vérnyomással, az artériában ismét vér kezd folyni, ám áramlása ekkor még örvényes, 
emiatt az elszorított rész alatt fonendoszkóppal az ún. Korotkoff-hangot halljuk. Az újabb 
eszközökben a fonendoszkópot mikrofon vagy piezoérzékelő helyettesíti. Tovább csökkentve 
a nyomást a mandzsettában, a diastolés nyomás alatt a vér áramlása ismét akadálymentessé 
válik, az örvényesség és a hang megszűnik. 

 
1. ábra (balra) [1]. Kísérlet a vérnyomásmérésre. 2. ábra (jobbra) [2]. A merev endoszkóp 

fajtái: hagyományos (fent) és hosszú lencsékkel (lent). 
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A direkt módszer során az atrériába egy katétert vezetnek, amely egy közlekedőedényként 
szolgáló csövön keresztül egy membránhoz van kötve. A csövet fiziológiás sóoldat tölti ki. A 
vér ezt a folyadékot nyomja, amely a nyomást a membránhoz vezeti. Ezen egy nyújtható csík 
van, aminek a hossza és az átmérője, és ezzel az elektromos ellenállása megváltozik, ha a 
membránt nyomás éri. Ez a módszer jóval pontosabb az indirektnél. 

Iskolai kísérlettel [1] bemutathatjuk az indirekt módszert a következő eszközökkel (1. 
ábra): hosszú átlátszó gumicső (benzincső), bicikli belső gumi, T-elosztó, biciklipumpa, 
színezett víz, mérőszalag. Kezünkkel kitapintjuk a pulzust a csuklónál, az elszorítás alatt. 
Fokozatosan, lassan felfújjuk a karra többször felcsavart biciklibelsőt. Mikor már nem 
érezzük a pulzust, megmérjük a vízoszlop magasságát. Csak a systolés nyomást mérhetünk 
meg így, normál értéke 120 Hgmm, ami kb. 1,6 m-es vízoszlop nyomásának, 15,96 kPa-nak 
felel meg. 

 

ENDOSZKÓPIA 
Segítségével belenézhetünk az emberi test belsejébe – diagnózist állíthatunk fel, operáció 

is lehetséges [2]. Ha egy testnyíláson vezetik be az eszközt, a vizsgálat neve pl. gyomor-, 
vastagbél-,... tükrözés. Használható vérzés, gyulladás azonosítására és kezelésére, 
fájdalommentes mintavételre.  Második lehetőség, hogy minimális vágáson keresztül (MIC, 
minimál invazív sebészet) térd-, vakbél,... műtétet végeznek, ekkor a beteg műtét után 
gyorsabban felépül, kevesebb fájdalom, komplikáció adódik. 

Minden endoszkóp alapvető részei: objektív, okulár, fény-, és képátviteli rendszer. Két 
fajtája van, a hagyományos típus a merev endoszkóp, amely egy speciális távcső (Kepler-
távcsőhöz hasonlít), a benne levő lencsék nagyítása mindig 1. Fordítólencsék sora viszi a 
képet az objektívtől az okulárig, melyeknek a fókuszsíkjai egybeesnek, akár a hagyományos 
távcsőnél. Egy fordítólencséhez (gyűjtőlencse, fókusznál távolabbi tárgy – megfordítja a 
képet) egy vetítőlencse (gyüjtőlencse, fókusznál sokkal közelebbi tárgy – a következő 
lencsére vetíti a képet) is tartozik, ami a következő lencse fókuszsíkjába vetíti a képet. A 
merev endoszkóp mélyélessége nagy, így nincs szükség fókuszálásra, normál (jól látó) 
szemmel mm-től a végtelen távol elhelyezkedő képről is éles képet ad. Hagyományos, vagy 
hosszú (botszerű) lencsékkel készül (2. ábra). Az utóbbinak jobb a fényvezetése, kevesebb a 
levegő-üveg határfelülete, így sokkal kontrasztosabb és nagyobb felbontású képet 
készíthetünk vele. 

A korszerűbb típus, a hajlékony endoszkóp több szervet képes elérni, sőt kisebb a sérülés 
veszélye is. 2,8 mm átmérőjű munka-csatornával rendelkezik, a mini operációs eszközök 
számára. Képátviteli rendszerének lelke az üvegszálas optika, amely képpontonként továbbítja 
az információt. 7-40 ezer db, precízen elrendezett, kb. 8 m átmérőjű szál van benne, 
egyenként kisebb törésmutatójú köpenybe burkolva. Egy-egy üvegszálban a fény teljes 
visszaverődésekkel terjed, ha megfelelő szögben érkezik a szálba. 

Újabban videoszkópot használnak, melyben az endoszkóp végén csak egy CCD szenzor 
van, az információ (látható kép és számszerű adatok) rögtön a számítógépbe kerül. A 
kapszula-endoszkóp ennek egy továbbfejlesztett változata [3], mini CCD kamera, 
rádiójeladóval, melyet a beteg lenyel, és végigmegy a vékonybelén. 6-8 órán keresztül 2 képet 
küld másodpercenként a beteg a derekán hordott a vevőnek, melyeket számítógép rögzít. 
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ELEKTROKARDIOGRÁFIA 
Az EKG egy olyan eszköz [4], [5], amely a szív elektromos tevékenységét képes 

regisztrálni az idő függvényében. Az elektrokardiogramból a szív működésének, illetve a 
működés periodikusságának zavaraira lehet következtetni.  

Az ideg- és izomsejtek elektromos árammal továbbítják az ingerületeket. (Galvani, 1786, 
békacomb-kísérlet). Nyugalmi állapotban egy-egy szívizomsejtben kb. 90 mV a feszültség a 
sejtmembrán belseje (negatív) és külseje (pozitív) között. Ezt polarizált állapotnak nevezik, 
amelyet Na- és K+ ionkoncentráció szabályozásával ér el egy-egy sejt. Inger hatására  
elektromos depolarizáció jöhet létre, melynek során a sejtfal hirtelen beereszti a Na ionokat. 
Ez váltja ki bonyolult élettani folyamatok során az izomsejt összehúzódását. Ekkor a 
polarizáció előjele meg is fordul, és -20 mV lesz a feszültség. Ezt követően, 105-300 ms 
múlva a sejt repolarizálódik. Az inger közben a következő sejtre is tovább terjed. Kb. 200 
millió szívizomsejt van, de minden sejt dipól-járulékát vektorosan kell összegezni, így a 
depolarizáció kapcsán termelt energiának csak kb. 10%-a érvényesül az EKG-ban. 

A szív jobb pitvarában található a szinuszcsomó, amely a szívizomsejtek egy csoportja, ún. 
vezérsejtek, amik önmagukban is lüktetnek. A követő sejtek, amik a munkaizomzatnak 
felelnek meg, csak akkor húzódnak össze, ha azokat rostok kapcsolják a vezérsejtekhez.  A 
szinuszcsomó által létrehozott elektromos impulzus tovább terjed a szívben, meghatározott 
sorrendben összehúzva a kamrákat és pitvarokat. Eközben a szívben 0,1 V-os nagyságrendű 
feszültség van, amely időben és térben változik. Mivel az emberi test vezeti az áramot, a szív 
elektromos árameloszlást, és így potenciáleloszlást hoz létre a szervezetben, és a szív keltette 
elektromos impulzus a test felszínén is megjelenik. 

Az EKG elvét William Einthoven holland élettanász fedezte fel. Einthoven egyszerűsítő 
feltételei (1. az emberi test vezető közeg, 2. ez a közeg homogén (valójában a vérnek kb 10x 
nagyobb a vezetőképessége, mint más szöveteknek), 3. a potenciálforrás dipól, 4. a dipól a 
közeg középpontjában van, 5. a szív működése közben a dipól helyzete nem változik) alapján 
a szív áram-dipólusnak tekinthető, amely egy áramforrásból, ill. -nyelőből áll. Ezt a dipólust 
hívják szívvektornak, ez hozza létre a testfelszín különböző pontjai közötti (már csak mV-os) 
elektromos feszültséget, amelyet az EKG készülékkel szokás mérni. 

A testben az áram eloszlását áramvonalakkal ábrázolhatjuk, amelyek iránya az áram 
irányával megegyező, sűrűségük pedig az áram nagyságával arányos. Ezek az elektromos 
térerősség erővonalainak is tekinthetők, mert a két mennyiség arányos egymással. Az 
ekvipotenciális felületek ezekre mindig merőlegesek. Az áramvonalak mindig a testfelszínnel 
párhuzamosak (ez a vezetőképes közeg határa), ezért az ekvipotenciális felületek merőlegesek 
a testfelszínre. Egy-egy kar, és a lábak viszont lényegében ekvipotenciális felületnek 
tekinthetők.  

Az ábrán látható az ún. Einthoven-háromszög (3. ábra), amelynek 2-2 csúcspontja közti 
feszültségekből a szívvektor mozgásának a test frontális síkjára vett vetülete rekonstruálható. 
Általában a háromszög három csúcspontja helyett a két karon és az egyik lábon helyezik el az 
elektródákat. Így az ábrán az I. a jobb kar és a bal kar, II. a jobb kar és az egyik láb, III. a bal 
kar és a láb között mérhető potenciálkülönbség. Minden EKG diagramhoz megadják, hogy 
melyik a viszonyítási pont (föld) pl. I. és II. esetén a jobb (R),  III. esetén pedig a bal kéz (L). 
Így mindig lehet tudni, hogyan értelmezzük a diagramot.  

Elvileg egy elvezetés is elég, hogy a szívműködést nyomon kövessük, több elektródán mért 
jelek együttes megfigyelésével a szív tengelyállását is meg lehet állapítani, és a szívizom 
helyi vérellátási zavaraira következtethet az orvos (4. ábra).   
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Az EKG tanításához kísérlet kapcsolható [4]: 1. 1D modell a potenciál fogalmának 
bevezetéséhez: homogén grafitréteg műanyag rúdon. Két, nem szélső ponton állandó erősségű 
áramot folyatunk keresztül, mérjük a feszültséget két másik, változtatható helyzetű pont közt. 
Ábrázoljuk a potenciált a rúd hossza mentén, áramvonalakkal és ekvipotenciális felületekkel 
is szemléltetjük az eredményt.  

Mi történik, ha  
 megváltoztatjuk az áram irányát vagy erősségét?  
 felcseréljük a feszültségmérő pólusait? 
 megváltoztatjuk a potenciál nullpontját? 

 
2D modell: homogén grafitréteggel bevont korong (az emberi test modellje). Az 

áramforrás-és nyelő a korong belsején van, kívül mérjük az áramot. Feltérképezzük az 
áramvonalakat és potenciális felületeket. Az áramdipól (a szívvektort modellezi) vonalában 
megmérhetjük a potenciált. A szívvektor változtatható, Einthoven-háromszög képezhető. 

3. ábra (balra) [8]. Einthoven-háromszög a szív (szürke „W”, a két kamra sematikus 
ábrázolása) körül, és a polarizációs viszonyok. 4. ábra (középen) [8]. Normál EKG diagram 
pl. „R” a bal kamra polarizációjának, összehúzódásának felel meg. 5. ábra (jobbra) [6]. A 

CTG 

SZÁMÍTÓGÉPES TOMOGRÁFIA 
Feltalálásáért 1979-ben Hounsfield és Cormack kapták a fizikai Nobel-díjat. Keskeny 

röntgen-sugárnyalábbal átvilágítják az emberi test egy bizonyos rétegét, és az adott irányhoz 
rendelt detektorok rögzítik a sugárnyaláb gyengülését (5. ábra). Ezután megfelelő 
matematikai programok a különböző irányú vetületi képekből a test egy belső, kis 
térfogateleméhez tartozó abszorpciót kiszámolják, így 3D képet kaphatunk. Hatalmas 
előrelépést jelent a hagyományos röntgenvizsgálathoz képest, mivel számszerű adatok 
nyerhetők belőle, számítógépes feldolgozással. Ezen kívül igen kis abszorpciókülönbség is 
mérhető, emiatt a lágyrészek (pl. vér, véralvadék, zsír,…), is megkülönböztethetőek 
egymástól [6], [7].  

 

MÁGNESES MAGREZONANCIA 
Ha az atommagnak spinje van, akkor saját mágneses momentuma (m) is van, amely 

kölcsönhat a külső mágneses térrel. Homogén B mágneses indukciójú térben m B iránya körül 
precesszál fP frekvenciával (pl. B = 1 T esetén fP = 42,6 MHz, rádiófrekvencia). A 
kvantummechanikából tudjuk, hogy a tér irányába eső komponens csak diszkrét értékeket 
vehet fel. Ha a homogén tér mellett arra merőleges síkban f frekvenciájú külső tér is jelen van, 
egy-egy atommag ebből energiát nyelhet el, ha f = fP, rezonancia abszorpcióról beszélünk. 
Amennyiben a nagyfrekvenciás (NF) külső tér megszűnik, relaxáció következik, amely 
feszültséget indukál egy külső tekercsben. Ez az NMR (angolul „Nuclear Magnetic 
Resonance”) jel, melynek nagysága arányos az atommagok számával, időbeli lefolyása a mag 
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kötöttségére utal. A spinek relaxációjának két oka van: kölcsönhatásuk a ráccsal (az atommag 
környezetével) és a többi magspinnel. E két kölcsönhatásra két különböző relaxációs idő (T1 
ill. T2) jellemző, amelyeket az NMR vizsgálat során szintén meghatároznak. 

Orvosi alkalmazás szempontjából az is lényeges, hogy csak a páratlan tömegszámú 
atommagoknak van magspinje (pl. az élő szervezetben a 1H, 13C, 15N, 19F, 31P, 43Ca).  
Általában a víz (protonok) eloszlását vizsgálják a szervezetben, 0,1 mm felbontással. A test 
különböző rétegeinek különböző kis elemeit vizsgálják, ehhez gradienstereket alkalmaznak. A 
nagy mágneses tereket állandó mágnessel hozzák létre, a rádió-hullámkeltést és a detektálást a 
beteget körülvevő tekerccsel. A képalkotó eljárásban a protonkoncentrációt és a T1 ill. T2 
relaxációs időket határozzák meg pontról pontra, az így nyert három kép mindegyike 
hatékony eszköz lehet a diagnózis felállításában. A módszer előnye, hogy nem káros a 
szervezetre. Az agy, bőr, zsírszövet, gerincvelő, szív és érrendszer vizsgálatára használják. 

A funkcionális MRI az NMR vizsgálatok egy fajtája, amely kihasználja, hogy a vér 
mágneses szuszceptibilitása erősen függ az oxigénnel való telítettségétől, mivel az oxi-
hemoglobin diamágneses, a dezoxi-Hb pedig paramágneses. A szuszceptibilitás befolyásolja a 
spin-spin relaxációs időt, és így az NMR jel időbeli lefolyását. Lehetőség nyílik pl. az agy 
aktivált régióinak azonosítása révén a gondolkodás vizsgálatára [6], [7]. 

 

POZITRON EMISSZIÓS TOMOGRÁFIA 
Ebben a vizsgálatban pozitronforrást juttatnak a szervezetbe (ultrarövid felezési idejű C-, 

N-, O-, v. H-izotópot, ezért ciklotron közelébe kell telepíteni). A bomlás során kisugárzott 
pozitron a szövetekben kb. 1-2 mm lefutása után annihilálódik a szervezet elektronjával, így 
keletkezik két darab, min. 511 keV energiájú foton, melyek az impulzus megmaradás miatt 
ellentétes irányban mozognak. Detektorpárok azonosítják az annihiláció helyét. A detektorok 
gyűrűszerű geometriában helyezkednek el, és azt mérik, hány koincidencia-esemény történik 
egy-egy irány mentén. A különböző irányokban mért koincidencia-eloszlásokból számítógép 
segítségével határozzák meg a radioaktivitás eloszlását a szervezetben, eközben kiszűrik a 
szóródás vagy a  véletlenül egybeesés miatt tévesen regisztrált eseményeket. 

A vizsgálat során a testben levő radioaktivitásnak akár az időbeli eloszlása is 
feltérképezhető, így pl. a keringés, (agyi) anyagcsere korábban elképzelhetetlen finomságú 
vizsgálata válik lehetővé. Leggyakrabban az 18F-izotóppal jelölt dezoxi-glükózt (FDG) 
használják, ami a fiziológiás glükózzal azonos módon szívódik fel. Sok tumorban fokozott a 
sejtek anyagcseréje, így az egész testre vonatkozó vizsgálatokban ezeket a tumorokat meg 
lehet találni. A PET módszer hátránya az alacsony felbontása (4-6 mm), ezt más vizsgálati 
módszerekkel való együttes alkalmazással lehet korrigálni (6. ábra) [6], [7]. 

 
6. ábra [7]. Agyi aktivitás PET és MRI képe, valamint a fúziós kép (jobbra). 
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SUGÁRTERÁPIA 
Ha az élő szervezetet sugárzás éri, benne bizonyos atomok, ionok, átalakulnak. Ez a sejt 

fontos molekuláiban kémiai reakciókat okozhat, és így a molekula már nem tudja ellátni 
eredeti feladatát. A sejt ezután igyekszik kijavítani ezeket a sérüléseket, de ha ez nem sikerül, 
sejthalált eredményezhet. Kis dózisú sugárzás hatására is megsérülhetnek pl. alapvető 
anyagcsere folyamatok. Minden esetben statisztikus folyamatról van szó, a tumor 
besugárzásánál is. A tumor lokális kontrollja azt jelenti, hogy az a kezelést követően nem újul 
ki, és a beteg panaszmentes. A cél, hogy minél pontosabban körülhatárolják a besugárzott 
térfogatot, hogy a környező szövetek ne sérüljenek. 

Döntően röntgensugárzással kezelik a daganatokat, mert ez a mélyen ülő daganatokhoz is 
eljut, és kevés szórt sugárzás jut a szomszédos szervekre, de létezik nehéz töltött 
részecskékkel (pl. mezonok, protonok, alfa-részecskék, szén-, neon atommagok; előnye az 
éles sugárzási kontúr), nagyenergiájú elektronokkal, és gamma-sugárzással (pl. 60Co) végzett 
terápia is. Az ún. közelbesugárzás pedig azt jelenti, hogy zárt radioaktív forrást helyeznek 
valamelyik testüregbe (pl. 192 Ir). A besugárzás tervezését fizikus végzi az orvos segítségével 
[7]. 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 
Bemutattuk néhány érdekes, modern orvosi eszköz működését. Ajánljuk a témát olyan 

tanároknak, akik nyitottak modern témákra, és olyan diákoknak, akiket érdekel a gyógyítás és 
a biológia. A fenti módszerek, műszerek oktatásba való beintegrálása komplex módon 
fejlesztheti a gyerekek gondolkodását. Használhatják szakkörön, akár kísérletekkel is, adott 
témakörben érdekességként megemlítve vagy a diák kérdésére válaszul. 
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* * * 
 

MEDICAL APPLICATIONS OF MODERN PHYSICS – FROM 
THE VIEW OF A TEACHER  

ABSTRACT 
The author’s diploma thesis with the same title presents the operation of several medical 
instruments in which phenomena of modern physics are applied. A few of these are: Nuclear 
Magnetic Resonance Imaging (NMRI), Computed Tomography (CT), Positron Emission 
Tomography (PET), Endoscopy and Electrocardiography (ECG). Modern physics, connected 
with personal experience is interesting for the students, why not extend their knowledge with 
it at physics lessons?  
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III.4. AMI A KORSZERŰ TANANYAG MÖGÖTT ÁLL 
(SZAKMÓDSZERTAN) 
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A rendhagyó kezdeményezések mindig emlékezetesek a diákok számára. Egy ilyen, 
sikeresnek bizonyult kezdeményezésemről szeretnék beszámolni most: egy szabadtéri 
fizikaóráról. Ezt többször is megtartottam diákjaimnak, rendszerint a IX. osztály végén. A mi 
tanmenetünk szerint a IX. osztályos anyag a geometriai optikát és a mechanikát tartalmazza. 
Ezért a szabadtéri foglalkozásra e két fejezethez kapcsolódó kísérleteket választottunk, 
jómagam illetve diákjaim. 

Szempontjaim, amelyeket nekik is felvázoltam, a következők voltak: a kísérletek legyenek 
frappánsak, könnyen érthetők, életszerűek, használjunk minél több hétköznapi tárgyat, ezzel 
is kidomborítva azt, hogy a fizika törvényei nemcsak a laboratóriumi körülmények között 
vagy a feladatokban ravaszul kitalált helyzetekben, hanem mindennapjainkban is érvényesek. 
Azon kívül a nagyobb hely és a szabad mozgás kínálta lehetőségeket is érdemes volt 
kihasználni, a laboratóriumban elvégzett kísérletet itt nagyobb méretben megismételni. Mivel 
ilyen órát a tanév végén szoktam tartani, a teljes IX. osztályos tananyag kínálatából lehet 
válogatni, ami változatossá teszi a foglalkozást. Célunk inkább az élménynyújtás volt, 
kevésbé állt szándékunkban mérések elvégzése. Ez a rendelkezésre álló időnél hosszabb idő 
vett volna igénybe. 

Íme néhány az elvégzett kísérletek közül. (A Maros partján találtam egy alkalmas helyszínt 
e foglalkozás számára.) 

1. Meggyújtottunk egy papírdarabot, gyufaszálat és egy ágacskát 10 cm átmérőjű 
(olvasáshoz használatos) nagyítóval. Ez nagyon könnyen ment, mert erősen sütött a nap,  

2. Megfigyeltük a hatás-visszahatást két görkorcsolyázás tanuló esetében (1. ábra) 

Két különböző tömegű tanuló egy-egy könnyen gördülő görkorcsolyán áll, valamelyikük 
meghúzza a közöttük található kötelet. Ennek eredményeképpen mindkettő közeledik a 
másikhoz, találkozásukig a nagyobb tömegű rövidebb utat, a kisebb tömegű hosszabb utat tett 
meg. Nagyon tanulságos volt az, ami egy nehezen forgó kerekű görkorcsolyával történt: –
tömegétől függetlenül mindig az a tanuló tett meg rövidebb utat a találkozásig, aki ezen a 
görkorcsolyán áll. A magyarázat egyszerű: jól működő korcsolyák esetén csak a két tanuló 
közötti kölcsönhatásból származó erők határozták meg az elmozdulásokat, a rosszul működők 
esetén ezeken kívül az egyik tanulóra külön is hatott külső erő. Érdekes elbeszélgetni arról, 
hogy a jelenségek vizsgálatánál mikor jogosak az elhanyagolások. 

3.  Észleltük a súlytalanság állapotát vízzel töltött, kilyukasztott pillepalack dobálásakor. 
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Amíg a palack szabadon mozog, csak a gravitációs erő hat rá (a légellenállástól 
eltekintünk), a súlytalanság állapotában található, ezért az alján található lyukon nem folyik ki 
a víz.  

 
 

 
1. ábra. Hatás-ellenhatás megfigyelése 

4. Megfigyeltük a centrifugális tehetetlenségi erő hatását függőleges síkban, ill. függőleges 
tengely körül forgatott, vízzel telt veder esetén. 

A függőleges síkban kellő gyorsasággal körbeforgatott vederből nem folyt ki a víz, még 
akkor sem, amikor szájával lefelé volt, a szálra felfüggesztett és függőleges tengely körül 
megforgatott átlátszó vederben a vízfelszín forgási paraboloid alakot vett fel. 

2. ábra. Saját tapasztalat vektorok összeadásából 
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5. Borszíváshoz használatos kb. két méteres műanyagcső egyik végét olyan diák tartotta, 
aki egy magaslaton állt. Az így improvizált Mikola-csőben figyeltük a légbuborék mozgását, 
néhány sebességmérést hajtottunk végre. 

 6. Egy 6 m hosszú gumi szakaszainak megnyúlásának figyeltük meg, sikerült kimutatnunk 
a megnyúlás és a kezdeti hossz közötti arányosságot. Egy híd korlátja mellett végeztük a 
méréséket, a gumira méterenként színes cérnával egy-egy jelet tettünk. Ezek helyzetét mértük, 
a gumi alapos megnyújtása után. 

7. A vektorösszeadás lényegét érzékeltetette egy görkorcsolyán álló lány kettőbe fogott 
kötéllel történő húzása (2. ábra). A lányt két fiú húzta. Ha a két kötélszakasz kis hegyesszöget 
zárt be egymással, a fiúknak kisebb erőkifejtés árán sikerült húzniuk, ha a kötélszakaszok 
tompaszöget zárt be egymással, jobban kellett erőlködniük, bizonyos szögérték felett már nem 
is tudták húzni. Ezt sokan kipróbálták, nagyon tanulságos volt a saját tapasztalat ebben a 
témakörben. 

8. Expander-rugó rugóállandóját mértük meg. A fára akasztott expander megnyúlását 
mértük ismert tömegű ólomnehezékeket használva, kiszámítottuk először e két rugó eredő 
direkciós erejét, majd külön az egyikét (3.ábra). 

9. Folyadékkal telt pillepalackba különböző relatív sűrűségű golyókat helyeztünk, majd 
hirtelen gyorsuló mozgásba hoztuk a palackot. Az egynél nagyobb relatív sűrűségű golyó a 
várakozásnak megfelelően a gyorsulással ellentétes irányítással mozdult el a palackhoz 
képest, az egynél kisebb relatív sűrűségű a gyorsulással megegyezően mozdult el. 
   10. Az impulzus-megmaradás törvényének következményét figyeltük meg ruhaszárító 
csipesz és két különböző tömegű golyó segítségével. 

A ruhaszárító csipeszt spárgával megfeszítettük, egyik és másik oldalára két különböző 
tömegű golyót helyeztünk. A spárga elégetésekor a csipesz mindkét golyót ellökte kezdeti 
nyugalmi helyzetéből, a nagyobb tömegűt közelebbre, a kisebb tömegűt távolabbra. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Ilyen típusú foglalkozást évek óta tartok. Kezdetben inkább én jelöltem ki a kísérleteket, 
menet közben a diákok kezdeményezték, hogy ők is végezzenek - önállóan kiválasztott - 
kísérleteket. Az idén gondoltam arra, hogy fakultatív házi feladat legyen a kísérletekből 
készítendő pps. bemutató. 

3. ábra. Expanderrugó direkciós erejének meghatározása 
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Ez a feladat nagyon érdekelte a diákokat, azokat is megmozgatta, akik egyébként kevesebb 
érdeklődést mutattak a tantárgy iránt. A behozott több mint 10 prezentáció a következő 
tanulságokkal szolgált: 

A kísérlet elvégzésekor a tanár megmagyarázza azt, és legtöbbször meg van győződve 
arról, hogy a diákok jól át is látták a fizikai jelenséget. A diákok viszont sokszor inkább a 
kísérletek látványos, érdekes vonatkozásaira figyelnek, kevésbé tisztázzák magukban azok 
tudományos magyarázatát. A beadott munkákban meglepően sok volt a pontatlan, sőt téves 
magyarázat. A munkákat többször átnézve és javításra visszaadva a diákokban jól tisztázódtak 
a jelenségek magyarázatai, és tényleges együttműködés alakult ki tanár és diák között. 

Arra gondoltam, hogy olyan vonatkozások, amelyek ebben a szabadtéri fizikaórában 
előremutatóak, beépíthetők lennének az osztályban tartott foglalkozásokba is. Érdemes lenne 
néha a kísérleteket leíratni házi feladatként. Ennek előnye az lenne, hogy a diákok 
fokozottabban törekednének a kísérletek alapos megértésére, fogalmazási készségük pedig 
fejlődne a szaknyelv igényes használatával.  

A fényképek elkészítése is sok tanulót érdekelt Megfigyeltem, hogy a fényképek, 
szemléltető anyagok elkészítése során az ilyen munkában kevésbé jártas diákok a 
tapasztaltabbakhoz fordultak segítségért, ez együttmunkálkodás örömét hozta számukra ez a 
feladat. Közben kissé életre kelt a hajdani kollégiumok szokványos ismeretszerzési módja: a 
tanítva tanulás. Mindnyájan tudjuk, hogy amit megmagyarázunk, megtanítunk, az igazán a 
miénk. 

Általában érdemes lenne azon gondolkozni, hogy más jellegű házi feladatokat is adjunk, ne 
kizárólag megoldandó feladatokat. Jó lenne olyan foglalkozási módokat találni, amelyekben a 
diák egy témakörön belül többször részesül visszajelzésben. Az egymást követő értékelések 
során végül eljut oda, hogy azt érezhesse: jól végrehajtotta a feladatot, a siker érzése pedig 
mindig hajtóerő a továbbiakra nézve. 
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* * * 
 

PHYSICS OUTDOORS 

ABSTRACT 
This article presents an unusual initiative: a lesson of final revision for the ninth grade 
performed outdors. The different steps of preparation for the lesson are described, and the 
experiments, performed outdoors are demonstrated. Finally some conclusions are drawn 
regarding the assessment. These conclusions can be used in teaching any other chapters. 
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BEVEZETÉS 
Nyugati civilizációnk egyik legnagyobb problémája, hogy az emberek 

gondolkodásmódjából kiveszett a holisztikus szemlélet. Megbomlott a test és lélek, élet és 
élettér, egyén és környezet, természettudományok és természet egysége. Ezzel párhuzamosan 
csökken az érdeklődés a természettudományok és ezen belül a fizika iránt. Az érdeklődés 
felkeltésére, az egészséges természetszemlélet visszaállítására számos próbálkozás történt (pl. 
alternatív természettudományos tantervek kidolgozása, integrált természettudomány oktatás), 
de átütő változást a fizikaoktatásban egyelőre még nem tapasztalhattunk. Egyre változó 
világunkban újra és újra át kellene gondolni a tananyagot. Rengeteg olyan a fizikával 
kapcsolatos, vagy a fizika határtudományaihoz (geofizika, csillagászat, meteorológia, 
környezetvédelem) tartozó természeti jelenség létezik, ami kiszorul a normál iskolai 
oktatásból, ugyanakkor hétköznapi világunk része. Fontos olyasmit tanítani, amihez a diákok 
kapcsolódni tudnak. Aktuális, a mindennapjainkban előkerülő problémákat (pl. 
természetvédelem, globális felmelegedés, új technikai eszközök fizikai háttere) kellene 
integrálni az iskolai fizika tananyagba. Ezzel együtt, véleményem szerint, új módszereket is 
érdemes alkalmazni, melyek alapja a közvetlen megfigyelés, célja pedig az egységes 
természettudományos szemléletmód kialakítása és az összetett, kreatív problémamegoldó-
készség fejlesztése. Saját tapasztalataimból kiindulva bíztatónak látszanak azon 
próbálkozások, amelyek az iskola mesterséges környezetéből alkalmanként a természetbe 
helyezik az oktatást, egy - a szabadban megtartott - fizikaóra, projektmunka, vetélkedő, vagy 
erdei iskola, nyári tábor keretében. A diákok visszajelzése minden esetben egyértelműen 
pozitív volt. (Több gimnazista diákom a tanév végén úgy nyilatkozott, hogy az év során a 
legnagyobb iskolához kapcsolódó élménye az ősszel tartott fizika témájú erdei iskola volt.) A 
biológia és földrajz tantárgyak természetben való oktatása már évek óta bevált módszer. A 
fizika tanításában ez - sajnos, mind a mai napig - nem túl népszerű, pedig úgy gondolom, 
hogy nagyon eredményes lehetne.   

 

MIÉRT A TERMÉSZETBEN? 
 A szabadban magától értetődő az egység a környezet és az egyén, a természet és a 

természettudományok között. A diákok saját maguk tapasztalhatják, hogy nem létezik 
külön fizika, földrajz, biológia, hanem mindezek együtt természetes egészet alkotnak. 

 Kézenfekvő a természeti jelenségeket a szabadban, közvetlen tapasztalatszerzés 
alapján megismerni, fizikai hátterüket megtanulni. 

 A természetes folyamatok egységének átélése komplex, kreatív gondolkodásra késztet. 

 A globális környezeti problémák korában élünk, mégis környezeti nevelésre az iskola 
hagyományos keretein belül nagyon kevés lehetőség adódik. A környezettudatos, 
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felelősségteljes gondolkodás kialakítására a természetes környezet tűnik 
legalkalmasabbnak. 

 Sajnos manapság nem divat kirándulni. A városokban élő diákok így teljesen 
elszakadnak a természetes környezettől. A természet megismertetése és 
megszerettetése így ránk, „természettudós” pedagógusokra váró feladat. 

 Az energiaválságot a természetes, megújuló források kiaknázásával próbálják 
mérsékelni. Kinn a szabadban, napsütésben, patakparton, szeles dombtetőn a 
természet erői kézzelfoghatóak. 

 Az új, érdekes és izgalmas környezet – nem osztályterem - önmagában is motiváló 
hatással bír. 

 Az osztályteremből kimozdulva sokkal inkább lehetőség adódik csoport- és 
projektmunkák végzésére. Ennek közösségépítő szerepe nem vitatható. Emellett pedig 
kézenfekvő lehetőséget ad a „tananyag” differenciálására is. 

 

A FOGLALKOZÁSOK CÉLJA 
Egy a szabadban megtartott órának, vetélkedőnek célja, úgy gondolom, a motiváció, 

az érdeklődés felkeltése a fizika tantárgy iránt és ezzel együtt az előítéletek levetkőzése. 
Ehhez eszköz, mely egyben cél is, a fizikához kapcsolódó élmény nyújtása. Közvetlen, 
gyakorlati tapasztalatszerzés segítségével a diákok sokkal könnyebben tudnak azonosulni 
egy jelenséggel. Tevékeny közreműködésük segíti az alap-, de nem „gyógy”-fizikai 
ismeretek elsajátítását, fejleszti kreatív problémamegoldó készségüket. Cél még a 
természet egységének, a természettudományok közötti kapcsolatnak a feltárása.  

Egy a szabadban tartott foglalkozás esetén nem lehet cél a pontos, precíz mérés, sem 
pedig a bonyolult számolással járó feladatok megoldása. 

 

TÉMAÖTLETEK 
A Naphoz kapcsolódóan: 

 Virslisütés - egy parabola-ívben meghajlított bádoglemez (esetleg alufóliával 
bevont kartonlap) fókuszába helyezve a virsli gyorsan megsül a napon 

 Jégkocka-olvasztó verseny - a rendelkezésre álló optikai eszközök segítségével 
(tökrök, lencsék) a napfény fókuszálásával a jégkocka gyorsan olvad 

 „Sörkollektor” építés – hulladék sörösdobozok összeillesztésével levegős 
napkollektor építhető. (Hasznos gyakorlati információ található a 
http://napenergia.freeweb.hu/gyak/szp/sztgyi.htm címen.) Egy ventillátorral hajtva 
benne a levegőt, a bejövő és a kimenő levegő hőmérséklet-különbsége mérhető, az 
eszköz hatékonysága becsülhető. 

 Napóra-készítés – egyszerű napóra készíthető mind egy déli fekvésű falon, mind 
pedig vízszintes talajon. (Hasznos gyakorlati információ található a 
http://napora.mcse.hu címen.) A kalibrálást egy másik óra segítségével 
végezhetjük. Felvethető kérdések: az óra pontatlanságának oka, esetleges 
korrekciók. 
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A szélhez kapcsolódóan: 

 Szélsebesség mérés – egy meteorológiai szélsebességmérő segítségével mérhetjük 
a sebesség változását a terepviszonyok (esetleg magasság) függvényében. Elméleti 
kérdések: a szél keletkezése, irányát, sebességét befolyásoló tényezők 

 Szélkerék-építés – egy kicsit összetettebb barkácsfaladat eredményeként hatékony 
szélkereket építhetünk. Elméleti kérdések: Milyen elven működik a kerék 
forgatása? Milyen formájúak az ideális lapátok?  

 
1.ábra. Házilag barkácsolt szélkerék 

 Energiatermelés - a szélkerékhez csatlakoztatott generátor áramával világíthatunk 
(de elméletileg hajthatjuk sörkollektorunk ventillátorát is). Elméleti kérdés: a 
generátor működési elve, hatékonyságát befolyásoló tényezők.  

 
A patakhoz kapcsolódóan: 

• Sodrási sebesség mérése – a sodorvonalba dobott fadarab segítségével a sodrás 
sebessége meghatározható több mérés átlagából, karakteresen különböző 
helyszíneken. 

• Sebességprofil felvétele – a természetes folyóvizek sebessége nagy mértékben 
függ a patakmeder geometriai jellemzőitől. Cél ezen összefüggések feltárása. 

• Vízhozam meghatározása – számolással, a sebességprofil alapján, vagy mérőedény 
segítségével 

• Vízikerék-építés – hungarocell lemezből és pillepalackból könnyű működő 
vízikereket építeni. Kérdések: az alul-csapott és a felül-csapott kerekek közötti 
különbség feltárása, a kerék optimális elhelyezése a patakban, a kerék optimális 
sugara, kiképzése, konstrukciós megoldások. 

• Energiatermelés – mitől függ egy vízierőmű hatékonysága? Hová építenél 
erőművet?  

• Hajó/kompépítés – a folyóvíz természetes hajtóerejének kihasználásával egy 
kábelhez rögzített komp motor nélkül is át tud jutni a túlpartra. Ennek modellje 
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könnyen megépíthető. Elméleti kérdés: a hajótest ideális elhelyezkedése (a parttal 
bezárt szög) 

Sokszor a helyszín adja a lehetőségeket: játszótér, kilátótorony, János-hegyi Libegő, 
Csillebérci kalandpark, Királyréti hajtánypálya. Szinte mindenhez kapcsolódóan lehet a 
diákok életkorának és fizikai tudásának megfelelő érdekes méréseket, fizika feladatokat 
kitalálni! 

 

MUNKAMÓDSZER-JAVASLAT 
A feladatok előkészítése a kulcs a sikerhez! A feladatlapokat előre ki kell dolgozni, a 

diákokat még az osztályteremben felkészíteni. A helyszíni adottságoktól függően javaslom a 
kis csoportos projekt munkamódszert. Így mindenkinek rész jut a munkából. Befejezésképp, 
esetleg már az iskolában, a csoportok az osztály előtt beszámolhatnak a feladatukról.   
 

A PÉLDA KEDVÉÉRT EGY KIDOLGOZOTT FIZIKA FELADAT: 

 
Szintmeghatározás barometrikus nyomásmérővel a János-hegyen, avagy határozd meg a 
Libegő felső állomása és a hegytető közötti szintkülönbséget. Eszközök: barometrikus 
nyomásmérő, milliméter-papír 

 

     
2. ábra. Házilag elkészíthető barometrikus nyomásmérő 

 

Feladatok: 
1. Ismerkedj a nyomásmérővel és találd ki hogyan működik! 

a) Hogyan változik a légnyomás, amikor felmászol egy hegytetőre? Mi az oka? 
b) Nullázzuk a barométert együtt! (A termoszon lévő szelepet ki kell nyitni, majd 

visszazárni!) 
c) Mit gondolsz, hogyan fog változni a folyadék szintje, ahogy felfelé mászunk a 

toronyban? Miért? 

 
 
 

 termosz 

szeleüvegc

folyad
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2. Kalibráld az eszközt 

a) A kilátótoronyban, az egyik ismertetőtáblán fel van tüntetve az egyes teraszok 
magassága. Írd fel ezeket a torony vázlat-ábrájára! 

b) Ahogy együtt megyünk fel a kilátótoronyba, minden teraszon olvasd le és 
jegyezd fel a barométer folyadékszint-különbségét! 

c) Készíts grafikont a folyadékszint-különbség és a magasságkülönbség 
összefüggéséről! (Kis szintkülönbségek esetén ez közel lineáris függvény.)  

 

 
3. ábra. Kalibrációs grafikon 

3. Határozd meg a kérdéses szintkülönbséget! 
a) Ahogy leérünk a Libegő felső állomásához, olvasd le a barométeren a 

folyadékszint különbséget. (Emlékezz, a hegytetőn nulláztuk az eszközt!) 
b) A grafikon segítségével számítsd ki a szintkülönbséget a hegytető és a Libegő 

felső állomása között. 
 

