
 

 

                                                         
 

 

 

A FIZIKA, MATEMATIKA ÉS MŰVÉSZET 

TALÁLKOZÁSA AZ OKTATÁSBAN, 

KUTATÁSBAN 
 

 

 

 

 

Nemzetközi konferencia magyarul tanító művésztanárok és 

szaktanárok számára  

 

 

 

Marosvásárhely, 2012. augusztus 15-18. 

 

 

 

 
A KÖTET A TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0030 

‖ÖNÁLLÓ LÉPÉSEK A TUDOMÁNY TERÜLETÉN‖ PROJEKT 

TÁMOGATÁSÁBÓL VALÓSULT MEG 

 

 

 

 



 

 

 
Szerkesztők: Juhász András 

                      Tél Tamás 

 

 

 

 

Szakterületi szerkesztők: 

 matematika és művészet: Csegzi Magdolna 

 fizika: Juhász András, Máthé Márta, Szász Ágota, Tél Tamás 

 

 

 

 

Borítóterv: Juhász Balázs 

A hátsó borító fotója: Ferencz András, Marosvásárhely 

 

 

 

 

Technikai szerkesztők: Meszéna Tamás 

                                      Tóthné Juhász Tünde 

                                      Beke Tamás 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kiadja: az ELTE Természettudományi Kara 

Felelős kiadó: Surján Péter, dékán 

 

Budapest, 2013 

ISBN 978-963-284-346-9 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ”Tudomány, művészet gyökere egy.  

     Mindegyik a világot tükrözi a maga módján.  

                                                                       S a tudományos és művészi nagyság alapja is 

                                                                       ugyanaz:  az igaz ember, a vir  justus.”  

 

                                                                                                                       Kodály Zoltán  



 

 



Köszöntő és előszó 

5 

KÖSZÖNTŐ 

Marosvásárhely, a tudomány és művészet találkozóhelye 

Az ember, legyen az komplex gondolkodásmóddal felruházva, gazdag ismeretanyag 

birtokában ugyanúgy, mint az egyszerűen élő és dolgozó egyén, az őt körülvevő világot 

szemlélve, az élet értelmének állandó keresésében fejlődött a történelem során. 

Ebben a keresésben sikerült felhalmoznia egy olyan kulturális kincset, amely az ismeretek 

összességének birtokában, az emberiség összetartozását és fennmaradását biztosítja. Ezen 

ismeretanyaggal rendelkezve tudunk eligazodni a minket körülvevő világban, ezáltal találunk 

utakat értékek és normák között az életben. 

Edward Burnet Tylor: „Az az összetett egész, ami magába foglalja a tudást, a vélekedést, 

művészeteket, a morált,...., a jogot és a szokást, és minden olyan emberi képességeket és 

habitust, amit az ember a társadalom tagjaként sajátít el‖. 

Max Planck: „A tudomány sosem képes a Természet végső rejtélyeit megoldani, mivel a 

rejtélynek mi magunk is részei vagyunk‖. 

Lucian Blaga: „Mondják, hogy némely tenger vize holdfényben világosabb, mint 

napfényben‖ 

Csak néhány gondolat abból a sok elmélkedésből, amely nagy gondolkodóinkat 

foglalkoztatta. Igaz, a történelem során voltak abszolutisták, akik csak a tudományban, vagy 

csak a művészet erejében hittek, de én azt gondolom, hogy mára már világos 

mindanyiunknak, hogy elég sokat tudunk a világról (bár nagyon keveset), hogy azoknak 

adjunk igazat, akik a világ komplexitását látván a gondolkodás komplexitásában hisznek. 

Tehát racionalitás és szubjektívizmus, agy és lélek csak együtt létezhet, és a tudatos ember 

(értékteremtő ember), a kiváncsi, csak ebben a komplexitásban adhat jó válaszokat jól 

(helyesen) megfogalmazott kérdésekre. 

A közösségek nem mindig tudták kellőképpen lereagálni reálidőben a komplex 

gondolkodású egyéneiket. Példák erre minden idők nagy mesterei, tudósai, s mégis ők vitték 

az emberi gondolkodást újabb szintekre. 

Marosvásárhely abban a szerencsés helyzetben van, hogy ’’brand’’-jét keresve lehetne 

Székelyföld kapuja, a kultúra városa, a Bolyai-ak városa, egy olyan közösség múltjára utalva, 

mely időszerű viselkedést tanúsított évszázadok során, vallásban, kultúrában, 

adminisztrációban. 

Székelyföld kapujaként viselkedett az 1300-as évek óta (Forum Siculorum), Novum Forum 

Siculorum (1332), és 1616-ban, mikor Bethlen Gábor Marosvásárhelyre kereszteli, és városi 

rangra emeli. 

És 1571-ben mikor az itt szervezett Országgyűlés alkalmával, első ízben fogalmazódik 

meg a vallásszabadság gondolata, kiáltvány formájában. 

De székelyföld kapujaként viselkedik Borsos Tamás idejében, mikor elkezdődik 1602-ben 

a vár építése. 

Valamikor székely, magyar, ma már multikulturális városként próbál az értelmes lét 

szintjén túlélni a város. Megközelítőleg 52%-ban román, 47%-ban magyar, 3%-ban cigány, és 
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kevesebb mint 1%-ban más etnikumok együttélése, 46%-ban ortodox, 30%-ban református, 

14%-ban római katolikus, 2,7%-ban görög-katolikus, 2,6%-ban unitáriusok egymás mellett 

való létéből 25 általános iskolában, 17 középiskolában, 5 egyetemen, nagyrészben kétnyelvű 

intézményekben fejlődnek fiataljaink. 

Ugyanakkor jelentős kulturális intézmények működnek: Művészeti Líceum, Művészeti 

Egyetem, Állami Színház, Bábszínház, Filharmónia, Megyei Múzeum (Teleki Téka). 

Kulturális Egyesületek: Yorik Studió, Tamacissza Egyesület, Csűrszinház, Képzőművészeti 

Alap, Bernádi György Közművelődési Alapítvány, az Erdélyi Magyar Közművelődési 

Egyesület (EMKE). Csak a magyarok közül felsorolva néhányat, amelyek által 1990-2012 

között több mint 10.000 eseménnyel került a marosvásárhelyiek elé, ami azt jelenti, hogy 

évente minden 455 magyarra jutott egy kulturális megnyilvánulás. 

Tudományos oldalon: az Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet, a Petru Maior Műszaki 

Egyetem, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE). 

Tudományos szerveződések: az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), az Erdélyi Magyar 

Műszaki Tudományos Társaság (EMT), a Studium Alapítvány, melyek 1990-től több mint 

700 megnyilvánulással próbáltak hasznosak lenni a közösség számára. 

És mint a ’’Bolyaik városa’’? Mert itt élt és gondolkodott Bolyai Farkas, és jó ideig fia 

Bolyai János. Itt nyomtatták a Tentament, és ennek Appendixe-ként jelent meg Bolyai János 

zseniális megvilágosodása, a nemeuklideszi geometria első nyomtatott formája. 

Itt őrizzük nemzetünk két reálgondolkodású óriás alakjának kézíratainak gyűjteményét 

(20.000 oldal), melyet az EMT digitalizálása révén, a Teleki Téka oldalán a világhálon is meg 

lehet tekinteni. 

Itt Bolyai Farkas nevét viseli a város legrégibb iskolája, itt működik a Bolyai János 

Tudomány és Technika Háza, a Bolyai Alkotó Tábor. 

Megérkeztünk talán arra a helyre, mely 2001-től ebben a multikulturális környezetben, 

klasszikus múltra építve, keresi a helyét a közös gondolkodásnak, alkotói felületnek. 

Matematikusok, fizikusok, technikusok, művészek találkoznak Marosvásárhelyen, 

történelmi környezetben, kulturális és tudományos behatások élményei közben beszélgetnek, 

alkotnak közösen, s mégis egyedien. 

Az itt született alkotásokból a város köztereire emlékműként elhelyezettek jelzik 

igyekezetünket a cselekvő tiszteletadásunkról a szellemi nagyjaink előtt. 

A 2012-es Bolyai Alkotótábor részeként megszervezett konferencia, melynek témájaként 

―A fizika, matematika és művészet találkozása az oktatásban, kutatásban‖ címet választottuk, 

igazolja igyekezetünket, hogy városunk aktuális kérdéseire, az élet komplexitását vizsgáló 

áttekintéssel keressük a jövőbe mutató válaszokat. 