ZÁRSZÓ GYANÁNT 
 Szeretném a kedves kollégákat buzdítani, hogy mozduljanak ki a megszokott iskolai 
rutinból! Ha adódik lehetőség, vigyék a diákokat fizika témájú kiállításokra, rendezvényekre, 
valamint ne kíméljék a fáradtságot és merjenek belevágni egy-egy szabadban tartott fizika 
órába. A fentiek csak példák és egészen biztos vagyok benne, hogy kis gondolkodással 
minden gyakorló tanárnak lesz ötlete, hogy egy adott osztállyal, egy alkalmas helyszínen 
milyen fizika témájú méréseket, feladatokat lehet elvégezni. Higgyék el, megéri! 
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* * * 

 

TEACHING PHYSICS OUTDOORS 

ABSTRACT 
In order to raise interest in natural sciences and restore the universal approach towards the 
environment, it seems very desirable to move the traditional school scene of some physics 
classes out into open air. I would like to show the advantages of a class held in natural 
surroundings. I would like to give ideas and show examples for what a class held on the 
school backyard, in a nearby park, or indeed on top of a hill, in the middle of the woods or on 
the bank of a stream could be like. 
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BEVEZETÉS 
A közoktatás mai keretei között egyre hangsúlyosabb szerepet kapnak az iskolán kívüli 

aktivitások a természettudományok megismertetésében. Csoportunk megragad minden 
alkalmat arra, hogy a fizikát közel vigyük az emberekhez. A programokon gyakorlottabb 
bemutatók mellett jelentős szerepet vállalnak a tanárszakos hallgatók is. Gyakorlat közben 
tanulják meg, hogyan lehet megszervezni egy-egy ilyen eseményt, ami a középiskolai 
oktatásban például a projektnapok alkalmával is kamatoztatható. 

 

A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS NEVELÉS HELYZETE 
A TIMSS felmérésekben a tantárgyi attitűd vizsgálata is kiemelt jelentőségű. Tanulságos, 

hogy amíg a magyar tanulók tudásszint tekintetében nem teljesítenek rosszabbul fizikából, 
mint a többi természettudományból, addig kedveltség tekintetében meglehetősen rosszul 
teljesít a tantárgyunk [1]. 

A tanítási módszerek változtatásának szükségességére hívja fel a figyelmet a Rocard-
jelentés is. A 2007-es, EU-s szakértői csoport változtatási javaslatai közül néhány: 

 új pedagógiai módszerek megjelenése a természettudományos oktatásban, 

 nem frontális jellegű oktatási formák elterjesztése, tanulói aktivitás fokozása, 
team-munka hangsúlyozása, 

 a kísérletes megközelítések modern és olcsó formáinak megjelenítése, 

 leánytanulók érdeklődésének fokozott felkeltése, releváns módszerek kifejlesztése, 
sikeres női példák bemutatása, 

 civil szervezetek, családok, iskolán kívüli közösségek, tudásházak bevonása a 
természettudományos tárgyak oktatásába, 

 A differenciálás rugalmas, sok dimenzió mentén történő, változatos megoldása [2]. 
A Magyar Innovációs Szövetség is foglalkozik a magyarországi természettudományos 

oktatás helyzetével. Az általuk 2009 februárjában kiadott állásfoglalásban olvashatjuk az 
alábbiakat: 

„A gazdasági élet szereplőit aggodalommal tölti el a szakoktatás, a természettudományos 
és műszaki képzés magyarországi helyzete. Az oktatás e területein a nemzetközileg 
megfigyelhető, káros, a szakképzést és a természettudományos közoktatást érintő tendenciák 
Magyarországon fokozott mértékben jelentkeznek.... A diákok és a szülők túlnyomó része 
nem érti, hogy a matematika, a fizika, a kémia tantárgyak által kifejlesztett készségek, és 
ezekben átadott alapvető ismeretek nélkül a fiataloknak nincs esélyük a munkaerőpiacon, a 
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magyar gazdaságnak nincs esélye a világversenyben.” [3]. A természettudományos nevelés 
átalakítása megkerülhetetlen szükségletté vált. A tanulási környezet az iskolánál lényegesen 
tágabb területet foglal magába. Diákjainknak meg kell tanítani, hogyan szelektáljanak a 
feléjük áradó információk tömegében. A tananyagnak minél több ponton kell kapcsolódnia a 
hétköznapi tapasztalatokhoz, hogy ne párhuzamos valóság legyen az iskolai és mindennapi 
tapasztalat. A természettudományok általános megítélése, a szűkülő iskolai órakeretek miatt is 
minden lehetőséget meg kell ragadni az iskolán kívüli „tanításhoz”. Az emberekben meglévő 
természetes érdeklődést kihasználva rá lehet mutatni a tudomány szépségeire. Ezáltal nem 
csak esetleges leendő diákjaink, hanem azok szülei, nagyszülei is találkozhatnak a 
természettudományok érdekességével. 

A Szegedi Tudományegyetemen Fizika Szakmódszertani Csoportjában kiemelt szerepet 
kap a fizika népszerűsítése, iskolafalakon kívüli megjelenítése. A tanárszakos hallgatók, több 
alkalommal középiskolás diákok bevonásával megvalósított rendezvényeken mutatjuk meg 
kísérleteinket az érdeklődőknek [4]. Az elmúlt két év rendezvényeiből néhány: „A fizika 
színre lép” a Szeged Plázában 2007. november 10-én, Kutatók Éjszakája 2008-ban, 
Karácsonyi Kísérletek évente december utolsó tanítási hetének csütörtökén, akadályverseny 
az újszegedi ligetben a Csillagászat Éve alkalmából, interaktív kiállítás a Szegedi 
Füvészkertben a Víz Világnapja alkalmából. 

 

JÁTSSZUNK FIZIKÁT! 
2009-ben tizedik alkalommal került megrendezésre a „Játsszunk fizikát!” kísérletes 

verseny. Arra igyekszik ösztönözni az általános- és középiskolás diákokat, hogy fedezzenek 
fel néhány érdekességet a körülöttünk lévő világban. Három héten keresztül, hetenként 
közlünk három megoldandó feladatot. A résztvevőknek a feladatok megoldásait, a kísérletek 
körülményeit, az azokból származó tapasztalatokat és a jelenségek magyarázatát kell 
elküldeniük. A saját készítésű eszközök rajzai, fotói segítik a megoldások értékelését. A 
feladatsorok honlapunkon (http://titan.physx.u-szeged.hu/~modszertan/index.htm) a 
„Játsszunk fizikát!” gombra kattintva olvashatóak. Visszajelzések alapján 18 olyan egyetemi 
hallgatóról tudunk, akit az ezen a versenyen iskoláskorban szerzett élmények indítottak el a 
természettudományos pálya felé. 

 

TUDOMÁNY A PLÁZÁBAN?! 
A Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében 2007 novemberében a Szeged 

Plázában tartott bemutatónknak két fő része volt: a színpadon folyamatosan zajló bemutatók 
mellett bárki által kipróbálható kísérleteket is vittünk magunkkal.  

 
1. ábra. A vásárlókat is rá lehet venni egy kis fizikai játékra... 
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A színpadon gimnáziumi tanulók bevonásával hullámtani kísérletek kerültek bemutatásra; 
az anyagok extrém körülmények közötti viselkedését pedig folyékony nitrogén segítségével 
szemléltettük. A látogatók kipróbálhatták például a modellkísérletet, melyben gumilepedő és 
csapágygolyók segítségével szemléltetjük a bolygómozgás törvényeit, sétálhattak 
üvegcserepeken anélkül, hogy megvágták volna a lábukat, vizsgálhatták a folyadékok 
áramvezetésének jellegzetességeit, „táncoló mazsolák” segítségével képet kaphattak a relatív 
sűrűség fogalmáról, és annak változásáról is. 

 
2. ábra. A színpadi bemutató nézői a Szeged Plázában 

 

KUTATÓK ÉJSZAKÁJA 
A Kutatók Éjszakája 2008. őszi rendezvényén nyitott laboratóriumokban a látogatók 

egyszerű eszközökkel, játékokkal közvetlenül megtapasztalhatták a fizika jelenlétét és 
szépségét környezetünkben. 

 
3. ábra. Látogatók a szakmódszertani laborban Kutatók Éjszakáján 

Hogyan tehetjük láthatóvá a kozmikus sugárzást, mire jó az uborkatelep, milyen magasra 
pattan a labdapiramis legkisebb labdája, hogyan működik az esőérzékelő szenzor, az 
elektromos gyertya? A kísérletek során ezekre a kérdésekre is választ kaptak az érdeklődők. A 
sikeres kísérletezők például saját készítésű spektroszkópjukat magukkal is vihették. A 
tematikusan csoportosított kísérletek önálló elvégzéséhez írásos útmutatás és személyes 
segítség állt rendelkezésre. 
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Készítettünk egy értékelő lapot, melyen felsoroltuk a látogatók által kipróbálható 
kísérleteket, vendégeink pedig osztályozhatták azokat. Az 3. ábrán az egyik teremben a 
látogatók, a 4. ábrán értékelőlap, az 5. ábrán pedig az értékelések eredménye látható. Az 
értékelések alapján alakítani tudjuk a későbbi rendezvények programjait. 

kísérlet értékelés 
Házi készítésű spektroszkóp 1 2 3 4 5 
Ólomcsövek 1 2 3 4 5 
Uborkatelep 1 2 3 4 5 
Borvezető 1 2 3 4 5 
Mekkora a tüdőkapacitásod? 1 2 3 4 5 
Varázsdoboz? 1 2 3 4 5 
Varázsgyufa? 1 2 3 4 5 
A gázharisnya titka 1 2 3 4 5 
Az ezüsttojás 1 2 3 4 5 
Labdapiramis 1 2 3 4 5 
g-nél gyorsabban? 1 2 3 4 5 
Lépegető rugó 1 2 3 4 5 
Könyvszéthúzás 1 2 3 4 5 
Fogpiszkáló pokolgép 1 2 3 4 5 
Heki és a Rezonál-lak 1 2 3 4 5 
Mennyit bír el a pénzünk? 1 2 3 4 5 
Egyensúlyozó villák 1 2 3 4 5 
Valóban könnyebb a kóla 
light? 

1 2 3 4 5 

Valóban mindig kóla? 1 2 3 4 5 
Ablaktörlő modell 1 2 3 4 5 
Körömlakk-szivárvány 1 2 3 4 5 
Hogyan nyert ... 
Archimédesz? 

1 2 3 4 5 

Teafilter-rakéta 1 2 3 4 5 
A mobiltelefon többet lát? 1 2 3 4 5 
Hazugságvizsgáló 1 2 3 4 5 
Elektromos gyertya 1 2 3 4 5 
Plazmagömb 1 2 3 4 5 
Levitátor 1 2 3 4 5 
Vezet a fizika! 1 2 3 4 5 
Atomi erő mikroszkóp 
modell 

1 2 3 4 5 

Elektron-diffrakció 1 2 3 4 5 
Szikraeső és társai 1 2 3 4 5 
Igazi vagy hamis? 1 2 3 4 5 

 
4. ábra. Látogatói értékelőlap a Kutatók Éjszakája „A fizika nagyszerű, mert egyszerű” 

rendezvényének kísérleteihez 
 

Tanulságos, hogy a legnépszerűbb kísérlet a teafilter-rakéta készítése, ami a biztos 
sikerélmény mellett könnyebben érthető jelenséget mutat be, míg a „ragaszkodó ólomcsövek” 
kísérlet alacsonyabb pontszáma utal arra, hogy bár egyszerűnek tűnik a gyakorlott bemutató 
számára, a látogatók kevésbé voltak sikeresek a kivitelezésben, és a jelenség magyarázata sem 
izgalmas a fizikával kevesebbet foglalkozó laikusoknak. 
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5. ábra. A Kutatók Éjszakája kísérleteinek értékelése 

 

VÍZ VILÁGNAPJA 
A középiskolai fizika tananyagban nem szerepel a hidrosztatika. Így a Víz Világnapja 

alkalmából szervezett interaktív kiállítás és akadályverseny különösen fontos volt, hiszen 
olyan „csodákat” mutathattunk meg, amelyek az iskolában elő sem kerülhetnek. A Szegedi 
Egyetem szakmódszertani csoportjainak összefogása lehetővé tette azt is, hogy egymás 
mellett lehessen megmutatni a víz élettani szerepét, eróziós hatásait és a felületi feszültséget. 
Így látogatóink megtapasztalhatták, hogy nem tantárgyak szerint tagolva kell a tudományra 
tekinteni, az egyes diszciplínák ugyanazt a természetet vizsgálják, különböző nézőpontokból. 
Foglalkoztunk a felületi feszültséggel (Feszülő vízfelület), a hidrosztatikai nyomással (A víz 
ereje), és optikai jelenségekkel (Vizes optika). A 6. ábrán a látogatókra váró terem látható. 

 
6. ábra. Kiállítóterem a Füvészkertben 

100 ÓRA CSILLAGÁSZAT 
A „100 óra csillagászat” nemzetközi programsorozat keretében került megrendezésre az 

újszegedi Ligetben egy akadályverseny szegedi középiskolás diákok számára. A kitűzött 
feladatok között szerepelt modellalkotás is, melynek során a versenyzőknek a Napot, a Földet 
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és a Holdat szimbolizáló labdák segítségével kellett elmagyarázniuk, mi történik nap- illetve 
holdfogyatkozások alkalmával. Egy másik állomáson a rendelkezésre álló golyókból kellett 
kiválasztaniuk a bolygók méretarányos megjelenítőit. Az akadályverseny teljes feladatsora 
elérhető a Szegedi Csillagvizsgáló honlapján: 

http://astro.u-szeged.hu/ismeret/akadalyverseny/akadalyverseny2009.html [5] 

 
7. ábra. Versenyzők modellezik a napfogyatkozást az akadályversenyen 

 

ZÁRÓ GONDOLATOK 
A fizikát népszerűsítő tevékenységekbe csoportunk bevonja a szegedi középiskolákat 

(tanárokat, diákokat egyaránt), valamint a tanárszakos hallgatókat is. Szervezőként, 
lebonyolítóként fejlődik kísérletező készségük, könnyebben tudják kommunikálni 
természettudományos ismereteiket, megtanulják az innovatív pedagógiai módszerek 
alkalmazását. [6] A szakmódszertani képzés részeként az iskolán kívüli oktatási formákat is 
elsajátítják hallgatóink, ami elősegítheti az „új utak” szélesebb körű elterjedését is. 

 

IRODALOMJEGYZÉK 
1. Kopasz Katalin: Aktív tanulói eljárások a fizikatanításban (Szakdolgozat, SZTE, 

2007) 
2. http://ec.europa.eu/research/science-society 
3. Állásfoglalás a magyarországi természettudományos oktatás helyzetéről 

(2009.02.03.) www.innovacio.hu 
4. www.physx.u-szeged.hu/modszertan/ 
5. Kopasz Katalin, Papp Katalin, Szabó M Gyula, Szalai Tamás: „Üstökös az 

asztalon” Hogyan „főzzünk” csillagászati demonstrációs eszközöket? Fizikai 
Szemle, megjelenés alatt 

6. OKM Képzési és kimeneti követelmények, fizikatanár-szak (www.okm.gov.hu) 
 



Tartalmasan és érdekesen – Ami a korszerű tananyag mögött áll (szakmódszertan) 

433 

 

* * * 

OUTDOORS PHYSICS EDUCATION 

ABSTRACT  
Popularization of outdoors science plays an important role in our work in the Physics 
Education Research Group, operating at the Department of Experimental Physics, University 
of Szeged. In this paper, I present a selection of our activities related to this area. 
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VERMES MIKLÓS ÉLETÚTJA (1905-1990)  
Vermes Miklós, barátai, tanítványai és a fizikatanárok körében csak „Muki bácsi”, Sopron 

városában született 1905. április 3-án. Szülei postahivatalnokok voltak. A soproni evangélikus 
líceumban tanult, 1923-ban érettségizett. Tanulmányait Budapesten, az egykori Pázmány 
Péter Tudományegyetemen, az Eötvös kollégium tagjaként folytatta. 1928-ban szerezte meg a 
tanári diplomát matematika, fizika, és kémia szaktárgyakból. 1930-ban bölcsészdoktori 
oklevelet kapott. Az 1929-es tanévtől kezdve a Fasori Evangélikus Gimnáziumban tanított, 
melynek felszámolása után, 1952-ben helyezték át a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumba. A 
következő években számos középiskolai tankönyvet, tudományos-ismeretterjesztő cikket és 
tanári segédletet írt. 1949-től előadóként fizika tanár szakos hallgatóknak tart módszertani 
előadásokat az akkor már Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Közben gyakorlóiskolai 
vezetőtanárként hallgatókat készít fel a fizikatanítás művészetére. Idejének nagy részét az 
iskolában tölti, ha mégsem, akkor utazik. Imádta a természetet, kirándulás sem létezhetett 
kísérletezés nélkül. Muki bácsi mindent megtett, hogy egyéb művészetek iránt is felkeltse a 
tanulók érdeklődését. 1990. áprilisában még felköszönti a tanári kar születésnapja alkalmából, 
ahol Muki bácsi nemes egyszerűséggel bejelenti, hogy akkor ő most nyugdíjba menne. Még 
aznap éjszaka örökre eltávozik.  

Muki bácsi tevékenysége nem maradt díjak és kitüntetések nélkül. Számos elismerésben 
részesült (‘54 –Kossuth-díj, ‘61 – Mikola-díj, ‘73 – Eötvös-érem, ‘75 – Munka érdemrend 
arany fokozata, ‘79 – Apáczai Csere János-díj, stb.). Emlékének megőrzésére több alapítványt 
is létrehoztak, fizikaverseny és általános iskola is viseli nevét, valamint egy életrajzi könyv is 
megjelent róla [2-4]. Ha egy tanár pusztán jelenlétével és azzal a nem csekély áldozattal, hogy 
minden percét a tanításnak, tanítványainak és tanártársainak áldozza, ilyen hatást ér el; az egy 
példamutató pedagógusi életpálya méltó megkoronázásának tekinthető. 

És hogy hogyan is kell ezt csinálni?   

„A tanár ébresszen tiszteletet a természet dolgai és az emberi teljesítmények iránt, minden 
egyéb tisztelettel azután lesz, ami lesz.” 

         /Muki bácsi/  

IRÁNY A HÉV! 
A HÉV gyorsulásának mérése hagyományosan  

A hagyományos mérés a következőképpen zajlik. A gyerekek 2-3 fős csoportokba 
rendeződnek. Az első csoport a beérkező HÉV orrához áll, a többi csoport az elsőt követően a 
menetiránynak megfelelően, egyenlő távolságokra sorakozik fel. Amikor a HÉV beáll a 
megállóba, a csapatok (az első kivételével) előkészítik stoppereiket, majd amikor a HÉV 
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elindul, az első csoport egy hangos kiáltással jelzi azt. Ekkor a csapatok elindítják óráikat. Az 
órákat akkor állítják meg, amikor a HÉV elejét látják elhaladni maguk előtt. A távolság- és 
időadatokból megadható a mozgás út-idő, sebesség-idő és gyorsulás-idő grafikonja.  

A HÉV mozgásának vizsgálata a VideoPoint programmal 
A VideoPoint [5] egy számítógépes kiértékelő program, mely képkockákra bontja a 

kiértékelni kívánt videót. A képeken megjelölhetjük egy mozgó tárgy adott pontját (pl.: a 
HÉV ablakát). A program – ismerve az eltelt időközöket és a pixelekben mért távolságokat – 
különféle grafikonokat tud elkészíteni (út-idő, sebesség-idő, gyorsulás-idő). Egy 
távolságegységet megadva, a program a pixelértékeket távolságokká tudja konvertálni. 

 
1. ábra. A HÉV gyorsulásának mérése 

A mellékelt kép (1. ábra) a kiértékelés egy fázisát mutatja. A HÉV egy ablakának 
mozgását követtük végig. A piros pontok ennek helyzetét mutatják az egyes képeken. Ismerve 
két egymást követő kép közt eltelt időt (ez előre kiválasztható a programban), valamint 
megmérve a megtett utat, ábrázolható az út-idő grafikon. A program a két egymást követő 
mérési pont, út- és időkülönbségeiből az adott intervallumra vonatkozó átlagsebességeket 
(vátl=∆s/∆t) számolva készíti el a sebesség-idő grafikont. A 2. ábra a kapott s(t) illetve v(t) 
grafikonokat mutatja. Ezen utóbbinál, az ábrázolt pontok jó közelítéssel egyenes mentén 
fekszenek. Az egyenes meredeksége a=0,35 m/s2 , ami megadja a hév kezdeti gyorsulást.  

 
2. ábra. Az induló HÉV út-idő és sebesség-idő grafikonjai 
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AZ 1983. ÉVI EÖTVÖS-VERSENY 1. FELADATA 
Egy L=1,528 méter hosszú pálcát vízszintes helyzetből, h1=2,164 méter magasságból 

elejtünk (3. ábra). Esés közben a pálca baloldali vége rugalmasan ütközik egy h2=1,364 méter 
magasságban levő szegbe. Az ütközéstől számítva mennyi idő múlva éri el a pálca jobboldali 
vége a talajt (g=10m/s2)? 

3. ábra. Szeggel ütköző pálca (Eötvös-verseny, 1983) 

A feladat megoldásához felhasználjuk az energia-megmaradás törvényét és az 
impulzustételt. Továbbá a forgómozgásra és a hajításra vonatkozó összefüggéseket. A 
megoldás érdekessége, hogy a pálca éppen akkor éri el a talajt, amikor függőleges helyzetbe 
ér [1]. A jelenséget videofelvételre rögzítettük. A 4. ábrát az egymást követő képkockák 
„összemásolásából” kaptuk, amely ezáltal mutatja a pálca időbeli mozgását. A képről 
leolvasható, hogy a becsapódás valóban közel derékszögben történik.  

 
4. ábra. A pálca tömegközéppontjának mozgása a szeggel történő ütközés után 

 
A pálca további mozgásának vizsgálata 

Két képkocka közt Δt=40ms idő telik el. A képeken lévő skála segítségével leolvashatók a 
megtett távolságok. Ezekből megadható a tömegközéppont és a momentán centrum mozgása, 
a nehézségi gyorsulás értéke és a forgás szögsebessége [1]. 

A pálca kezdetben szabadesést végez, tömegközéppontja függőlegesen lefelé mozog. 
Számítások szerint az ütközés pillanatában a tömegközéppont sebessége (tökéletesen 
rugalmas ütközés esetén) a szabadesés következtében elért v1-ről  v2=v1/2-re csökken. (Itt 
feltételeztük, hogy az ütközés során csak függőleges irányú erők léphetnek fel.) Ezt követően 
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a pálca tömegközéppontja ezzel a v2 kezdősebességgel függőleges lefelé hajítást végez (vagyis 
tömegközéppontja vízszintes irányban nem mozdul el). Közben az egész bot állandó ω 
szögsebességgel forog a tömegközéppont körül; majd a talajjal való ütközés után a ferde 
hajítás pályaegyenletének megfelelően parabola alakú pályán fog mozogni. Mindez jól látható 
a videofelvételből készített képeken is.  

 

   
 

5. ábra. A tömegközéppont mozgása az első talajra érkezés után 

 

„UGRÁLÓ BÉKA ÉS KÉMÉNYSEPRŐ”  
Az „ugráló béka” (6. ábra) egy kis figura, melynek talpa egy rugóhoz erősített 

tapadókorong. A rugó másik végén egy kis műanyag korong van. Ha a békát lenyomjuk, a 
rugó összenyomódik, amíg a tapadókorong a műanyag lapra nem ragad. A tapadókorong az 
elengedést követően csak rövid ideig bírja ott tartani a szerkezetet, majd elereszti, és az a 
magasba ugrik. 

  

 
6. ábra. „Ugráló béka” 

 Muki bácsi rendszeresen elvégezte ezt a kísérletet a diákjaival. Lemérték, milyen 
magasra ugrik a béka, és meghatározták belőle az elindulás kezdősebességét. A részletek 
pontos megértéséhez további vizsgálódásokat végeztünk [1]. 
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Az elválás pillanatában fennálló kezdősebességet „fénykapus módszer”-rel mértük meg (7. 
ábra). A fénykapuk interfészen keresztül csatlakoznak a számítógépre. Egy időmérő program 
segítségével megmértük, hogy a két fénykapu közt mennyi idő alatt halad át a rugó által kilőtt 
test. Lemérve a két fénykapu távolságát, megkapjuk a keresett sebességet. A sebesség és az 
elért emelkedési magasság értékeiből az is kiderült, hogy a folyamat során a kezdeti (rugóban 
tárolt) energia nagy része disszipálódik. 

 

 
7. ábra. Fénykapus mérés („Ugráló kéményseprő”) 

A vizsgálat során azzal is szembesültünk, hogy nem minden esetben tekinthetünk el az 
alapzat tömegétől. Erre kerestünk elfogadható magyarázatot. Ezért a szerkezetet úgy 
modelleztük, mintha két különböző tömegű testet kapcsolna össze egy ideális rugó (8. ábra). 

A két testre felírhatók a mozgásegyenletek. Ezek megoldása szerint az M tömegű test (L - 
x0) amplitúdóval rezeg L nyújtatlan állapota körül. Az energia ebben a folyamatos, emelkedés 
közbeni rezgésben disszipálódik. Azonban, ha a rugó csillapítása nagy (mint a mi 
esetünkben), akkor ez már a folyamat elején, – a közegellenállás és a rugót közrefogó csőben 
történő súrlódásos mozgás következtében – elvész. Ilyen esetekben a rezgés nagyon hamar 
lecsillapodik, és a rugó két végén levő testeknek azonos lesz a sebessége. 

 

 
8. ábra. A rugó által kifejtett erők 

Felhasználva az impulzus megmaradásának tételét az indulás után rövid idő elteltével elért 
közös sebességek hányadosa: vk

M / vk
m = M / m , ahol a felső index azt jelöli, hogy az indítás 

során melyik test volt a faltól távolabb. Eredményünk megfelel annak a tapasztalatnak, 

N 
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miszerint ha a játéknak a műanyag talpa van a talajon, és úgy nyomjuk össze, akkor sokkal 
magasabbra pattan, mintha a (jóval nehezebb) feje tetejére állítva indítjuk el. 
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SELECTED EXPERIMENTS AND PROBLEMS, IN 
MEMORIAM: MIKLÓS VERMES 

ABSTRACT 
In this paper we selected some of the experiments and exercises that were often presented by 
the famous Hungarian teacher, Miklós Vermes’ (uncle Muki) at different nationwide 
competitions. We checked the solution of some exercises via experiments. Some were extended 
with more contentual, technical and pedagogical ideas. Beside the usage of up-to-date 
physics equipments, we tried to strengthen the pedagogical aspect of the practices, in order to 
show how physics classes could be renewed by these modern methods. 
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BEVEZTÉS 
A feladatmegoldás a fizikai gondolkodás igazi iskolája. Az órákon bemutatott kísérletek, a 

megtanult törvények és az azokat matematikailag leíró formulák a feladatmegoldás során 
válnak „élővé”, alkalmazhatóvá. A szokásos feladatok rendszerint felidéznek egy jelenséget, 
elmondanak egy történést, közölik megoldáshoz szükséges adatokat és felteszik a kérdést.  Az 
első lépés a feladatmegoldás során a szituáció megértése és a kérdést értelmezése. Ezután 
jöhet felismert probléma és a fizikában tanultak összekapcsolása, a megoldáshoz vezető 
formulák felírása és a számítások elvégzése. A diákok többségének – még középiskolában is -
a szövegértéssel, illetve értelmezéssel van az alapvető nehézsége. A fizikai feladatmegoldás 
azért nehéz, mert nem tudják elképzelni a szituációt, világosan átlátni, mi annak a fizikai 
lényege, illetve az ismert adatok felhasználásával, hogy lehet megadni a választ a kérdésre.  . 
Ha ezek megvannak, jöhetnek a formulák és a matematikai számolás.  Sajnos a jó diákok sem  
mindig járják ezt az utat. A jó matematikusok gyakran fizikai tartalom nélkül formálisan 
okoskodnak. Ők a megadott adatok alapján keresik a megfelelő formulákat majd elemi 
matematikai rutinnal megoldják az egyenleteket. Ez a módszer a közepes nehézségű példákig 
látszólag eredményes, de a fizikai gondolkodáshoz nem visz közelebb.  

Az elmondottak alapján érdemes átgondolni a feladatállítás olyan új formáit, ami 
lényegileg köti a fizikai problémát a konkrét valósághoz. Ilyen lehetőség több van, de közéjük 
sorolhatók a fotókhoz, videofelvételekhez kapcsolt feladatok is. A következőkben néhány 
feladat példáján szeretném bemutatni a feladatkitűzésnek ezt a nem szokványos lehetőségét.  
 

KVALITATÍV FELADATOK  
 
1. Mozgások, vonatkoztatási rendszer (7. évfolyam) 

 
Feladat: 
      Az alábbi fotón ugyanaz az autó látható, de a fénykép elkészítésének módja más volt.  
  

- Figyeld meg az  A.) képet! Mire következtetsz abból, hogy az autó a fotón elmosódott? 
- Vajon hogy készült az első fotó? (Próbálj meg a következő  órára magad is ilyen képet 

készíteni!) 
 

- Mi a véleményed, a B.) fotón látható kép készítésekor mozgott vagy állt az autó? 
Válaszodat indokold! 

      -     Vajon hogy készülhetett a felvétel? 
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A kérdés egyéni megválaszolása után a megoldások részletes frontális megbeszélése 
következhet. Megbeszéljük, hogy az elmosódottság a fotón azt jelzi, hogy a felvétel ideje alatt 
a kamera és a tárgy egymáshoz képest mozgott. A fényképezőgép jelenti a vonatkoztatási 
rendszert. Az első képen a kamera maga nem mozog, amit a háttérben álló fák élessége jelez. 
Az autó képe elmosódott, tehát az autó a kamerához képest mozog. A második fotón az autó 
képe éles, de a háttér elmosódott. Az autó a kamerához képest nem mozog, de a háttérből a 
kamera mozgására lehet következtetni. Az autó tehát a mozgó kamerához képest áll, azaz 
maga is mozog.   

(Természetesen a megbeszélés során érdemes megtárgyalni az expozíciós idő problémáját 
is, ezzel is segítve a saját fényképek elkészítését. A gyerekek általában mobil telefonnal 
fényképeznek, ennek expozíciós ideje kb….., ez azt jelenti, hogy csak gyorsan mozgó autóról 
készült kép lesz látványosan elmosódott. Készíthetünk olyan képet esti szürkületben, ahol az 
autó lámpái fénycsíkot húznak. A fénycsík hosszát a fotón lemérve és a fotón lévő ismert 
hosszúsághoz viszonyítva, a zársebesség ismeretében meghatározható az autó sebességének 
értéke is.) 

 

2. Szórólencse fénytörése (8. évfolyam) 
 
Feladat: 

A napfényben a szemüveg árnyéka érdekesen jelenik meg a mögötte lévő falon.   
- Vajon „közellátó” vagy „távollátó” beteg szemüvegéről van szó? Hogyan magyarázható 
a lencsét környező világos kontraszt?” 
 

A képet figyelve feltűnik, hogy az átlátszó lencse 
alatt az ernyőn sötétebb árnyékot látunk, tehát a 
lencsén áthaladó fény nem jut a lencse mögötti 
ernyőre, hanem fényes kontúrt adva az árnyéknak 
szóródik a lencse széle felé. A szemüveg tehát 
homorú lencsét tartalmaz, azaz gazdája rövidlátó.  
(Természetesen szóbeli megoldást a 
sugármeneteket feltüntető magyarázó rajzzal is 
érdemes kiegészíteni.) 
 

A.) B.) 
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KVANTITATÍV FELADATOK   
 
3. Az égbolt látszólagos forgása  (7., 9. évfolyam) 
 

Feladat: 
Az internetről származó képet a csillagos égről készítette a 
fotós. A kamerát állványra rögzítette és a gép zárszerkezetét 
hosszú időre nyitva hagyta.  
 

- Értelmezd a képen látottakat!  
- Becsüld meg a fotó alapján, hogy mennyi lehetett a 

fényképfelvétel készítésének az ideje! 
 

Az értelmezés nem nehéz, hiszen szépen látszódik az égi 
pólus és a közvetlen közelében lévő  Sarkcsillag, A Föld 

tengely körüli forgásának következményeként a csillagok körkörös látszólagos mozgást 
végeznek az égi pólus (Sarkcsillag) körül. A hosszú expozíciós idő alatt a csillagok 
mozgásának nyomvonalát mutatja a kép. A fényesebb csillagok mozgásívét figyelve 
megállapítható, hogy azok kb. negyed-kört formáznak. Ha a teljes körbefordulás ideje 24 óra, 
a negyed-kör megtételéhez 6 óra kell, a fénykép felvételének ideje kb. 6 óra.  

(Nagy élmény a gyerekeknek, ha a bemutatott képhez hasonlót magunk is készítünk, 
hagyományos filmes fényképezőgéppel, amivel tetszőleges hosszú expozíciós idők is 
beállíthatók.) 

 

4. Kétkarú emelő (7., 9. évfolyam)  
 
Feladat: 

 „Kati és Klári ikrek, úgy hasonlítanak egymásra, mint két tojás. Természetesen tömegük 
is egyformán 36 kg. A mérleghintára úgy ültek fel, hogy nagymamájukat 
kiegyensúlyozzák. 
- A fotó alapján határozd meg a nagymama súlyát!” 

 

 
A mérleghinta egyensúlyának egyik feltétele, hogy az erők forgatónyomatékai egyenlítsék 

ki egymást. A forgatónyomaték–egyenlet elvileg egyszerűen felírható, de általános iskolás 
szinten nehéz átlépni azon a problémán, hogy erőkar-adatokat nem ad meg a feladat, csak a 
lányok súlyadatait ismerjük. Rá kell jönni, hogy az erőkarok fotón elvégezhető relatív mérése 
is elegendő a megoldáshoz. Ezután a mérés vonalzóval elvégezhető és a feladat megoldható.   

360Nk1 + 360Nk2 = Gnagymamak3. 
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Az  egyenlet és az adatok felhasználásával a nagymama súlya kb. 580 N. 
 (A fotón végzett hosszúságmérés sem egyszerű feladat a tanulóknak. Zavarja őket, hogy 

képen nem látszik egyértelműen és pontosan hol van a gerendán ülők súlyerejének pontos 
támadáspontja.  A becsléshez önállóság, bátorság kell, amit a tanárnak bíztatással kell 
erősíteni) 

4. A rugó erőtörvénye, erőmérés (7., 9. évfolyam) 
 

Feladat:  
A képen látható rugók egyformák, a bal oldali rugóra 20 g tömegű testet akasztottunk, a 
mellette lévő rugó nyújtatlan. 
 
- Határozzuk meg a fotón látható többi test tömegét! 

 
A feladat a fotón végzett méréssel oldható 

meg. A méréshez célszerű berajzolni a 
fényképre a nyújtatlan rugó hosszát jelző 
vízszintes vonalat. Ettől a vonaltól mérjük a 
különböző módon terhelt rugók megnyúlását.  
Jelölje x0 az első rugó megnyúlását az ismert  
m0 = 20g tömeg hatására. Mivel a rugó 
megnyúlása arányos a ráakasztott test 
tömegével, és valamennyi rugó egyforma, a 
tömegek aránya a megnyúlások arányával 
egyezik meg, azaz  

0 0

2 2

x m
x m

 . 

A fotón elvégezve a méréseket, a számítás minden terhelésre elvégezhető. A kapott 
eredmények rendre: 32,2 g, 47 g és 9,3 g. 

Természetesen a feladat egyszerűen megoldható grafikusan is. A koordinátarendszer 
függőleges tengelyen ábrázoljuk a fotón mért megnyúlások értékét cm vagy mm 
egységekben, a vízszintes tengelyen tömeget gramm egységekben. Berajzoljuk az első rugót 
jellemző pontot (megnyúlás - m0 értéket, majd ezt összekötjük az origóval. A kapott egyenes a 
rugókra jellemző megnyúlás-tömeg kapcsolatot jelzi. A függőleges tengelyre felvitt 
megnyúlás értékekhez tartozó tömeg értékeket a grafikonról olvashatjuk le. 

A feladat megoldása során a legnehezebb a diákok számára az, hogy a nem ismerik a 
megnyúlások valódi értékét.  

 

5. Kinematika, mozgás a lejtőn (felkészítés érettségire) 
 

Feladat: 
A képen 1 méter hosszúságú lejtőn leguruló golyó képét láthatjuk 4 különböző helyzetben 
A kép – ún. „stroboszkópos felvétel”- úgy készült, hogy az állványra rögzített kamerával 
ΔT =0,375 másodpercenként megismételtük ugyanazon kép exponálását. Az egymást 
követő felvételek rögzítik a lejtőn mozgó golyó aktuális helyzetét. Egy-egy felvétel 
készítésének ideje (az ún. expozíciós idő)  t =0,05 másodperc volt.  
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- Becsüljük meg a golyó pillanatnyi sebességét az egyes helyzetekben! 
- Igazoljuk, hogy a golyó a lejtőn egyenletesen gyorsuló mozgást végez!  
- Határozzuk meg a golyó gyorsulását! 
 

 
A mozgó golyó a fotón egyre 

elmosódottabb, azaz a golyó egyre 
gyorsabb, a változatlan expozíciós idő 
alatt egyre jobban elmozdul. Az 
expozíciós idő kicsi, ezért a golyó s  
elmosódottságának mértékéből 
következtethetünk a pillanatnyi 
sebességére, azaz  

0 05pill
sv

, s


  . 

A feladat megoldásához s  értékét a golyó minden helyzetében meg kell határozni a 
fotón.  (A diákoknak rá kell jönni, hogy s  értékét úgy határozhatják meg, ha a golyó 
elmosódott képének lejtővel párhuzamos hosszából levonják a golyó lejtőre merőleges 
méretét (azaz a golyó átmérőjét). A hiteles méreteket a arányítással kapjuk meg. (A hosszúság 
mértékét a fotón a lejtő hossza (1m) adja meg. A pontosabb méréshez a fotót érdemes 
kivetíteni.)  A golyó fotó alapján meghatározott elmozdulásait és az ezekből adódó pillanatnyi 
sebességeket a táblázat mutatja.  

S (CM) 0,8 2,2 3,7 5,3 

VPILL 

(CM/S) 

16 44 74 106 

A mozgásról úgy bizonyíthatjuk be, hogy egyenletesen gyorsuló, ha ábrázoljuk a 
pillanatnyi sebességeket az idő függvényében. Tegyük fel, hogy a golyó elindulásától 
számítjuk az időt! Ekkor az első golyópozícióhoz T0  idő tartozik, a következőhöz  

0T T   , a harmadikhoz  0 2T T  , az 
utolsóhoz 0 3T T  .  (A számítógépes 
adatfeldolgozás és ábrázolás okán tegyük fel, 
hogy a valójában ismeretlen  T0 =1, ΔT =0,375 
s )  A golyó mozgását jellemző sebesség – idő 
grafikont az ábra mutatja. 
 

A mérési pontokra egyenes illeszthető, azaz 
a golyó bizonyítottan egyenletesen gyorsulva 
mozog a lejtőn. Az egyenes meredeksége a 

megadja a gyorsulás értékét   20 75 ma ,
s

  

Az egyenes tengelymetszetéből (v=0) a T0 valódi értéke határozható meg. Esetünkben a 
golyó  0,2 másodperccel az első fotózás pillanata előtt indult el. 

Megjegyzés: 
A fotó kiértékelése kapcsán - érettségire készülve - dinamikai kérdés is felvethető. A lejtő 

szöge a fotóról leolvasható, értéke kb. 150 , a várt lejtő menti gyorsulás értéke ennek alapján:  
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015 2 29g sin ,   m/s2 lenne . A fotó kinematikai kiértékelésével kapott gyorsulás  ennél jóval 
kisebb. A probléma kvantitatív feloldása a jelen érettségi követelményeket (forgómozgás, 
gördülés nem anyag), kvalitatív szinten azonban megtehető és szemléletformáló is.  

 

ÖSSZEGZÉS 
A fotók alkalmazása új lehetőségeket teremt a feladatkitűzésben. Vizualitásával közelebb 

hozza a fizikát a mindennapi élethez, jelenségekhez. Az alkalmasan készített fotó nem csak a 
jelenség elképzelésében segít, de számításos feladatok kiindulópontja is lehet, ha pl. a 
szükséges adatokat a fotón elvégezhető méréssel kell meghatározni a diáknak.  

A bemutatott néhány feladattal a lehetőségeket kívántam illusztrálni. Különösen a 
mechanika és az optika jelenségei alkalmasak a fotós feladatokhoz, mérésekhez. Tanítási 
munkám során használom ezeket a feladatokat.  Úgy látom a tanulók érdekesebbnek találják 
ezeket, mint a szokásos példatári feladatokat és szívesen foglalkoznak velük. Tapasztalataim 
szerint a diákok először tanácstalanul állnak a szokatlan példák előtt, de hamar megértik a 
lényegét. A nehézséget általában az a bizonytalanság adja, hogy vajon jó-e a fotóról több-
kevesebb pontatlansággal leolvasott adat a számításhoz?. A fizikatanítás szempontjából ez a 
kis bizonytalanság kifejezetten hasznos, mert felhívja a figyelmet a hibára, ami a szokványos 
feladatok megadott értékeivel számoló diákokban nem tudatosodik. A módszer 
eredményességének felmérésére a továbbiakban részletes vizsgálatokat tervezek általános 
iskolai és gimnáziumi diákcsoportokkal. 

 

KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS 
Szeretném megköszönni Juhász Andrásnak, témavezetőmnek a cikk megírásában nyújtott 

segítségét, értékes tanácsait. 

 
 

* * * 
 

CONNECTING EXPERIMENTS AND EXERCISES BY MEANS 
OF PHOTOS 

ABSTRACT 
In physics education we often hear the opinion of our students and colleagues, that our 
subject is fine, the experiments are interesting, but numeracy exercises make it too abstract 
and difficult. To make the judgement of the subject better, we had to connect problem solving 
with everyday phenomena and experiments. Unfortunately in the classroom we can 
demonstrate just a few phenomena, and experimenting needs a lot of time. However photos 
and film illustrations can help us to solve qualitative and quantitative problems. Furthermore 
a well-made photo or film is more than an illustration, it is a document of an experiment. In 
my paper I would like to give some examples to illustrate, how photos and films can be used 
in problem solving. 
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DEMONSTRÁCIÓS- ÉS TANULÓKÍSÉRLETI ESZKÖZÖK 
KÉSZÍTÉSE 

Szendreiné Boncz Ildikó 
Nyugat-magyarországi Egyetem, Savaria Egyetemi Központ, Fizika Tanszék 

az ELTE Természettudományi Kar PhD hallgatója 
bonczildiko@gmail.com 

 
 

BEVEZETÉS 
Az általános- és középiskolai oktatás jelenlegi helyzete olyan anyagi lehetőségeket jelent, 

hogy a legtöbb iskolában nincs anyagi keret kész kísérleti eszközök megvásárlására. 
Eszközgyártáshoz ezért olyan anyagokat használunk, amelyek szinte „ingyen” 
rendelkezésünkre állnak. Sok kísérletünkhöz elhasznált fénycsöveket alakítunk át oly módon, 
hogy üvegcsőnek használhassuk őket. Természetesen a csövek végére esztergályozott 
műanyag profilokat kell megfelelő módon csatlakoztatni. Az esztergálható műanyag, az 
esztergályos munkája, valamint a csövek csatlakoztatásához használt műanyag cső az, ami 
pénzbe kerül. 

Hagyományaink szerint sok hallgatót sikerült aktivizálni olyan tanulókísérleti, illetve 
demonstrációs eszközök készítésére, amelyeket tanári munkája során majd alkalmazni tud. 
Ezek nagy része a tanszéken maradt, s a mi munkánkat segíti, de készültek olyan eszközök is, 
amelyet a hallgató már annak az iskolának készített, ahol a későbbiek során tanárként 
helyezkedett el. 

 

A FÉNYCSÖVEK ELŐKÉSZÍTÉSE 
A fénycső egyik végén megbontjuk az elektromos csatlakozást, majd az izzószálat tartó 

üveget összetörve a fényport egy meghosszabbított üvegmosó kefével kisöpörjük. A maradék 
fényport vízkőoldó segítségével lehet eltávolítani. Ezután a cső másik végét is megbontjuk. A 
csöveknek ezt követően le kell „vágni” a végét. Ezt úgy tehetjük meg, hogy a csövet egy 
helyen megkarcoljuk, és ezen a helyen egy forrasztópákára megfelelően hajlított rézhuzallal 
melegítjük. A fénycső itt elpattan és leválik. A csövek végét ezután a célnak megfelelő 
esztergályozott műanyag idommal látjuk el, amit FBS szilikonkaucsukkal, vagy 2 
komponenses ragasztóval rögzítünk. Az esztergályozás helyettesíthető úgy is, hogy egy 
40 mm átmérőjű vízvezetékcsőből megfelelő hosszúságút darabot vágunk, és felmelegítés 
után a cső végére húzzuk. A melegítés kemencével, grillsütővel megoldható. 

A továbbiakban nézzünk néhány példát, hogy mechanika és elektromosságtan témakörben 
milyen kísérletekhez használható az így elkészített üvegcső! 

 

CARTESIUS-FÉLE BÚVÁR 
Egy kis kémcsőbe annyi vizet öntünk, hogy ha befogott nyílásával lefele fordítva vízzel telt 

üvegcsőbe tesszük, akkor éppen lebegjen a vízben. A vizet tartalmazó üvegcső felső végén 
található gumihártyát megnyomva a vízben tovaterjedő nyomás összenyomja a kis kémcsőben 
levő levegőt, a felhajtóerő csökken, ezért az előbb még lebegő búvár lesüllyed. Az eszköz 
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előnye, hogy a fénycső hossza miatt a jól elkészített búvár a gumihártya levétele után lent 
marad a cső alján. A gumihártyát visszahelyezve a nyomást csökkenthetjük, de lehet 
infralámpával is melegíteni a búvárban lévő levegőt, ekkor is ugyanúgy nő a felhajtóerő, s a 
búvár felemelkedik. A leglátványosabb egy rövid ideig nemlineáris hatásnak, kitenni az 
eszközt, amit pl. az asztalra csapással érhetünk el. Az így létrehozott nyomásváltozás 
következtében a búvár ugyancsak a felszínre kerül. A gumihártya helyett egy „injekciós 
fecskendőt” is csatlakoztathatunk a fénycső felső végéhez, amelynek segítségével bizonyos 
határok között a nyomás könnyen változtatható. 

 

HULLÁMHOSSZ MÉRÉSE 

1. ábra. Hullámhossz méréshez használt csövek illesztése 

Hullámhossz mérésénél a bemutatás előnye ismét a csövek hosszúságában rejlik. A 
demonstrációhoz két, különböző átmérőjű fénycső szükséges. A vastag fénycsőnek csak az 
egyik végét alakítjuk ki műanyagidommal, a másik, alsó végére célszerű valamilyen talpat 
ragasztani. A vékony fénycső mindkét végét megbontjuk, majd műanyagprofillal 
megerősítjük. A felső végére olyan idom kerül, ami megakadályozza, hogy a vastag csőbe 
belecsússzon. A vastag csövet vízzel megtöltve (kb. 10 cm híján) beleengedjük a vékony 
csövet. Ismert frekvenciájú hangvillát rezgésbe hozva, a vékony cső nyílásához tartjuk. A 
csövet lassan felfelé húzzuk, megvárjuk, amíg a vízszint a két csőben a viszkozitás miatt 
kiegyenlítődik. Az eszköz a megfelelő hossz megléte miatt alkalmas arra, hogy három 
különböző helyen tapasztaljunk rezonanciát. Rezonancia esetén a vékony csőben a 
levegőoszlop hossza λ/4, 3λ/4, 5λ/4; ezért az első és az utolsó hosszúság különbsége a hang 
hullámhosszával egyenlő. A kísérletet elvégezhetjük különböző frekvenciájú hangvillákkal is. 
A hullámhossz és a frekvencia ismeretében meghatározhatjuk az adott feltételekhez kötött 
hangsebességet. Célszerű mérést végezni télen, ill. nyári időben is. 

 

KÖZEGELLENÁLLÁS DEMONSTRÁLÁSA, METRÓSZÉL 
 
 

 
 

 
 

 
Két vastagabb üvegcsövet megfelelő bilincsekkel összefogunk azért, hogy a különböző 

alakú testekre ható közegellenállást egymáshoz viszonyítva tudjuk vizsgálni.  

2. ábra. Közegellenállás vizsgálata 
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Bemutatáskor ejtsünk Kinder-tojásban található félgömbbel zárt hengereket! A lefelé 
nyitott kis ejtőernyő előbb eléri az állandó sebesség határát, mint a másik.  

Jelen körülmények között az eső testek körül a levegő áramlása turbulens, ezért a 
közegellenállási erőt a következő kifejezés adja: 

 2

2
1 vqcF    (1) 

ahol q a haladási irányra merőleges legnagyobb keresztmetszet, ρ a levegő sűrűsége, v a test 
sebessége, c az alaki együttható. A közegben eső testekre a nehézségi erő, a felhajtóerő és a 
közegellenállásból származó erő hat. Egyenletes haladáskor ezek eredője nulla. A felhajtóerő 
a levegő sűrűsége miatt kicsi, ezért ez az erő a másik kettő mellett elhanyagolható, tehát 
egyenletesen akkor fog haladni a test, ha a közegellenállási erő a nehézségi erő nagyságával 
egyenlő. 

A közegellenállás vizsgálatához kúpokat, gúlákat, hengereket, ikozaédert ejtünk, 
amelyeket papírból készíthetnek el a tanulók. Ugyanolyan alakú, különböző tömegű testeket 
pl. dupla papírréteg alkalmazásával érhetünk el. Érdekes tapasztalatot szerezhetünk akkor, ha 
a csövek alsó nyílását különböző területű idomokkal zárjuk le, tehát megakadályozzuk a 
metrószél kiáramlását a cső alján. Az ejtett test alatti térrészben megnövekedett nyomás 
látványosan megnöveli a közegellenállást. Műanyag testeket ejtve vizsgálhatjuk a jelenséget 
különböző sűrűségű folyadékokban is (pl. édes víz, sós víz). A cső hossza miatt, ill. a 
megfelelő test kialakításával elérhető, hogy mérni tudjuk az állandó sebességet is.  

 

FORGÓMOZGÁS VIZSGÁLATA FÜGGŐLEGES TENGELY KÖRÜL FORGÓ 
RENDSZERBEN NYUGALOMBAN LÉVŐ VÍZBEN 

3. ábra Forgó mozgás vizsgálata 

Egy vastag csövet egyik végén lezártunk, a másik végét zárhatóra alakítottuk ki. A csőbe 
két összetapadt, téglalap alakú applikációs mágnest és egy parafa dugót helyeztünk. A dugóba 
előzőleg egy akkora kis mágnesrudat ragasztottunk, hogy még ússzon a víz felszínén. A 
csövet ezután megtöltöttük vízzel, majd zártuk a másik végét is. Az üvegcső közepét 
lombikfogóval úgy fogtuk meg, hogy a lombikfogót centrifugagépbe befogva az üvegcsövet 
vízszintes síkban, függőleges tengely körül forgatni tudjuk. Mágnesrúddal úgy állítjuk be a 
kis mágnest és a parafa dugót, hogy kb. a tengely és a cső vége között a felezőpontban, a 
tengely két különböző oldalán helyezkedjenek el. A csövet megforgatva azt tapasztaljuk, 
hogy a parafa dugó a forgástengely felé (befelé) mozdul el, míg a kis mágnes a 
forgástengelytől távolodik (kifelé). A mágnes sűrűsége nagyobb, a parafa dugó sűrűsége 
kisebb, mint a víz sűrűsége, azért a parafa henger „felfelé”, a mágnes” lefelé” gyorsul. A 
feladat már középiskolában is szerepelhet, de a látvány megéri, hogy foglalkozzunk a 
bemutatásával is. A gyorsuló folyadék belsejében a nyomás a forgástengelytől távolodva 
növekszik. Ez azt jelenti, hogy a folyadék belsejében levő testnek a cső külső vége van „lent”, 
és a tengelynél van „fent”. 
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Levezethető, hogy ha a test sűrűsége nagyobb, mint a vízé, akkor a víz nem tudja 
biztosítani a körpályán történő mozgást, a test kifelé gyorsul, a cső végéig. Ha a test sűrűsége 
kisebb, mint a vízé, akkor a víz nagyobb erőt fejt ki a középpont felé, mint a körmozgáshoz 
szükséges centripetális erő, tehát a test a tengely felé gyorsul. 

 

TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK MECHANIKA TÉMAKÖRBEN A FÉNYCSŐ 
FELHASZNÁLÁSÁRA 

 
Az üvegcsövet felhasználhatjuk sok más kísérlethez is, pl. a gáz nyomásának mérése, 

folyadék kiáramlásának vizsgálatára kis nyíláson Torricelli tétele alapján, lejtőn leguruló 
golyó mozgásának vizsgálatára, de készíthetünk belőle Kundt-féle csövet is. 

 

FÉNYCSŐ AZ ELEKTROSZTATIKÁBAN 
Az elektrosztatikai kísérletekhez, töltésszétválasztáshoz szükséges Wimhurst-féle 

influenciagép, ill. a Van de Graaff-féle szalaggenerátor beállítása nehézkes, néhány iskolában 
sajnos nem is található. Ezért kifejlesztettünk egy érintkezési potenciálon alapuló, 
dörzselektromos lineáris gyorsítót. Az eszköz szintén fénycsőből, konzervdobozból, ill. 
villanyszerelésnél használt PVC csőből elkészíthető. Összeállítása, kezelése egyszerű, olcsó, 
ezért bármely iskolában könnyen megépíthető. 

 

DÖRZSELEKTROMOS INFLUENCIAGÉP 
A cső két végét az előzőekben ismertetett módszerrel levágtuk és egy kb. 20 cm 

hosszúságú darabot készítettünk. Vízvezetési PVC csőből vasfűrésszel 2 db 4 cm-es darabot 
vágtunk. A fénycső 2 végére ráhúztuk az előre melegített PVC csöveket, majd hagytuk 
kihűlni. Konzervdobozból pedig annak felhasítása után egy kb. 10 cm magas hengert 
készítettünk, melynek átmérőjét az üvegcső belső átmérőjéhez méreteztük, hogy vékony 
szilikon ragasztó réteggel abba rögzíthessük. Ezután a fémhenger palástját forrasztópákával 
összeforrasztottuk. Ahhoz, hogy a töltéseket az influenciagépről elvezethessük, célszerű a 
fémhenger végéhez villanyszerelési drót közbeforrasztásával egy banánhüvelyt rögzíteni. 
Érintésvédelem céljából a fémhenger és a PVC találkozásánál a fémet szigetelőszalaggal több 
rétegben betekertük. Az ily módon elkészített csőbe 4-6 rétegben A/4-es lapot hengerítettünk, 
és átvezettük rajta a PVC csövet.  

4. ábra Dörzselektromos lineáris gyorsító 

Működtetésekor egyik kezünkkel rögzítjük az elkészített burkolatot a papír kiálló részével 
együtt, másik kezünkkel pedig oda-vissza mozgatjuk benne a PVC csövet. Ekkor a dörzsölés 
következtében töltésmegosztás jön létre, és a keletkezett töltéseket a fémhengerre forrasztott 
banándugóhoz csatlakoztatott vezetéken lehet elvezetni, ill. különböző berendezéseket lehet 
vele működésbe hozni. Influenciagépünk ezen változata csak egy kondenzátort tartalmaz, a 
PVC cső egyik irányú mozgatásakor töltődik csak fel. Továbbfejlesztett változatába már 2 
kondenzátort építettünk, így egyik kondenzátor a cső előre mozgatásakor, a másik hátrafele 
mozgatáskor töltődik fel, így folyamatosan biztosítja a szükséges töltésmennyiséget. 
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ELEKTROSZTATIKUS SEGNER-KERÉK 

5. ábra Elektrosztatikus Segner-kerék influenciagéppel 

A csúcshatás látványos következménye az elektromos Segner-kerék forgása. A forgórészt 
trombitalemezből vágtuk ki, ügyelve a lemez végeinek megfelelő kiképzésére. Közepénél 
fogva szigetelt talpú fém tűcsapágyra helyezzük, és a tűcsapágyhoz kötött koaxkábelt a 
dörzselektromos influenciagéphez csatlakoztatjuk. Ha az egy kondenzátoros változatot 
használjuk, akkor a kerék forgása szakaszosan gyorsul. A forgás egyenletesebb lesz, ha a 2 
kondenzátorral működtetett megosztógépet kapcsoljuk a Segner-kerékhez. A lineáris gyorsító 
előnye abban rejlik, hogy a megdörzsölt PVC rudat nem kell hozzáérinteni a forgó részhez, 
így elkerülhető annak véletlen meglökése. 

 

Kisülés normál nyomású gázban 

6. ábra Réz elektródok a csövek felső végén elhelyezett konzervdobozokon 

Nagy feszültségű, kis görbületi sugarú fém elektródok között az erős elektromos tér 
ionizáló hatása miatt gázkisülés jön létre, látható szikra üt át. A fénycsöveket ennél a 
kísérletnél is szigetelőállványként hasznosítjuk. 2 állvány felső részére egy-egy 
konzervdobozt tettünk, melyek felső széleire kis dróthuzalból kengyeleket forrasztottunk. 
Ezekbe tetszőleges alakú és nagyságú, előre esztergált elektródok helyezhetők. Egyikre egy 
csúcsban végződő, másikra egy gömbben végződő rézelektródot rögzítettünk. Egyik 
elektródot a szigetelőállványba vezetett koaxkábelen keresztül influenciagépünkkel töltjük, a 
másikat leföldeljük. Kellő nagyságú töltés-felhalmozódás után elérjük az átütési feszültséget, 
és kis szikrát figyelhetünk meg a rézcsúcs és a rézgömb között. 

 
 

 
7. ábra Fénycsövekből készült kondenzátor részei 
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Fénycsőből készült leideni-palack 
A fénycsövekből készített leideni-palackokkal a feszültség, ill. a töltésmennyiség 

sokszorozható. Mint tudjuk, a leideni-palack mindkét oldalán kb. kétharmad magasságig 
sztaniollal, vagy alufóliával bevont hengeres üvegpohár. Kívülről fémbilinccsel földelő 
csatlakozást szokás ráerősíteni, belső fegyverzetéhez pedig a feltöltés megkönnyítésére 
fémgömbbel ellátott fémrúd kapcsolódik. A palackban nagy kapacitása miatt nagy 
töltésmennyiség tárolható. 

Az általunk fénycsőből készített kondenzátor a végén nem zárt, tehát hengerkondenzátort 
állítottunk elő. Az üvegcsövet belülről megfelelő vastagságú papírrétegre tekert alufóliával, 
kívül alufóliával borítottuk. A külsejére a fólia védelme miatt papírborítást készítettünk. A 
belső fegyverzet csatlakozását két hozzáféréssel oldottuk meg. Egyik egy banánhüvely 
kivezetés a talapzatra, ide csatlakozik a külső fegyverzet banándugós kivezetése is. A másik 
egy rézfóliából készített rugók segítségével csatlakozó fémgömbben végződő rúd. Ezzel a 
rúddal tudunk szikraközt állítani. Banándugóval a kondenzátorok különböző kapcsolásait 
tudjuk megoldani. Az általunk használt kondenzátor kapacitása 3nF. Kísérletünk igazolja, 
hogy a leideni-hengerekkel az előző kísérletet megismételve nagyobb szikrát tudunk 
előállítani, mint kondenzátorok nélkül. 

Ebben a témakörben is számos lehetőség kínálkozik a fénycső felhasználására, pl. 
készíthetünk belőle lemezes elektroszkópot, bemutathatjuk vele a gyertyaláng elfújását 
elektromos széllel, de vizsgálhatjuk a gerjesztett kisülést is ritkított gázban. 

 

BEFEJEZÉS 
A tanárképzés folyamatában a szakmai ismeretek elsajátítása mellett nagyon fontosnak 

tartjuk, hogy a hallgatók megismerkedjenek a kísérleti eszközök készítésével is. Különböző 
cégek által forgalmazott, de a jelenségek bemutatására megfelelő „házi készítésű” 
eszközökkel is találkoznak. Szeretnénk elérni, hogy kreativitásukat fokozva olyan eszközöket 
találjanak fel, illetve készítsenek el, amelyek kereskedelmi forgalomban nem kaphatók, de a 
tanítás, tanulás folyamatában sokat segítenek a minket körülvevő világ egyre jobb 
megismerésében. 

 
 

* * * 
 

THE MAKING OF DEMONSTRATION AND STUDENT 
EXPERIMENT DEVICES 

ABSTRACT 
The making of the simple experimental and demonstrative devices for education, has 
developed to be traditional for years at our department. Since in many schools there is limited 
financial support to buy professional experimental devices, we use substances that are freely 
accessible to create such devices on our own. Many of our experiments we transform 
expended light tubes in such a way that we can use them as glass pipes. I would like to 
present experimental devices like this, in the fields of mechanics and electricity. 
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BEVEZETÉS: A PROJEKT-ALAPÚ OKTATÁS 
A projekt-típusú oktatási forma egyelőre nem terjedt el Magyarországon, bár vannak 

iskolák, ahol már használják. Reményeim szerint a projektszemléletű oktatás egyre 
hangsúlyosabb szerepet kap a jövő természettudományos oktatásában. Hortobágyi Katalin 
meghatározása alapján a projektet tekinthetjük a tanulási folyamat konkrét egységének: „A 
projekt egy sajátos tanulási egység, amelynek a középpontjában egy probléma áll. A feladat 
nem egyszerűen a probléma megoldása vagy megválaszolása, hanem a lehető legtöbb 
vonatkozásnak és összefüggésnek a feltárása, amely a való világban az adott problémához 
organikusan kapcsolódik.” 

Az iskolai projektekben általában 3-5 fős csoportokban tevékenykednek a diákok. Közben 
a tanárnak minden csoportra ügyelni kell, hogy mindenhol rendes ütemben haladjanak a 
tanulók a projektcél elérése felé, de ez a tanári szerep már nem a hagyományos oktató szerep. 
A projekt megvalósítása során a pedagógus sokkal inkább egy külső tagja (póttagja) minden 
csoportnak, egyfajta „mentorálási” feladatot végez úgy, hogy lehetőleg nem avatkozik bele 
direkt módon a csoportmunkába. Ez persze néha elkerülhetetlen, de alapvetően hagyni kell a 
gyermekeket kibontakozni, ha maga a projekt „jó irányba” halad. 

A megfelelően előkészített és kivitelezett projektfeladat megoldása közben a 
gyermekeknek pont azok a tulajdonságai, képességei, készségei, kompetenciái fejlődnek, 
amelyre az életük további részében szükségük lesz (kommunikáció, információ-feldolgozás, 
együttműködés, feladatmegosztás, stb.). Ebben a cikkben egy konkrét projektjellegű fizikai 
mérési és vizsgálati feladatot mutatok be. 

 

A RIJKE-CSŐ 
A Rijke-cső egy mindkét végén nyitott cső, melynek belsejébe egy hőforrást helyeznek el. 

A hő forrása lehet gázláng vagy elektromos fűtés. Ha a cső függőleges helyzetben van és a 
hőforrás a cső alsó felében található, a cső erős hangot bocsáthat ki a hőforrás helyzetétől 
függően. A jelenséget Rijke nevezetű holland fizikus fedezte fel 1859-ben, ezért Rijke- 
hanghatásnak nevezik ezt a termoakusztikus jelenséget, mely során a hő hatására hanghullám 
alakul ki az eszközben. 

A mindkét végén nyitott csőben akusztikus állóhullámok alakulhatnak ki: a gáz a cső 
minden részén váltakozva összenyomódik és kitágul, a gázrészecskék a csőben rezgőmozgást 
végeznek. Álló hanghullámok könnyen kelthetők a csőben valamilyen energiaforrás 
segítségével, pl. a cső egyik végénél. Ha az energiaforrást kikapcsoljuk, a keltett hanghullám 
amplitúdója csökken, mivel súrlódás lép fel a cső falával és energia távozik a cső nyitott 
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végénél is. Az energiaforrásnak tehát nem csak az a szerepe, hogy újabb hanghullámokat kelt, 
hanem a már meglévő hanghullámokat is fenntartja [1,3]. 

 

A PROJEKT ESZKÖZSZÜKSÉGLETE 
 Rijke-csövek állványzattal (1 db alumínium és 1 db réz csövet, illetve egy üvegből 

készült csövet is használtunk, mert azon könnyű volt szemléltetni a drótakadály 
helyzetét) 

 Gázégő (szabályozható teljesítményű). 
 Drótháló (rács), melyet a cső belsejébe helyezünk; ezt melegítjük a gázláng 

segítségével. 
 Hang rögzítésére és mérésére szolgáló eszköz. (pl. egy mikrofon és számítógép 

hangkártyával). 
 Hőmérő, amely több száz C hőmérsékleten is használható: a mérésekhez IR-380 típusú 

infravörös digitális hőmérőt használtunk. 
 Hangintenzitás mérő műszer (A kvantitatív eredményekhez van szükség a műszerre, 

egyébként e nélkül is elvégezhetők a kísérletek.) A mérésekhez Voltcraft 322 Datalog 
típusú digitális zajszintmérőt használtunk; a műszert az SZTE-TTIK Kísérleti Fizikai 
Tanszékéről kaptuk kölcsön, amiért köszönetet mondunk. 

 

Ezen eszközök egy része (állvány, cső, gázégő, drótrács) minden iskolai fizikaszertárban 
megtalálható, más részük (mikrofon, számítógép hangkártyával) szintén megtalálhatók az 
oktatási intézményekben; ezek tehát nem kerülnek külön pénzbe. Szerencsére nem feltétlenül 
szükséges a felsorolt eszközök mindegyike, tulajdonképpen a mikrofon és a számítógép 
elegendő ahhoz, hogy relatív hangosságokat megállapítsunk. Fontos, hogy a mérések 
elvégzése nem igényel külön ráfordítást az iskolától, ez összhangban van a Rocard-jelentéssel 
[4]. 

 

A mérések során a következő összefüggésekre kerestünk választ: 
 A cső hossza és a hőforrás helyzete hogyan befolyásolja a hang keletkezését? 
 A hőteljesítmény változtatása miképpen befolyásolja a kibocsátott hanghatás 

időtartamát illetve intenzitását? 
 A rács hőmérsékletétől hogyan függ a cső által kibocsátott hanghatás időtartama és 

intenzitása? 
  

TERMOAKUSZTIKUS ISKOLAI PROJEKT 
Az iskolai projektünkben önkéntes alapon vehettek részt a Nagyasszonyunk Katolikus 

Általános Iskola és Gimnázium tanulói. A méréseket délutánonként végeztük fizika szakkör-
foglakozásokon, 3-6 tanuló dolgozott minden csoportban (1. ábra). 

A mérések során 3 különböző Rijke-csővel dolgoztunk: egy-egy tanulói csoport vizsgálta 
az egyes csövek viselkedését. Az eszközök egy részét közösen használtuk (pl. zajszintmérő, 
digitális hőmérő), ez külön szervezést igényelt. Ezen kívül arra is ügyelnünk kellett, hogy az 
egyik team Rijke-csövének hangja ne zavarja meg a másik csoport mérését. Ezért a 
munkánkat össze kellett hangolni, hiszen korlátos erőforrásokon osztozkodtunk, illetve 
egymás zavarása nélkül kellett dolgoznunk. Ezzel – mintegy mellékesen – a tanulók 
szervezőkészségét is fejlesztettük, sőt a szociális kompetenciák (osztozkodás a közös 
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eszközökön) is fejlődtek. Minden mérést ötször megismételtünk és az átlagértékekkel 
számoltunk tovább; a kapott eredményeket számítógépen rögzítettük. 

 

 (A) 

 

(B) 

 

(C) 

 
1. ábra. (a) Rijke-cső vázlata; (b) kísérleti elrendezés a mérőműszerekkel együtt; (c) iskolánk 

tanulói méréseket végeznek a projektfeladat során. 

 

A MÉRÉS MENETE 
Első lépésként a gázégők teljesítményét határoztuk meg: a teljesítmény mérését 

visszavezettük a hőmérsékletváltozás és az idő mérésére; meghatározott mennyiségű (ismert 
tömegű) és kezdőhőmérsékletű vizet melegítettünk a forráspont eléréséig; így a 
hőmérsékletváltozást könnyen kiszámolhattuk. A víz fajhőjének ismeretében kiszámítható a 
belső energia változása, de a hatásfokot nem ismertük; hiszen melegedett a tárolóedény, a 
tartóállvány, a környező levegő is. Ezt úgy küszöböltük ki, hogy különbségi méréseket 
végeztünk. 

Második lépésként a Rijke-csőbe helyezett rácsok áteresztőképességét határoztuk meg. 
Első ötletünk az volt, hogy a csőhöz egy porszívót kötünk, majd mérjük az adott idő alatt 
átáramlott levegő mennyiségét úgy, hogy a csőben benne van a rács, illetve úgy, hogy nincs 
rács a csőben. A kettő mérés aránya megadja a rács áteresztőképességét. Sajnos ez a módszer 
a gyakorlatban nem működött, ugyanis nem volt mérhető különbség a két eset között; ezért 
más módszert választottunk. 

A rácsokról digitális fényképet készítettünk szupermakro módban, majd megmértük egy 
üres négyzetrács méretét, megszámoltuk a cső belsejébe eső ilyen négyzetrácsok számát (a 
szélén lévő torzult négyzeteket félnek vettük), majd összesítettük a területeiket. Az összes 
üres terület és a cső belső keresztmetszetének hányadosa megadja a rács áteresztőképességét. 
Az általunk használt 3 különböző rácsnak az áteresztőképessége rendre 68%-nak, 78%-nak, 
illetve 85%-nak adódott. Mindhárom ráccsal végeztünk méréseket. Jelentősebb eltéréseket 
nem találtunk az egyes esetekben. Sokkal inkább a rács anyaga számít; bár mindhárom rács 
acélból készült, a legsűrűbb rács bizonyult a legmegfelelőbbnek. Mindenképpen célszerű 
valamilyen magas olvadáspontú rugalmas fémrácsot beszerezni. 

Rijke-cső 

hangintenzitás mérő 

gázégő 

infrás hőmérő 
mikrofon 
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A hőmérséklet mérése IR-380 típusú érintésmentes mérőműszerrel történt, mely a 
hőmérsékletet az objektum által az infravörös tartományban kisugárzott energia alapján 
határozza meg, az emisszió-fok figyelembe vételével. 

 

HANGKIBOCSÁTÁS A GÁZÉGŐ TELJESÍTMÉNYÉNEK FÜGGVÉNYÉBEN 
Ha a függőleges helyzetű csőben lévő rácsot elkezdjük gázlánggal melegíteni, akkor rövid 

időn belül felforrósodik a rács. Ha ezután is folytatjuk a melegítést (azonos teljesítménnyel), 
akkor a rács hőmérséklete már nem nagyon emelkedik, legalábbis a mérési pontosságon belül 
ezt tapasztaltuk. Ha közben vizsgáljuk a Rijke-cső által kibocsátott hangot, akkor azt figyeltük 
meg, hogy a hangkibocsátás időtartamának jól érzékelhető maximuma van, méghozzá 
közelítőleg akkor lesz a leghosszabb a kibocsátott hang, amikor a rács a melegítés során eléri 
a hőmérsékleti plató kezdetét. További melegítésre csökken a kibocsátott hanghatás 
időtartama: létezik tehát egy optimális időtartam, amíg célszerű melegíteni a rácsot. 

Ha a kísérlet közben a csővég hőmérsékletét is mérjük, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy 
az fokozatosan növekszik, a cső anyagától, geometriai méretétől (közvetve a tömegétől), a 
melegítés intenzitásától, illetve a rácshelyzettől függően.  

Ezek után ábrázoltuk az idő függvényében a rács és a csővég hőmérsékletének 
különbségét, és azt kaptuk, hogy ennek a függvénynek is maximuma van, méghozzá 
nagyjából azon a helyen, ahol a kibocsátott hanghatás időtartamának is. Azt mondhatjuk 
tehát, hogy a hangkibocsátás időtartama függ a rács és a csővég hőmérsékletének 
különbségétől. 

Különböző égőteljesítmények esetén is vizsgáltuk a cső hangkibocsátását. Ebben az 
esetben a rács helyzete és áteresztőképessége nem változott. Minden fűtőteljesítmény és 
minden rácshelyzet esetén mértünk meghatározott időtartamú melegítés után. A keletkezett 
hang intenzitásának és hosszának időfüggésében is hasonlókat tapasztaltunk ahhoz, amit az 
előzőekben leírtam; azaz van egy optimális melegítési idő, ami után már nem nő tovább a 
kibocsátott hang időtartama és az intenzitása sem nő tovább.  

A rács helyzetét (x) tekintve a cső alsó végétől indultunk és minden méréssorozat után 
fokozatosan egyre feljebb helyeztük el a rácsot. A kibocsátott hanghatás időtartama és 
intenzitása is fokozatosan nőtt, amíg el nem értünk a csőhossz (L) negyedrészének közelébe. 
Az x=L/4 hely körül található mind a hangintenzitásnak, mind a hang időtartamának 
maximuma (2. ábra). 
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2. ábra. Az x= L/4 rácshelyzetnél a hang intenzitása az időtartam függvényében: (a) üvegcső, 

égőteljesítmény kb.300 W; (b) rézcső, égőteljesítmény kb. 340 W; (c) alumínium cső, 
égőteljesítmény kb. 430 W. 
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A cső negyedrészét elhagyva fokozatosan csökkentek mind a kibocsátott hang 
időtartamának, mind intenzitásának értékei. Érdekes, hogy nem szimmetrikus a cső első és 
második negyedrészének viselkedése. A második negyedben gyorsabban csökkentek a mért 
értékek, mint amennyire az első negyedben emelkedtek. A cső felének közelében eljutunk egy 
olyan ponthoz, ahol már nem bocsát ki hangot a cső. Hiába változtattuk a melegítés idejét, 
illetve teljesítményét, nem keletkezett hang a Rijke-csőben. A cső felét elhagyva sem szólalt 
meg a Rijke cső: ha a dróthálót a cső felső felében helyezem el, akkor a hang sebessége és a 
nyomás kedvezőtlen fázisban vannak egymáshoz képest. A nyomás a részecskék mozgásával 
ellentétesen hat. Ezek a körülmények elfojtják a hang erősödését, magyarán a hang elhal. 

Az előbbi jelenségek okai röviden a következők: a Rijke csőben a hő hatására 
felmelegedett drótháló felmelegíti a környező levegőt, itt a nyomás megnő, így a levegő a 
csővégek irányába kezd mozogni. A rácsnál ezután lecsökken a gáznyomás, a cső végeinél 
viszont nő a nyomás, ezért egy idő után megfordul a levegő részecskéinek áramlási iránya. A 
gáz a cső minden részén váltakozva összenyomódik és kitágul, a gázrészecskék a csőben 
ezzel fázisban rezegnek. (Ez tulajdonképpen egy longitudinális levegő oszcilláció, azaz hang.) 
A csőben a levegő mozgása két részből tevődik össze. A gázláng hatására felforrósodott 
csőben a levegő felfelé kezd áramlani, de ehhez hozzájárul még a hang hatására kialakuló 
hullám: az akusztikusan indukált részecskék elmozdulása szuperponálódik a természetes 
konvekciós áramlásra. 

A csőben a gázláng által felforrósított rács nem egyenletesen melegíti a környezetét. A 
csőben áramló levegő periodikus mozgásának következtében a hőátadásban is egy periodikus 
jellegű fluktuáció figyelhető meg. Ha a hőforrás a cső alsó felében van akkor hőátadás 
fluktuációja (q’) és a csőben lévő gáznyomás oszcillációja (p’) közel azonos fázisban vannak, 
ezért a hőátadás fluktuációjának egy része erősíti a részecskék elmozdulását, azaz 
hanghullámot generál. 

Ellenkező esetben, ha a hőforrás a cső felső felében van, akkor q’ és p’ ellentétes fázisban 
vannak, ezért az akusztikus hullám csillapodik [3]. Ha a hőforrást a cső közepéhez helyezzük 
el, akkor elméletileg sem erősítés, sem gyengítés sincs a hullámban, a gyakorlatban mi nem 
tapasztaltunk hanghatást. 

Ha a hangkibocsátást a gázégő teljesítményének függvényében jellemezzük, akkor 
küszöbszerű viselkedést tapasztaltunk. Túlzottan kis teljesítmény esetén egyik cső sem szólalt 
meg. Próbálkoztunk gyertyalánggal, illetve borszesz-égő lángjával megszólaltatni a csöveket, 
de ez nem sikerült; valószínűleg azért, mert nem tudták kellőképpen felmelegíteni a rácsot. Ha 
növeltük a gázégő teljesítményét, akkor már megszólaltak a csövek. 

Az alumíniumcső kb. 150 W teljesítmény felett bocsátott ki hangot, a két kisebb cső esetén 
kb. 120 W ez az alsó küszöbteljesítmény. A teljesítményt és a melegítés idejét külön-külön 
fokozatosan növelve eljutunk egy optimális ponthoz, ahol a „legideálisabb” a kísérlet 
szempontjából a rács hőmérséklete, ekkor a leghosszabb ideig hallható a csőben keletkező 
hang. Ez a hőmérséklet a különböző csövek és a különböző rácspozíciók esetén más és más 
értékű, tipikusan 400 C és 600 C közötti értékeket mértünk.  

Ha még tovább növelem a rács fűtőteljesítményét, akkor egy idő után csökken a hanghatás 
időtartama, mivel a cső is elkezd melegedni és így csökken a rács és a csővég közötti 
hőmérséklet különbség, ami csökkenti a rács és a csőben áramló levegő közti hőátadás 
„hatásfokát”. (Ha a cső és a benne áramló levegő is felforrósodik, akkor a rácstól csak kisebb 
arányban tud a hő a levegőbe áramlani a Newton-féle hőátadási törvény szerint, mivel 
csökken a köztük lévő hőmérséklet különbség.) 
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A fűtőteljesítményt még tovább növelve teljesen megszűnik a hangkibocsátás. Ennek az 
oka két dolog is lehet: egyfelől a nagy gázégő-teljesítmény maga után vonja a csőben áramló 
levegő sebességének növekedését, ami akadályozza a hanghullámok kialakulását; másrészről 
a túl nagy teljesítményű láng egyszerűen szétolvaszthatja a rácsot, ezáltal megszűnik a hangot 
keltő „energia-pumpa”. 

 

TERMOAKUSZTIKUS OSZCILLÁCIÓ 
A termoakusztika szerint a hanghullám a hőterjedés során alakul ki a „szonikusan indukált 

hőgradiens” következtében. A gázmolekulák a cső hidegebb vége felé gyorsulnak, ezáltal a 
tubus fűtött végénél a relatív gáznyomás lecsökken, újabb gázrészecskék gyorsulnak a fűtött 
csővég felé, ahol feltöltik az alacsonyabb nyomású térfogatrészt. Itt a gáz újra felmelegszik, 
majd az egész folyamat kezdődik elölről. A gázmolekulák felgyorsulása és lelassulása az 
időben szinuszosan történik, végeredményül egy önfenntartó szinuszos longitudinális 
gáznyomás-oszcilláció jön létre. A Rijke-csőben keletkező állóhullámok esetén a kitérésnek 
duzzadó helye van a cső mindkét végénél, azaz a cső hossza a hullámhossz felének egész 
számú többszöröse [2]: 

 nL 
2
 , és n=1, 2, 3,… (1) 

A kialakuló hangrezgés frekvenciája (f): 

 n
L

ccf 



2

, (2) 

ahol n a harmonikusok száma (n=1-et nevezzük alapharmonikusnak), c a közegbeli 
hangsebesség,  pedig a hullámhossz. 

A tubus hosszának csökkenésével az alapharmonikus és a felharmonikusok hullámhosszai 
is csökkenek (állandó gázbeli hangsebesség esetén). Valójában a hangsebesség nem állandó, 
mivel a hőmérséklet és a nyomás is folytonosan változik. 

A cső által kibocsátott hang frekvencia-spektrumát Audacity 1.3 Beta (freeware=szabadon 
letölthető) programmal vizsgáltuk. Az üvegcsőnek a legerőteljesebben megszólaló 
frekvenciája 512 Hz, amely nem esik messze az „elméleti alapharmonikus” (460 Hz) 
frekvenciájától. A rézcső esetén az alapharmonkius mért értéke 453 Hz, számított érték 329 
Hz; az alumínium cső esetén a mért frekvencia 232 Hz, a számított érték 228 Hz. Látható, 
hogy az alumínium csőnél nagyon jól közelít egymáshoz a mért és a számított alapfrekvencia 
érték. A két kisebbik cső esetén az eltérést véleményünk szerint az okozta, hogy ezek a 
csövek hamarabb felforrósodtak, ezért a hangsebesség jelentősen megváltozott. 