Bízom benne, hogy minderről meggyöződtek a kedves résztvevők is, hiszen jelenlétükkel 

és megnyílvánulásaikkal ők is részesei állításaim igazának. 

Köszönöm mindannyiuknak,                           

                                            

                                                                        Dr. Csegzi Sándor fizikus 

                                             Marosvásárhely volt alpolgármestere, a konferencia főszervezője 
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

 

Köszönjük mindazon intézmények és személyek segítségét, akik anyagi támogatásukkal, 

illetve munkájukkal lehetővé tették a konferencia megrendezését és a kiadvány 

megjelentetését.   

 

Köszönjük Pálinkás József akadémikusnak, a MTA elnökének, hogy vállalta a konferencia 

fővédnökségét.  

 

Köszönjük Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala támogatását, és a szakterületi szervezők 

munkáját. A konferencia matematika szekcióját, Weszely Tibor és Mátéfi István, a 

képzőművészetit Kolumbán Kántor Zita és Molnár Dénes, a fizikait Juhász András, Máthé 

Márta, Szász Ágota és Tél Tamás szervezte. Az EMT részéről Papp Tünde, Horváth Gabriella 

és Szabó András vett részt a szervezésben. 

 

Kiadványunk színes formában történő nyomdai megjelenítését az ELTE Fizika Doktori 

Iskolája és a doktori képzést támogató TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0030 pályázat tette 

lehetővé. Ugyanez a pályázat segítette a konferencián történő részvételt is.  

 

Ismételten köszönjük a kötet szerzőinek gondos munkáját, a dolgozatok határidőre történő 

elkészítését. Köszönjük a szakmai lektorok lelkiismeretes véleményezését. A külső borító 

tervezéséért Juhász Balázst, a hátsó borító fotójának elkészítéséért Ferencz Andrást illeti 

köszönet. A kötet nyomdai előkészítése, a technikai szerkesztés Meszéna Tamás, Tóthné 

Juhász Tünde és Beke Tamás fizikatanár-doktoranduszoknak érdeme. 

 

A konferencia szervezői és valamennyi résztvevője nevében köszönjük a közös munka, az 

együttgondolkozás lehetőségét és örömét!  

 

 

 

 

                                                                     a szervezők nevében  

                                                                        Dr Csegzi Sandor  

                                                                            főszervező 
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A konferencia plenáris üléseinek helyszíne a marosvásárhelyi Ifjúsági Ház  
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Csegzi Sándor  főszervező  köszöntője 
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SZERKESZTŐI ELŐSZÓ 

 

 

Az emberiség kultúrájának igazán egyetemes részét  a művészetek és a reál tudományok 

jelentik.  Bár mindkettő nemzetközi, és művelői külön-külön az egész világon megértik és 

értékelik egymást, gyakran úgy tűnik, az egyetemes kultúra e két meghatározó területe még 

azonos nyelvi és földrajzi adottságok mellett is nehezen ért szót egymással. Ezért különleges 

jelentőségű a 2012  augusztus 15-18. között „ A fizika, matematika és művészet találkozása 

az oktatásban, kutatásban‖ címmel  Marosvásárhelyen megrendezett magyar nyelvű 

nemzetközi konferencia. A konferenciát az Erdélyi Magyar Tudományos Társaság (EMT) 

marosvásárhelyi és kolozsvári helyi szervezete rendezte. A szervezésbe bekapcsolódott a 

budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Fizika Doktori Iskola gyakorló fizikatanárok 

számára tartott „Fizika tanítása‖ PhD-programja is.  

 

A résztvevők egybehangzó véleménye szerint a konferencia igen tartalmas és sikeres volt. 

A konferencia témaválasztásában és eredményességében alapvető szerepe volt a helyi 

szervezők, kiemelten – dr. Csegzi Sándor főszervező és Csegzi Magdolna adminisztrációs 

vezető munkájának és előzékeny vendégszeretetének. A kötet művészeti és matematikai 

dolgozatainak szerkesztése is az ő érdemük. Külön elismerés illeti őket a művészeti szekció 

szervezésért és azért a konferencia programjába kapcsolódó képzőművészeti kiállításért, 

amely a marosvásárhelyi Művészeti Líceum végzős növendékeinek alkotásait mutatta be.  Dr. 