A kísérletek során mértük a rácsok hőmérsékletét is az IR-380 infrás hőmérővel. Azonos 
gázláng-teljesítmény és azonos rácspozíció esetén a kisebb méretű rézcső melegedett fel a 
legjobban, a nagyobb méretű alumínium cső a legkevésbé. Ha a fűtőteljesítmény 350 W 
körüli érték volt, és a rácsok az x=L/4 pozícióban helyezkedtek el az egyes Rijke csövekben, 
akkor 5 másodperces időtartamú melegítés után a rézcsőben lévő rács (átlagosan) közelítőleg 
560 C, az üvegcsőben lévő rács 530 C, az alumíniumcsőben lévő rács 490 C hőmérsékletű 
volt.  

Látható, hogy a legmagasabb hőmérsékletű rézcső esetén a legnagyobb a relatív eltérés a 
mért és az elméleti alapharmonikus frekvenciák között, ami alátámasztja azt az 
elképzelésünket, hogy a hőmérséklet hatására megváltozó közegbeli hangsebesség az oka a 
frekvencia megváltozásának. 
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ÖSSZEGZÉS 
A Rijke-csővel végzett kísérleteket csoportmunkában, projektszerűen oldottuk meg. 

Alapvetően olcsó, minden iskolában megtalálható eszközöket használtunk; amelyek nem 
voltak meg a mi iskolánkban, azokat pedig kölcsönkértük, így ez nem okozott extra 
kiadásokat számunkra. A tanulóknak nem csak a termoakusztikai ismereteik bővültek, hanem 
a természettudományos gondolkodásuk, problémalátó és problémamegoldó képességeik is 
fejlődtek. A természettudományos kompetenciák mellett a szociális jellegű (team-foglalkozás, 
feladatelosztás, eszközök megosztása, stb.) készségeik is fejlődtek, amit mindenképpen 
hasznosnak ítélek a jövő szempontjából.  

A gázzal melegített Rijke-cső vizsgálatát tulajdonképpen a projektünk első lépcsőfokának 
tekinthetjük. A következő lépésben szeretnénk pontosabb adatokat kapni úgy, hogy építünk 
egy elektromosan fűtött Rijke-csövet. 

A projektszemléletű oktatás új lehetőséget teremet az ismeretátadásban, a kísérletezésen 
alapuló tanulásban, valamint a csoportos tanulás módszereinek kialakításában. A kollégák 
számára bátran ajánlom, hogy próbálják ki ezeket, vagy hasonló termoakusztikai kísérleteket. 
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 * * * 
 

SCHOOL PROJECT ON THERMOACOUSTICS USING 
RIJKE'S TUBE 

ABSTRACT 
In this article I present a measuring and examination project task with a Rijke's tube. The 
Rijke's tube is a simple pipe with both ends open, and a heat source placed inside; the heat 
source may be a gas flame. If the tube is positioned vertically and the heat source is 
introduced from below into the tube, the Rijke's tube can emit sound; it converts heat into 
sound by creating a self-amplifying standing wave. Our school project with Rijke's tube 
promotes an inquiry-based pedagogical approach that succeeds to develop excitement 
towards science. The aim of our project is that while students develop their knowledge about 
thermo-acoustics, they can also advance their applied information technological skills and 
their cooperative skills are improving as well. 
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BEVEZETÉS 
A fagylaltot minden diák kedveli. A jó fagyi krémes, lágy, mégis tartása van, nem kezd 

csöpögni az első nyalás után, tartalmas, érezni benne a valódi csoki, vanília, friss gyümölcsök 
ízét, illatát. A jó fagyi titka sajátosan összetett mikroszerkezetében illetve az azt biztosító 
készítési eljárásban van. Bízva abban, hogy a fagyi titkainak megismerése felkelti a fiatalok 
érdeklődését, a fagyi „tudományos” vizsgálatára fakultatív középiskolai projektet építettünk. 
Ennek során –a fagyihoz kapcsolva - számos olyan fizikai, kémiai, biológiai ismerettel 
foglalkozunk, amik a tantervi anyagból hiányoznak, vagy csak alig szerepelnek benne. A jelen 
keretek közt a program fizikai ismereteket tartalmazó részével foglalkozunk.  

A fagylalt története évszázadokra nyúlik vissza. Érdekes kultúrtörténeti része a projektnek 
a fagyi történetének, internetes kutatása, régi receptek keresése.  

A receptek szerint érdemes megkülönböztetni a vizes gyümölcsfagylaltokat és a tejes 
krémfagyaltokat. Az előbbi lényegében édes, gyümölcsös jégkása, az utóbbi ennél 
összetételében és mikroszerkezetében is jóval bonyolultabb – és finomabb. A következőkben 
a tejes krémfagylaltokkal foglalkozunk. 

A krémfagylaltok alapanyaga pasztörizált tej, tejszín, (víz, fehérje, tejzsír), cukor, ízesítők 
(ez utóbbi lehet csokoládé, vanília, gyümölcs, stb.) Az iparilag előállított fagylaltporok 
mindezt optimális arányban tartalmazzák, adalékanyagokkal kiegészítve. Ez utóbbiaknak a 
fagylalt mikroszerkezetét stabilizálják, így hosszabb ideig megtartja élvezeti értékét.   

A fagylaltkészítés legfontosabb része az ízesített tejes-tejszínes folyékony alapanyag 
állandó keverés mellett történő megfagyasztása. A fagyasztás hőmérsékletét és a keverést úgy 
kell szabályozni, hogy a víz apró különálló jégkristályok formájában váljon ki és az anyag 
megtartsa krémes puhaságát. Az alacsony hőmérséklet biztosítása manapság, a modern 
elektromos fagyasztógépek korában, a nyári melegben sem tűnik nehéz feladatnak, 
dédanyáink korában azonban annak számított. A fagyasztáshoz nem elég a tiszta jéggel 
elérhető 0 °C-os hőmérséklet, az anyagot jóval ez alá kell hűteni, hogy a jég kristályosodása 
meginduljon. A jégkristályok képződése érzékenyen függ a hőmérséklettől.  Minél inkább a 
víz fagyáspontja alá hűtjük a keveréket, annál nagyobb számban és kisebb méretben vállnak 
ki a jégszemcsék, annál krémesebb lesz a fagylalt. Az egyenletesen apró jégkristályok 
képződését segíti az is ha a fagyasztás közben folyamatosan keverik az anyagot. (A jelenséget 
értelmező kristályosodási mikromechanizmusok tárgyalása meghaladja a középiskolás szintű 
projekt lehetőségeit.) A fagylaltkeverék intenzív hűtését a régiek ún. „sós hűtőkeverékkel” 
biztosították. A klasszikus fagylaltkészítési eljárás kipróbálása és a hűtőkeverék 
„működésének” hátterében lévő fizikai-kémiai törvények kimérése fontos lépés 
projektünkben. 
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FAGYLALTKÉSZÍTÉS SÓ-JÉG KEVERÉKKEL 
Az 1. ábrán egy régi, speciálisan fagylaltkészítésre készült edény látható, Nancy Johnson 

amerikai hölgy találmánya   

 

    1. ábra..      2. ábra.  
Fagylaltkészítő edény 1846-ból    Taulókísérleti összeállítás 

Az edény dupla falú a külső fal szigetelt, a belső jó hővezető vékony fémlemez. A két fal 
közti térbe töltötték a sós-jeges hűtőkeveréket, a belsőbe a fagyasztani kívánt, még folyékony 
fagylalt alapanyagot. Hűlés közben az anyagot folyamatosan keverték az ábrán látható lyukas 
felületű forgó lapátokkal.  

A 2. ábra fotója az általunk készített összeállítást mutatja felülnézetből.  A fagylaltkészítő 
edényt házilag, egy nagyobb műanyagtálból és egy kisebb hengeres fémpohárból ragasztottuk 
össze. A külső műanyag edénybe tettünk a sózott jeget, a fémpohárba a folyékony 
fagylaltkeveréket.  Mindkét térrészben mértük a hőmérsékletet, miközben a fagylaltot 
gyakran, szakaszosan kevergettük. A -12 °C-os hűtőkeverékben kb. 20 perc alatt készült el az 
elfogadható keménységű -4.4 °C-os hőmérsékletű fagylalt. 

 

Miért, és mitől függően hűl le a só-jég keverék hőmérséklete a jég olvadáspontja alá?  

A jég olvadáspontja légköri nyomáson 0 °C. Ha az olvadó jég-zúzalékhoz konyhasót 
keverünk, a keverék hőmérséklete 0 °C alá csökken. A vizes sóoldat fagyáspontja ugyanis 
kisebb, mint a tiszta vízé –ez a jelenség a „fagyáspontcsökkenés”. Kísérletsorozattal 
vizsgáltuk a fagyáspontcsökkenés mértékének függését a sókoncentrációtól. Két csoportban, 
kétféle módon végeztünk méréseket. Vizsgáltuk különböző töménységű sóoldatok 
fagyáspontjának értékét elektromos fagyasztószekrényben történő fagyasztás során. A -22 °C-
os fagyasztószekrénybe helyezett oldatok állapotát 5-10 percenként megnéztük, és megmértük 
azt a hőmérsékletet ahol az anyag „kásásodását” észleltük. A másik eljárás során 
szobahőmérsékleten dolgoztunk. Főzőpoharakba lemért tömegű olvadó jégkását tettünk és 
ehhez előre lemért mennyiségű konyhasót kevertünk (a keverék koncentrációját utólag 
határoztuk meg) A só hozzáadására, és alapos elkeverésére az olvadó jég kezdeti 0 °C-os 
hőmérséklete lecsökkent, majd ahogy a jég olvadt és az oldat hígult lassan melegedett. A 
keverék hőmérsékletét akkor olvastuk le, amikor már alig volt jég az edényben. A kétféle 
mérési módszerrel mért fagyáspont – koncentráció adatokat együtt ábrázoltuk.  A grafikont a 
3. ábra mutatja (a koncentrációt mol / g egységekben tüntettük fel.) 
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3. ábra. A fagyáspont függése a só-koncentrációtól 

A mérési pontokra egyenes illeszthető, azaz a fagyáspontcsökkenés a só-koncentrációval 
egyenesen arányos (Raoult-törvény).A só-jég keverékkel elérhető hőmérséklet, maximális 
fagyáspontcsökkenés esetén, 21 °C. 

A sóhoz hasonlóan fagyáspontcsökkenést eredményez a vízben oldott cukor is. A fenti 
mérés cukoroldatokkal is elvégezhető. A cukros oldat koncentrációtól függő 
fagyáspontcsökkenésének jelentős szerepe van abban, hogy a hagyományos módon (kb. -18 
°C hőmérsékleten) készített fagylaltban a kifagyott jégszemcsék között ott marad a megnőtt 
cukortartalmú sűrűn folyó oldat is.  Ez teszi lággyá, krémessé a fagyit.  

A fagyasztógépekkel történő modern fagylaltkészítésnél ügyelnek arra, hogy az elegyet ne 
hűtsék le annyira, hogy a tömény cukoroldat szilárd üvegállapotúvá dermedjen.  

 

FAGYLALTKÉSZÍTÉS FOLYÉKONY NITROGÉNNEL 
A fagylaltkészítés látványos, extrém módja a nitrogénnel történő hűtés. A -196 °C-os 

cseppfolyós nitrogént állandó intenzív keverés mellett, óvatosan, vékony sugárban öntjük az 
előkészített fagylaltfolyadékhoz. A nitrogén intenzíven hűti az anyagot, miközben több-
kevesebb része apró buborékokat képezve benn marad az egyre sűrűsödő keverékben. 
Óvatosan végezve a hűtést kellően jeges, mégis krémes habos fagylaltot kaphatunk.   

 

A FAGYLALT ÖSSZETETT MIKROSZERKEZETE  
A fagylalt élvezeti értékét összetétele és mikroszerkezete határozza meg. Az előbbivel a 

fagylalt készítése kapcsán már foglalkoztunk. A fagylalt mikroszerkezete összetett. A jó 
fagylalt lényegében három különböző halmazállapotú fázis finom elegye. A szilárd fázist az 
apró kristályos jég adja, a folyadék fázist a víztartalom kikristályosodása miatt betöményedett 
viszkózus cukoroldat (ami a fagyáspontcsökkenés miatt nem fagy meg), a gáz-fázist az 
anyagban lévő nagyon apró légbuborékok képviselik (ez teszi a fagylaltot habossá). Nagyon 
fontos, hogy a jégszemcsék és a buborékok száma nagy, mérete kicsi legyen. 

olvadáspont 

fagyáspont 
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J. Clark a fagylaltokkal foglalkozó kanadai professzor szerint a jó krémfagylalt egyetlen 
grammnyi mennyiségében 8∙106 db, átlagosan 50 μm méretű jégszemcse, kb. ugyanennyi 70 
μm átmérőjű légbuborék található, amihez még 1,5∙1012 db, 1 μm méretű apró zsírcsepp is 
társul. Az 1 g fagylaltban a különböző fázisokat több mint 1,5 m2 belső határfelület választja 
el egymástól. A határfelületek energiatöbbletet jelentenek az anyagban (felületi feszültség) 
ezért a fagylaltokhoz hasonlóan finom diszperz rendszerek termodinamikai értelemben nem 
stabilak. Állás során a belső határfelületek csökkennek, ami a jégszemcsék és a buborékok 
növekedését, a fagylalt finom krémes jellegének csökkenését eredményezi. E folyamatok 
lassítására olyan speciális adalékanyagokat kevernek a fagyiba, amelyek a határfelületeken 
feldúsulva csökkentik a határfelületi energiát. Ilyen hatásuk van a nagyon apró 
zsírcseppeknek is, amelyek a levegőbuborékok felületére kirakódva csökkentik a felületi 
feszültséget. A fagylalt összetett mikroszerkezetéről készített pásztázó-elektronmikroszkópos 
felvételek láthatók a 4. és 5. ábrán [1]. Az első, kisebb nagyítású felvétel a fagylalt 
fázisösszetevőit mutatja, a nagyobb nagyítással készített kép egyetlen apró, (40 μm) 
levegőbuborékról készült, amelynek falán világos foltok jelzik a nagyon pici zsírcseppeket.  

 
4. ábra. A fagylalt többfázisú szerkezete 5. ábra. Zsírcseppek a légbuborék falán 

 

ISKOLAI PROJEKTFELADATOK 
A fagyi-téma feldolgozását fakultatív formában, szakköri keretek közt javasoljuk. A 

munka részben közvetlen tanári vezetéssel végzett alapozó ismeretbővítést, részben a diákok 
által önállóan végzett kiscsoportos projektfeladatokat jelent. Ez utóbbiakhoz az eredmények 
közös bemutatása is hozzátartozik. 

 
Közös feldolgozásra javasolt kiegészítő ismeretek: 
 Fizikából: kristályosodás, olvadáspont-csökkenés, felületi feszültség, 

         habok tulajdonságai 
Kémiából: zsírok, fehérjék, cukrok, víz szerkezete, elegyedési tulajdonságaik, 

         kolloid rendszer 
Biológiából: Pasztörizálás 

 
Fizikához kapcsolódó kiscsoportos projektfeladatok : 
            -    A fagylalt története, Régi fagyireceptek gyűjtése 

- Optimalizált hűtőkeverék készítése, só-jég rendszer olvadáspont-csökkenésének 
mérése   

- A túlhűtés szerepének vizsgálata a kristályosodás során 
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- A cukortartalom hatása az olvadáspont-csökkenésre 
- Diszperz rendszerek (emulziók, habok) vizsgálata, a határfelületi energia és a 

stabilitás szempontjából, adalékanyagok hatása 
- Fagylaltkészítés hagyományos módon hűtőkeverékkel 
- Fagylaltkészítés cseppfolyós nitrogénnel 

 

IRODALOMJEGYZÉK 
1. Clark J.: The Science of the Ice Cream, The Royal Society of Chemistry Cambridge, UK, 

2004. 
2. Clark J.: Physics Education, May 2003,   
3. Erdey-Grúz Tibor: A fizikai kémia alapjai, Műszaki Könyvkiadó, Budapest. 1969, 

 
 

* * * 
 

”ICE-CREAM SCIENCE” – FACULTATIVE SCIENCE 
PROJECT FOR HIGH SCHOOL STUDENTS 

ABSTRACT 
The physical features of ice-cream, as well as the quality of its favour, are determined by its 
ingredients and microstructure. Combining these properties with its preparation and 
structure is important considering the development of students’ scientific approach. The 
knowledge of the peculiarities of ice cream – which we all like so much – and the 
interdisciplinary background information obtained thereby, offer a great opportunity to 
supplement compulsory schoolwork, and to conduct experiments and measurements. 
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SZIMULÁCIÓK AZ ISKOLÁBAN 
 Szimulációk iskolában való bemutatásához több feltételnek is teljesülnie kell [1]: 

 Alapvető követelmény a megfelelő technikai háttér.  
 A szimulációk alkalmazása a tanártól informatikai kompetenciát és időráfordítást 

igényel. 
 Egy jó szimuláció nem több mint egy segédeszköz. Nem szabad túl sok információt 

megjeleníteni a képernyőn, mert a program célja nem a teljesség. Helytelen az is, ha a 
program használata indokolatlanul bonyolult. 

 A jó szimuláció egymás után többször is lejátszható. Ezáltal behatóbban 
megfigyelhetjük a jelenséget, mozgást. 

 Fontos feltétel, hogy a szimuláció lehetőleg valósághű legyen! Például ne elégedjünk 
meg mozgások szimulációjánál az egymást követő ugráló képekkel, hanem tűnjék a 
mozgás időben folytonosnak.  

 Az animáció, szimuláció hasznos segédeszköz a tanításban. Nem pótolja azonban az 
elvégezhető kísérletet! 

 

AZ EJS KERETRENDSZER 
Az ezredforduló után jelent meg az EJS nevű program, amelynek deklarált célja az, hogy 

egy jól használható keretrendszert nyújtson fizikailag korrekt szimulációk elkészítéséhez [2] . 
Fejlesztését Francisco Esquembre, a Murcia-i Egyetem oktatója végzi, az Open Source 
Physics projekt keretében [4]. Az alkalmazás főbb jellemzői: 

 Easy, azaz egyszerű. A fejlesztők nagy figyelmet fordítottak arra, hogy a program 
használata könnyen elsajátítható legyen. A leginkább megcélzott felhasználók a fizika 
tanárok. tőlük pedig nem várható el olyan kifinomult programozói tudás, amely 
grafikus programok megírásához szükséges.  

 Java. A Java alapjában véve egy programozási nyelvet jelöl. Ezen a nyelven írták meg 
az EJS-t is. A Java nyelven írt programok sajátságai [3]: 

o Bármilyen platformon (Windows, Mac OS, Linux, stb.) futtatható, azaz 
platform független. 

o Nyílt forráskódú (open source) termék. Mivel a forráskód szabadon elérhető, 
nem kerül pénzbe a program feltelepítése sem. Nem lehet tehát akadály az 
esetleges pénzszűke, a diákok is könnyen elérhetik interneten a terméket. 

o A világ egyik legelterjedtebb programozási nyelve, a többivel összehasonlítva 
egyszerű megtanulni, és jól használható programokat lehet vele írni. 
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o Magas szinten támogatja az interneten való hozzáférést, így a Java nyelven 
készült alkalmazások nem csak az iskolából, hanem otthonról, interneten 
keresztül is elérhetők, jó hatékonysággal futtathatók. 

Az EJS fejlesztői pont a fent felsorolt okokból választották a Java-t.  

 Simulations, azaz szimulációk. Az EJS-be integrálva vannak a leghatékonyabb 
numerikus algoritmusok, amelyek közül csak ki kell választani a nekünk tetszőt. Egy 
szimuláció két jól elkülönülő részre bontható: a fizikai modellre, amelyben 
lényegében csak a mozgásegyenletek differenciális alakját kell megadni, és a nézeti 
képre, amelyben a modell változóit (hely, sebesség koordináták) grafikus objektumok 
paramétereihez lehet kötni. (1. ábra). 

 

 
1. ábra: Az EJS grafikus felülete. 

Az EJS-ről a legtöbb információ a program „Wiki-oldaláról” érhető el [2]. Ezen az oldalon 
található meg az aktuálisan legfrissebb verzió is, amely ingyenesen letölthető. A program 
futtatásához csak egy Java alapú futtató környezetre van szükség (Java Runtime Environment, 
JRE), amelynek telepítője a legelterjedtebb operációs rendszerekre ingyenesen elérhető az 
alábbi URL-en: http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp. 

 

PÉLDÁK EJS-BEN KÉSZÜLT SZIMULÁCIÓKRA 
Lissajous-görbék 

Az x és y irányban is harmonikus rezgést végző test mozgása az idő függvényében az 

      ,       

összefüggésekkel adható meg [5]. A és B a rezgések amplitúdója,  és  a rezgések 
körfrekvenciája,  a fázisszög. A képletek alapján nehéz elképzelni, hogy a valóságban 
hogyan játszódik le ez a mozgás. A diákok túlnyomórészt a tanítási órán szembesülnek 
először merőleges összetételű rezgésekkel (Lissajous-görbékkel). Laboratóriumi körülmények 
között sem könnyű ilyet előállítani, nemhogy a valós életben megtapasztalni. 
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A jelenség megértéséhez az EJS keretrendszerben egy szimulációt készítettünk [1]. A 
program neve Lissajous, képernyőképe a 2. ábrán látható.  

Ezen a felületen egy rugós kísérlet sematikus ábrája jelenik meg. Próbatestünket a szürke 
határoló dobozon belül tetszőleges pozícióba helyezhetjük, a mozgás ebből a helyzetből indul. 
Alul számszerűen is megjelennek a főbb paraméterek, amelyeket manuálisan is 
változtathatunk. Ha egy paramétert kézileg változtatunk meg, az ábra automatikusan az új 
értékeknek megfelelő állapotot mutatja. (Kézi beavatkozásra csak akkor van lehetőség, ha a 
szimuláció áll.) 

      
2. ábra: Jobb oldalon a merőleges rezgések összetételét szimuláló program felülete, bal 

oldalon a szimuláció alapját képező mozgásegyenletek ( ) 
szerkesztőablaka. 

A mozgást bármikor leállíthatjuk és újra is indíthatjuk. Checkbox-ok segítségével az 
elemek láthatóságát vezérelhetjük (rugók, kirajzolt pályagörbe, határoló doboz). A program 
ellenőrzi a kezdeti feltételeket, figyel arra, hogy a dobozon túl ne kerülhessen a test. Ha 
bármit úgy akarnánk beállítani, hogy a létrejövő mozgás túlmenne a határoló dobozon, akkor 
a program a kezdeményezett változtatást nem hajtja végre. Erről egy hibaüzenettel értesíti a 
felhasználót. 

 
3. ábra: A programmal előállított jellegzetes Lissajous-görbék. 

 

TÖMEGKÖZÉPPONT ÉS TEHETETLENSÉGI NYOMATÉK 
A tömegközéppont és súlypont a mechanika legfontosabb alapfogalmai közé tartozik. 

Pontrendszereknél és merev testeknél e fogalmak segítik a rendszer mozgásának, 
egyensúlyának vizsgálatát. (A nehézségi erőtérben levő merev test egyensúlyát gyakran a 
súlypont helyzetével jellemezzük.) Ezért is fontos, hogy a diákok, akik a fizika óra keretein 
belül találkoznak ezekkel a fogalmakkal, jól értsék, érezzék ezek jelentését.  
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Merev testek forgó mozgásánál a szögsebesség mellett a tehetetlenségi nyomaték 
segítségével tudjuk megadni a test mozgási energiáját. Az említett fogalmak megértésének 
segítésére készítettük a “Súlypont” nevű programot, amelynek képernyőképe a 4. ábrán 
látható [1]. 

A „Súlypont” programmal síkbeli pontrendszereknek tömegközéppontját, tehetetlenségi 
nyomatékát vizsgálhatjuk. A lefényképezett alakzat JPEG, vagy PNG formátumban 
beolvasható, és fekete-fehérré alakítható. Az így kapott síkidomnak a mechanikában ismert 
összefüggésekkel [5] megadható a tömegközéppontja, tehetetlenségi nyomatéka, és más 
fontosabb jellemzői.  

A kiválasztott képet a program a lehető legnagyobb méretben beilleszti a munkaterületre 
úgy, hogy a kép átméretezése közben a vízszintes és a függőleges oldalak aránya ne változzon 
meg. A felhasználó célja, hogy minden olyan képpont, amely a testhez tartozik, figyelembe 
legyen véve a megfelelő fizikai mennyiségek kiszámításánál. Ehhez szükségünk van arra, 
hogy a képet „értelmes módon” fekete-fehérré tudjuk alakítani. 

 
4. ábra: A “Súlypont” program felülete 

A program a beolvasott képpontok R, G és B komponenséből kiszámolja, hogy az adott 
képpont mennyire fényes, vagyis mennyi a luminanciája. Egy képpont attól függően lesz 
fehér, vagy fekete, hogy a fényessége az aktuális küszöbérték felett, vagy alatt található.  Az 
alsó sávban látható „Luminancia küszöb” feliratú csúszkával lehet állítani ezt az értéket (5. 
ábra). A megfelelő eredményhez feltétlenül szükséges, hogy a bemeneti kép színei 
elegendően kontrasztosak legyenek! 

 

5. ábra: Luminancia küszöb növelése 
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A fekete fehér képen a program a tömegközéppont definíciója alapján számolja a 
megfelelő koordinátákat, amelyet egy piros karikával jelenít meg (6. ábra). Ezen kívül a 
további fizikai jellemzőket is megmutatja (4. ábra): 

 Aktuális koordinátarendszer (kék vonalak): amelyből a különböző fizikai 
mennyiségeket számoljuk. Az origó a kép tetszőleges pozíciójába áthelyezhető vagy 
az egérrel, vagy a  koordináták megadásával az „OrigoX”, „OrigoY” mezőkben. A 
koordinátatengelyek külön-külön is mozgathatók vízszintesen és függőlegesen. A 
tengelyeken egy-egy lilás (magenta) színű kurzor látható, amelyek a tengely 
vonalának irányában mozgathatók. Ezeknek a kurzoroknak az origótól vett távolsága 
megjelenik a program jobb alsó sarkában, így alkalmassá válnak arra, hogy a képről x 
és y irányú méreteket vehessünk le. 

 Főtengelyek iránya (halványlila és narancssárga nyíl): A főtengelyek vízszintessel 
bezárt szöge a jobb oldali panelen számszerűleg is megjelenik, pontosabb mérések 
elvégzéséhez. 

 Pillanatnyi szögsebességvektor (vastag zöld nyíl): Ennek a vektornak az iránya és a 
hossza is változtatható a zöld nyíl végének a mozgatásával. Mivel a szögsebesség 
mindig a tengely irányába mutat, ez a nyíl egyúttal a forgástengelyt is megadja. 

 Az impulzusmomentum-vektor nagysága és iránya (sárga nyíl). 
 A tehetetlenségi nyomaték tenzora ( mátrix) az aktuális koordinátarendszerben 

felírva: A mátrix elemei a koordinátarendszer bárminemű áthelyezésekor újra 
kiértékelődnek. 

 A tehetetlenségi nyomaték („Tehetetlenségi nyomaték mező”): Adott forgástengely 
mellett egy kvadratikus alakkal számítható.  

Figyelnünk kell arra, hogy ez a program nem egy munkaeszköz, hanem egy demonstrációs 
célú segédeszköz. A felhasználási gyakorisága általában 1-2 alkalom, ennyi idő alatt kell 
gyorsan, és hatásosan betöltenie a funkcióját.  A tanár döntése, hogy hol húzza meg a határt a 
megjeleníthető információk széles skáláján. 

       

6. ábra: A „Súlypont” programmal számolt tömegközéppontok jellegzetes síkidomoknál.  
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* * * 

 

A TOOL FOR REALIZING PHYSICAL SIMULATIONS: THE 
EJS FRAMEWORK 

ABSTRACT 
Nowadays the tools provided by information technology are also available for high school 
teachers. One of these tools is the Easy Java Simulation (EJS). This program shell is 
extremely helpful in writing simulation programs in physics. EJS is relatively easy to use, so a 
physics teacher - who is familiar with information technology - is able to write simple 
applications for their lectures. After summarizing the main properties of the EJS shell, we 
present our own, recently developed programs. One of these is a simulation of Lissajous 
curves. The other program calculates several fundamental mechanical parameters (center of 
mass, moment of inertia, principal axes) for rigid bodies. 
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LEFEDÉSI PROBLÉMÁK 
Téglalap (négyzet), négyzetekkel történő lefedésének problémájával (négyzet 

négyzetesítése, angolul squaring square) a 20. század elején kezdtek foglalkozni a 
matematikusok. Az első utalások H. E. Dudeney puzzle játékostól [1], a lefedésre vonatkozó 
első matematikai eredmények M. Dehn-től származnak [2]. Tökéletesnek nevezzük egy 
téglalap, vagy négyzet négyzetekkel történő olyan (hézagmentes, átfedés nélküli) lefedését, 
amely nem tartalmaz két egybevágó négyzetet. Az elektromos hálózatok és a lefedési 
problémák közötti analógia felfedezése az 1940-es évekre tehető. 

Alkalmazzuk az 1. ábrán látható, azonos R értékű ellenállásokból álló áramkörre a 
csomóponti potenciálok módszerét:  

                                       
 

8.ábra: 9 egyforma ellenállásból álló hálózat és a 9 különböző négyzettel lefedett téglalap [3]  
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Legyen mindegyik ellenállás értéke R=1Ω. Válasszuk a Φ6 potenciál értékét nullának. A 

fenti egyenletrendszer megoldása I0=32A esetén:Φ1=33, Φ2=19, Φ3=15, Φ4=9, Φ5=8, Φ6=0.  
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Rajzoljuk le újra az áramkört oly módon, hogy az ágakat olyan téglalapokkal ábrázoljuk, 
amelyek szélessége az ágban folyó áram erősségével, magassága az ág feszültségesésével 
arányos. Ezzel az eljárással a fenti elektromos-hálózathoz egyértelműen hozzárendelhetünk 
egy téglalapot, amelyet négyzetekkel fedtünk le. Ez látható az 1. ábrán.  

Az előbb felrajzolt áramkörnek megfeleltethető egy gráf is, melynek csomópontjait úgy 
számoztuk meg, hogy azoknak a csomóponttal azonos indexű potenciál feleljen meg (2.ábra). 
Nyilakkal jeleztük azt, hogy hol vezettük be az áramot, és hol vezettük ki.  

A gráfnak megfelelő hálózatot 1kΩ-os ellenállásokból megépítettük (2.ábra). A 6-os és az 
1-es csomópontok közé 33V feszültséget kapcsoltunk. Megmérve az egyes ellenállásokon eső 
feszültségeséseket, a számolt értékekkel pontos egyezést kapunk.  

                
2. ábra: A 9 ellenállásból álló elektromos hálózat gráf formájában, és az 1kΩ-os 

ellenállásokból megépített változata 

Számítógépes kereséssel igazolták, hogy húsznál kevesebb négyzetet igénylő tökéletes 
négyzetlefedés nem létezik. A. J. Duijvestijn (számítógép segítségével) 1978-ban megtalálta a 
legkisebb elemszámú (rendű), 21 különböző négyzetből álló négyzetlefedést [4]-[5]. 

                         
3. ábra: 21 négyzetből álló tökéletes négyzetlefedés és az ellenállás-hálózatként megépített 

változata 

A negyvenes években bebizonyították, hogy nincs olyan téglalap, mely kilencnél kevesebb 
különböző négyzettel lefedhető. A korábbi, 1.ábra ellenállás-hálózatához tartozó 
téglalaplefedés pontosan kilenc négyzetből áll. Ezt elsőként Z. Moron (1925) lengyel 
matematikus találta meg [3].  A legkisebb rendű (Duijvestijn-féle) tökéletes négyzetet           
(3. ábra) átrajzoltuk a fent megismert eljárással elektromos hálózattá. Az ellenállásokat 
azonosnak véve, a 4. ábrán látható hálózat rajzolható fel. Nagy pontosságú (0,1%-os) 1Ω-os, 
ellenállásokból elkészítettük a megfelelő hálózatot (3. ábra), amelyen számszerűen is 
“kimérhetők” a lefedésben szereplő négyzetek oldalhosszai [6]. 
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4. ábra: A legkisebb rendű tökéletes négyzethez tartozó ellenállás-hálózat 

 

LÉTRAÁRAMKÖRÖK ÉS A FIBONACCI-SZÁMOK KAPCSOLATA 
Végtelen ellenállásláncok (létraáramkörök) eredő ellenállásának kiszámítása középiskolai 

tananyagban is szerepelhet. Az ehhez kapcsolható matematika a tizenkettedikes tananyagban 
található meg: sorozatok határértéke címen. A határérték a középiskolások számára nehéz 
fogalom. Segítséget jelenthet a fogalom megértésében, ha olyan példákat mutatunk, amelyben 
a határérték jelentése közvetlenül látható. Ebben is segíthetnek például a létraáramkörök.  

 
 

5. ábra: Végtelen ellenálláslánc 

    A fenti végtelen ellenálláslánc eredőjét szeretnénk kiszámítani (5. ábra). Mindegyik 
ellenállás azonos, R értékű. Jobbról indulva, „láncszemenként” haladva számolunk. Az első 
láncszem eredője RR 21  . Két és három láncszemnél a következő értékeket kapjuk: 
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    Sejtésünk az (teljes indukcióval igazolható), hogy az eredő ellenállás mindig két, egymást 
követő Fibonacci-szám (F0=0, F1=1, F2=1, F3=2, F4=3, F5=5,…Fi=Fi-1+Fi-2 , i=2,3,…) 
hányadosával arányos [6]:  
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 .
2

12 R
F

FR
N

N
N

  (9) 

N nagy értékeinél RN ≈ x. Használjuk ki azt, hogy a végtelen ellenálláslánc eredő ellenállása 
nem változik, ha újabb láncszemet kapcsolunk a hálózathoz. Így felírhatjuk, hogy:  

 .R
Rx

xRx 


  (10) 

Az egyenlet pozitív megoldása adja a lánc  ellenállását  

 .
2

51 Rx 






 
  (11) 

    A Fibonacci-számok explicit alakjának ismeretében (9)-ből RN  határértékére ugyanezt az 
értéket kapjuk.  
    Az egyes csomópontok potenciáljára és az ágakban folyó áramerősségekre a következő 
összefüggések adódnak:  
 ,012  NN F  (12)  
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6. ábra: Árameloszlás a létraáramkörön. 

A hálózat első öt láncszemét 1 kΩ-os ellenállásokból megépítettük. A lánc végére, az 
ötödik csomópontra 8,9V feszültséget kapcsoltunk. Megmérve az egyes ellenállásokon eső 
feszültségeket a 6. ábrán látható értékekkel teljes egyezést kapunk. (A drótok és forrasztások 
ellenállásából származó veszteség elhanyagolható.) 

 

BOLYONGÁS RÁCSON 
Vizsgáljuk meg a következő kétdimenziós bolyongási problémát [7]. A 7. ábrán egy 

úthálózatot látunk, amelynek valamely belső pontjából (útkereszteződésből) elindul egy 
bankrabló, aki a rendőrök elől menekül. A kereszteződésekben véletlenszerűen, ¼ 
valószínűséggel történik az irányválasztás.  

A rendőrségnek még nem sikerült lezárnia az egész várost, így egyes irányokba haladva a 
bankrabló elmenekülhet. A kérdés az, hogy mekkora a valószínűsége annak, hogy a bankrabló 
egy belső pontból indulva meg tud menekülni, mielőtt a rendőrök karjaiba szaladna. A 
határpontokból indulva a megmenekülés valószínűsége 1 és 0 aszerint, hogy szürke, illetve 
fekete pontból indul a bankrabló. 
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7. ábra: Úthálózat 

    Jelölje p(a,b) annak a valószínűségét, hogy a bankrabló egy (a,b) koordinátákkal 
megadható  belső pontból indulva megmenekül. Az (a,b) pontba a bankrabló valamelyik 
szomszédos pontból jutott, azaz (a-1,b), (a+1,b), (a,b+1), (a,b-1) pontok valamelyikéből ¼ 
valószínűséggel:  
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8. ábra: Valószínűségi- és potenciál-eloszlás egy belső pontban 

    Tekintsünk egy négyzetrács-hálózatot, ahol az élek azonos R ellenállásokból állnak 
(8.ábra). A (k,l) koordinátájú pontba kívülről befolyó áram I(k,l), a (k,l)-edik csomópont 
potenciálja Φ(k,l). A csomóponti törvény alapján: 
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Ha a belső pontokba kívülről nem folyik be áram, akkor a Φ(k,l) és a p(a,b) függvények 
hasonló hozzárendelési szabállyal adhatók meg. Harmonikus függvények, melyekre jellemző, 
hogy a határokon azonos értéket vesznek fel. Emiatt a függvények minden pontban az 
értelmezési tartományon belül azonos értéket vesznek fel [7]. Következmény: a p és Φ 
függvények azonosak. 

A bolyongási probléma megoldását megkaphatjuk, ha az úthálózatnak megfelelő gráfot 
elektromos hálózatként megépítjük (9. ábra). A szürkével és feketével jelzett pontokat 
elhanyagolható ellenállású vezetékekkel (vörösrézhuzal) kötjük össze. A szürke pontokra 1V-
ot kapcsolunk, míg a feketével jelzett határpontok 0 potenciálon vannak. Ez megfelel annak, 
hogy ha a bankrabló a szürkével jelzett határpontokban áll, akkor a megmenekülésének 
valószínűsége p=1, ha a fekete pontokon áll, akkor a rendőrök elfogták, így a menekülés 
esélye p=0. 
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9. ábra: Bolyongási probléma ellenállás-hálózati megfelelője. 

Megépítve a hálózatot, megmérhetjük az egyes rácspontok potenciál értékeit. Ezek a 
feszültségértékek közvetlenül megadják a p(a,b) valószínűség-eloszlás értékeit. 
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ELECTRICAL RESISTANCE NETWORKS 

ABSTRACT 
Electric circuits are usually taught in the 10th grade of the secondary school. The students get 
to know how to calculate the equivalent resistance of a number of resistors connected in 
series and in parallel, they study Ohm's and Kirchhoff's laws and their applications. In most 
secondary schools the teaching of electrical circuits ends here. Practical and theoretical 
applications, interesting exercises, experiments usually get left out of the syllabus. In this 
paper we present such mathematical problems that can be solved by the help of physics, 
namely resistance networks. 
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BEVEZETŐ 
Az erdélyi református főiskola alapításának gondolata már a XVI. században, János 

Zsigmond uralkodása idején felmerült. A reformáció következtében elindított polgári fejlődés 
csak tudós emberek segítségével érvényesülhetett. Miután Báthory István fejedelem a 
kolozsvári jezsuita iskolát 1580-ban egyetemi rangra emelte, a protestáns egyház is hasonló 
jellegű intézmény létesítésén fáradozott. Bethlen Gábor fejedelem kezdeményezésére az 
1622-es kolozsvári országgyűlés határozata alapján a már létező gyulafehérvári protestáns 
iskolát akadémiai rangra emelte [5]. „Teremteni kell itthon egy erdélyi Heidelbergát, 
megékesíteni tudós professzorokkal, és gyűjteni köréjük nagy számmal tehetséges és tanulni 
vágyó, igyekvő ifjakat – legjavukat kiválasztani a társadalom és a közélet javára” vallotta 
Bethlen Gábor. Ennek az akadémiának jogutóda a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium. 

A fejedelem rendeletére Gyulafehérvárt létesített, majd I. Apafy Mihály által Nagyenyedre 
költöztetett főiskola alapozta meg azt a műveltséget, amely Erdély biztonságának 
fundamentuma volt. Nem túlzás Szilády Zoltán kollégiumi professzor 1936-ban tett 
kijelentése, miszerint ehhez az iskolához kapcsolódik szűkebb hazánk tudósainak legalább 
kétharmada. Itt tanított Apáczai Csere János, az első magyar enciklopédia írója, Pápai Páriz 
Ferenc, az első magyar orvosi könyv szerzője, Benkő Ferenc, aki az első magyar ásványtant 
írta, ífj. Zeyk Miklós, az első erdélyi ornitológus. Itt tanult Benkő József a növénytan első 
tudományos művelője és Erdély első leírója, Bod Péter a Magyar Athenas szerzője, Bolyai 
Farkas a marosvásárhelyi lángész professzor, Kőrösi Csoma Sándor, a tibeti-angol szótár és 
nyelvtan megalkotója, Sipos Pál, az első eredeti magyar matematikai értekezést szerzője, 
amelyet a berlini akadémia aranyéremmel díjazott [5]. Ne feledkezzünk meg az 
irodalmárokról sem! Itt tanított Áprily Lajos, itt tanult és tanított Vita Zsigmond. Itt 
ismerkedett az irodalommal Kemény Zsigmond, Kemény János, Berde Mária, Makkai 
Sándor, Sipos Domokos, Szentimrei Jenő és Sütő András. Itt tanult Erdély Széchenyije: gróf 
Mikó Imre. Végül, de nem utolsó sorban innen indultak a trópusokra Fenichel Sámuel és dr. 
Sáska László, a nagyenyedi vándorok, akik munkásságukkal sokat tettek azért, hogy a magyar 
tudományosságot külföldön is elismerjék 

 

A MÚLT 
A Bethlen Gábor Kollégiumban több évszázados hagyománya van az önképzésnek. Miután 

1791-ben az erdélyi országgyűlésen Aranka György kezdeményezte egy nyelvművelő 
társaság magalakulását, a kollégiumban Thoroczkay Pál vezetésével egy diákcsoport 
vállalkozott az anyanyelv művelésére. „Fellendült az iskolai színjátszás is, oly módon, hogy 
az országgyűlés, a köznemesség és a demokrata értelmiség mozgalmainak hatására a 
kollégiumi ifjúság kebelében 1791-ben önképző társaság létesült. Német és francia víg- ás 
szomorújátékokat fordítottak, ódákat írtak, és emellett „theátrális társaságot” alakítottak” 
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[2]. A diákok drámákat fordítanak le magyarra, de írnak szónoki- illetve szépprózai 
stílusgyakorlatokat is. Ezeket nyomtatásban is kiadják „Próba melyet anyai nyelve tanulására 
tett a Nagyenyeden tanuló ifjak között fennálló Magyar Társaság” címen. E csoport azonban a 
hatalom tilalmai miatt feloszlott. (B.B. 3.) 1820-tól kezdve az enyedi fiatalok rendszeresen 
megemlékeztek az alapító fejedelemről és ilyenkor nyomtatásban is megjelentek a 
szónoklatok és az elhangzott ódák. 1830-ban a diákság újra elhatározta, hogy önképző 
társaságot alapít: „a 1830-as évek elején a kollégiumban meginduló irodalmi ébredés 
hatására 1835-37-ben, majd 1839-ben ifjúsági olvasótársaság szerveződik, kiadják a 
Virágkosár (1837), majd Korány (1847) című zsebkönyvet, és komoly művelődési programot 
tűznek ki maguk elé. Mindez Szász Károlytól kapott serkentést, irányítást [2]. Mivel politikai 
kérdésekkel is foglalkoztak, a zaklatások miatt 1836-ban ez is feloszlott, ugyanúgy, mint az 
1833-ban alakult Társalkodva Olvasó Egyesület [3]. 

A köztudatban 1859. szerepel, mint az első önképzőkör megalakulásának éve. Létrejöttét 
Szász Károly a dunamelléki református egyházkerületének püspöke szorgalmazta, aki a 
kollégium diákja volt. Megalakult az Általános Ifjúsági Önképzőkör, amelynek vezetését 
Herepei Károly professzor vállalta. Elhatározták a Haladjunk című diáklap kiadását is. Az 
elején hetente, majd kéthetente gyűltek össze és irodalmi, természettudományi és bölcseleti 
értekezéseket tartottak, szavaltak és bemutatták szépirodalmi próbálkozásaikat. 1872-ben az 
Általános Ifjúsági Önképzőkör részeként megalakult a Teológiai Önképzőkör, amely 1879-től 
már önállóan működött és 1887-től 1889-ig megjelentette a Teológiai Közlönyt és 
emlékkönyvet is szerkesztett [3]. 1893-ban megalakult a gimnazisták önképzőköre, az elején 
ez is, mint az Általános Ifjúsági Önképzőkör része. A gimnazisták köre 1898-tól Kemény 
Zsigmond Önképzőkör néven működött. Ezekről az évekről számolt be Ikafalvi Diénes Jenő, 
aki a következőket írta: „A diáktársadalomnak igen fontos szerve volt az ifjúsági egylet. 
Önképzőkör volt alapjában, melynek szép hagyományain kívül vagyona is volt” [1] Ennek a 
körnek a tevékenységét az 1920-as években Áprily Lajos költő-tanár vezette [3]. Az 1906-07-
es iskolai évben megalakult a Bethlen Gábor Kör, amely vallásos célú volt. 1893-ban a 
kollégiumban működő tanítóképzős diákok is önképzőkörben szervezkedtek. Körük az 1899-
1900-as iskolai évtől Gáspár János9 Önképzőkör néven működött. 1920-ig pezsgett az élet 
ezekben az önképzőkörökben. A tantestület és a köröket irányító Állandó Bizottság 
pályázatokat írt ki a tagok számára. 1885-től 1920-ig hozzávetőleg 300 jeligés dolgozat 
készült el. A testi és szellemi önképzéshez nagyban hozzájárultak az alaposan megszervezett 
kirándulások [3]. 

A kollégiumot számos pusztulás érte. 1658-ban a török-tatár hadak, 1704-ben és 1707-ben 
a labancok, majd 1859-ben a felbuzdult román forradalmárok égették fel. Hamvából mindig 
feléledt! Két olyan pusztulást is megért azonban, amely nem érintette ugyan az iskola 
épületeit, de a szellemi rombolás ennél nagyobb kárt okozott! Az első ilyen csapás 1920-ban a 
trianoni békediktátumot követő „tanügyi reform”, a második az 1948-as kommunista 
államosítás. Nem célja jelen tanulmányomnak elemezni azt, miként változott az oktatási 
rendszer e két eseményt követően, kizárólag az önképzőkörök tevékenységében észlelt 
változásokat vázolnám. Az egyre zsúfoltabb állami program mellett egyre kevesebb idő 
maradt az önművelésre. Az 1921-22-es iskolai évben tanítójelöltekkel próbálták pótolni a 
megüresedett állásokat. Juhász Albert vallástanár az 1926-os évben megkísérelte fenntartani a 
hagyományos önképzőkört, de az új hatalom nem támogatta azokat a diáktevékenységeket, 
amelyeket nem központilag szerveztek. 1929-ben beindult a cserkészmozgalom, 1930-ban az 
Ifjúsági Keresztény Egyesület, 1929-32-ben Szabó T. Attila vezetésével rövid ideig feltámadt 
a Gáspár János Önképzőkör. 1945-ben Deák Ferenc tanár kezdeményezésére megalakult a 
Kőrösi Csoma Sándor Olvasókör és elhatározták a Haladjunk folyóirat újraindítását. A 70-es 
                                                
9 Gáspár János alapította a nagyenyedi tanítóképzőt 1853-ban 
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években az önképzés az Áprily Lajos Irodalmi Körben valósul meg, de fontos szerep jutott a 
diákklub vitadélutánjainak is. [3]. Nemsokára megszűnik a tanítóképző, leépülnek a líceumi 
osztályok, és a szocialista nevelés forgatagában alig marad idő a hagyományos önképzőköri 
tevékenységre. 

 

A JELEN 
Az 1989-es fordulat nyomán elkezdődött a visszarendeződés, a román tannyelvű 

osztályokban újraindult a magyar nyelvű oktatás, újraalakult az óvó- és tanítóképző. Ismét 
lehetett beszélni és írni az iskola múltjáról, a híres diákokról és tanárokról. Újraindult a 
Haladjunk című diáklap, amelyet később a Lárma, majd a Firkász követett. 1990 októberében 
megalakul az alsó tagozat irodalmi köre, és nemsokára beindul a felsősök Irodalmi Kávéháza 
is, amelynek rendezvényein számos kortárs irodalmi személyiség vett részt. A 90-es évek 
végén diákjaink beneveztek a Székelyföldön szervezett diák tudományos ülésszakokra, 
valamint a magyarországi Kunszentmiklóson rendezett RKTDK10-ra. Addig is folytattak 
kutató tevékenységet, írtak tudományos dolgozatokat, és kitűnően szerepeltek erdélyi és 
magyarországi tudományos konferenciákon, de rájöttünk, hogy szervezett keretek közt 
eredményesebb lesz tevékenységünk. 2000. szeptember 27-én megalakult a Fenichel Sámuel 
Önképzőkör. Az eredeti elgondolás az volt, hogy csak természettudományos érdeklődésű 
diákokat foglaljon magába a kör, de végül úgy döntöttünk, hogy bárkit szívesen segítünk és 
támogatunk a kollégium diákjai közül, függetlenül attól, milyen témakörben szeretne 
információkat szerezni, kutatni, tudományos dolgozatot írni vagy bemutatni, előadást vagy 
más bemutatót rendezni. 

Mert, mi tulajdonképpen az önképzőkör? Tömörnek és ránk nézve találónak tekintem Bakó 
Botond kollegának, a kör társszervezőjének megfogalmazását: „egy szabadidőben zajló, 
második, sokszor falak nélküli iskola, ahol nincs sulykolás, kényszer, vagy izgalmas 
számonkérés, de annál több kíváncsiság, kezdeményezés és eredetiség. Itt könnyen megterem 
a jó közösségi élmény, az alkotás, a felfedezés öröme. Nő a diákok önbizalma, személyiségük 
autonóm módon fejlődik” [3]. 

Önképzőkörünk céljai: 

1. Támogatni és népszerűsíteni a kollégium diákjainak tudományos tevékenységét. E 
célból felkutatjuk a tehetséges diákokat, kihirdetjük a különböző rendezvényeken 
szerzett díjakat, sajtón és rádión keresztül számolunk be az eredményeinkről, 
folyóiratokban publikáljuk a dolgozatokat és diákcikkeket. Anyagi feltételeket 
biztosítunk a tudományos dolgozatok elkészítéséhez és bemutatásához. 

2. Munkafeltételeket biztosítani körünk diákjainak. A budapesti Kutató Diákokért 
Alapítvány illetve a nagyenyedi Bethlen Alapítvány segítségével beszereztünk két 
korszerű számítógépet, CD- illetve DVD-írót, szkennert és nyomtatót. 

3. Diáktudományos ülésszakok megszervezése, és az ehhez szükséges anyagi háttér 
előteremtése. Ezen a téren 3 helyi jellegű tudományos konferenciát rendeztünk. 2003 
őszén a kollégiumban kapott helyet a TUDEK11 2003 erdélyi konferenciája is, idén 
2009-ben ismét Nagyenyeden lesz a TUDEK konferencia rendezvényeinek egy része. 
Körünk kezdeményezte azt a megyei rangú diákköri konferenciát, amely 2007-ben 
indult és azóta évente rendezzük román és magyar anyanyelvű diákok részvételével. 
Idén a Bethlen Gábor Kollégium volt e rendezvény házigazdája. 

                                                
10 Református Középiskolások Tudományos Diákköri Konferenciája 
11 Tudományos Diákkörök Erdélyi Konferenciája 
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4. A kollégium neves személyiségeinek és gyűjteményeinek ismertetése. Diákjaink 
felkutatták a kollégium híres diákjai és tanárai munkásságát (Pápai Páriz Ferenc, 
Benkő Ferenc, Ifj. Zeyk Miklós, Fenichel Sámuel, dr. Sáska László, Áprily Lajos, Vita 
Zsigmond stb.) és foglalkoztak a Természetrajzi Múzeum, a Történelmi Múzeum 
valamint a Bethlen Könyvtár gyűjteményeivel. 

5. Nagyenyed és környéke természeti, történelmi, építészeti és néprajzi nevezetességeinek 
bemutatása. A dolgozatokban szerepelt: Torockó vidéke, a Szkerice-Bélavári 
rezervátum, a nagyenyedi Szabaderdő, a Magyarbagói Feneketlen-tó, a 
bethlenszentmikósi kastély, a marosújvári sóbánya és sósfürdő, Magyarlapád és Tövis 
környéke stb.. Mivel diákjaink hazánk minden vidékéről származnak sor került más 
tájegységek és természeti ritkaságok bemutatására is: a Hargita-hegység, a Vargyas 
völgye és szorosa, a Rétyi Nyír, a Szilágyság, a Mezőség, a Gyergyói-medence és a 
Gyimesek. 

6. A környezetvédelemmel kapcsolatos diáktevékenységek megszervezése és 
támogatása. Ebből a célból részt vettünk a norvég Savas eső projektben, elemeztük 
Enyed patakának vizét és a marosújvári szódagyár ülepítőinek állapotát. 

7. A különböző diákköri tevékenységgel kapcsolatos utazások és kirándulások 
támogatása. Erre a célra különböző alapítványoktól12 kértünk és kaptunk anyagi 
támogatást. Ugyanakkor számos nagyenyedi és erdélyi vállalatnál, vállalkozónál, 
szervezetnél és magánszemélynél kilincseltünk sikeresen. 

 

Az önképzőkör diákjai rendszeresen részt vesznek a csurgói (azelőtt kunszentmiklósi) 
RKTDK konferenciákon, a budapesti Természet Világa diákcikk pályázatán, a budapesti 
Kutató Diákok Országos Szövetsége által rendezett TUDOK13 konferenciákon és az ezzel 
kapcsolatos regionális TUDEK konferenciákon, de beneveztek a budapesti Innovációs 
Versenyre, a bukaresti Ötletbörzére, a sárvári Fiatal Írok és Költők Fesztiváljára és más 
hasonló magyarországi illetve erdélyi rendezvényekre. Versenyen kívül más rendezvényeken 
is szerepeltek. Ezeknek a bemutatóknak színhelyei voltak: a nagyenyedi Titu Maiorescu 
Kollégium, (2001-ben, románul), a szegedi Piarista Gimnázium (2002) az aradi Csíki Gergely 
Iskolaközpont (2003) a debreceni Református Kollégium Gimnáziuma (2003), a tordai 
Szabadegyetem (2005, 2006, 2007, 2008, 2009), az aranyosgyéresi Szabadegyetem (2006) és 
az aranyosgyéresi gimnázium magyar tagozatának terme (2006), a kolozsvári Apáczai Csere 
János Líceum (2009), az EMTE által Torockón szervezett Természettudományi Tábor (2009). 

A kör diákjai 2006 júniusáig 93 dolgozatott írtak, azóta már ennek kétszeresével 
büszkélkedhetnek. Eredményeinket hosszú lenne felsorolni, ha összegezzük azonban, akkor 
Romániában 77 díjat szereztünk (23 első-, 21 második-, 16 harmadik- és 17 különdíj), 
Magyarországon pedig 88 díjat (18 első-, 21 második-, 15 harmadik- és 34 különdíj). A kör 
tagjainak 63 cikke és tanulmánya jelent meg. A 2008-2009-es iskolai évben a körnek 16 tagja 
volt, tevékenységét két tanár vezette: László Enikő biológus és Dvorácsek Ágoston fizikus. 

Reméljük, hogy tevékenységünket a jövőben is sikeresen folytathatjuk a Fejedelem 
árnyékában, aki immár majdnem négyszáz éve őrködik kedvenc scholája felett! 

 

 

                                                
12 Természet-Tudomány Alapítvány, Budapest, Kutató Diákokért Alapítvány Budapest, Communitas Alapítvány 
Kolozsvár, Bethlen Alapítvány, és Pro Scholae Alapítvány, Nagyenyed 
13 Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 
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FÜGGELÉK: A KÖR DIÁKJAI ÁLTAL PUBLIKÁLT FONTOSABB CIKKEK ÉS 
TANULMÁNYOK 

Művelődés (Kolozsvár) 
LIII. évfolyam, 2000 május 
Egy elfelejtett természettudós lepkéi 
Vadvirágok igézete 
Áprily madarai 
LV. évfolyam, 2002 december 
Udvari Ibolya: A hajdani és majdani kastély 
Dobra Emese, Vinczellér Erzsébet: Rekviem egy rezervátumért 
Balázs Olga, Sallai Gyöngyi: Raritatum et Rerum Naturalium Museum 
LV. évfolyam, 2002 december 
Varsolc, az élő hagyományok bölcsője 
LVI. évfolyam, 2003 április 
Gyimesek árvája – Gyimesbükk 
Volt egyszer egy fürdőhely 
„Kicsi csupor, nagy a füle...” Fazekasság Désházán 
Zeyk Miklós, a tudós enyedi tanár 
LVI. évfolyam, 2003 május 
A pisai ferde torony árnyékában 
LIX. évfolyam, 2006 május 
„Szedjetek szilvát, mert énelőlem már az utóbbi időben elbújik” – Vita Zsigmond, az ember 
LIX. évfolyam, 2006 október 
Györke Zsuzsanna: Árpaaratás és ónöntés Torockószentgyörgyön 
LIX. évfolyam, 2006 november 
Maxim Orsolya: Nagyenyed különleges fái 
Molnár Tünde: Erdély legszebb arborétuma 
LX. évfolyam, 2007 május 
Szabó Emília: Erzsébet, a kedves – Árpádházi Szent Erzsébet az irodalomban 
LXI. évfolyam, 2008 március 
Molnár Tünde: Barabás Miklós, a festő 
Szabó Emília: Szemerjai Szász Károly 
LXI. évfolyam, 2008 november 
Szabó Emília: Verestói Sámuel természettudományos szemlélete 

Könyvesház (Kolozsvár) 

XI. Évfolyam, 2002 
Az első magyar orvosi könyv 

Természet Világa (Budapest) 

131. évfolyam 7. szám, 2000 július 
Farkas Krisztina, Szilágyi Ildikó: Áprily madarai 
Turzai Enikő: Egy elfelejtett természettudos lepkéi 
132. évfolyam, 7 szám, 2001 július 
Szilágyi Ildikó, Farkas Krisztina: Vadvirágok igézete 
132. évfolyam, 8. szám, 2001 augusztus 
Péczi Nusi, Härtlein Júlia: Pax corporis, az első magyar orvosi könyv 
132. évfolyam, 11 szám, 2001 november 
Hening Helga: Fehér tenger 
132. évfolyam, 12. sz-m, 2001 december 
Dobra Emese, Vinczellér Erzsébet: Rekviem egy rezervátumért 
133. évfolyam, 6. szám, 2002 június 
Nagy Lóránd Zsigmond: Varsolc, az élő hagyományok bölcsője 
133. évfolyam, 9. szám, 2002 szeptember 
Balázs Kinga: „És jön Tudósod..., És jön Poétád...” 
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135. évfolyam, 4. szám, 2004 április 
Fogarasi Anna-Mária: „Boszorkányos könyvek” és „mágusok” 
Dvorácsek Norbert, László Szabolcs: A Feneketlen-tó növényei és gombái 
Molnár Enikő: Kós Károly, a XX. század erdélyi polihisztora 
135. évfolyam, 4. szám, 2004 május 
Polgár Klára Dalma: Elmúlt korok emléke, a gyergyóditrói vízimalom 
136. évfolyam, 10. szám, 2005 október 
Simon Zsuzsanna: Diószeghy László, a tudós, a festő és az író 
136. évfolyam, 11. szám, 2005 november  
Fullajtár Attila, Györfi György István: Napállandómérés Nagyenyeden 
137. évfolyam, 5. szám, 2006 május 
Fogarasi Anna-Mária: Modern Dialogo, Kivezetés a tértechnológiából 
137. évfolyam, 8. szám, 2006 augusztus 
Szabó Emília: A hely kötelezte, a feladat erőssé tette őket 
137. évfolyam, 11. szám, 2006 november 
Györke Zsuzsanna: Népi gyógymódok és babonák Torockószentgyörgyön 
137. évfolyam, 12. szám, 2006 december 
Molnár Tünde: Erdély legszebb arborétuma 
Polgár Dalma: Milyen volt és mivé lett Háromszék Szaharája? 
138. évfolyam, 6. szám, 2007 június 
Maxim Orsolya: Sipos Pál a sokoldalú tudós 
138. évfolyam, 8. szám, 2007 augusztus 
Maxim Orsolya: Nagyenyed különleges fái 
138. évfolyam, 10. szám, 2007 augusztus 
Szabó Emília: Erdély első minerológus utazója 
139. évfolyam, 2. szám, 2008 február 
Szakács Júlia Kinga: Még szívod-e vagy leteszed? (a dohányzástól a tüdőrákig) 
139. évfolyam, 5. szám, 2008 május 
Szabó Emília: Hell Miksa, a leghíresebb magyar csillagász 
139. évfolyam, 12. szám, 2008 december 
Molnár Tünde: Nopcsa báró dinoszauruszai 
140. évfolyam, 4. szám, 2009 április 
Maxim Orsolya: Bod Péter térképei 
140. évfolyam, 7. szám, 2009 július 
Maxim Orsolya, Vakon Mária: A fehér gólya védelme 
140. évfolyam, 8. szám, 2009 augusztus 
Maxim Orsolya: Pápai Páriz Ferenc, a híres poéta, jó Philosophus, Historikus, Theologus, az orvoslás 
mesterségében merő Eskulapius 
 

Géniusz (Kolozsvár) 
VI. évfolyam 25. szám 
Farkas Krisztina: Áprily madarai 
Nagy Éva – Turzai Zsolt: Amiért a harang szól 
Bőrőczki Károly: Mezőzáh kincse: a tízezer éves bazsarózsa 
Balázs Kinga: „És jön Tudósod...” 
Marshalkó Zoltán – Huros Raul: Érdekes kísérletek állóhullámokkal 
VI. évfolyam 26. szám 
Nagy Lóránd Zsigmond: Varsolc, az élő hagyományok bölcsője 
Krizbai Ágnes: Az ezer arcú kór 
Kiss Réka Beáta: Hunyadi templomai 
Udvari Ibolya: A hajdani és majdani kastély 
VI. évfolyam 27. szám 
Dobra Emese, Vinczellér Erzsébet: Rekviem egy rezervátumért 
Kiss Réka Beáta: a harmatfű nyomában 
Péczi Nusi, Härtlein Júlia: Pax corporis, az első magyar orvosi könyv 
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Szilágyi Ildikó: Vadvirágok igézete 
VII. évfolyam 32. szám 
Balázs Kinga: „A pisai ferde torony árnyékában” 

 
 

IRODALOMJEGYZÉK 
1. Ikafalvi Diénes Jenő: Nagyenyedi diákélet a XIX. század végén, in: A Bethlen-

kollégium emlékkönyve, Nagyenyed-Kolozsvár-Budapest, 1995 
2. Vita Zsigmond: A Bethlen-kollégium az erdélyi kultúrában, in: A Bethlen-

kollégium emlékkönyve, Nagyenyed-Kolozsvár-Budapest, 1995 
3. Bakó Botond: Önképzési hagyományok szellemében, in: Hogyan tovább, erdélyi 

fiatalok?, összeállította Fülöp István, Tinivár – Kolozsvár, 2003 
4. Szigethy Lajos: A nagyenyedi Bethlen-kollégium története, in: Nagyenyedi album, 

MCMXXVI, szerkeszti Lukinich Imre, kiadja a Nagyenyedi Bethlen-kollégium 
volt Diákjainak Testvéri Egyesülete, Budapest 

5. Dvorácsek Ágoston: A fizika oktatása a Bethlen Gábor Kollégiumban (Nyugati 
Jelen Évkönyv 2004) 

 

 
* * * 

THE PAST AND PRESENT OF SELF-EDUCATION IN THE 
BETHLEN GÁBOR COLLEGE 

ABSTRACT 
The talent minder club of in the Bethlen Gábor College in Aiud (Romania) has more than one 
hundred years of tradition. For the first time, this self-educating club was founded in 1859. 
After the Trianon treaty the newly settled power did not give any aid to those student activities 
which were not included in the classes. The self-educating club has become treed, and finally 
disappeared in 1948 . Only after the revolution of 1989 could its acquittance start. On the 
27th of September, 2000 was the Fenichel Sámuel Self-educating Club founded, which still 
functions successfully. Our students take part in national and international contests and they 
write different articles. Some of them continue their work after graduating from high-school 
and still write and publish articles during college. 
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TEHETSÉGGONDOZÁS HAZAI ÉS NEMZETKÖZI 
PROJEKTEKKEL  

Jarosievitz Beáta 
Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium, SEK Budapest Ált. Isk. és Gimnázium 

bjaro@goliat.eik.bme.hu 
 
 

BEVEZETÉS 
A világ természettudományos oktatása válsággal küzd. A társadalom valamennyi tagjában, 

de elsősorban a fiatalokban tudatosítanunk kell, hogy a XXI. századi társadalom a 
természettudományon alapszik, nem lehet nélküle létezni, élni, hiszen nincsen orvosi 
diagnosztika röntgen nélkül, nincsen mobiltelefonunk LCD nélkül, nincsen banki átutalás 
informatikai adatbázisok nélkül, stb. A sor végtelen. Ahhoz, hogy ebben a társadalomban 
„valahol otthon legyünk”, nagyon nagy szükség van arra, hogy diákjainkkal megszerettessük, 
megkedveltessük a természettudományos tárgyakat, a matematikát, fizikát, kémiát, biológiát, 
informatikát.  

Hogyan tovább?  

A jövőre nézve nagyon fontos a tehetséges tanulók minél korábban történő felismerése, 
motiválása, felkarolása, támogatása, valamint a természettudományos ismeretek széleskörű 
terjesztése, és a médiában való hatékonyabb kommunikálása.  

Éppen ezért nekünk, szaktanároknak ki kell használnunk a rendelkezésünkre álló 
pedagógiai eszközöket ahhoz, hogy megfelelő módon kezeljük a tehetségeket. Jóllehet a 
gyerek fejlődésében a szülők és a családi közeg döntő fontosságú, de a tehetség felismerése és 
kezelése az iskola és a mi feladatunk – pedagógusoké. A legfontosabb feladatunk elfogadni, 
felismerni és segíteni a tehetséges tanulót, fenntartani érdeklődését az iránt a diszciplína iránt, 
amelyben kiemelkedő képességűnek mutatkozik.  

Előadásomban néhány hazai és nemzetközi sikeres projektről szeretnék beszámolni. A 
projekteknek köszönhetően a tanulók különböző feladatok feldolgozásában vettek részt. A 
téma feldolgozása alatt a diákok teljesen szabadon érvényesíthették kreativitásukat, ötletüket, 
a számítógépet, az Internetet eszközként használták.  

A bemutatásra kerülő hazai és nemzetközi projekteket az utóbbi öt évben valósítottam 
meg, koordináltam: 

Út a tudományért projektek: Humáninfra-képalkotás (szomatoinfra-diagnosztika), 
Radioaktív izotópok inkorporációjának átfogó vizsgálata (támogatta a Tempus Közalapítvány, 
valamint az OKM) [1, 2, 3]. XPERIMANIA I., II. (az Európai Sulinet hirdette meg: European 
Schoolnet – EUN: www.eun.org) [1, 2, 3]. A projektek fő célja az volt, hogy az általános és 
középiskolás diákok számára közelebb hozza a természettudományos tárgyakat, 
megszerettesse a kísérletezést, kutatást, összekapcsolja a tudományt a hétköznapi élettel. 
Mindegyik projekt igen hasznosnak bizonyult, észrevétlenül is hozzájárult a digitális 
pedagógia oktatásba való beépüléséhez, valamint a tehetséggondozáshoz. 
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HUMÁNINFRA –KÉPALKOTÁS 
Kutatócsoportom tagjaival (akik tehetséggondozó kollégiumunk tanulói) a Humáninfra-

képalkotás (szomatoinfra-diagnosztika) projektünkkel már két éve foglalkoztunk. 
Kutatásainkat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatócsoportjának 
segítségével végeztük. Az egyetemi kutatócsoport által kifejlesztett „Szomatoinfra” vizsgálat 
teljes mértékben ártalmatlan, hiszen csak a test által kisugárzott természetes infrasugárzást 
méri, ezért a vizsgált emberi testet és szervezetet semmilyen módon nem éri külső behatás, 
sugárzás. Ezáltal a módszer non-invazív (nincsenek veszélyes, ionizáló sugárzások) és így 
nem károsítja a szöveteket. A diagnosztikai rendszer alkalmazása igen hasznos. Az emberi 
testről készített infravörös felvételeket nem közvetlenül a betegségek megállapítására, hanem 
pre-diagnosztikai célra használják.  

A humánbiológiához, biofizikához kapcsolódó projektünknek köszönhetően 
megismerhettük a témával kapcsolatos szakirodalmat, elsajátítottuk az új fogalmakat 
(szomatológia, szomatoinformatika, szomatometria, szomato-biometria stb.), az új 
számítógépes szoftver előnyeit, a képalkotás és a transzformációk lehetőségeit. Az 
informatikai háttér folyamatos fejlesztése nagy előrelépést jelentett, hiszen a szoftver már 
képes volt a felvett kétdimenziós infra-felvételeket háromdimenziós képpé alakítani, 
kinagyítani a vizsgálandó területeket. Az új program segítségével diákjaimmal mi is 
összehasonlíthattuk az általunk készített infra-felvételeket azokkal a felvételekkel, amelyek a 
betegről előzetesen készültek valamilyen más módszerrel pl: szcintigráfiás, valamint röntgen 
diagnosztikával.  

Publikus eredményeinket a kutatócsoportom diákjai szóbeli előadással, poszterrel és 
prezentációval ismertették mások számára a 2008. július 13-20. között Budapesten szervezett 
ESE 2008 (www.ese2008.com) Európai Tudományos- és Technikai Diákalkotó Kiállításon. 

 

EGÉSZTESTSZÁMLÁLÁS – KÜLÖNBÖZŐ BERENDEZÉSEK ÉS FANTOMOK 
ALKALMAZÁSA  

Kutatásunk egyik célja volt, hogy 3 különböző mérőhelyen, más–más detektorral és 
árnyékolással határozzuk meg a felnőtt szervezetben felhalmozódott 40K izotóp aktivitását. 
Az aktivitás meghatározására mindhárom helyen az ott lévő egésztest-számláló berendezést 
kellett megismerni, használni. Egy mérés összehasonlításakor minimum 3 spektrumot kellett 
fölvennie a diákoknak (háttér, minta, felnőtt ember). A felvett spektrumok után került sor a 
felvételek kiértékelésére.  

A spektrumot az egésztest-számláló berendezéssel és az ehhez kapcsolt számítógéppel 
vették föl a tanulók. Az egésztest-számláló módszer a bevitel módjától, illetve a dózis akut 
vagy krónikus jellegétől függetlenül az adott pillanatnyi helyzet jellemzésére, azaz a 
szervezetben éppen a mérés alatt jelenlévő gammasugárzó izotópok észlelésére alkalmas. 

A TIT - Tudományos- és Technikai Diákalkotó Kiállítás versenyre készült poszterünkön, 
amely a több mint féléves kutatómunkánk egyik produktuma, valamint az ott bemutatott 
szóbeli prezentációnkkal a tanulók ismertették az általunk megismert három mérőhelyet és 3 
különböző detektort, valamint a mérés kalibrációjához felhasznált fantomot.  

A három mérés helye: 
• Budapest: Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet (AEKI) 
• Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Nukleáris 

Technikai Intézete (NTI)   
• Paks: paksi atomerőmű sugár és környezetvédelmi osztálya 
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Kutatásunkban a diákok megismerték az embereket érő sugárdózis 70%-át kitevő belső 
sugárterhelés mechanizmusát, összetevőit, meghatározási és mérési lehetőségeit, a radioaktív 
anyagok inkorporációjával kapcsolatos tudományos alapfogalmakat, különös tekintettel a 
természetes és mesterséges eredetű radioaktivitás megkülönböztetésére, a kockázat-effektív 
dózis összefüggésre és a különböző besugárzási helyzetek sajátosságaira. 

Kutatásunk lehetőséget adott arra is, hogy megismerkedjünk több, az inkorporációt 
meghatározni képes in vivo és in vitro mérési technikával, valamint a mérési eredmények 
alapján készíthető besugárzási modellek összetevőivel, a modellek használatával. 

Az új alapfogalmak elsajátítása után a tanulók megismerték a legújabb méréstechnikai 
eszközöket és méréstechnikai módszereket, amelyek alkalmazásával a tanulók különböző 
mérési gyakorlatokat végeztek. Az eszközökkel végzett méréseket a tanulók saját készítésű 
fényképekkel dokumentálták, mérési jegyzőkönyveket készítettek. A tanulók, az általuk 
felvett adatokat archiválták, elemezték, majd az egyetemi kutatócsoporttal megvitatták és 
feldolgozták. 

 

A TRÍCIUM INKORPORÁCIÓJÁNAK MEGHATÁROZÁSA MATEMATIKAI 
MODELLEL 

Kutatócsoportunk célja volt a trícium kimutatására és dózisának meghatározására 
alkalmazott összetett módszer megismerése. 

A tríciumot számos mesterséges készítményben is felhasználják. Ezekből tehát sok trícium 
kerülhet a radioaktív hulladékba is. A Püspökszilágyi hulladéktároló aknáiba beszivárgó 
esővíz is kivihet magával tríciumot, ha kikerül a hulladékcsomagból. Püspökszilágyon most 
folyik egy 4 hulladékos medence újra feltárása. Az ott dolgozó személyek mindennap ebből 
származó akut dózisterhelésnek vannak kitéve. Éppen ezért igen fontos előre megbecsülnünk 
az ott tartózkodás időtartamát. Ebben az esetben a dolgozókat érő sugárzás aktivitásából 
származó dózist matematikai összefüggésekkel előre is kiszámolhatjuk, az ott tartózkodási idő 
függvényében.  

A matematikai modellt méréssel kell összekapcsolnunk ahhoz, hogy kiszámíthassuk a 
dózist. Az aknában tartózkodó személy tríciumot inkorporálhatott. Éppen ezért szükséges a 
személy vizeletét TRI-CARB folyadék szcintillációs készülékkel elemezni. A mérés során a 
trícium vizeletben való előfordulása jól kimutatható.  

 

1. ábra: poszterünk 
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Poszterünkön, valamint szóbeli prezentációnkkal a TIT által meghirdetett versenyen 
bemutattuk a trícium kimutatására és dózisának meghatározására alkalmazott összetett 
módszereket: 

A trícium kimutatása méréssel 
Kutatásunk során megismertük a trícium mérésére használható TRI-CARB folyadék 

szcintillációs készüléket, amely alkalmas alacsonyenergiás béta-sugárzó anyagok (3H, 14C, 
32P, 125I) kvantitatív (mennyiségi), illetve kvalitatív (minőségi) meghatározására.  A mérést 
a budapesti Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézetben (AEKI) 
végeztük, majd a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Nukleáris 
Technikai Intézetének (NTI) laborjában is alkalmaztuk – a készülék kalibrálása után. 
A trícium inkorporációjának meghatározása matematikai modellel  

A trícium inkorporációjától származó dózis nem becsülhető közvetlenül a vizelet trícium 
tartalmának mérési eredményéből, mert a kiürülés négy útvonalon megy végbe: 

 Vizelettel (800-2000 ml naponta, átlagosan 1500 ml) 
 Széklettel (legfeljebb 250 ml naponta) 
 Izzadsággal (1000-1500 ml) 
 Kilégzéssel (500-800 ml) 

A biológiai felezési időhöz (Tb) hozzárendeljük a b  időállandót, majd egy matematikai 
képlettel írjuk le a kiürülés valószínűségét. A képlet alkalmazásával a krónikus effektív dózist 
az akut dózisokból számítottuk. 

A trícium inkorporációjának matematikai modellezése a sugárveszélyben dolgozók 
számára a preventív szemléletű egészségügyi ellátásban számos előnnyel járhat: előre 
becsülhető az az idő, amely alatt a sugárveszélyes helyen tartózkodó dolgozót még nem éri 
jelentős sugárterhelés. 

 

XPERIMANIA I. PROJEKT 
Az XPERIMANIA I. projektet a 2007/2008 -as tanévben hirdette meg először az Európai 

Sulinet (European Schoolnet). 
A projekt fő célja az volt, hogy az általános és középiskolás diákok számára közelebb 

hozza a természettudományos tárgyakat, megszerettesse a kísérletezést, kutatást, 
összekapcsolja a tudományt a hétköznapi élettel. A projekt honlapján 22 nyelven – köztük 
magyarul is – hasznos anyagokat találhattak a tanárok, diákok: interaktív eszközöket, 
forrásokat, pedagógiai útmutatókat. Az XPERIMANIA rendszeres lehetőséget nyújtott online 
szakértői társalgásokra is, melyekben neves európai szakértők segítették a tanárok és diákok 
munkáját. A honlapon meghirdetett alábbi két versenyben vehettek részt az érdeklődő 
tanárok-diákok: 

Időszalag: A tudományos felfedezések, az új anyagok megtalálásának bemutatására kérték 
a versenyzőket 1800-tól egészen napjainkig. A honlapra feltöltött pályázatnak rövid szöveges 
ismertetőt és egy képet kellett tartalmaznia, de lehetett film, hanganyag, látványelem stb. is a 
munka része. A pályázat az anyagok felfedezését mutató interaktív időszalag részévé vált. 

Kísérlet: Könnyen kivitelezhető és mégis érdekes fizikai vagy kémiai kísérleteket vártak az 
anyagok tulajdonságainak bemutatására. A kémiai kísérletek korszerű anyagokra kellett 
koncentráljanak. A laborjelentést videóval vagy a fényképpel együtt kellett feltölteni a 
honlapra. A pályázatok on-line galériában azóta is megtekinthetők. 
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Az XPERIMANIA projekt kiválóan alkalmas volt a kutatáson alapuló iskolai módszer 
alkalmazására a természettudományokban. Hat győztese volt az Európai Sulinet tavalyi 
pályázatának – közülük hárman magyar diákok. 

 

XPERIMANIA II. PROJEKT 
Az XPERIMANIA II. projektet a 2008/2009 -es tanévben másodszor hirdette meg az 

Európai Sulinet (European Schoolnet). A projekt fő célja az volt, hogy az általános és 
középiskolás diákok kísérletezéssel, kutatással keressék a választ, hogy az anyagok egyes 
tulajdonságai miatt miért lesznek bizonyos hétköznapi tárgyak könnyen, és a gyakorlatban is 
jól használhatóak: „FEDEZZÜK FEL A HÉTKÖZNAPI TÁRGYAK TULAJDONSÁGAIT!” 

A pályázaton 10 és 20 év közötti európai középiskolások vehettek részt, több nyelven – 
köztük magyarul is. A projekt weboldalán igen sok hasznos anyagokat találhattak a tanárok, 
diákok: interaktív eszközöket, forrásokat, pedagógiai útmutatókat.  

Az XPERIMANIA II. is rendszeres lehetőséget nyújtott online szakértői társalgásokra, 
melyekben neves európai szakértők segítették a tanárok és diákok munkáját. Majdnem 900 
középiskolás diák 20 európai országból vett részt összesen 430 pályázattal az XPERIMANIA 
II. versenyben a 2008/09. iskolai tanévben. A döntősöket nemzetközi tanári csoport válogatta 
ki, majd szakértő zsűri választotta ki az öt nyertest. Az öt nyertesen kívül, a zsűri elhatározta, 
hogy további két elismerést is kioszt: A kreativitás speciális elismerését egy magyar csapat 
érdemelte ki, akik a folyadék mágnes izgalmas kísérletét mutatták be (www.xperimania.net). 

 

KÖVETKEZTETÉSEK 
Tanítványaink tehetségének kimunkálása nem könnyű feladat. Olykor nehéz, áldozatos és 

hosszantartó, de mindenképpen áldásos munkát és kitartást kíván! Ha össztársadalmi szinten 
is elfogadottá tehetjük, akkor bebizonyosodik, hogy érdemes és szükséges a tehetségre időt és 
energiát áldozni. Ezáltal saját társadalmunkat gazdagítjuk jövőbeli kreatív tehetségekkel és 
vezető egyéniségekkel. Napjainkban, a természettudományos tárgyakat oktatókkal szemben is 
erőteljes elvárás, hogy a diákok számára tegyék lehetővé a megfelelő módszerek, 
kompetenciák elsajátítását, amelyek közvetítésében a projektnek kiemelt szerep jut.  

A pedagógiai projekt komplex, alkotó jellegű folyamat, amelynek nemcsak pedagógiai 
eredménye van, hanem tárgyi vagy szellemi produktumok is létrejönnek. Az innovatív 
produktumok létrehozásában igen fontos szerepet kap az új információs kommunikációs 
technológia (ICT/KIT) alkalmazása.  

Sütő András szavait idézve: "Nincs más számonkérés, csak gyermekeink tekintetében. 
Ahány szóra vágyó gyermek, a jövőnek megannyi lámpása a meglódult időben." 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
Az ÚT a tudományért projektben megvalósult három éves kutatásunk nem jött volna létre 

az OKM Támogatáskezelő – Út a tudományhoz – program támogatása, valamint a Tempus 
Közalapítvány támogatása nélkül. Köszönjük a segítséget! 