Csegzi Sándor és Csegzi Magdolna munkáját a konferencia valamennyi előadója és 

résztvevője nevében személy szerint is köszönjük.  

 

Kiadványunk a konferencia-előadások többségének írott változatát tartalmazza. Köszönjük 

mindazon előadók munkáját, akik vállalták a dolgozatírással járó többletmunkát! A kiadvány 

az ELTE Doktori Iskola konferencia-sorozatának harmadik köteteként jelenik meg. A 

fejezetek felosztása a konferencia tematikájához illeszkedik. Néhány olyan, fizika cikk is 

szerepel a kötetben, amely a fizika és a művészet kapcsolódásával foglalkozik, de a szerzők 

személyes akadályoztatása miatt a konferencián előadásként nem hangzott el.  Ezeket a cím 

után tett csillaggal jelöltük. A kötet fizika témakörű dolgozatainak mindegyike szakmai 

szempontból lektorált. A címlapon lévő fotómontázst a cikkekből válogattuk össze. A 

konferenciáról készült képeket a résztvevők bocsátották rendelkezésünkre. 

 

Reméljük, hogy a kiadvány is jól tükrözi a rendezvénynek azt a fontos célját, hogy a 

kultúra két látszólag távoli területét, a művészetet és a tudományt közelítse egymáshoz és 

segítséget adjon ahhoz, hogy a két diszciplína a jövő generációk iskolai oktatásában is 

összekapcsolódjon.  

 

 

2013. május 

  

 

                                                          Juhász András és Tél Tamás  

                                                              a kiadvány szerkesztői 
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A konferencia fizika szekciójának helyszíne 

 a Bolyai Farkas Elméleti Líceum   
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

A konferencia résztvevői az iskola Dísztermében 
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TALÁLKOZÁSAIM A TUDOMÁNNYAL MŰVÉSZETI PÁLYÁM 
SORÁN 

Kőnig Frigyes  
Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, rektor@mke.hu 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Alkotóművészeti pályám során több ízben olyan eredmények születtek, amelyek létrejöttében 

különböző tudományterületek ihlető forrásul szerepeltek, más esetekben reflektáltam 

irányukba. Több mint 20 éve a Magyar Képzőművészeti Egyetem Művészeti Anatómia, 

Geometria és Rajz Tanszékén tevékenykedem, ahol magától értetődik a tudománnyal való 

folyamatos kapcsolattartás. Emellett külön öröm számomra, hogy lehetőségem adódott és 

adódik, hogy folyamatos diskurzus részese lehetek együttműködési programokban, amelyek 

megerősítik bennem a gondolatot, hogy a tudomány és a művészet egy tőről fakad. Az 

alábbiakban olyan művészeti programjaimról számolok be, ahol különböző 

tudományterületek érintkeztek alkotói tevékenységemmel.  

ORBIS PICTUS  

Orbis Pictus [1] című kötetem 1997-ben jelent meg, amelyben az engem körülvevő tér 

megfigyelése során létrejött tapasztalataimat igyekeztem összefoglalni.  

Munkám elkészítésekor azt vizsgáltam, hogy ma, mikor számtalan ábrázolási forma és 

lehetőség létezik, hogyan adhatunk választ a tér kérdéseire a képzőművészet eszközeivel. A 

személyes tapasztalatok mellett felhasználtam, illetve segítségül hívtam az igen gazdag 

képzőművészeti hagyományokat is, melyek nélkül nem tudom elképzelni e tevékenység 

gyakorlását.  

A dolgokat térbeli vonatkozásukban elemeztem és azt tapasztaltam, hogy ez a viszony több 

irányú, s oly mértékben válhat bonyolulttá, hogy minden bizonnyal a tér is a dolgok közé 

tartozik, a dolgok teremtik meg azt. A tér egy olyan fajta, anyagilag tetten érhető közeggé 

válik a dolgok bemutatás során, hogy formaként kell vele számolni.  

 
1.ábra. Látóterek, 24x43 cm, aquarell, (1977). 
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Emellett gyakran érintettem a képzőművészeti konkrét és absztrakt problematikáját, ez 

különösen tanulságos volt, azért is, mert a képzőművészeti hagyomány végét az absztrakció 

megjelenésében fedezték fel sokan. Mindenki számára átélhető élményből leszűrt 

módszerekkel létrehozható a dolgok absztrakt megjelenése. Ezt ma már nem gyakorolhatja az 

absztrakt festészet, hanem önmagából kiindulva, önmagától veszi át saját eredményeit. 