A kutatás során szakmai támogatást és együttműködést kaptunk a Budapesti Műszaki- és 
Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technika Tanszékének (http://www.reak.bme.hu) 
dolgozóitól (Szacsky Mihálytól és Zagyvai Pétertől). A Nukleáris Technika Tanszék a 
rendelkezésünkre bocsátotta a kísérleti berendezéseit, és szakmai támogatást nyújtott a projekt 
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megvalósításában. Emellett a Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia 
Kutatóintézete (AEKI), valamint a Paksi Atomerőmű Sugár- és Környezetvédelmi Osztálya is 
rendelkezésünkre bocsátotta a kutatómunkánkhoz szükséges mérőhelyeket és mérőeszközeit. 
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* * * 

 

TALENT SUPPORT WITH NATIONAL AND INTERNATIONAL 
PROJECTS 

ABSTRACT 
In my previous research work I studied the students’ attitude to physics, their motivation and 
their IT skills by a wide poll using questionnaires. As a result of the survey it has become 
clear that science classes should be made more colourful and interesting, if we want to let our 
students leave the secondary school with adequate level of knowledge and with applicable 
skills in physics, chemistry and other natural sciences. To make classes more interesting it is 
necessary to take advantage of the opportunities offered by IT and multimedia. In order to 
change the attitude of the students I organized and/or took part in national and international 
collaborative projects where the use of ICT was required. The successful projects are: 
Humaninfra-imaging, Whole body counting – use of different equipments and phantoms, 
Application of computerized mathematical model for determination of the incorporated 
tritium, XPERIMANIA I, II. international project. 
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BEVEZETÉS 
A tehetség még ma is a pedagógia és a pszichológia egyik bonyolult témaköre. Sok magyar 

és külföldi kutatás igyekszik feltárni nem egyszerű természetét, eszközöket, módszereket 
találni a tehetség felismerésére, fejlesztésére és gondozására. 

Mi a tehetség és miért fontos minél korábban történő felismerése? Mi a célja a tehetség 
felismerésének? A tehetség definíciója általános megfogalmazású. Talán elmondható, 
mindenki úgy értelmezi, ahogy számára a legkifejezőbb, legszimpatikusabb. Mi úgy 
gondoljuk, mindenki rendelkezik valamilyen plusz adottságokkal, amely felismerése, 
fejlesztése minden pedagógus feladata. 

A következőkben arról írunk, hogyan végezzük ezt a munkát a Nyíregyházi Főiskolán. 
 

FIZIKA SZAKTÁBOR 
A Nyíregyházi Főiskola Fizika - és Kémia Tanszéke több mint 20 éve minden nyáron 

tehetséggondozó Fizika - és Kémia szaktábort szervez az általános iskolák leendő hetedik és 
nyolcadik évfolyamos tanulói számára. A gyerekek maguk választhatják meg, hogy fizikával 
vagy kémiával szeretnének foglalkozni. A táborba olyan tanulókat hívunk meg, akik a 
különböző szintű versenyeken (városi, megyei) helyezést értek el az adott tanítási évben és 
szakirányban (fizika, vagy kémia). Az életkoruknak megfelelően két csoportban dolgoznak, 
más-más „tananyaggal”, kísérletanyaggal. A csoportlétszám 8-10 fő, lányok, fiúk vegyesen. 
Összlétszám a kémiás gyerekekkel együtt 40 fő. 5 pedagógus és 2 főiskolai hallgató segíti 
munkánkat. A tábor általában hétfőtől péntekig tart, bentlakással. Ezen idő alatt a tanulók sok 
újdonsággal ismerkednek meg, elsősorban iskolai tananyagon kívüli ismeretekkel. Célunk 
elsősorban az, hogy a tanulók maguk, önállóan kísérletezzenek, merjenek eszközöket a 
kezükbe venni, kérdezni, vitatkozni, gondolataikat bátran elmondani. 

Összeállítottunk számukra egy munkafüzetet, amely alapján dolgoznak a táborban. Ebben 
szerepel a kísérletekhez szükséges eszközök felsorolása, a kísérletek elvégzésének menete. A 
tapasztalatokat, mérési eredményeket is ebbe a füzetbe írják a gyerekek. Található még benne 
több képrejtvény, keresztrejtvény, sok számításos feladat. Jelentős részét a foglalkozásokon 
oldják meg a tanulók, esetleg este, délután a táborban, de marad otthonra is. Ezek a feladatok 
segítséget nyújthatnak az iskolai munkában, illetve a következő évi versenyekre való 
felkészülésben. A munkafüzetben vannak otthon vagy az iskolában elvégezhető kísérletek is. 

A hét minden napján 8.00 és 10.00 óra között a diákok (kémiások, fizikások együtt) 
érdekes előadásokat hallgatnak meg, illetve érdekes kísérleteket látnak. Ezeket az előadásokat 
a főiskola oktatói tartják, általában négy előadást szervezünk, négy főiskolai oktatóval. Az 



Tartalmasan és érdekesen – Ami a korszerű tananyag mögött áll (szakmódszertan) 

494 

előadások témái érdekesek, stílusuk, tartalmuk megfelel a gyerekek felkészültségének, 
érdeklődési körüknek. Az előadásokat követik a kiscsoportos foglalkozások, gyakorlatok. 
Ezekből általában ötöt tervezünk. A kísérletek elvégzése a gyakorlatokon párban történik. 
Vannak olyanok, amelyekhez nem adunk utasítást, a tanulóktól várjuk a megoldást. 
Természetesen a nehezebb, összetettebb, teljesen ismeretlen eszközzel való kísérleteknél, 
méréseknél útmutatás alapján dolgoznak a gyerekek. A tapasztalatokat, eredményeket mindig 
megbeszéljük, megmagyarázzuk, példákat keresünk a mindennapi életből. Utolsó nap 
vetélkedő zárja a tábort. Ezen a versenyen az előadások- és a gyakorlatok anyagából vannak a 
feladatok. Az elméleti- és a játékos feladatokat (keresztrejtvény, betűrejtvény, képrejtvény, 
képösszerakás, képfelismerés, megadott szavakból történet fogalmazása) önállóan oldják meg 
a tanulók, a 2 db. kísérletet pedig párban kell elvégezniük és bemutatniuk. Általános 
tapasztalatunk, hogy ezeket a versenyeket is élvezik a tanulók, maximális és egészséges 
versenyszellem jellemzi őket. A teljesség igénye nélkül felsorolunk néhány „témakört”, 
amellyel foglalkozunk. Kísérleteken keresztül megismerkednek Arkhimédész törvényével, a 
sűrűség, a súly, a tömeg fogalmával. Meghatározzák Arkhimédész törvénye segítségével 
különböző anyagok sűrűségét. Sűrűséget mérnek Mohr-Westphal mérleggel. Hangtani 
kísérleteket is végeznek, vizsgálják a hang visszaverődését különböző minőségű felületekről, 
a rezonancia jelenségét, valamint a hangmagasság függését a hullámhossztól. Érdekes 
kísérletekkel vizsgálják a felületi feszültséget. Készítenek lufipumpát, elektroszkópot, 
láthatóvá teszik az ionok vándorlását. Mérési kísérletekkel meghatározzák különböző 
fogyasztók ellenállását, vizsgálják a fogyasztók soros, párhuzamos és vegyes kapcsolását, 
illetve az elektromos áram vegyi- és hőhatását. Készítenek áramforrásokat különböző 
gyümölcsből, zöldségből. Kísérleteket végeznek a fény visszaverődésére, törésére, a fehérfény 
színeire bontására (prizmával), a teljes fényvisszaverődésre, előállítanak a tanteremben 
szivárványt. Meghatározzák a mikroszkóp nagyítását, drót-, hajszál vastagságát. 
Megismerkednek a fénytani eszközök működésével is, készítenek távcsövet. Felfedezhetik az 
üvegtechnika rejtelmeit, saját munkán keresztül. Vizsgálják az áramló gázok (elsősorban 
levegő) tulajdonságait, a jég olvadáspontjának-, a víz forráspontjának függését a nyomástól, 
készítenek hűtőkeveréket, stb. A következő táblázat a heti programot mutatja. 
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14.00-IG 
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PROGRAM  VETÉLKEDŐ  
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Mint a táblázat mutatja, igyekszünk a gyerekeknek érdekes és hasznos programot 
összeállítani egész hétre. Vannak visszajáró tanulók, akik egyik évben a 7. osztályosok 
csoportjában dolgoznak, következő nyáron a 8. osztályosok csoportjában. Az is előfordul, 
hogy ugyanaz a tanuló a következő évben a kémia tábor munkájában vesz részt és fordítva. 

 

NÉHÁNY ÉRDEKES KÍSÉRLET 
1. A szétfutó gyufaszálak 

Önts vizet egy lapos tányérba. A víz tetejére helyezz egymástól 1-2 cm távolságra 2 
gyufaszálat. Hogyan lehet szétfuttatni a gyufaszálakat? 

Érintsd a szappan csücskét a víz felszínéhez a két gyufaszál között! Készíts rajzot! 
Mit tapasztalsz? Úgy is végezd el a kísérletet, hogy csillagalakban helyezed el a 

gyufaszálakat! 

2. Lufi-pumpa 
Eszközök: lufi, 30ml víz, üres üveg, 1 teáskanál szódabikarbóna, szívószál, 1 citrom leve. 
Feladat: Nyújtsd ki a lufit, hogy könnyebb legyen felfújni! Önts vizet a tiszta, üres üvegbe, 

adj hozzá szódabikarbónát, majd a szívószállal kevergetve oldd fel a vízben! Adj hozzá az 
oldathoz a citromlét, majd gyorsan húzd rá az üveg szájára a lufit. 

Mi történik? 

 
3. Keresztül a jégen! 

Amire szükséged lesz: egy darab jég, két pohár, vékony drót, súlyos test. 

Mit kell tenned? 
A vékony drót és a súlyos test segítségével próbáld elvágni a jeget! 

 
Mit tapasztalsz? 

4. Sóvulkán 
Amire szükséged lesz: tisztára mosott, hosszabb üvegpohár, étolaj, só, víz. 

Mit kell tenned? 
1. Önts vizet a pohárba 7-8 cm magasságig! 

2. Önts hozzá kétujjnyi olajat! Melyik lesz alul, a víz vagy az olaj? 
3. Szórj sót az olaj tetejére! Nézd, mi történik a sóval! 

Mit tapasztalsz? 
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5. Egy látványos kísérlet 
Amire szükséged lesz: egy lombikra, egy tálcára, egy gyertyára és egy kis vízre.  
Mit kell tenned? 

A tálcába önts vizet és állíts bele egy égő 
gyertyát. Egy szájával lefele fordított (száraz) 
lombikkal borítsuk le a gyertyát.  

 
Mit tapasztalsz? 
 

 
 

 

6. Ha nincs kéznél a ceruza! 
Amire szükséged lesz: konzervdoboz, itatóspapír, konyhasó, fenolftalein tabletta, 

zsebtelep, vezeték 

Feladat: 
Gyűszűnyi konyhasós vízben oldd fel a fenolftalein tablettát, és ezt a fenolftaleines sós 

vizet öntsd egy konzervdoboz tetejére. Áztasd bele a fehér itatóspapírt, majd öntsd le a 
dobozról a felesleges vizet. A dobozt az elem pozitív sarkával kapcsold össze. Az elem 
negatív sarkától jövő vezeték csupasz végével lassan írhatunk a papirosra. 

Cseréld meg a pólusokat. Mit tapasztalsz? 

7. Életveszély 
Tegyél az asztalra egy fadobozt és annak oldalától 5-6 cm-re egy pingponglabdát. Gumi 

vagy papírcsövön át fújj a doboz és a pingponglabda közé. Készíts rajzot! 
Mit tapasztalsz? Hol tapasztalod ezt a jelenséget a miden-napi életben? 

 

FÉNYKÉPEK A TÁBORI MUNKÁRÓL 
 

    
1. ábra. Fényvisszaverődés     2. ábra. Nehéz a kísérlet 
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3. ábra. Ha nincs kéznél ceruza!   4. ábra. „Lufipumpa” 

 

A képek is arról tanúskodnak, hogy a tanulók érdeklődéssel és jó hangulatban töltötték el 
az öt napot a szaktáborban. Eredményes munka után és sok élménnyel gazdagodva tértek 
haza. 

 

NÉHÁNY ÉRDEKES FELADAT 
 
Milyen értelmes szavak olvashatóak ki az alábbi rajzokból? 
 

  
 
Fejtsd meg a keresztrejtvényt! Írj egy mondatot a megfejtésről! 

a. Ezzel is melegíthetsz vizet. 
b. Kísérleti eszköz 
c. A ………. viszonylagos 
d. A feldobott testek a ……… miatt esnek le 
e. A labda …….. anyagból készül 
f. A fény a tükörről …………. 

 
A.   11    5    8   
B.  10  12          
C. 9   3          
D.  1        4    
E. 7 2            
F.        6      

 
 

IRODALOM 
1. Öveges József: Kísérletezzünk és gondolkozzunk 
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 * * * 
 

TRAINING CAMP FOR TALENTED STUDENTS OF PHYSICS 

ABSTRACT 
Taking care of and developing the skills of talented children is not only a duty of parents and 
teachers, but also of the whole society. To educate students of outstanding gifts is an 
elementary task to raise creative and mind-independent persons. This goal motivated us when 
we established the annual summer physics school that is held for a week during the summer 
holidays. The children who participate solve theoretical and experimental problems and build 
elementary instruments, during which the independent work is emphasized. Evidently the 
subject of the course fits to the regular curriculum of primary school but we try to expand the 
scope when it is possible. 
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HUMÁN ÉRDEKLŐDÉSŰ TANULÓK AKTIVITÁSÁNAK 
FOKOZÁSA AZ ÓRÁKON 

Kabály Enikő 
A Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona 

az ELTE Természettudományi Kar PhD hallgatója 
kabalye@freemail.hu 

 
 

BEVEZETÉS 
Egyre többen és egyre többet foglalkoznak a természettudományok népszerűségének 

csökkenésével. Tanárként naponta keressük a megújulás lehetőségeit, az új tartalmakat, új 
módszereket. Különösen fontos ez olyan tanulók esetén, akik inkább a humán tantárgyak iránt 
érdeklődnek, nincs a fizikával kapcsolatos továbbtanulási szándékuk. A fizikai ismeretek 
megtanítása esetükben sem kerülhet háttérbe, emellett azonban fontos az érdeklődés 
felkeltése, a kompetenciák fejlesztése (pl.: megfigyelőképesség, absztrakciós készség, 
kooperatív munka képessége, stb.). 

A magukat humán érdeklődésűnek valló tanulók már az általános iskolában is kevés 
érdeklődéssel fordulnak a reáltantárgyak felé, sőt sok esetben, az ezekben való sikertelenség 
idézi elő a humán tagozatok választását. A reáltárgyaktól való elfordulásnak számos oka van, 
amelyekre most nincs lehetőség részletesen kitérni. Az mindenesetre elmondható, hogy azon 
tanulóknak, akik olyan irányban szeretnének továbbtanulni, ahol nem lesz szükségük komoly 
fizikai előismeretre, nem szükséges összetett számolási feladatokat tanítanunk. A kevesebb, 
de életszerű feladat, a hétköznapokban előforduló alapjelenségek megértése azonban nem 
maradhat el. A továbbiakban olyan lehetőségeket, ötleteket szeretnék felvillantani, amelyek 
alkalmasak lehetnek arra, hogy fokozzák e tanulók aktivitását az órákon; amelyek esetleg 
szerethetővé teszik a tantárgyat. A felsoroltak egy része tanórán kívüli tevékenység, ami 
szakköri, vagy diákköri munka része lehet. Nem minden csoportban kell minden ötletet 
megvalósítani, hiszen az a jelenlegi heti óraszám mellett nem is lenne lehetséges. De az új 
tartalmak, egy-egy játék a hagyományos tanórai keretbe is beilleszthető, színesebbé tehet 
például egy összefoglaló órát. 

Egy jelenségközpontú témafeldolgozás, projektfeladat segíthet szintetizálni a meglevő 
természettudományos (fizikai, kémiai, biológiai) ismereteket. Erre a jelenségközpontú 
tárgyalásra számtalan témakör kínálkozik. Az energia, a víz, a szem, a környezeti jelenségek, 
vagy a kormeghatározási módszerek szinte valamennyi természettudományos tantárgyhoz 
köthetők. Sok törekvés van erre a tanórai kereteken kívül is erdei iskolák, szabadban végzett 
megfigyelések keretében. A továbbiakban részletesebben a humán területekkel való integráció 
lehetőségével szeretnék részletesebben foglalkozni. 

 

TÖRTÉNELEM 
A fizikatörténettel való egyéni illetve csoportos foglalkozás, kutatómunka elősegítheti a 

történelem tantárgy keretében tanultak jobb megértését, a tájékozódást a térben és az időben. 
Az, hogy melyek voltak a természettudományok kutatási területei az egyes korokban 
összefüggésben van az adott kor történelmi, társadalmi viszonyaival, törekvéseivel esetleg 
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politikai folyamataival (atomenergia, radioaktivitás, … kutatása). Csoportokban is 
feldolgozható egy-egy fizikai törvény, vagy találmány megszületésének háttere, illetve a 
megszületés következményei is. Fontos bemutatni, hogyan lesz egy-egy ismeretből 
mindennapos használati tárgy. Az iparfejlődés, ipartörténet a történelem érettségi vizsgán is 
szerepel, amit jól kiegészíthetünk a fizika órákon is.  

Az iskolák jó része rendelkezik régi fizikai eszközökkel. A kutatás, hogy hogyan néztek ki 
ezek az eszközök, hogy működtek, a történelem, a levéltári kutatás kedvelőinek is érdekes 
feladatot jelenthet. Az elméletből vagy feladatmegoldásból sokszor kevésbé sikeres tanulók 
között vannak olyanok, akik szívesen barkácsolnak, jó kézügyességgel rendelkeznek. 
Tapasztalataim szerint ők szívesen részt vesznek az eszközök felújításában. 

 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
A magyar nyelv és irodalom szöveggyűjteményekben több olyan vers vagy prózarészlet 

található, amely tartalmaz valamilyen fizikai ismeretet. Példaként Pázmány Péternek az Isteni 
igazságra vezérlő kalauz című művének 2. része „A mennyei egekről” címet viseli. Ebben a 
műben a világegyetem és az égitestek méreteiről ír. Ez a mű jó alapot teremthet arra, hogy 
egy humán érdeklődésű csoport egy irodalmi mű elolvasását követően utánanézzen, hogy 
mekkorák ezek a méretek mai tudásunk szerint, hogyan tudjuk meghatározni egy égitest vagy 
a világegyetem méretét. Több művet említhetünk, amelyben a lemenő Nap vöröslő fénye 
jelenik meg. Ezen műveket olvasva végiggondolható, miért ilyen színű, mikor látunk 
vörösnek egy testet – de egész távolra mehetünk a színlátás, a légkörfizika, akár földrajzi 
ismeretek terén is. Szintén ismert és sokat elemzett vers Tóth Árpád: Lélektől lélekig című 
műve, amelynek olvasása és értelmezése egy csillagászati témájú fizika órán is lehetséges. 
Feladatként adható a hibakeresés is, hogy a diákok maguk keressenek olyan irodalmi 
szövegeket, amelyekben találhatóak természettudományos törvényekre, jelenségekre való 
utalások és ezek nem helyesek, vagy nem pontosak (esetleg a saját korukban még az akkori 
ismereteknek megfelelőek voltak). A magyar nyelv és irodalomhoz kapcsolódva a diákok 
összegyűjthetik a tudományos ismeretterjesztő írások, filmek műfaji sajátosságait. Maguk is 
megpróbálkozhatnak cikkírással, akár egy kis iskolai kiadvány, vagy iskolaújság hasábjain, 
akár komolyabb munkával diákpályázatokon is. 

 

TÁNC ÉS DRÁMA 
A tantervekben megjelenő új kompetenciaterület a Tánc és dráma. Vannak középiskolák, 

akik ilyen tagozatokat indítanak, de a legtöbb intézményben ez a terület valamelyik másik 
tantárgyba integrálva jelenik meg. A fizikatörténet eseményeit sokszor megörökítették 
színdarabok formájában is, vagy magunk is próbálkozhatunk ilyenek írásával. Sőt egy-egy 
tehetséges gyerek képes rövid színpadi művet írni. Néhány feldolgozható színdarab: 

 Kövesligethy Radó: A szférák harmóniája  
 Rosemarie Schuder: A boszorkány fia 
 Németh László: Galilei 
 Hargittai István: Teller Ede tragédiája 

Sikeres ez a módszer az érdeklődés felkeltésére és a diákok aktivitásának fokozására a 
Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorlógimnáziumában, ahol Kirsch Éva tanárnő 
felkészítésével és rendezésében több fizikatörténeti darabot is bemutattak a diákok. A 
forgatókönyvek nyomtatásban is hozzáférhetőek, Kirsch Éva: Fizikatörténeti Szilánkdarabok, 
Pedellus Tankönyvkiadó, 6 fizikatörténeti jellegű forgatókönyv címmel jelentek meg. A 
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Budapest Műszaki Egyetem hallgatói is vállalkoztak színdarab előadására, Michael Frayn: 
Koppenhága című darabját vitték színre Sükösd Csaba tanár úr segítségével, rendezésével. 

A XV. Öveges József Fizikaverseny döntőjének (2005.) egyik programja volt, hogy az ácsi 
Jókai Mór Általános Iskola színjátszói a Hieron király koronája, avagy Arkhimédész 
törvényének a felfedezése című színdarabot mutatták be. Ezek a pozitív példák is mutatják, 
hogy a színpadi játék egy olyan eleme lehet a fizika és a humán területek integrációjának, ami 
fokozza a diákok bevonódását a tanulási folyamatba és kedvet csinálhat a tantárgy mélyebb 
megismeréséhez is. 

 

MOZGÓKÉP ÉS MÉDIAISMERET 
További kompetenciák fejleszthetők, ha megtaláljuk a kapcsolódási pontokat a szintén 

egyre divatosabb Mozgókép- és médiaismerettel. A felmérések tanúságai szerint a diákok 
nagyon sokat néznek filmeket, tévéznek. Az ifjúság kedvelt filmes műfaja a sci-fi. A filmek is 
jó lehetőséget teremtenek az ismeretek pontosítására, a korábban leírt hibakeresésre, az 
elemzésre. Egy-egy olyan filmet is választhatunk, amely a filmtörténetben is jelentős. Ilyen 
például az Utazás a Holdba (Le Voyage dans la lune), egy 1902-ben bemutatott fekete-fehér 
tudományos-fantasztikus némafilm, amit Georges Méliès írta és rendezte testvére, Gaston 
segítségével. A film 14 perc hosszúságú, ha másodpercenkénti 16 képkockás sebességgel 
játsszák, ami a standard sebesség volt a film készítésekor. A film bemutatásakor nagyon nagy 
sikernek örvendett és Méliès több száz filmje közül a legismertebb. Ez a filmtörténet egyik 
legkorábbi ismert sci-fi filmje. A film készítése során az elsők között alkalmaztak animációs 
technikákat és speciális effektusokat, így Méliés műve egyben az első animációs filmek 
egyikének is tekinthető. A 14 perces film egy tanítási óra időtartamában megnézhető. 
Megkereshetik a diákok azokat az elemeket, amelyek fizikai ismereteik alapján nem 
lehetségesek. Sőt akár a szökési sebességre vonatkozó számítási feladatokat is kapcsolhatunk 
a videózáshoz.  

A diákok egy része jól használja a videó kamerát, ismernek számítógépes vágó-
programokat is. Így egy-egy csoport maga is készíthet filmet. Egy ilyen projekt megvalósítása 
nagyon sok képességet fejleszt. Már a csoportok szerveződése, a téma kiválasztása, a 
helyszínek lefoglalása, a szereplők felkérése és egyéb szervezési feladatok is nagy kihívást 
jelentenek. A film forgatása, megvágása pedig sok hasznos dolgot tanít meg a konkrét fizikai 
ismereteken kívül is. Diákjaink készítettek ilyen kisfilmet a gyorsulásmérő eszközökről, arról, 
hogy a szakértők hogyan vizsgálják a járművek maximális és átlaggyorsulását. Így a humán 
csoport számára nehezen emészthető kinematikai, sőt dinamikai (ABS működése) ismeretek 
új színt kaptak. Az idei középiskolai fizikatanári ankéton ajándékként egy DVD-t is kaptunk: 
NEWTON IN SPACE, Fizikai kísérletek a nemzetközi űrállomás fedélzetén. A film 
érdekessége, hogy a magyar változatot a dorogi Zsigmondy Vilmos Gimnázium és 
Informatikai Szakközépiskola tanulói készítették. Új lehetőséget találhatunk tehát akár a 
természettudományos ismeretterjesztő filmek fordításában, szinkronizálásában is.  

De sokáig folytathatók még a kapcsolódási pontok. Az ének-zenével már maga a hang, a 
hangszerek „működésének” megértése is kapcsolatot teremt. A rajz és vizuális kultúra, az 
építészet számos új lehetőséget kínál arra, hogy azokat a diákokat, akik nem elhivatottak a 
fizika iránt próbáljuk mégis bevonni a tanítási folyamatba. 
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A JÁTÉK 
Ezeken az új tartalmakon kívül a hagyományos tartalmak is színesíthetők új módszerek 

alkalmazásával. Az emberek már az ősidőktől kezdve nagyon szeretnek játszani. Platón már 
felvetette a játékoknak az oktatásban való alkalmazását. A diákok szívesen vesznek részt 
éppúgy egy-egy játékban, mint a játékok elkészítésében. A játékok alkalmazásának csak a 
kreativitásunk szab határt. Játszhatunk Activity-t, amelyben a diáknak el kell mutogatnia egy-
egy fogalmat; készíthetünk kártyajátékokat az összefoglaló órákra vagy akár táblajátékokat is.  

 
1. ábra: Táblás játék az atomerő működése című leckéhez 

Az 1. ábrán látható táblás játékot diákokkal közösen készítettük az atomerőműről tanultak 
ismétlésére, elmélyítésére. A játék a start mezőről indul. A padsorok, vagy kisebb csoportok 
egy-egy bábúval lépkednek a táblán kockadobással meghatározottan. A barna mezőkre lépve 
a csapat kártyát húz, amelyre válaszolnia kell. Ha a válasz helyes, akkor a következő körbe 
léphetnek. Ha a válasz rossz, akkor a következőkben újra dobnak és a dobásnak megfelelően 
ugyanabban a körben folytatják útjukat. Minden körbehaladás során egyszer barna mezőre fog 
lépni a csapat (6 ilyen mező van). Ezzel a megoldással, hogy nem folyamatos a pálya, az 
erőműben levő körök zártságát próbáltuk érzékeltetni. A kártyák kérdéseit a tanulók 
tudásszintjének megfelelően állíthatjuk össze (pl. milyen típusú reaktorokat ismer, miért 
szükséges az urán dúsítása, mi a moderátor szerepe, stb.) A játék során észrevétlenül is 
elmélyülnek olyan ismeretek, amelyek egy hagyományos ismétlésre szánt órán nem, vagy 
csak kisebb mértékben. A hasonló játékok készítése olyan tanulókat is aktivitásra késztet, akik 
a korábbi órákon nem tudtak, vagy akartak bekapcsolódni a munkába. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 
A fenti ötletek talán segítenek felkelteni az érdeklődést a diákokban, vagy legalábbis azt 
elérni, hogy képesek legyenek egy-egy részterületen önálló ismeretszerzésre és feldolgozásra 
és nem ellenszenvvel emlékezzenek vissza a fizikaórákra. 

 

 
* * * 

 

INCREASING ACTIVITY OF STUDENTS INTERESTED IN 
HUMANITIES DURING THE LESSONS 

ABSTRACT 
In teaching Physics to classes that are specialized for humanities, it is important to find tasks, 
project works and games which help students to be motivated and active in the lessons. There 
is a wide range of possibilities including making films, acting or playing board games. On the 
one hand, the active involvement in group work makes us capable to generalize interest, and, 
on the other hand, the cooperative work between students who are differently acquainted with 
Physics can help them to find such fields of the subject in which they can actively be involved 
during the lessons. 
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VÁNDORLÓ MÚZEUM 

Jarosievitz Zoltán 
MMKM Elektrotechnikai Múzeuma, Budapest 

zzjaro@yahoo.com 
 
 

BEVEZETÉS 
A mérnökök, és a természettudományokban jártas szakemberek hiánya arra kötelezi a 

pedagógusokat, hogy olyan módszertani, gyakorlati megoldásokat keressenek, amelyek a 
fiatalok számára újra kedveltté teszik a fizikát.  

Szükségessé vált a diákok fizikával szembeni negatív attitűdjének megváltoztatása. 
Pedagógiailag szervezett, irányított stratégiával meg lehet tartani a ma még érdeklődőket, 
foglalkoztatással, információkkal új közönséget lehet nevelni. Az Elektrotechnikai Múzeum 
alapfeladatának tekinti, hogy egyik színtere legyen az egész életen át tartó tanulásnak. 

Múzeumunkban élményekben gazdag, öntevékeny tanuláshoz szükséges környezetet 
tudunk teremteni, biztosítva a kísérletezés elsődlegességét. Ugyanakkor kiemelt feladatnak 
tekintjük a nemzeti értékek ápolását és bemutatását. 

 

LEHETŐSÉGEK AZ ELEKTROTECHNIKAI MÚZEUMBAN 
„A gyermek figyelmét és képességeit semmiféle nevelési módszer nem éleszti annyira, 

mint a kíváncsiság ösztönének izgatása.” (Márai Sándor: Röpirat a nemzetnevelés ügyében) 

A Márai idézet ma is igaz, megfogalmazza a célt, s a megoldás már a „fizika” oktatásával 
foglalkozóké. Nem akarjuk helyettesíteni a fizikaórákat, lehetőséget kínálunk a környezet és 
az eszközök biztosításával a villamos-jelenségek megismeréséhez és könnyebb megértéséhez. 
Az Elektrotechnikai Múzeumban a következő, nem a formális tanulás (non-formal learning) 
körébe sorolható tevékenységeket szervezünk: 

  1. Rendhagyó fizikaórákat 
  2. Foglakozásokat 
  3. Gyermek-összejöveteleket 
  3. Kihelyezett kísérleti bemutatókat (Vándorló Múzeum) 
  4. Kísérletek a Bláthy-teremben 
1. A Jedlik-teremben villamosságtani kísérleteket mutatunk be a résztvevőknek. 

Kísérleteink az elektrosztatika, egyenáram, elektromágnesség és a váltakozó áram fejezeteket 
tartalmazó tananyaghoz kapcsolódnak. A bemutató időtartama 50-60 perc. A tanulók 
bekapcsolódhatnak a kísérleti munkába. Az előre bejelentett csoportok számára a részvétel 
ingyenes. Célközönségünk: a 9 éves korosztálytól felfelé (felső korhatár nincs). 
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1. ábra. Rendkívüli fizikaóra a Jedlik teremben. 

2. A 9-14 éves korosztály számára gyakorlati tevékenységeket szervezünk. A résztvevők 
iránytűt, áramjelző készüléket, különböző egyszerű „elektromotorokat” és más kísérleti 
eszközöket készíthetnek, majd a kész darabokat haza is vihetik.  

 
 
 
 
 
 

2. ábra. Eszközépítés közben 

Felméréseink igazolják, hogy sok kisdiák esetében megszületik egy kis „feltalálói sarok”. 
A diákok által történő eszközkészítés kiindulópontja lehet a kísérletezési hajlam 
kialakulásának, szerethetőbbé, érthetőbbé válik a fizika. 

 
3. ábra. 9-14 korosztályos gyerekek által készített eszközök 

3. Kisiskolás korosztály számára „szikrázó születésnapot” szervezünk. Adott a múzeum 
Jedlik termének csodálatos környezete, ahol a gyerekek 15-20 perces foglakozáson iránytűt 
készítenek, egyszerű kvíz-tesztet oldanak meg. Mindenkit díjazunk, és végül elfogyasztják a 
szikrázó születésnapi tortát. 

 
 

4. ábra. Fizika és torta 

4. Néhány könnyen szállítható kiállítási tárggyal és a rendkívüli fizikaóra kísérleteivel, 
2008 októbere és 2009. áprilisa között tíz vidéki bemutatót tartottam: Békéscsabán, Pécsen, 
Győrben, Székesfehérváron, Tabon, Fonyódon, Szekszárdon és Kaposváron 

  
5. ábra. Fiatalok kísérleteznek                   6. ábra. A tanárok is kísérleteznek 
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Sikeresek voltak a közös kísérletezések. 15-20 önként vállalkozó a hallgatóság előtt 
végzett egyszerű kísérleteket. A turné alatt sikerült 1000-1500 fiatalt, időseket és tanárokat 
megszólaltatni. 

 

ÖRÖKSÉGÜNK 
1. A villamdelejes forgony 

Szinte percenként használjuk a villamos áramot, és az elektrotechnika vívmányait. 
Motorok nélkül nagyon nehézkessé válna napi tevékenységünk. Egy pillanatra emlékezzünk: 
Oersted, Ampere, Schweigger és Faraday után Jedlik Ányos 1827-1828-ben megalkotta a 
világ első gyakorlatban is működő villanymotorját. 

Jedlik az Ordo Experimentorumban írta: „Egy elektromágneses drót egy hasonlóan 
elektromágneses körül folytonos forgó mozgást képes létesíteni”.  

 
7. ábra. Villamdelejes forgony 

A találmány lényegét maga Jedlik írja meg Heller Ágosthoz 1886. február 18-án kelt 
levelében (a levél fogalmazványát a Pannonhalmi Apátság kézirattára őrzi) 

A levélből kitűnik, hogy Jedlik tulajdonképpen egyből három forgókészülékre gondolt. 
1. A multiplikátor tekercs áll, benne forog az elektromágnes; 
2. A elektromágnes áll, benne és körülötte forog a multiplikátor tekercs; 
3. A multiplikátort elektromágnes helyettesíti; az egyik elektromágnes forog a 

másik szilárdan álló elektromágnes felett. 
 

2. Villamos motorkocsi 
Jedlik különféle készülékeket hajtott villanymotorral. 1855-ben villamos mozdony modellt 

is készített. A kis motorkocsi ma is üzemképes. Gyakorlati hasznosítására azért nem került 
sor, mert a galvánelemek hamar kimerültek.  

 
8. ábra. Villamos motorkocsi 

A kísérleti bemutató alkalmával megjegyezzük diák látogatóinknak: adott a feladat, 
„próbálkozz, oldd meg a villamos energia gazdaságos tárolását! Kísérletezz!”  
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3. Őstranszformátor 
A 19. század közepére szükségessé vált a villamos energia gazdaságos és üzembiztos 

módon történő távolba-vezetésének és elosztásának a kidolgozása. 

Három magyar mérnök, Zipernowsky Károly, Déri Miksa és Bláthy Ottó Titusz 1885-ben 
szabadalmaztatják találmányukat, és a világon először szerepel leírt szövegben a 
transzformátor elnevezés. 

 
9. ábra. Őstranszformátor 

Találmányaik, elsősorban a váltakozó áram alkalmazása és a transzformátoros áramelosztó 
rendszer döntő előrelépést hoztak a villamosenergia-rendszerek elterjedésében. A rendszer 
első bemutatója az 1885-ös országos kiállításon volt. A transzformátor nem csupán kiállítási 
tárgy volt, hanem az egész kiállítás villanyvilágítását szolgálta, 12 transzformátor 1067 
izzólámpát látott el árammal. Ez a rendszer modellje volt egy korabeli kisváros 
áramellátásának. 

Csak három lehetőséget mutattam be, melyek segítségével „éleszteni” lehet a gyermeki 
kíváncsiságot és tiszteletet, illetve követendő példaképet lehet gerjeszteni a fiatalokban. 

 

INTERAKTÍV KÍSÉRLETEK. 
Azért jelentkeztem a nemzetközi szemináriumra, mert a kiírásban szereplő mottó: 

„FIZIKATANÍTÁS TARTALMASAN és ÉRDEKESEN” arra késztetett, hogy elhozzak 
Önöknek néhány kísérletet, amelyek múzeumpedagógusi munkámban sok sikert 
eredményeztek. Szeretném, ha közösen elvégezhetnénk, és nagy örömömre szolgálna, ha 
sikeresen alkalmazni tudnák a mindennapi munkájukban. Ezek a következők: 

Motor egy perc alatt 
Anyagszükséglet: korong alakú mágnes (neodímium), elem (AAA), facsavar, 15-20 cm 

hosszú szigetelt drót (Φ = 2 mm).  

Elkészítése és működése: a drótvégekről (1 cm hosszúságban) eltávolítjuk a szigetelést. A 
10. ábrának megfelelően, a drót egyik végét az elem pozitív sarkához érintjük, a másik végét, 
érintőlegesen, a mágneses koronghoz közelítjük. A csavar, a koronggal együtt forogni fog. 
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10. ábra. “Csavarmotor” 

Motor öt perc alatt 

    Anyagszükséglet: 30 cm hosszú, szigeteletlen réz drót (Φ = 1 mm), korong alakú mágnes 
(neodímium), elem (AAA).  

    Elkészítése és működése: a 11. ábrán látható alaknak megfelelően hajlítgatjuk a drótot. A 
kísérletező kreativitásán múlik, hogy más alakra is formázhatja a drótot. Az elem pozitív 
sarkát a mágnesre helyezzük. A forgó alakzatot az elem negatív sarkára akasztjuk. 

 
11. ábra. “Unipoláris motor (1)” 

Motor egyszerű anyagokból 
Anyagszükséglet: 25-30 cm hosszú lakkszigetelésű drót (Φ = 1 mm), korong alakú mágnes 

(neodímium), elem (AAA), 2 darab biztosítótű, ragasztószalag, szívószál. 

 
12. ábra. “Unipoláris motor (2)” 

Elkészítése és működése: elkészítjük a 12. ábrán látható tekercset (az elemre feltekerjük a 
drótot). A ragasztószalag segítségével az elem két sarkához rögzítjük a biztosítótűket. 
Szívószálból két kb. 1 cm hosszú „távolságtartót” vágunk. Az elkészült tekercset az ábrán 
látható módon fűzzük a biztosítótűk karikáiba. A tekercs forogni kezd. 
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Érdekes kísérletek  
Anyagszükséglet: iskolai Van de Graaff szalaggenerátor, 3 db PET-palack, 2 csődarab 

(üres kólás doboz), 1 db grafit réteggel ellátott fa golyó, Segner-kerék (drótból könnyen 
elkészíthető). 

A 13. ábrán látható egy „PET-palack” motor, a „giling-galang” az azonos töltések taszító 
hatásának kimutatására szolgáló „berendezés” és a Segner-kerék látható. 

 
13. ábra. Elektrosztatikai kísérleti eszközök 

A könnyen elkészíthető kísérleti eszközök jó szolgálatot tehetnek az elektrosztatika fejezet 
tanításakor. 
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* * * 
 

MOBILE MUSEUM  

In this paper we discuss the experimental possibilities offered by the Museum of  
Electrical Engineering in Budapest. Students can be involved in the demonstration of some of 
the museum’s exhibited devices in operation, including the first continuously rotating 
electromagnetic device (1828) and electricity driven wagon (1855), both built by Ányos 
Jedlik, or the first transformer of the world (1855) built by Károly Zipernowsky, Miksa Déri  
and Ottó Titusz Bláthy. The audience can also participate in interactive experiments, such as 
constructing an electromotor in one minute, 5 minutes and 10 minutes. We also describe some 
easy demonstrative experiments for teaching electrostatics. 
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MIÉRT KERÜLT SOR A MÉRÉSEKRE? 
Az elmúlt években a Debreceni Egyetem Kísérleti Fizikai Tanszékén került sor az 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny harmadik, döntő fordulójára. A döntő kísérleti 
forduló, ahol az átlagosan 20 résztvevőnek egy mérési feladatot kellett elvégeznie illetve a 
méréssel kapcsolatos kérdésekre válaszolnia. A mérési feladatok kitalálása, a mérőhelyek 
kialakítása, a tényleges lebonyolítás és a dolgozatok javítása a tanszéken működő 
Szakmódszertan Csoport és a vele együttműködő kollegák feladata volt. (általában Isza 
Sándor, Sántháné Koczka Márta, Egri Sándor, Váradi Magdolna, Szillási Zoltán, Szabó Zsolt) 

A munka egy ötletrohammal kezdődött. Mi legyen a mérési feladat? A kérdés 
megválaszolása során figyelembe kellett venni a rendelkezésre álló időt, pénzt, 
műhelykapacitást és saját belső igényeinket: a mérés legyen korrekt ugyanakkor érdekes, 
tartalmazzon valami újszerűt. A szűk keresztmetszet nagyon gyakorlatias volt: 20-25 
lényegében azonos mérőhelyet kellett kialakítani, ami egyszerű jelenségekre és könnyen 
elkészíthető eszközökre irányította a figyelmünket. 

 

MOZGÁS VIZSGÁLATA POTENCIÁLTÉRBEN 
A 2005/2006-os döntő feladata „Mozgás vizsgálata potenciáltérben” volt. A kiinduló 

ötletet az adta, hogy üveggolyóval játszottak otthon a gyermekeim. Én is gurítottam egyet, 
kettőt és megfigyeltem, hogy ha a golyót indításkor elhasznált háztartási fólia papírcsövén 
keresztül vezetem, akkor nagyon pontosan ugyanazon a pályán tudom végigfuttatni újra és 
újra. Két golyót egymásután indítva, a második métereken át az első nyomvonalát követi és 
végül bele is ütközik az előtte haladóba. Ez tehát jól ismételhető, könnyen előidézhető 
jelenségnek tűnik, ami mérés alapjául is szolgálhat. De mit mérjünk? 

Az ötlet továbbfejlesztése során a szóráskísérletek jutottak eszembe [1], papírkúpot 
kezdtem a golyókkal bombázni, ami már hasonlított egy igazi szóráskísérlethez. A kúp szélén 
haladó golyók kevésbé, a kúp palástjára jobban ráguruló golyók jobban eltérültek eredeti 
haladási irányuktól. 

A folyamatos kísérletek során a céltárgyként használt kúpból az alapot képező deszkába 
mélyített egyébként kúp profilú gödör lett, de ekkor már a városban talált kellően kreatív 
asztalosmestert is bevontuk a fejlesztésbe. A golyók indításához kis rovátkolt lejtőt is 
késztettünk. Elkészült a jelenséget modellező számítógépes szimuláció is, ami numerikusan 
oldja meg a kúpfelületen tisztán gördülő golyó mozgásegyenletét különböző kezdeti feltételek 
mellett és kirajzolja a mozgás pályáját. A mérendő mennyiség a szóráskísérletnek 
megfelelően az eltérülés szöge, azaz a golyó haladási iránya szögének megváltozása volt a 
gödrön való áthaladás során. 
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1. ábra: A kísérleti eszközök 

A mérési feladat ezzel készen állt, már csak néhány kísérlettechnikai megoldást kellett 
kitalálnunk. A legnagyobb problémát a gödörből kilépő golyó mozgásirányának 
meghatározása okozta.  

Ötleteink egy része alkalmatlannak bizonyult: 
- Indigós papíron gurulva a golyó nyomot hagy, s ebből a sebesség iránya meghatározható 

(sajnos ez csak túl nagy golyónál működött). 
- Ha a deszkán kicsiny bábukat helyezünk el, akkor a mozgásirány megállapítható abból, 

hogy a golyó melyik bábut üti el (Ekkor a mérési idő nagy része a bábuk állítgatásával telik). 
Végül a golyó mozgásirányának vizuális megfigyelése bizonyult a legalkalmasabbnak. A 

versenyzőknek egy vonalzót kellett párhuzamosra állítani a golyó mozgásával.  A vonalzó 
iránya megadja a haladás irányát is. A mérés során a tanulóknak különböző magasságból és a 
kúp középpontjától vett különböző távolságból kellett indítaniuk a golyókat és a távolság 
függvényében mérniük az eltérülés szögét. A grafikonok jellegzetes alakjából meg lehetett 
határozni a kúp közepének helyzetét és a kúp mélységét. 
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2. ábra: Az eltérülés az indítólejtő deszka szélétől mért pozíciójának függvényében 

 Amikor a versenyzők a számítógépes program paramétereit változtatva maguk is 
elvégezték a pályák szimulációját és összehasonlították a mérési eredményekkel lényegében a 
valódi szóráskísérletek kutatási folyamatát játszották el. 

 



Tartalmasan és érdekesen – Ami a korszerű tananyag mögött áll (szakmódszertan) 

513 

SZOKATLANUL VISELKEDŐ FIZIKAI INGA 
A 2003/2004-es döntő alapötletét az a megfigyelés adta, hogy a hallgatók néha túlságosan 

is bíznak a versenyen, egyébkent szabadon használható könyvekben, gyakran vakon követik 
az ott leírtakat. A fizikai inga [2] lengésideje kicsiny kitérések esetén állandó, nem függ a 
lengések tágasságától - olvasható egyébként helyesen a könyvekben. De hogyan lehetne olyan 
fizikai ingát készteni, aminek a lengésideje változik, és mire következtetne a versenyző, ha 
ilyen módon az általa mért eredmény ellentmondásba kerülne a tankönyvi aranyszabállyal? 
Bár a kiinduló gondolkodás kissé gonoszkodó, végül is a versenyzőknek eleve elárultuk a 
trükköt, de még így is maradt a mérés során megválaszolatlan kérdés elég. 

A mérőeszközt a mechanika műhely dolgozóival közösen fejlesztettük ki. Egy bárhol 
kapható szabvány műanyag csőhöz olyan fémhengereket esztergáltunk, amelyek átmérője 
néhány milliméterrel kisebb volt a csövek belső átmérőjénél. A csövet ezután megfelelő 
viszkozitású gépolajjal töltöttük fel és beletettük az alumínium hengert. A henger lassan 
süllyedni kezdett. A henger fala és a cső belső fala közti távolság valamint az olaj 
viszkozitásának függvényében a süllyedés igen lassú is lehet, el tudtuk érni pl. azt is, hogy a 
henger egy nap alatt süllyedjen a cső aljára. (A versenyhez ez túl lassú volt, ott kb. fél órás 
süllyedési időt állítottunk be.) Végül a cső két végét lezártuk és két fémtüskével fizikai ingát 
készítettünk belőle. A megfelelően meglengetett fizikai inga lengésideje így a láthatatlanul ám 
lassan süllyedő fémhenger miatt változott! 

 
3. ábra: A változó lengésidejű fizikai inga elvi rajza 

A mérési feladat alapját a lengési idő mérése jelentette, amit az indítástól eltelt idő 
függvényében kellett újra és újra megismételni. Az időt számítógéppel lehetett mérni - 
hamarabb került 25 számítógép, mint 25 stopper - és ugyanez a célprogram segített a gyors 
kiértékelésben is. 

A fizikai inga lengésideje: 

 
dgm

IT


 2  , (1) 

ahol T a lengésidő, m az inga tömege, g a nehézségi gyorsulás, d az inga 
tömegközéppontjának távolsága a forgástengelytől, I az inga forgástengelyre vonatkozó 
tehetetlenségi nyomatéka. A henger egyenletes süllyedése miatt a tömegközéppontnak a 
forgástengelytől mért távolsága az idővel lineárisan nő. 

 tvd   (2) 

Itt t az eltelt idő v pedig a süllyedő fémhenger sebességétől és a fémhenger valamint az olajjal 
töltött cső tömegének arányától függő állandó. 
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Az I tehetetlenségi nyomaték egy konstans (az olajjal töltött cső tehetetlenségi nyomatéka) 
és egy az idővel négyzetesen növekvő tag (a fémhenger forgástengelyre vonatkozó 
tehetetlenségi nyomatéka) összege. 

Mivel az idővel négyzetesen növekvő tag kezdetben csak kismértékben változik ezért – 
meglepő módon – a fizikai inga lengésideje kezdetben csökken, és csak később kezd el 
növekedni. 
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4. ábra: A fizikai inga lengésidejének változása az idő függvényében egy alkalmasan 
választott paraméterekkel végzett számolás alapján. 

Ezt a különös viselkedést nem sok versenyző ismerte fel, illetve mérte meg, a többség a 
lengési idő folyamatos növekedését feltételezte. 
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* * * 

 

FROM IDEA TO MEASUREMENT 

ABSTRACT 
The process of developing two measurements for the third round of the Hungarian National 
Physics Competition for secondary schools is presented. The development of the two 
measurements (investigation of motion in a potential field and a pendulum with surprising 
behavior) started from a common idea, and finally gave a good possibility for students to try 
their abilities in physics.  
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A SZÁMÍTÓGÉP ÉS AZ INTERNET ÁLTAL KÍNÁLT 
LEHETŐSÉGEK A FIZIKA TANÍTÁSÁBAN 

Bérces György 
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Anyagfizikai Tanszék 

berces@metal.elte.hu 
 
 

BEVEZETÉS 
A középiskolás korosztály körében a természettudományok (és ezen belül a fizika) iránti 

érdeklődés csökkenése világszerte megfigyelhető jelenség [1]. Ugyanakkor az informatika-, a 
mobil-kommunikáció eszközei általában érdeklik a tanulókat. A számítógép, az Internet, a 
mobil eszközök, és technológiájuk – ha megfelelő módon beépítjük őket a tananyagba – új 
színfoltot jelenthetnek a fizika tanításában. 

 

HAGYOMÁNYOS ALKALMAZÁSI TERÜLETEK 
Az 1.táblázat a számítógépnek a fizika tanításában történő felhasználási területeit mutatja 

[2]. Az osztályokba sorolás önkényes, az egyes részterületek néha átfedik egymást. A 
táblázatban (kulcsszavakkal) a területek specifikációja mellett feltüntettük a 
számítástechnikai-, illetve hardverigényt, valamint azt is, hogy ezek milyen alapvető 
ismereteket kívánnak meg a tanártól, tanulótól. 

a.) Az “Ismeretközvetítés” címszó elsősorban azokat az alkalmazásokat takarja, amelyeket 
a multimédia, valamint az Internet, mint információs forrás jelentenek. A CD-ről, DVD-ről 
indított multimédiás programok menü által vezérelhetők. Az Interneten történő keresés, 
megjelenítés is automatikus, egyik lépésből következik a másik. Ezek az alkalmazások, 
módszerek a felhasználó részéről általában nem igényelnek különleges ismereteket. 

  
9.táblázat: A számítógép és az Internet megjelenése a fizika tanításában. 

Számítógép, Internet a fizika tanításában 
Alkalmazási terület (kulcsszavak) Számítástechnikai háttér (eszköz) Szükséges ismeretek 

Ismeretközvetítés: 
jelenségek bemutatása, multimédia, 
Internet, adatbázisok használata, 
távoktatás 

program, videó-fájl, CD, 
DVD, interaktív tábla,  
Internet csatlakozás   

célprogram használatának 
ismerete 

Problémaelemzés: 
feladatmegoldás, szimuláció, 
virtuális laboratórium 

program, JAVA-script, FLV, SWF célprogram használatának 
ismerete, 
programnyelv ismerete 

Számítógép-fizika: 
számítógéphez, részegységekhez 
kapcsolódó fizikai feladatok, kísérletek 

számítógép-alkatrészek, tartozékok - 

Számítógép kísérletekben: 
mérés, adatgyűjtés, kiértékelés, 
hangkártya fizikai kísérletekben, 
videofelvételek analizálása  

interfész+szenzor, 
videó-digitalizáló, 
feldolgozóprogram 

programnyelv,  
hardver alapismeretek, 
célprogram használatának 
ismerete 
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b.) “Problémaelemzés”: A számítógép iskolai megjelenése (az 1980-as években) 
közvetlenül hozta az olyan problémák tárgyalásának lehetőségét, amelyekben bonyolultabb, 
“numerikus számítások” és “szimulációk” találhatók. Az első iskolai mikroszámítógépek 
(HT-1080, PRIMO, ZX-Spectrum, C64) fő programnyelve a BASIC volt, a gépek (mai 
szemmel nézve) gyenge grafikai teljesítménnyel rendelkeztek. Mindezek ellenére ezeken 
indult meg a középiskolákban az a munka, amely az informatika tantárgy iskolai 
bevezetéséhez is vezetett. Az 1990-es években a személyi számítógépek (PC) és a Pascal, C, 
C++ programnyelvek megjelenése új fejezetet jelentett a fejlődésben. A világ legtöbb pontján 
(Magyarországon is) nagy lendületet vett az olyan programok készítése, amelyek közvetlenül 
használhatók a fizika tanításában. Az ebből a korszakból származó – ftp gyűjtőhelyeken 
archivált – programok többsége ma is használható. Előnyük a kis programméret, hátrányuk 
viszont az, hogy többségük DOS környezetben futtatható. Operációs rendszer váltása után 
gyakran előfordul, hogy az új környezetben ezek a programok nem indulnak (speciális 
környezetben indulnak), vagy futás közben hibát eredményeznek. Ennek ellenére (ha az új 
környezetben működnek), sokszor nagyságrendekkel jobban használhatók, mint az újabb 
fejlesztésű társaik 

Fizikai jelenségek tanításánál, nagy segítséget jelent, ha az adott jelenséget, annak rajzát, 
animációját a számítógép képernyőjén megjeleníthetjük. A programok segítségével 
vizsgálhatjuk, hogy különböző paraméterek mellet hogyan módosul a jelenség lefolyása 
(szimuláció). 

Ezek a programok már sokszor tartalmazták a jelenség fizikáját leíró, írásos háttéranyagot, 
esetenként tesztkérdéseket. A digitális tananyagokra ma jellemző számonkérési módszerek, 
már ebben az időszakban megjelennek. Kiemelkedő és példa értékű az a munka amelyet a 
CUPS (Consortium for Upper-level Physics Software) projekt (1995-1996) keretén belül 
végeztek [3]. 27 fizikus, programozó munkájának eredményeként született az a szimulációs 
programcsomag, amely lényegében az egész egyetemi, klasszikus- és modern-fizikát felöleli. 
A tananyag kilenc könyv és hozzá tartozó szoftver formájában jelent meg a Wiley kiadónál. 

A platformfüggetlen JAVA nyelv megjelenése óriási lökést adott a digitális tananyagok 
fejlesztésének, elterjedésének. Az Interneten ma fellelhető fizika tárgyú szimulációk döntő 
része java program vagy weblapokba ágyazott java-script. Egy kisebb részük flash- vagy 
shockwave-animáció. Az utóbbi években elterjedt “virtuális laboratórium” kifejezésen is 
többnyire ilyen programokat értünk. Segítségükkel a számítógép képernyőjén 
“kísérletezhetünk”, megtanulhatjuk valódi műszerek kezelését. Manapság, már a fizika 
egészét lefedő program-, illetve script-gyűjtemények találhatók az Interneten. A 
lehetőségekről részletesebb információkat a [2], [4], középiskolai alkalmazhatóságukról az 
[5]-ös dolgozatból kaphatunk. Ez utóbbi tartalmaz egy teljes (9-12.osztály) fizika tantervhez 
hozzárendelt, válogatott script-gyűjteményt. 

        
1 .ábra: Demonstrációs laboratóriumi munkához készült, digitális (flash) tananyag [6].  
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Animáció és szimulációs program készítése nem egyszerű, többnyire időigényes, komoly 
programozói munkát jelent. Még olyan esetekben is, amikor erre a célra készült program áll 
rendelkezésre. A flash animációk készítéséhez az Adobe illetve Macromedia flash-szerkesztői 
a legalkalmasabbak. Ezek segítségével komplett digitális tananyagok (1.ábra) készíthetők [6]. 

Fizikai tárgyú java szimulációk készítéséhez fejlesztették ki az EJS (Easy Java Simulation) 
keretrendszert [7], [8].  Az EJS rövid bemutatása e kiadványban is megtalálható. 

Az animációk és szimulációk igen hasznos kiegészítői lehetnek a hagyományos tanítási 
módszereknek. A természettudományok tanításában az elvégezhető iskolai kísérleteket 
azonban nem helyettesíthetik!  

A gyakorló tanár számára fontos, hogy ezeket az apró tananyagokat, hogyan illessze be az 
órai munkába. Internetről, közvetlenül (online) futtatva, vagy előre elmentve, offline módon. 
Amennyiben ezen utóbbira van lehetőség, mindenképpen ez javasolható. A technikai 
lehetőség ehhez sok esetben biztosított. A Colorado Egyetem PhET (Physics Education 
Technology) szerveréről ingyenesen letölthető program például közel száz, professzionális 
kivitelezésű szimulációt tartalmaz [9]. A programok adathordozóról (CD, USB-drive) is 
futtathatók. 

Az Interneten nagyszámú, fizikai tárgyú, digitális tananyag található. Ezek között gyenge 
és kiváló minőségűek egyaránt akadnak. A rendszerezésben, keresésben portálok, 
gyűjtőhelyek (pl. SULINET) segítenek. Az Európai Unió is számos olyan projektet támogat, 
amely a természettudományos képzés fejlesztésévek kapcsolatosak. Ezekről, a fizikát is érintő 
anyagokról a XPLORA webhelyén [10] kaphatunk információkat. 

 

SZÁMÍTÓGÉP-FIZIKA 
Tapasztalat szerint az általános-, és a középiskolás tanulók többsége szereti a számítógépet. 

Érdekli a gép, a benne rejlő alkatrészek, a hozzá kapcsolható eszközök. Ezt a természetes 
érdeklődést felhasználhatjuk arra, hogy a fizika tanítása során a feladatainkat, kísérleteinket 
erről a területről is válogatjuk. Fizikát tanítunk, egyben a tanuló érzékeli azt is, hogy amit 
tanul annak gyakorlati haszna is van. 

Lehetőségek nagy számban akadnak. Jó kiindulási pont az Interneten a 
http://www.howstuffworks.com/ oldalainak tanulmányozása. A fizika adott részénél az itt 
fellelhető információk alapján saját feladatokat, kísérleteket és készíthetünk [11]. A 
Zalaegerszegen évente megrendezésre kerülő Izsák Imre Gyula verseny fizika feladatai között 
is számos, hasonló példa található [12].  

Az alkalmazási terület kapcsán gyakran megfogalmazott kérdés. A fizika tanításában 
milyen súllyal szerepeljenek az új technikai eszközökhöz kapcsolódó ismeretek?  Szükség van-
e ezekre, vagy hagyatkozzunk a jól bevált, az idők próbáját is kiállt kísérletekre és 
feladatokra. A helyes arányok kialakításánál eszünkbe kell, hogy jusson. Tanítunk ma 
középiskolában: gőzgépet, magnetofon működési elvét, elektroncsövet? Kapható-e 
kísérletetekhez: szénszálas izzó, galvanométer, lemezjátszó, mechanikus stopper?  Száz éve, 
ötven éve, húsz éve tanították, használták ezeket. Napjaink technikai eszközeinek 
amortizációs ideje azonban nem évtizedekben mérhető, hanem gyakran csak néhány évben 
(pl. CD→DVD→Blue-Ray→? , wolframszálas-izzó→kompakt-fénycső→LED→?). Mivel a 
tantervi órák száma kötött, a kiindulási kérdésre adott válaszban ezt mindenképpen 
figyelembe kell venni. (Fizikai-törvények és alkalmazások egyensúlya.) 
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SZÁMÍTÓGÉP KÍSÉRLETEKBEN 
A számítógépek kiemelten fontos felhasználási területe a mérés és vezérlés (2. ábra). 
A számítógéppel vezérelt kísérlet, típusa alapján lehet: 

 előadási- demonstrációs,  
 laboratóriumi, szakköri mérőkísérlet, tanulókísérlet, 
 nagypontosságú, tudományos célfeladatok megoldásához kifejlesztett kísérlet. 
 
 
 
 
 

2.ábra: Számítógéppel történő mérés-vezérlés sematikus vázlata. 

Már az első mikroszámítógépek is tartalmaztak olyan csatlakozási pontokat (PORT), 
amelyek lehetővé tették azt, hogy egyszerű interfészek elkészítése után a gépet kísérletezésre 
tudjuk használni. Az 1MHz körüli órajelekkel, másodpercenként 103-104 adatot is lehetett 
fogadni. Ez az adatgyűjtési sebesség számos kísérletben bőven elegendő lehet ma is. Az 
adatgyűjtést többnyire gépi-kódban megírt programok végezték. A mikroszámítógépeket 
(elsősorban C64) iskolai fizikai kísérletek bemutatásához (méréshez) egyre többen kezdték 
használni, saját készítésű interfészekkel, programokkal. Számos olyan közlemény jelent meg, 
amely ezt támogatta és segítette. Házilag, viszonylag egyszerűen elkészíthető, néhány alap-
interfész segítségével nagyon sok kísérlet megvalósíthatóvá vált. A “Fizikai kísérletek 
számítógéppel”, tanárok számára készült továbbképzési kiadvány számos, (ma is) hasznos 
információt és megvalósítási lehetőséget tartalmazott [13]. 

A személyi számítógépek megjelenése után többnyire a soros-, párhuzamos-, később az 
USB-portokon keresztül történt a mérés-vezérlés Egyedi feladatoknál külön, erre a célra 
készült kártya kerül a gépbe (3.ábra). 

   
3.ábra: Szolitonhullámok vizsgálata [14]  (szenzor+interfész, kísérleti összeállítás, kiértékelő 

program képernyőrajza). 

A számítógépek és az operációs rendszerek gyors fejlődése azt eredményezi, hogy 
nagyobb munka ráfordítása nélkül alig lehet meglévő kísérleti összeállítást új környezetbe 
áttelepíteni. Ma a legtöbb gépen USB portok találhatók. Az ezekhez csatlakoztatható 
(kereskedelemben beszerezhető) különféle eszközökkel lényegében minden feladat 
megoldható (4.ábra). Az eszközök programozását gyári, könyvtári csomagok segítik. Az 
eszközökkel szemben egyre gyakoribb követelmény, hogy LABVIEW kompatibilisek 
legyenek [15]. 

Környezet, Kísérleti 
elrendezés 
 Szenzor 

 

Interfész 
 Számítógép 
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4.ábra: Általános célú K8055 USB interfész (balra). Tőle jobbra USB oszcilloszkóp, PC-hez. 

Általánosan megfigyelhető irányvonal, hogy a gyártók igyekeznek olyan mérőkészülékeket 
fejleszteni, forgalmazni, amelyek vagy nem igénylik a különálló számítógépet, vagy egy 
hozzá adott számítógép és operációs rendszer is szerves része a műszernek. A Vernier 
tanszergyártó [16] cég kínálatában kapható CBL (Computer Based Laboratory) egység egy 
saját mikroprocesszorral rendelkező, általános adatgyűjtő (5.ábra). Iskolai kísérletezéshez 
fejlesztették ki, hordozható, több tucat különböző szenzor kapható hozzá.  Számítógéphez és 
grafikus kalkulátorhoz egyaránt hozzákapcsolható. Nagyszámú, iskolai kísérletnél 
használható [17], a kísérletek összeállítását igen részletes, írásos anyagok is segítik. 

 

             
5.ábra: CBL alapkészlet (balra), Ultrahangos mozgásérzékelő (CBR) TI83 grafikus 

kalkulátorral összekapcsolva (jobbra). 

    A számítógépek és mikroprocesszorok a hagyományos, egyszerű mérőeszközeinket 
(tolómérő, mérőszalag, hőmérő, stb.) is alapvetően átalakították. Sok esetben már tanulói 
mérőeszközöknél is vezeték nélkül történik az adatok továbbítása.   

A számítógépes kísérletezés kapcsán két alapvető eszközt mindenképp meg kell még 
említeni. Az egyik a számítógépekben található hangkártya, amelynek bemenete lényegében 
analóg-digitális átalakító. Segítségével a hang, vagy más forrásból származó jel rögzíthető, és 
(az Interneten található ingyenes) programokkal analizálható [18]. 

Hangtani kísérleteknél (lebegés, spektrum fogalma, hang terjedési sebességének mérése) 
jól használható.  A másik eszköz a digitális fényképezőgép, amelynek szintén számos 
felhasználása lehet a kísérletezésben. Gyakran alkalmazott módszer: mozgásokat rögzítünk a 
géppel és azt követően – speciális mozgásanalizáló szoftver segítségével – meghatározzuk a 
kinematikai jellemzők (sebesség, gyorsulás) pillanatnyi értékét [19], [20]. 
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POSSIBILITIES OFFERED BY THE WORLDWIDE WEB AND 
COMPUTERS IN PHYSICS TEACHING 

ABSTRACT 
The Worldwide Web and the usage of computers led to new methods in physics teaching, 
regarding both knowledge acquisition and experiments. In this paper we review the main 
directions of this development and the present possibilities of applications. Furthermore, we 
try to predict how these methods may change traditional physics teaching 
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SZIMULÁCIÓK A GEOMETRIAI FÉNYTAN OKTATÁSÁBAN 
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lacimanyi@yahoo.com 
 
 

BEVEZETŐ 
A dolgozat megírásához vezető munkánkban az volt a célkitűzésünk, hogy a fizikaórán 

elméleti és kísérleti úton szerzett ismereteket számítógépes környezetben interaktív módon 
lehessen elmélyíteni. Az interaktivitást a KSEG vektorgrafikai program biztosítja.  

A mai korosztály egyre inkább a vizuális ismeretszerzésre hagyatkozik. A fogalmi 
gondolkodása, ami olvasással fejleszthető, háttérbe szorul. Számukra nagy segítséget 
jelentenek a vizuális modellek. 

A geometriai optika oktatásában a tanár többnyire frontális kísérleteket végez, ilyenkor a 
diák passzívabb módon jut ismeretekhez, mint egyéni kísérletezéssel. Azokban az iskolákban, 
ahol nincs fizika laboratórium, vagy a használata korlátozott a kevés tanterem vagy a sok 
párhuzamos osztály miatt, egyéni kísérletezésre még kevesebb az esély. Egyik megoldás az 
lenne tehát, hogy számítógépes, interaktív környezetben, akár otthon is megismételhesse az 
aktív modellek révén a fényjelenségek törvényszerűségeit, a képalkotást a képalkotó 
eszközökön keresztül. Számos internetről letölthető program, honlapokba beágyazott applet 
igyekszik ezt a hiányt pótolni. Egyedüli szépséghibájuk, hogy zárt kódjuk van, tovább nem 
fejleszthetőek, vagy éppenséggel idealizált modellek. A KSEG-ben modellezett jelenségek 
ezekkel ellentétben továbbfejlesztésre alkalmasak, a program használata pedig gyorsan 
elsajátítható. 

Ajánlom a geometriai fénytan vektorgrafikai modelleken keresztüli alkalmazását 
mindazoknak, akik az optikai jelenségek mélyére szeretnének „látni”. 

 

VEKTORGRAFIKAI ALKALMAZÁSOK 
A vektorgrafikai programok vektoralgebrára támaszkodnak az egyszerű geometriai 

ábrázolások elkészítésében. Legfontosabb grafikus elemeik a pont, szakasz, egyenes, kör, 
körív. Minden grafikai objektum belőlük épül. Külön-külön memóriarészt foglalnak le, ez 
lehetővé teszi tetszőleges kiválasztásukat a rajzolás későbbi fázisaiban, illetve különböző 
transzformációk (áthelyezés, átméretezés, elforgatás, színezés, címkézés) alkalmazását rajtuk. 
Mivel valamennyi objektumot néhány bázispont jellemez, ezeknek módosításai az egész 
objektumra kihatnak. Két objektum metszeti pontjai vagy a transzformációkból származó 
pontok viszont nem bázispontok. 

A származtatott objektumok a szülőobjektumhoz kapcsolódó transzformációk révén 
létesülnek. A szülőobjektum azon részeinek módosítása, amelyek alapján leszármazottak 
keletkeztek, maga után vonja a származtaott módosulását is. Például, ha egy négyzet két 
pontjával értelmezünk egy vektort és ezzel a vektorral eltolunk egy kört, akkor a négyzet 
átméretezése eltolja a kört a vektorral értelmezett nagyság és irány szerint. Ez az egymásra 
épülés és kölcsönös összefüggés bonyolult kinematikai modellek elkészítésére alkalmas. 



Tartalmasan és érdekesen – Ami a korszerű tananyag mögött áll (szakmódszertan) 

522 

 

A KSEG BEMUTATÁSA 
Az iskolában elvégzett szimulációk legtöbb esetben az iskolán kívül nem hozzáférhetőek, 

sok esetben ingyen csak szerzői jogokat sértő módon lehet hozzájuk jutni. Ez alól kivételt 
képez a KSEG vektorgrafikai program. 

A KSEG mértani ábrázolásra, szerkesztésekre alkalmas, így kiváló a geometriai fénytan 
jelenségeinek szemléltetésére. Az euklideszi síkmértan szerkesztéseit teszi lehetővé, 
ugyanakkor azonnali szög és távolság mérésekre is alkalmas.  

A vonalzó és körző segítségével készíthető szerkesztéseket helyettesítő program egy új 
dimenziót adott a mértani ábrázolásnak. A szerkesztések dinamikusak, gyorsan és könnyen 
elkészíthetők, a változtatásokra azonnali a vizuális visszajelzés. A programablakot az 1. ábra 
mutatja. 

                                                  

GEOMETRIAI OBJEKTUMOK 
A szerkesztések a következő geometriai objektumokra épülnek: 
Pont – jellemzői az (x,y) koordináták. A rajzvászon (0,0) koordinátájú bal felső csúcsától 

vízszintesen jobbra x és függőlegesen lefele y távolságokkal jellemezhető. 
Megkülönböztetünk szabad pontot és kötött pontot. A kötött pont egy vonalhoz (egyenes, 

görbe) tartozik. 
Szakasz – az (x1, y1) és (x2, y2) végpontokkal értelmezett.  
Szakasz felezőpontja – a szakasz végpontjai segítségével értelmezett pont, koordinátái 

[(x1+ x2)/2, (y1+y2)/2]. Szerkesztése a szakasz kiválasztásával válik lehetővé 
Félegyenes – kiindulópontja az (x1, y1) elsőnek kiválasztott pont, irányítását egy második 

pont helyzete határozza meg, amelyen keresztül megy és végtelenben végződik. 
Egyenes – két pont határozza meg, mindkét vége végtelenben van. 
Merőleges egyenes – egy kiválasztott egyenes (félegyenes, szakasz, sugár) egy kiválasztott 

pontjára állított merőleges. 
Kör – az elsőnek kiválasztott pont adja a középpontjának a helyzetét, a másodiknak 

kiválasztott pont adja a sugarának végpontját. 
Körív – három kiválasztott pont határozza meg, az elsőnek és az utolsónak kiválasztott 

pont jelenti az ív végpontjait. 
Szögfelező – három kiválasztott pont alapján szerkesztődik, a másodiknak kiválasztott 

ponton megy át a szögfelező, az első pont a másodikkal valamint a második a harmadikkal 
határozza meg a szögszárakat. 

1. ábra. Programablak 
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Mértani hely – egy kiválasztott leszármazott objektum pályáját jelentő vonal, amelyet 
szülőobjektumának lehetséges mozgása kelt. Feltétele, hogy a szülőobjektum egy kiválasztott 
pontja egy vonalhoz (egyenes, félegyenes, szakasz, kör) legyen kötve. Megszerkesztéséhez ki 
kell jelölni a szülőobjektum futópontját és a leszármazottját. 

 

MÉRÉSEK 
A program a következő mérési lehetőségeket kínálja: 
Távolságmérés:  

- két kiválasztott pont egymástól való távolsága,  
- kiválasztott szakasz hossza, 
- kiválasztott kör sugara 
- kiválasztott körív hossza, kör kerülete  
adható meg. 

Szögmérés: 
Három kiválasztott pont által meghatározott szöget ad meg körüljárásos irány szerint. A 

második kiválasztott pont a szög csúcsát jelenti. A feltüntetett szög α, amennyiben az első 
kijelölt ponttól az utoljára kijelöltig a legrövidebb úton az óramutató járásával ellentétes 
irányban jutunk vagy 3600-α ellenkező esetben. 

A mérési adatokkal egyszerű matematikai műveletek végezhetők (összeadás, kivonás, 
szorzás, osztás, hatványozás, gyökvonás). 

Területmérés: 
Zárt sokszögek, kör, körcikk, körszelet területét határozhatjuk meg. 
 

TRANSZFORMÁCIÓK 
A transzformációk teszik lehetővé a dinamikusan együttmozgó, együtt változó 

mennyiségek megjelenítését. Transzformációkkal az eredeti objektumoknak leszármazottjai 
jönnek létre. Ezek azonos alakú és méretű példányok, egyedüli kivételt a nagyítás jelent, 
amikor a méretek arányosan változnak. 
Eltolás 

Az eltolást egy vektor segítségével értelmezzük. Nagyságát a végpontok távolsága, 
irányítását a kiválasztás sorrendje határozza meg. Például az A és B pontok segítségével 
értelmezhetünk két vektort:  -t. 

Valamennyi kiválasztott objektum egyidejűleg eltolható. A kiválasztott objektummal 
azonos másolat jön létre és ez tolódik el. 
Tükrözés 

Tükrözéshez először egy szimmetriatengelyt értelmezünk. Szimmetriatengelyül 
választható egyenes, félegyenes vagy szakasz. A tükrözés eredményeként a tengely egyik 
oldalán levő objektumról, a síktükör képalkotásával azonos módon, a tengely túloldalán, attól 
ugyanakkora távolságra keletkezik egy leszármazott másolat. 
Forgatás 

A forgatáshoz egy szöget és egy forgáspontot kell előre kijelölni. A forgatandó 
objektumról keletkező leszármazott példány a forgáspont körül a kiválasztott szögnek 
megfelelő mértékben és irányban fordul el. Szögharmadolás nem valósítható meg pontosan 
körző és vonalzó segítségével. A program erre gyors lehetőséget kínál. A választott szöget 
elosztjuk 3-mal majd a kiírt eredményt választjuk ki a szög-transzformációhoz. 
Nagyítás 
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A méretarányos nagyítási tényező két kiválasztott hosszúság hányadosa vagy egy 
tetszőleges matematikai művelettel kapott eredmény is lehet. Ilyen esetben az eredményt és az 
átméretezendő objektumot választjuk ki a nagyításhoz.  

A megjelenítés beállítható különböző nagyításokra. Külön ablakokban figyelhetjük meg 
más-más kinagyított részek viselkedését, úgy hogy minden változtatás minden ablakban 
egyidejűleg megjelenik. Ez leginkább akkor hasznosítható, amikor fedésbe kerül több 
objektum, ilyenkor ugyanis a megfelelő objektum kiválasztása nehézkes. 

Az objektumok megkülönböztetését megkönnyíti a színek használata, a különböző 
címkézési lehetőségek, eltérő vonal vastagságok és stílusok. A segédszerkesztések elrejthetők, 
ezáltal biztosított az áttekinthetőség. Az elrejtett szerkesztések szükség esetén felfedhetők. 
Lehetőség van zárt alakzatokat színnel kitölteni.  

A program legnagyobb kiaknázható lehetősége az automatizált szerkesztésekben rejlik. 
Amennyiben úgy véljük, hogy adott szerkesztéseket később is alkalmazni szeretnénk, 
elkészítjük új szerkesztésként, elmentjük és a Lejátszás menüpontból bármikor meghívhatjuk 
őket, rengeteg időt megtakarítva. Ajánlott a program megismerését követően elkészíteni 
gyakran alkalmazott szerkesztések makróit. Ilyen makrók lehetnek például a vetületek körre 
vagy egyenesre, érintő, felezőpont, de ennél sokkal bonyolultabb szerkesztések is 
elmakrózhatók, mint például a fénytörés esetében a Weierstrass-szerkesztés. 

A Weierstrass–szerkesztés  
Tudjuk, hogy formálisan még a fényvisszaverődés is a fénytörés sajátos eseteként 

kezelhető. A diszperzió jelensége szintén fénytörésen alapszik. Képalkotó eszközeink a 
fénytörés és fényvisszaverődés törvényein alapuló alkalmazások. Egyik legfontosabb 
szerkesztésünk a fénytörésre kidolgozott Weierstrass féle grafikus módszer (2. ábra).  

 
2. ábra 

A Weierstrass-szerkesztést a gömb törőfelületre szokták megadni. Ahhoz, hogy tetszőleges 
felület bármely pontjára alkalmazni lehessen célszerűbb a beesési pont érintőjét tekinteni 
lokálisan törőfelületnek. 

Ahhoz hogy ezt a továbbiakban alkalmazhassuk, szerkesztésként is elmentjük. A 
szerkesztésben adottá kell tenni a törésmutatókra jellemző pontpárokat a fényforrást jelölő 
pontot, a beesési pontot valamint az érintőt. A gyakorlatban tehát úgy alkalmazzuk ezt a 
szerkesztést, hogy a szerkesztésben adottá tevési sorrendet betartjuk. Ha elsőként az első 
törésmutatóra jellemző pontpárt tettük adottá, akkor a gyors lejátszásban is elsőként őket 
válasszuk ki. Mivel hat adott pontunk van (4 a törésmutatókra, 1 a pontszerű fényforrásra, 1 a 
beesési pontra) ezért a kijelölés sorrendjét szigorúan be kell tartani. E szerkesztést alapul véve 
készült a vastaglencse képalkotási szimulációja. 
Vastaglencsék képalkotása (3. ábra). 
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3. ábra 

A szerkesztésben a következő paraméterek változtathatók: 
* a három törésmutató; 
* a tárgypontból kiinduló nyaláb nyílásszöge; 
* a törőfelületek görbületi sugarai; 
* a lencse vastagsága; 
* tárgypont távolsága a törőfelülethez, illetve az optikai tengelyhez képest. 
A tangenciális képet a piros görbe szemlélteti, a fókuszsíkok mértani helyét pedig a kék 

„tölcsér”. A tetőpontba érkező nyaláb fókusztávolsága lesz abszolút értékben a legnagyobb. 
Minél távolabb van az optikai tengelytől a nyaláb, annál közelebbi fókuszsík felel meg neki. 

A szimuláció sok érdekes dolgot tár fel, miközben a paramétereit változtatjuk. 
Megfigyelhető, hogyan változik a fókuszsíkok helyzete a görbületi sugarak változásakor, ezt a 
tetőpontok mozgatásával érjük el. Észrevesszük, hogyan válik gyűjtőlencséből szóró lencsévé, 
amint a lencse a közepén vékonyabb lesz, mint a szélein. A lencse törésmutatóját a közegek 
törésmutatójánál kisebbnek véve a lencsénk típust vált, gyűjtőből szóróvá vagy szóróból 
gyűjtővé alakul. Szemléletesen derül ki továbbá az, hogy ugyanakkora nagyságú és előjelű 
görbületi sugarakra is véges távolságra vannak a fókuszsíkok, tehát nem végtelenben, mint a 
vékonylencsék paraxiális közelítésében. Még az optikai tengelyen levő pontok képei is csak a 
tetőpontba eső, szűk nyílásszögű nyaláb esetében lesznek a tengelyen. 

 

A PROGRAM ÉRTÉKELÉSE 
Tartalmi kritériumok 

Ez a program a fénytani jelenségek matematikai modellezésében elsősorban a dinamikus 
képi megjelenítésre alkalmas. A KSEG-gel készült alkalmazások dinamikus szemléltetők 
szerepét tölthetik be. Az approximációk nélkül megjelenített modellek, a geometriai 
optikának teljesebb, mélyebb szintű megismerését teszik lehetővé. Az elmélet gyakorlatba 
ültetésének kihívásai, nehézségei szembeötlő módon jelennek meg bennük. Számos, csak 
elméletben megismert jelenségre, az elkészített modellek révén feltárul a lehetséges 
alkalmazás, ami az ismeret leghatékonyabb rögzülésére ad módot. A programmal olyan 
szerkesztések is készültek, amelyek gyakorlati alkalmazásokat mutatnak be, mint például a 
Pulfrich-refraktométer, a változtatható törőszögű optikai ék, látáshibák korrekciója 
lencsékkel. 
Formai kritériumok 

A grafikai objektumok tetszőleges színben megjeleníthetők. A pontok megjelenítésére 
három stílus kínálkozik. A vonalak formázásához három méret és három stílus (folytonos, 
pontozott, szaggatott) adott. A címkék betűtípusa, mérete beállítható, színe az objektum 
színével megegyező. A címkék együtt mozognak az objektummal, mozgathatóak az objektum 
körül, lehetőséget adva a megfelelő elhelyezésre, fedések elkerülésére. Az áttekinthetőség 
érdekében elrejthetjük a segédszerkesztéseket, illetve felfedhetjük őket. 
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Előnyök 
Programozási ismereteket nem feltételez. 
A szerkesztések menete könnyen elsajátítható, a transzformációkkal leszármaztatott 

objektumaink dinamikusan, valós időben követik a szülő objektum változásait. 
Kellően átgondolt szerkesztések makrózásával gyorsan és hatékonyan végezhetünk nagyon 

bonyolult szerkesztéseket. Példa erre a Weierstrass-szerkesztés. 
A mértani szerkesztéseket kiválóan, gyorsan lehet elvégezni.  
Az elkészített szerkesztés több formátumban is elmenthető, lehetőséget ad különböző képi 

formátumokban való exportálásra más alkalmazások számára. 
Egyszerűbb mennyiségi összefüggések feltárására alkalmas. A mennyiségi összefüggések 

pontosak, Mathcadban számított értékeknek megfelelőek. 
A program használata dokumentálódásra késztet, például ahhoz, hogy egy kúpszelet egy 

pontjához érintőt húzzunk, ismernünk kell a kúpszeletet generáló eljárást. 
A kreativitást, képi gondolkodást erősen fejleszti. Tanár, diák egyaránt felfedezőnek 

érezheti magát használata közben. 
A geometriai optikában levő jelenségek, képalkotások modelljei pontosan elkészíthetők. 