Ugyanakkor előfordulhat, hogy a naturalizmus és az absztrakció szélsőséges formái rokonai 

lehetnek egymásnak – gondoljunk csak Monet késői munkáira és Pollock festményeire.  

Munkámmal igyekeztem e kérdésekre felelni. Szándékosan kerültem a bőséges 

kommentárokat; gondolataim kifejtésére a vizualitás nyelvét alkalmaztam, hiszen 

eredményeim gyakorlati módszerrel jöttek létre, s bízom abban, hogy képeim sorrendben való 

tanulmányozása világos képet ad elképzeléseimről.  

VÁRAK ÉS ERŐDÍTMÉNYEK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN  

2001-ben jelent meg „Várak és Erődítmények a Kárpát-medencében‖ [2] című munkám, 

amely a területen található erődítményekről az alapinformációkat kívánta összegyűjteni. 

Könyvemnek, amely eredetileg saját használatra készült, mondhatnám én voltam a 

megrendelője. Véletlen következtében került régész szakemberek kezébe, Cserményi Vajkéba 

és Hatházi Gáboréba, akik kezdeményezték kiadását. A bibliográfia összeállításában Terei 

György segített. A gyűjtemény létrejöttét hiányérzetem motiválta, mivel nem létezett – és ma 

sem létezik – várlexikon vagy adattár, ahol a teljesség igényével kielégíthettem volna 

érdeklődésemet. Ezért a teljességre törekedtem. A kézirat lezárása után azonban nyomban 

világossá vált, hogy a könyvemben szereplő 1562 erődítmény csak egy része a valaha 

létezetteknek. Azóta eltelt kilenc év, és a gyűjtemény megduplázódott, mutatva, hogy a 

gyűjtés szinte vég nélkül folytatható.  

Következő könyvem[3] természetesen folytatása az előző kötetnek, azonban szerkezetét, 

tartamát tekintve más. A facsimile gyűjtőnaplótól eltérően, az objektumokról 

rendelkezésemre álló, a hajdani valóságnak csak töredékeire vonatkozó információk vizuális 

továbbgondolása, komplex értelmezése 

megjelenítése volt a célom.  

 

 

2. ábra. Léva/l Léva (Levice), 

Mezőfalva,  

9,5x21 cm, papír, ceruza, (2009) 

30x30 cm, papír, ceruza, (2008). 

 

Rajzaim elkészítéséhez különböző 

mennyiségben és minőségben álltak 

rendelkezésemre a források. Optimális 

esetben találhatók a régészeti és 

építészettörténeti szakirodalomban 

építészeti, geodéziai felmérések. Ezeket 

kiegészítettem archív anyagok, régi 

térképek, hadmérnöki felmérések, korabeli 

ábrázolások, művészeti alkotások, fényképek – beleértve a régi és műholdas fotókat – 

tanulmányozásával, valamint helyszíni szemlékkel. Ábráim mindezek analízisén alapulnak. A 

műemlékek problematikájának értelmezéséhez termékenyítőleg hatottak a kortárs szellemi 

élet egyéb területein született alkotások is, mint például Christopher Woodward „In Ruins‖ 

című kötete, amely a jelekor emberének szemszögéből vizsgálja a romokhoz fűződő különös 
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viszonyt, valamint W. G. Sebald „Austerlitz‖ című regénye, amely egy melankolikus, magába 

zárkózó emberről szól, akinek titokzatos, megfejtésre váró emlékek a társai, valamint azok az 

épületek, homlokzatok, alaprajzok, amelyeket megszállottan fényképez.  

A képzőművészet történetét tanulmányozva láthatjuk, hogy az építészeti objektumok,így a 

várak, vagy azok romjai számtalan esetben az ábrázolások tárgyai voltak, de gyakran 

feltűntek mint műalkotások alkotóelemei, részletei. Bár e képi ábrázolások hitelességét 

illetően sokszor hangzott és hangzik az éles kritika, mégis a régészet számára ezek az 

alkotások sokszor forrásértékű adatokat képesek hordozni. A művek legtöbb esetben nem 

mérnöki szempontok szerint készültek. Ebből azonban nem következik, hogy a régebbi korok 

ábrázolásai minden esetben légből kapottak, vagy a művészi fantázia szüleményei lennének. 

Kiértékelésük során tisztáznunk kell, hogy mikor, milyen célból (látkép, újság-vagy 

könyvillusztráció, dokumentáció, terv) jöttek létre. Egy 15. vagy akár 17. században készült 

kép vagy műalkotás a kor szempontrendszerét és elvárásait tükrözi. Ezért nyilvánvaló, hogy 

eltér a korunkban leginkább elterjedt és használt képzi ábrázolásoktól. Számításba kell 

vennünk azt is, hogy volt-e lehetősége az alkotónak a helyszínt személyesen tanulmányoznia, 

vagy mások által készített vázlatokat volt kénytelen használni. Előfordulhatott az is, hogy 

írásbeli vagy szóbeli leírás alapján kellett az ábrázolást elkészítenie. Az évszázadok alatt 

megváltozott természeti környezet is újabb kérdéseket vethet fel. A tanulmányozott kép 

dokumentatív értékét, valamint esztétikai megjelenését nem utolsó sorban meghatározta 

készítőjének szakmai felkészültsége, tehetsége is.  

Az enyhe terepalakulatokként jelentkező maradványok,  a számtalan őskori sáncgyűrű a 

természeti környezettel egybenőve sokban emlékeztet az 1960-as évek „land-art‖ műveire, 

amelyeket természetesen  a korábbi alkalmazott funkcióval szemben egy egészen más irányú 

emberi tevékenység, az autonóm alkotás, az önkifejezés, az üzenés vágya hozott létre.  

Az erődített helyekről elmondható, hogy rendkívül összetett civilizációs jelenséget 

alkotnak. Nem csak a hazai romantikából és az ifjúsági regényekből sugárzó hősi múlt és 

hazaszeretet szimbólumai, hanem a vagyon, a hatalmi koncentráció, a reprezentáció 

dokumentumai is. Katonai ellenőrzési pontokként nem utolsó sorban a biztonságosnak tűnő 

lakhely szerepét is betöltötték különböző népek számára, hiszen az erődítmények létrejöttében 

az ember egyik leghűségesebb társának, a félelemnek meghatározó szerepe van. A félelem, 

ami biztonságos élettérbe vetett hit hiányából fakad, az embercsoportok egyik összetartó 

ereje. Félelem attól, hogy a test vagy szellem, sérülést szenved, és az ember képtelen 

befolyásolni, uralni azt, ami vele vagy a környezetével történik. A közös érdek, a védelem az 

emberek topológiailag egymásra utalt csoportjait az általuk használt tér megvédése 

ösztönözte. A világgal folytatott mindennapi viaskodás részévé váltak a helyek, ahol 

menedéket, biztonságot lehetett találni. 

A történelmi és haditechnikai változások következtében azonban az erődítményeknek a 

lassú pusztulás, vagy erőszakos rombolás lett a sorsa. A későbbiekben a maradványok 

leginkább már csak mint építési anyag keltették fel a folyamatosan érkező népcsoportok 

érdeklődését. A terepen a történelmi múlt tárgyi lenyomatává lényegültek az építészet 

emlékei.  

ANTROPOLÓGIA ÉS ARCREKONSTRUKCIÓ  

2005 őszén kaptam Kovács Loránd régész segélykérő hívását, amelyben megkért, hogy az 

általa vezetett gorsiumi feltárások során napvilágra került emberi maradványok állapotának 

megóvásában segítséget nyújtsak. Elsősorban a több helyen eltört koponyák összeállítása volt 

a feladat, amely igazából nem tűnt megoldhatatlannak számomra, mivel a Képzőművészeti 

Egyetem Anatómia Tanszékén már sokszor volt szükség hasonló munkára. Az egyes darabok 

összeillesztése során akaratlanul is számos megfigyelést végezhettem, s ebből szinte 
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természetesen fogalmazódott meg az igény a fejrekonstrukciók elkészítésére. Az ember 

arcának karakterét alapvetően a koponya csontjainak formái határozzák meg, ezért 

rekonstrukciója felszíni alakzatai alapján történő lágyrész-rekonstrukció.  