Fény derül a megközelítések mértékére a kapott képhibák alapján. 
Elméleti ismereteket dinamikus képekhez köthetünk. Megérthetjük például a szem 

akkomodációját, fényerő szabályozó mechanizmusát, látáshibák korrekcióját, stb.  
Hátrányok 

Nincs lehetőség megjeleníthető – elrejthető rétegeken dolgozni, így megnehezedik, vagy 
szinte lehetetlenné válik visszanyomozni a szerkesztés menetét. Egy mentést követően nem 
térhetünk vissza a szerkesztésünk kezdeti fázisaihoz. 

Animáció készítésre nincs lehetőség.  
Egy objektum helyzetének, méreteinek külső megadása nem engedélyezett. Csak egérrel 

mozgathatók az objektumok. 
A pontok címkézésében alsó- és felső indexek használata nem lehetséges. Ez utóbbi oly 

módon kerülhető meg, hogy helyette címkézzük az őt tartalmazó görbét és a megfelelő helyre 
visszük.  

Szövegdoboz nincs, a szöveg csak címke formájában jeleníthető meg. Minden mérési adat 
képernyő pixelben adott. 

Egérrel való mozgatással tetszőleges pontosságú mérési eredmény nem állítható be, csak 
megközelíthető. A pontosság növekszik, ha kinagyítjuk a munkafelület azon részét, ahol a 
változtatásunk a kívánt eredményhez vezethet. 

 

 
* * * 

 

SIMULATIONS IN EDUCATION OF GEOMETRICAL OPTICS 

ABSTRACT 
In the teaching-learning process of geometrical optics we can use vector graphical programs, 
such as KSEG to create dynamical simulations. Beyond visual aid it facilitates both 
qualitative and quantitative observations. With these simulations the phenomena of 
geometrical optics can be understood more profoundly and in the process of creating and 
interpreting the simulation the creativity of both student and teacher improves significantly. 
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BEVEZETÉS 
A Földdel együtt mozgó műholdakkal kapcsolatban megkülönböztetjük az úgynevezett 

geoszinkron, illetve a geostacionárius (GEO) pályákon mozgó űrobjektumokat. A 
geoszinkron pályán mozgó műholdak keringési ideje megegyezik a Föld sziderikus forgási 
idejével, ami 23 óra, 56 perc, 4,1 s = 86 164,1 s. (Mivel a Föld a tengely körüli forgása mellett 
a Nap körül is kering, ezért két delelés között ennél valamivel több idő, éppen 24 óra telik el, 
amit szinodikus periódusidőnek nevezünk.) Az egyik nevezetes geoszinkron pálya a Tundra-
pálya, aminek Földre levetített vetületét az 1. ábra mutatja. Ezek a pályák általában elnyújtott 
ellipszis alakúak, aminek az előnye az, hogy mozgásuk során a Föld bizonyos pontjai felett 
hosszabb ideig lényegében egy helyben tartózkodnak. 

 
1. ábra. Geoszinkron Tundra-pálya. 

A geostacionárius pályán lévő műholdak a geoszinkron műholdak speciális esetének 
tekinthetők, mert ezek nemcsak a Földdel megegyező keringési idejűek, hanem lényegében 
állandóan a Föld ugyanazon pontja felett „állnak”. Ezek a műholdak kizárólag az Egyenlítő 
síkjában helyezhetőek pályára, meghatározott magasságban, vagyis számukra egy 
képzeletbeli kör alakú gyűrű létezik a Föld körül, és a műholdakat ide kell vezetni 
meghatározott sebességgel. Jelenleg nagyjából 400 geostacionárius műhold kering a Földdel 
együtt ezen a körgyűrűn. 

 

A GEOSTACIONÁRIUS PÁLYA ADATAINAK KISZÁMÍTÁSA 
Középiskolás módszerekkel könnyen kiszámíthatjuk a geostacionárius pálya adatait. 

Tegyük egyenlővé a műholdra ható gravitációs erőt a centripetális erővel, vagyis írjuk fel a 
műhold mozgásegyenletét a geostacionárius körpályára, majd fejezzük ki a pálya sugarát: 
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A kerület és a keringési idő hányadosaként számíthatjuk ki a geostacionárius pályán mozgó 
műhold sebességét: 

.
s

km 0746,32


T
rv   

 

GEOSTACIONÁRIUS KÖTÉL ADATAINAK KISZÁMÍTÁSA 
Az előzőekben a műholdat tömegpontnak tekinthettük, vagyis a kiterjedésével nem kellett 

számolnunk. A következőkben határozzuk meg (a mindezideig csak képzeletünkben létező) 
geostacionárius kötél (égig érő paszuly) pályaadatait. Könnyen beláthatjuk, hogy a kötél is az 
egyenlítő síkjában mozoghat csak. Tegyük fel, hogy a kötél sugárirányú, a Föld felszínéről 
indul az ég felé, homogén anyagú, egyenletes, állandó keresztmetszetű. 

A 2. ábrán feltüntettük a kötél egy kicsiny m darabját, amire könnyen felírhatjuk a 
gravitációs erőt: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2. ábra. Az égig érő kötél elhelyezkedése a kötél tömegközéppontjának feltüntetésével. 

A h hosszúságú teljes kötélre ható gravitációs erőt integrálszámítással (vagy a Coulomb-
törvény és a Coulomb potenciál közötti analógia alapján) határozhatjuk meg. A teljes 
gravitációs erőt egyenlővé kell tennünk azzal a centripetális erővel, amit úgy képzelhetünk el, 
hogy a kötél teljes tömege a tömegközéppontjában lenne összesűrítve: 
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Vegyük észre, hogy a fenti számítás második sorában lévő egyenletet érdemes a Föld R 
sugarának négyzetével leosztanunk, mert így az egyenlet bal oldala egy dimenziótlan szám 

lesz, a jobb oldalon pedig a kötél h hosszúsága helyett a kötél dimenziótlan 
R
hx   relatív 

hosszúsága jelenik meg ismeretlenként. Másodfokú egyenletre jutunk, melyet könnyen 
megoldhatunk: 
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Meglepően nagy értéket kapunk; az égig érő paszuly hosszúsága a geostacionárius 
műholdak magasságának több mint négyszerese, vagyis a homogén kötél tömegközéppontja 
is több mint kétszer magasabban kering a GEO műholdak magasságánál. 

 

MEKKORA ERŐ FESZÍTI A PASZULYT? 
Az égig érő kötelet a két végének kivételével feszítőerő terheli, ami az inhomogén 

gravitációs tér árapálykeltő hatása alapján érthető meg a legkönnyebben. A kötél alsó részén 
(a GEO pálya alatt) a gravitációs erők a gyorsuláshoz szükségesnél nagyobbak, míg a kötél 
felső részét (a GEO pálya felett) a szükségesnél kisebb gravitációs erők húzzák, hiszen a kötél 
egyes darabjainak gyorsulását egyszerűen az r2  összefüggés határozza meg, ahol  a Föld 
szögsebessége. A kötél hossza mentén a K(r) feszítőerőt úgy határozhatjuk meg, ha 
képzeletben elvágjuk a kötelet (3. ábra), és egyik darabjának mozgását az egész kötél 
mozgásához hasonlóan (lásd a fenti részt) számítjuk ki, és a vágás hatását az ottani 
feszítőerővel vesszük figyelembe: 

 

 

 
 

 
 

 
21. ábra. A kötélben fellépő feszítőerő kiszámításának elvi vázlata. 
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Az integrálás elvégzése után érdemes az egyenletben lévő állandók numerikus értékét 

behelyettesíteni, és újra bevezetni a dimenziótlan 
R
rx   relatív hosszúságot. A számítások 

elvégzése után a következő eredményre jutunk: 
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A fenti összefüggéséből leolvashatjuk, hogy a K(r) feszítőerő csak a helytől és a kötél m 
teljes tömegétől függ. Egyszerű behelyettesítéssel beláthatjuk, hogy a feszítőerő nulla a kötél 
két végén, vagyis az x = 1 és az x = 23,6 helyzetben. Megállapíthatjuk, hogy a feszítőerő 
maximuma éppen a geostacionárius pálya helyén van: 

 
 

Nem véletlen egyezés ez, hanem annak a következménye, hogy a GEO pálya alatt a 
szükségesnél nagyobb, felette pedig kisebb a gravitációs erő a kötéldarabok számára 
szükséges gyorsulásnál, tehát az „árapály” erők éppen a GEO pálya helyén a legnagyobbak. 
Ugyanezt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy a geostacionárius kötél tömegközéppontja és 
súlypontja durván nem esik egybe. A kötél tömegközéppontja a közepén, míg súlypontja a 
geostacionárius pálya helyén van, melyek távolsága kissé nagyobb, mint a kötél hosszának 
negyede. 

 

VAN-E OLYAN ANYAG, AMIBŐL ELKÉSZÍTHETŐ A PASZULY? 
Könnyen kiszámíthatjuk, hogy mekkora maximális mechanikai feszültséget kell a 

paszulynak kibírnia. Írjuk fel a kötél tömegét az anyagának sűrűsége segítségével 
( AhVm   ). A maximális mechanikai feszültség tehát így adható meg: 

 
 

 
 

 
 

Észrevehetjük, hogy a maximális mechanikai feszültség csak a kötél hosszától és az 
anyagának a sűrűségétől függ. A kötél hosszát ismerjük (h = 1,442  108 m), tehát a maximális 
feszültség csak az anyagsűrűségtől függ. Mai ismereteink szerint a legesélyesebb kötél anyag 
szén nanocsövekből készülne. Az egyfalú szén nanocsövek anyagának sűrűsége 2266 kg/m3, 
amit a fenti összefüggésbe helyettesítve max = 110 GPa értéket kapunk. A szén nanocsövek 
szakítószilárdságát 50 GPa értékűnek tartják, tehát még ebből az anyagból sem lehetne 
elkészíteni a paszulyt. 

Horváth Gábor érdekes cikkében [1] megmutatja, hogy mégis elkészíthető szén nano-
csövekből a kötél, ha nem ragaszkodunk ahhoz, hogy a kötél állandó keresztmetszetű legyen. 
Ha a kötél keresztmetszetét úgy változtatjuk, hogy a benne ébredő feszültség mindenhol 
ugyanakkora legyen, akkor elérhetjük, hogy a szén nanocsövek kibírják a szükséges terhelést. 
Ilyen esetben persze a GEO pálya helyén lesz a kötél maximális keresztmetszetű, amit 
Horváth Gábor részletesen levezet [1]. Jelenleg azonban gondot jelent, hogy szén nano-
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csövekből közel sem tudunk százezer kilométeres hosszúságot elérni, hiszen manapság még a 
hosszúság határ a milliméter ezredrészénél tart. 

 

JELTERJEDÉS A KÖTÉLBEN 
Számítsuk ki, hogy mennyi idő múlva érkezne vissza a jel, ha megráznánk a kötél végét a 

Föld felszínén. Tegyük fel, hogy transzverzális lökéshullámot indítunk el, melynek terjedési 
sebessége a kötélben lévő feszítőerőtől és a kötél egységnyi hosszának tömegétől függ: 

 .
/ hm
rKv   

Ha ebbe az összefüggésbe beírjuk a feszítőerő helyfüggését kifejező formulát, akkor talán 
meglepődve vesszük észre, hogy a kötélbeli terjedési sebesség csak a helytől függ, nem függ a 
kötél anyagától. A geostacionárius pálya helyén kapjuk a jelsebesség maximumát:  

 
 

 
 

 
Ha tudjuk, hogy helyről helyre mekkora a terjedési sebesség a kötélben, akkor viszonylag 

könnyen ki tudjuk számítani azt is, mennyi idő múlva érkezik vissza a kötél égben lévő 
végéről visszaverődött jel: 

  

 
 

 
 

 
Ez tehát azt jelenti, hogy akárhol is találnánk az Egyenlítő mentén egy egyenletes 

keresztmetszetű, égig érő kötelet vagy paszulyt, akkor az alját jól megrázva, a jel 17 óra 
múlva érkezne vissza hozzánk, akármilyen anyagból is készülne a kötél, feltéve, hogy a kötél 
égben lévő vége szabad lenne, nem lakna fenn semmilyen óriás. 

 

VALÓSÁG VAGY ÁBRÁND? 
Ciolkovszkij már 1895-ben felvetette egy égi kastély ötletét, ahova liften lehetne felmenni. 

A szén nanocsövekre hivatkozva Bradley C. Edwards [2,3] félmillió dollárt kapott az űrlifttel 
kapcsolatos kutatásaira. Jelenleg úgy becsülik, hogy az űrliften a szállítási költségek a 
jelenlegi űrrepülőgépes megoldáshoz képest a század részére csökkennének, míg a kutatási-
fejlesztési költségeket tíz milliárd dollárnál is többre tartják. Nemcsak a Föld körüli 
geostacionárius pályán keringő űrállomásokra tervezik az űrliftet, hanem a sokkal kisebb 
gravitációval bíró Hold körüli űreszközök ellátására is. A 4. ábra egy űrlift fantáziaképét 
mutatja. 

   
 

.
s
m 7000 

6,246,236,23
s
m 330

km 200 144

6,246,236,23
s
m 105,7

/

max

2
4









 







 






 





v

x
xxm

x
xxm

hm
rKv

 
 

óra. 17  s 102,6

6,246,236,23
s 1087,3

2                

4

6,23

1

4

6,23

1









 















lefel

lefel

lefel

T
x

xx

dxT

v
dxRT

v
dxRdt

dt
dxR

dt
drv



Tartalmasan és érdekesen – Ami a korszerű tananyag mögött áll (szakmódszertan) 

532 

 
4. ábra. Űrlift fantáziaképe. 

Láthatjuk, hogy az űrlift egyelőre csak távlati terv, azonban a kipányvázott műholdak 
(tethered satellites) már kísérleti fázisban vannak. A NASA és az olasz ISA kifejlesztett egy 
1,6 m átmérőjű űrszondát, melyet a Columbia űrrepülőgép vitt magával 1996 februárjában 
(5. ábra). Amikor a Columbia 90 km-es magasságban stabil pályára állt, elkezdték a szondát a 
Földdel ellentétes irányba kiengedni. Azt tervezték, hogy a szonda távolodjon el az 
űrrepülőgéptől 21 km-re, de amikor az összekötő kábel elérte a 19,7 km-t, a kábel elszakadt, 
és a szonda odaveszett. A kísérlet célja az volt, hogy megvizsgálják, lehet-e a Föld dinamóval 
elektromos energiát termelni az űrállomások számára? Hát, ami azt illeti, a fenti kísérletben a 
szakadás előtt a kábelben 3500 V feszültség és 0,5 A áram jött létre, ami majdnem 2 kW! 

 
5. ábra. Kipányvázott műholdak fantáziaképe (balra) és valódi képe (jobbra). 
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JACK AND THE BEANSTALK 

ABSTRACT 
Should we have to be wondering if we saw a rope somewhere on the Earth touching almost 
the surface by its one end whilst the other end of the rope is far away in the sky as it happened 
in the famous English fairy tale “Jack and the Beanstalk”? Is it possible to build a space 
elevator between the surface of the Earth and a space station? What would be the material of 
the space elevator cable which could sustain the extremely large load? This paper is seeking 
the answers for these questions. 
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A magyar királyi korona, a Szent Korona, kérdésköre látszólag történelmi téma, én magam 
viszont villamosmérnök és űrkutató vagyok. Az előadás során a mérnök szemével és 
következtetési logikájával vizsgálom a Szent Koronát, mint tárgyat, és a levont 
következtetéseket vetem össze a hivatalos történeti, művészettörténeti állásponttal. 

A Szent Korona és a koronázási ékszer-együttes származtatását illetően a hivatalos 
történet- és művészettörténet-tudomány eltér a nemzeti és egyházi hagyománytól. Az utóbbi 
Szent István király pápától kapott koronájaként tiszteli eredeti egységes egészként az ereklyét, 
míg a hivatalos „tudományos” álláspont tagadja ezt, és több eredetileg különálló és különböző 
korból származó részből, utólag összeállított műtárgynak tartja. A kérdés tehát így szól: Van-e 
olyan műszaki, technikai lehetőség, amellyel a vitatott dolgok objektíven eldönthetők?  
 

 
1. ábra. A magyar Szent Korona 

Figyeljük meg egészében és részleteiben is a Szent Koronát! (A betét most nincs benne.) 
Összességében egy rendkívül harmonikus, szép koronát látunk. A korona alsó, abroncs részén 
befoglalt drágakövek, gyöngyök és zománcképek sorakoznak, a képeken görög feliratokkal. 
A felső két keresztpántot szintén zománcképek, kövek és gyöngyök díszítik, a képeken a 
felirat latin. Az abroncsról oldalt és hátul függők lógnak le, a korona tetején jellegzetesen 
ferde kereszt áll. Ez az egyetlen olyan ismert korona, amelyiken ferde a kereszt. 
Részletesebben megfigyelve sérülések, javítások nyomai is látszanak a Szent Koronán. Jól  
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látszik az is, hogy a zománcképek, kövek foglalatait az egykori ötvösök ráforrasztották a 
vázszerkezetre, de a Korona alsó részét és a keresztpántos felső részt nem forrasztották össze, 
hanem mechanikus kötésekkel rögzítették egymáshoz. 

 

A SZENT KORONA EREDETÉRE VONATKOZÓ „HIVATALOS” NÉZETEK 
A Szent Korona a koronázási ékszeregyüttes része. A koronán kívül ide tarozik a palást, a 

kard, a jogar, az országalma, valamint a megsemmisült saruk és kesztyűk. A megmaradt 
ereklyék közül a palást készítésének ideje pontosan ismert: valószínűleg Szent Imre tervezett 
társkirállyá koronázására készült, 1031-ben – az időpontot biztosan tudjuk, mert ráhímezték. 
A többi koronaékszer szent istváni eredete vitatott. A jogar állítólag két részből van, az 
országalma állítólag pótlás, a kard eredete valóban bizonytalan. Tudjuk, hogy a koronázási 
ékszerekhez hivatalos kísérő iratok is tartoztak, de ezek, miután 1849-ben Szemere Bertalan 
Orsovánál a Duna árterében elásatta az ereklyéket, az iratok, a saruk és a kesztyűk szétáztak 
és megsemmisültek. A Korona történetével kapcsolatban tehát az utólagos történészi 
következtetések váltak köztudottá, s a közoktatás részévé. Ezek hitelessége azonban, mint 
látni fogjuk igencsak megkérdőjelezhető, nem kell mást tennünk, mind az állításokat 
szembesíteni a Szent Korona tárgyi valóságával. Szépen illusztrálja ezt Ipolyi Arnold püspök, 
történetíró korona ábrázolása. Ipolyi Arnold látta a Szent Koronát, így számomra érthetetlen, 
hogy miért rajzolta mégis másnak, mint ahogyan látta. 

   
 

2. ábra. Ipolyi Arnold rajza  és a valóság 

Vizsgáljuk a következőkben a Koronára vonatkozó hivatalos történészi nézetek alapját adó 
megállapításokat! A korona zománcképein látható feliratok görög – latin kettőssége, és a felső 
és alsó rész  utólagos mechanikus összeszerelése szolgál a máig hivatalos nézet alapjául. 
Eszerint a  korona két eredetileg független részből áll. Weszprémi István XVIII század végén 
Budán látta a Szent Koronát és ezután írta le észrevételeit és elméletét.  Azóta sokan fogadták 
el ezt az elméletet, így a korona alsó része corona graeca, és a fölső corona latina elnevezés-
sel szerepel a leírásokban. Valószínűleg így fogják hallani Önök is, amikor megtekintik a 
koronát az Országházban. A zománcképek első pillanatra valóban alátámasztani látszanak ezt  
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az elméletet. A felső keresztpántokon 8 apostol képe látható latin felirattal. Az apostolok 
száma azonban köztudottan 12, tehát – mondják – 4 apostol képe hiányzik. Kézenfekvőnek 
tűnő a magyarázat, hogy az utólagos összeszereléskor a pántokat megrövidítették és az alsó 
négy képet levágták. 

A korona alsó részén görög feliratos képek láthatók. A három hátsó zománckép alapján a 
történészek az abroncs készítésének korát és ezzel a feltételezett összeszerelés idejét is 
meghatározni vélik. Az abroncs hátsó részén található középső képen, és az azt közrefogó két 
másik képen is a laikus számára nehezebben értelmezhető görög feliratok vannak. 

 
 

 

 
3. ábra. Bíborban született Konstantin, Dukász Mihály császár és Geobitz despota képe a 

Szent Korona hátsó részéről 

Az olvasat szerint a középső kép Dukász Mihály a rómaiak uralkodója, tőle balra 
Porphirogennetosz, vagyis bíborban született Konstantin, azaz apa ás fia, akik társcsászárként 
együtt is uralkodtak. A harmadik kép felirata bizonyos Geobitzasz, vagy Geobitz despota, 
Turkhiasz, azaz a Turkok királya. Dukász Mihály és bíborban született Konstantin 
kortársaként I. Géza király ült a magyar trónon. Mivel a feliraton szereplő név G betűvel 
kezdődött és más G-betűs uralkodónk nem volt, Geobitzasz-t Gézával azonosították. Ezek 
után kézenfekvőnek tűnt, hogy a korona alsó görög feliratú részét Bizáncban készítették, és a 
császár ajándékozta azt a magyar királynak. Ezek után magától értetődőnek adódik a „görög” 
korona készítésének ideje. És a két koronarészt összeszerelésének legkorábbi lehetséges 
dátuma is. (Megjegyzendő, hogy a Geobitzasz név azonosítása Géza-ként nem 
problémamentes. Bőven maradtak ugyanis bizánci írások a magyarokról, amelyekben 
Geobitzasz néven nem emlegetik Géza nevű uralkodóinkat (Géza nagyfejedelmet,  I. és II. 
Géza királyt). A bizánci iratokban  Geica, Jatza vagy Jatzan nevek találhatók, de Geobitz vagy 
Geobitzasz  nem.) 

A Szent Koronának a hivatalos nézetek megfogalmazásán túl is könyvtárnyi irodalma van. 
Ezek többsége minden realitást nélkülöz. Így például többen is írnak arról, hogy a Szent 
Koronának titokzatos sugárzása van, és ha valaki a fejére teszi, az a sugárzás hatására 
átalakul… . Ezekkel itt nem is érdemes foglalkozni. 
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A SZENT KORONA VIZSGÁLATA MÉRNÖKI SZEMMEL  
A Szent Korona 1978 óta újra itthon van, és bárki számára megtekinthető. 

Anyagtechnológus, héjszerkezetes repülőmérnök, villamosmérnök és más reál képzettségű 
szakemberből álló önkéntes munkacsoportunk sem tett mást, mint hogy alaposan és 
részleteiben megnézte a Szent Koronát [1,2]. Fizikai vizsgálatokat nem végeztünk, hozzá sem 
értünk, a Korona méreteinek pontos meghatározása is távérzékeléssel történt. 

Próbáljuk tehát mérnök szemmel és reál szemlélettel megvizsgálni a hivatalos állításokat. 
A latin és görög nyelv együttes megjelenése a koronán valóban páratlan. Több ilyen korona 
nem ismert. A hasonlóan régi német-római császári koronán csak latin felirat van, a 
Nyitraivánkán előkerült ún. Monomachosz-korona képein csak görög betűk láthatók. A 
kétnyelvűség a Szent Koronán szokatlan, de nem bizonyítja annak eredeti megosztottságát. A 
nyugati egyház ugyanis a latin nyelv mellett folyamatosan használta a görögöt is. Így pl. a 
latin szentmise része a görögül szóló „Kirie...”, a templomszentelés szertartásában is együtt 
szerepel a görög és a latin, stb. 

A II. Világháború után Amerikában P. J. Kelleher nevű amerikai művészettörténész 
dokumentálta és vizsgálta a Szent Koronát. Ő a magyar Szent Koronából doktorált, és 
részletes kutatásokat végzett a kétnyelvűségre vonatkozóan. Vizsgálatai során talált Rómában 
egy keresztelő kutat,  amelyiknek egyetlen márványtömb a kávája, és ezen bizánci és 
úgynevezett regensburgi stílusban van két-két kifaragott dombormű, az egyik III. Ottó 
császárt ábrázolja. A faragvány bizonyítottan a XI. század elején készült, igazolva, hogy 
Szent István korában élt a görög–latin kettősség gyakorlata a nyugati egyházban. Ha tehát egy 
szakrális tárgyon együtt szerepel görög és latin betű, az még nem elégséges érv ahhoz, hogy a 
tárgy eredeti egységességét megkérdőjelezzük. 

Láttuk, hogy a hátsó három kép az, melyek alapján a Szent Korona alsó részének bizánci 
adományozását datálták. Ezek tehát nagyon fontos képek, ha komolyan vesszük a történészi 
érvelést. A hátsó három képet megnézve azonban furcsa dolog derül ki. A Dukász Mihály kép 
teljesen bizonyosan nem volt a Szent Koronán, nincs ráerősítve az abroncsra!  Dukász Mihály 
képe nem fér bele az abroncsra forrasztott tokba, nagyobb annál. A többi képet úgy 
rögzítették a Koronára, hogy belehelyezték a képnél kicsit nagyobb keretszerű tokba (mint 
üveget az ablakkeretbe), majd a keret aranylemezét peremszerűen ráhajtották a kép szélére. 
Dukász Mihály túl nagy képét így nem lehetett rögzíteni. Ezért az eredeti keret behajlított 
peremét visszahajlították az ott volt kép berakása előtti helyzetébe, a zománcképet két ponton 
átfúrták és hozzászegecselték a latin korona hátsó pántjához. (A zománcképen a császár 
glóriájában is van két utólag fúrt lyuk. A képet feltehetően először itt akarták megfogni, de 
azon a helyen nem sikerült, nem volt stabil a rögzítés. A kép többszörös kifúrása és rögzítése 
nyilvánvalóan nem Bizáncban történt, hiszen az az aranyműves, aki Dukász Mihály életében, 
Bizáncban, az istencsászár glóriájába belefúr, az estét nem élte volna meg.) Az 
elmondottakból világos, hogy Dukász Mihály képe nincs az abroncson rögzítve, azt csak a 
teljes koronára lehetett utólag feltenni és az ún. latin korona hátsó pántja tartja. Ez azonban 
biztosan nem Bizáncban történt. Bizáncban soha sem alkalmaztak latin feliratot. Tehát az, 
hogy egy boltozatos koronát összeszereljenek Bizáncban, a felső részét latin felirattal és arra 
így rábarkácsolják egy uralkodó képét, az abszurdum. Ezzel megdőlt az eddigi datálás! 
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4. ábra. Dukász Mihály képe túl nagy, nem fér a képtokba, ezért utólag szegecsekkel 

erősítették a mögötte lévő „latin” pánthoz 

A Dukász Mihály kép széle jól láthatóan ráfekszik a tok kihajtott lemezére. A keret 
visszahajtásának a nyomai is jól láthatóak. Ebből arra következtethetünk, hogy ez a tok 
korábban egy másik képet tartott a koronán, amelyet utóbb lecseréltek. Konstantin és 
Geobitasz képe szintén utólag kerülhetett a koronára. Mindkettő benne van ugyan az eredeti 
tokban, de Konstantin képéből valamennyit le kellett reszelni, hogy beférjen. Ezt onnan 
tudhatjuk, hogy e kép felső pereme ma eléri a zománcozott felirat legfelső részét. A rekesz-
zománcozás technikájából viszont az következik, hogy a betű nem lehet a lemez szélén, azt 
nem érheti el. A harmadik kép ilyen hibáját nem találtuk. Az azonban biztos, hogy az említett 
három hátsó kép, kopottabb, mint a többi, és egyformán kopott, aranyművesek megállapítása 
szerint is. Tehát valószínűleg egyidőben cserélték le mind a hármat. 

Vizsgáljuk meg a 8 apostol kép kérdését a felső rész pántjain! Eldönthető-e, hogy valóban 
levágtak-e minden pánt alsó végéről egy-egy apostol-képet? Szakértő egyháztörténészeket 
kérdeztünk meg arról, hogy az egyházi előírások, vagy a szokásos gyakorlat megkívánja-e az 
összes apostol egyidejű ábrázolását? Megerősítették, hogy sok ismert ábrázoláson eltérő 
számú apostol (meg evangelista) jelenik meg, több olyan ábrázolás ismert, ahol a 12 apostol 
helyett csak nyolcat ábrázolnak, sőt ha valamilyen apokaliptikus szimbolikáról van szó, a 
nyolcas ábrázolás a meghatározó. Részletesen tanulmányoztuk a pántokról készült, igen 
alapos fotó-dokumentációt, amit 1945-46-ban Amerikában készítettek. Megállapítható hogy a 
négy lefutó pántszalagra eredetileg is csak 2-2 képtokot forrasztottak fel a kor 
technológiájának megfelelően keményforrasztással. Ennél az eljárásnál az arany pánt és az 
aranyból készült keret-szerű képtok közé az arany olvadáspontjánál valamivel alacsonyabban 
olvadó, aranyt is tartalmazó anyagot tesznek, ami hevítéskor megolvad még az arany olvadása 
előtt. Ehhez a pántokat a keretekkel együtt fel kell hevíteni a forrasz olvadáspontjáig, majd le 
kell hűteni. Lehűléskor a keret szükségszerűen kissé meghúzza a pántok 0,4 mm vastag 
lemezanyagát, a korábbi forrasztás helyét tehát nem lehet eltüntetni. A korona pántjainak 
alján nincs nyoma korábbi forrasztásnak, a pántokról tehát nem vágtak le képeket! Ezzel 
szemben jól látható, hogy az alsó apostol képek alatt szerelési füleket alakítottak ki (2. ábra, 
jobb oldali rajz). E szerelési fülek arra készültek, hogy segítségükkel a korona alsó és felső 
részét mechanikusan össze lehessen szegecselni. Az összeerősítésnek ez a módszere szakszerű 
és az adott esetben az egyedül lehetséges. (A „görög” és a „latin” koronarészt a fent leírt 
keményforrasszal összeforrasztani lehetetlen lett volna, mert a forrasztás magas 
hőmérsékletén a képtokok és a kövek foglalatai, a gyöngyök rögzítői mind leestek volna. Az 
összes forrasztás egyidejű megvalósítása a szerkezet bonyolultsága miatt nem lehetséges.) 
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5. ábra. Világbíró Krisztus két hasonló képe a korona homlokzatáról és a tetejéről 

A korona zománcképei között ki kell emelnünk a két Krisztus-képet. Az egyik a korona 
meghatározó homlokzati képe a „görög” abroncson található, a másik a korona tetején a 
pántok találkozásánál a kereszt alatt, tehát a latin részen. Mindkettő a trónon ülő Krisztust 
ábrázolja, a trón két oldalán hasonló alakú különös fákkal, a felső kép a nyolcágú Nap és a 
fekvő Hold képével. A két kép méretében, zománctechnikájában és a nem szokványos 
ábrázolásmódjában is annyira hasonlít, hogy már régóta feltételezhették, hogy az egyiket a 
másikról másolták. A két kép tehát összetartozik. Ezt viszont lehetetlen megmagyarázni a két 
független koronarész hipotézisével.  

Csoportunk részletesen foglalkozott a Korona sérüléseivel is. A magyar Szent Korona az 
egyetlen olyan korona, amin ferde a kereszt. Az elterjedt nézet az, hogy a keresztet egy ütés 
ferdítette el. Ez egy könnyen ellenőrizhető műszaki kérdés, hiszen a deformációnak törvényei 
vannak. Csoportunk egyik repülőmérnök tagja, Hennel Sándor, a repülőgépek 
héjszerkezetével foglalkozván a deformációk hozzáértő szakembere, aki olvasni tud a 
deformáció Koronán is látható nyomaiból.  Megállapította, hogy a keresztet érte sérülés, de 
amikor megsérült, akkor a kereszt ferde volt. Álló kereszt elferdülésekor teljesen más lenne a 
derformációk képe és elrendeződése, mint amilyenek a Koronán. A következtetésünk 
egyértelmű, a kereszt ferde állásában része a Szent Koronának, nem sérülés következtében 
ferdült el. Ezt erősíti meg az a logikus érv is, miszerint, ha sérülés eredménye lett volna a 
ferdülés, megpróbálták volna kijavítani, ahogy a korona más sérüléseit is javították.  

A legjelentősebb ilyen javított sérülés a bal oldali pánt rögzítésének törése, és az egyik első 
lánc leszakadása volt. Hennel Sándor kollégám modellezte a sérülést és meghatározta a 
feszültségmezőt és a ható erő irányát, amit az ábra is mutat. 
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6. ábra A Szent Koronát összetörő erőhatás, mely független a kereszt tetejét megnyomó, már 
említett kisebb erőhatástól 

A letört pántok rögzítését javították, a leszakadt függőt – ahogy lehetett – visszarakták. A 
javítás tanulmányozása is érdekes következtetésekre vezetett. Több helyen is átfúrták a 
koronát, amíg megfelelően sikerült rögzíteni a pántot (a felhasználatlan lyukak jól látszanak). 
Vélhetően gyakorlott ötvöst bíztak meg a Korona javításával, az mégis csak többszöri 
próbálkozás után lett sikeres. Feltételezhető, hogy az ötvös a szokott szabályos, szimmetrikus 
szerkezetet feltételezve fogott a javításhoz, és menet közben vette észre, hogy a Koronának 
sajátos műszaki szerkezete van. Azaz, ha elfogadhatóan össze akarja rakni a sérülés után, 
ehhez a szerkezeti furcsasághoz (aszimmetria) alkalmazkodnia kell. 

Első ránézésre a Korona szabályosnak tűnik. A pántok és az abroncs együttese azonban, 
mint már mondtam, egészen döbbenetes, ha figyelmesen megnézzük. Ez a Korona 
hihetetlenül aszimmetrikus, tiszteletlen szóhasználattal szinte csámpás! Ha kivennénk a 
pántokat, az abroncs aszimmetriája bántó lenne. Tekintsük Krisztus Urunk képének a 
középvonalát tengelynek (lásd 6. ábra), a homlokzati ékkő csúcsa nincs ebben a tengelyben, 
de aszimmetriát mutat a két arkangyal képének elhelyezése is, Mihály arkangyal képe 
közelebb, Gáboré mintegy 7 mm-rel távolabb van ettől (lásd 1. ábra). A kis gyöngyöket tartó 
arany fülecskékből azonban a felső is, meg az alsó is pontosan középen van, Krisztus Urunk 
képe szimmetria-tengelyénél.  

A kövek és a gyöngyök rögzítői, a képek foglalatai kemény forrasztással egyszerre 
készültek és eredeti helyükről többé nem mozdíthatók el. Az aszimmetria hátul is jól látszik.  
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Az aszimmetrikus abroncsra így szerelték fel a szintén aszimmetrikus pántokat. 
(Felülnézetben a pántok előre-hátra középvonala 3,5 mm-rel arrébb van, mint az abroncs 
előre-hátra tengelye.)  A végeredmény a szemet bántó aszimmetria helyett egy harmonikus, 
szép összkép. A két rész egymást kölcsönösen kompenzáló illeszkedése véletlen 
találkozásként nem állhatott elő. A vizsgálatok tehát azt mutatták, hogy a két korona-rész 
egymáshoz készült, két külön korona sohasem létezhetett. 

A Korona egységes szerkezetének ismeretében vizsgáljuk meg a Korona méretarányait is! 
Az alsó, „görög” abroncs magassága (50 mm) megegyezik a „latin” korona pántjainak 
szélességével és a felső Világbíró Krisztus kép méretével. Ugyanekkora a ferde kereszt 
függőleges magassága is (a kereszt hossza ennél több). A korona többi méretét arányítva 
észrevettük, hogy a meghatározó méretek közös osztója jó közelítéssel 25,4 mm, amit ma 
angol inch-ként ismerünk. Ez a mértékegység a keltákig vezethető vissza és a középkorban 
igen elterjedt volt. Úgy tudjuk, hogy Magyarországon az 1500-as évekig ezt használták és 
„hüvelyk”-nek nevezték. A Korona jellemző méreteit hüvelyk egységben megadva a 
méretekre egész számok adódnak: Krisztus bírói trónjának szélessége a képek aljánál mindkét 
képen 1 hüvelyk, az abroncs magassága, a pántok szélessége 2, a Korona magassága az 
abroncs aljától a kereszt talpáig 5, a latin rész magassága (az abroncs felső szélétől a kereszt 
talpáig) 3,  korona elölnézeti átmérője 8  hüvelyk. A meghatározó méretek tehát az ókortól 
ismert aranymetszési számsor elemei (1,1,2,3,5,8,...). 

A Korona zománcképei az aranymetszés szabálya szerint egységesen rendezettek, kivéve a 
három hátsó kép, amelyekről már megállapítottuk, hogy később kerültek a Koronára. A 
négyzet alakú abroncsképeknek megfelelő arányúak a felső részen található apostolképek. 
Szent Pál és Szent Jakab képén az osztásmagasságot arany vonal is jelöli. A szabályos rend a 
teljes Szent Koronán, minden részén érvényesül. A korona bemutatott szigorú szabályos 
méretrendje újabb meggyőző bizonyíték az egységes tervezésre és kivitelezésre. 

 

    
 

7. ábra A latin korona két apostolképe (Szent Pál és Szent Jakab) között Szent Mihály 
arkangyal képe a görög abroncsról 
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A KÉSZÍTÉS VÉLHETŐ IDEJÉRŐL 
Befejezésül arról szeretnék még beszélni, hogy mit tudunk mondani a Korona készítésének 

idejéről, hiszen a hátsó három kép most már nem mondja meg, hogy az abroncs mely korból 
származik. A datáláshoz III. Ottó császár koronázási evangeliárja (a négy evangéliumot 
tartalmazó liturgikus könyv, gazdagon díszített borítótáblákkal) adhat támpontot, ami 
szimbolikájában meglepő hasonlóságot mutat a Szent Koronával. (Alul harcosok és papok 
láthatók, akik az abroncson levő ún. „aktív” és „passzív” szenteknek felelnek meg, felül pedig 
az apostolok, evangélisták, mint a Koronán. Atlasz pedig ferde helyzetben tartja a trónt, és az 
égi kéz adja a koronát.) Tóth Endre a Nemzeti Múzeumból az apostolképek latin feliratait 
vizsgálva megállapította, hogy több olyan betűforma is előfordul e képeken, amelyek alapján 
a felirat 1050 előtt kellett készüljön. Az egyéb formai, rajzolati analógiák is 1000 körülre 
valószínűsítik a Korona keletkezését, azaz Szent István király korába.   
 

ÖSSZEGZÉS 
Mi, akik műszaki szempontból vizsgáltuk a Szent Koronát, eredményeink alapján állítjuk 

[1,2], hogy az egységes egész, az alsó abroncs és a felső pántok, valamint a ferde kereszt 
eleve egymáshoz, ezen Korona részeiként készültek. Egy időben és egy műhelyben. Úgy 
gondoljuk, hogy valóban Szent Királyunk koronája, ahogyan azt a nemzeti és egyházi 
hagyomány évszázadokon át vallotta.  

„Légy áldott Szent István király!” 
 

IRODALOMJEGYZÉK 
1. Ferencz Csaba: Szent István király koronája (Heraldika Kiadó, Budapest, 2002, 

2009.) 
2. Beöthy Mihály, Fehér András, Ferenczné Árkos Ilona, Ferencz Csaba, Fizikai 

Szemle 31, 473-481 (1981). 
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