Az első tudományos igényű arcrekonstrukció H. Schaffhausen készítette 1887-ben egy 

rézkori koponya alapján. A 19. században jobbára fejszobrokat készítettek, majd később egyre 

gyakrabban születtek rajzok, amelyeknek előnye a viszonylag gyors eredmény, azonban 

hátránya, hogy térbeli megjelenítéshez képest kevesebb információt tartalmaznak. Az utóbbi 

években megjelentek a digitális adatbázisú számítógépes arcrekonstrukciós módszerek. Az 

arcrekonstrukcióval foglalkozó Dr. Kustár Ágnes szerint számítógép segítségével részint 

morfológiai és metrikus adatbázisok hozhatóak létre, de egyre gyarapszik a - főleg 

igazságügyi, rendőrségi – szoftvereknek a száma is. Minkám kezdetekor önbizalmat adott a 

tény, hogy ezt a feladatot csak elégséges anatómiai ismeretek birtokában szerencsés 

elkezdeni, illet az, hogy nemcsak művészi, hanem oktatói tevékenységem során is jártasságra 

tehettem szert a problémát illetően.  

Az  antropológiai kutatás, így az arcrekonstrukció is számos esetben vált kritika tárgyává, 

hadd idézzem Mikszáth Kálmán A Petőfi-keresők című írásának részleteit, amikor az író 

dolgozóasztalán lévő koponya megszólal: „Tóth Andrásnak híttak, de Isten csodája, hogy még 

nem konfundálódtam, mert mióta koponya vagyok és az orvosi műtermekben szerepelek 

(megfordultam én már, kérem, tíz helyen is) a tudós doktor urak  közül mindenik mást sütött 

ki felőlem. Az egyik fiatal leány koponyájának állít, a másik öreg férfiénak.‖ A Török Aurélt 

ostorozó koponya szerint „egyre még is jók Töröknek a hamis csontok… Hirdetni fogják, 

hogy ő létezett.‖ 1910 óta sokat fejlődött az antropológia, de természetesen tisztában voltam 

azzal, hogy az általam készített rajzok csak megközelítő pontosságúak lehetnek, amelyek a 

rendelkezésre álló információk alapján segítenek megjeleníteni a hajdan élt emberek 

karakterisztikus vonásait. A munka során igyekeztem mindent elkövetni, hogy a képekre ne 

rakódjanak személyes stílusjegyek, a rajzok alapját képező koponyák ábrázolásához fotókat 

használtam fel. A főleg népvándorlás kori leletanyag vizsgálata során kirajzolódott számomra 

az időszak során Gorsiumban megfordult népek rendkívüli változatossága.  

 

 
3. ábra. Szt. László grafikus arcrekonstrukciója, 35x50 cm, papír, ceruza, (2012). 

2010-től kezdődően folyamatosan foglalkozik tanszékünk a Perkáta Nyúli-dűlőn folyó, 

Nemzeti Múzeum által folytatott leletmentő ásatás embertani feldolgozásával. [4] Ezzel 
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párhuzamosan vettem részt Széchényi Pál érsek múmiájának vizsgálatával foglalkozó 

tudományos csoport munkájában, és a Szent László király koponya ereklyéjével foglalkozó 

arcrekonstrukciós projektben. [5] 

 
4. ábra. Szt. László grafikus arcrekonstrukciója, 3db, darabonként 29,5x21 cm, papír, ceruza, 

(2012). 

A RÓMAI-KORI PANNÓNIA FESTÉSZETE 

A római-kori festészettel eddig csak érintőlegesen fogalakoztam – bár a nápolyi Nemzeti 

Múzeum anyaga és a pompeji falképek nagy hatást gyakoroltak rám – de az, hogy ezeknek a 

pannóniai leleteknek a felbukkanásánál jelen lehettem, és közelről tanulmányozhattam őket, 

mi tagadás, megragadták a fantáziámat. A nagy, összefüggő felületeket képező falfestmények 

– némelyiken még a szerkesztés, az előrajz nyoma is látható – kvalitásos festők munkáinak 

tűnnek. Azóta eltelt néhány év, és a falfestmény töredékek tisztítása, konzerválása után 

bebizonyosodott, hogy az előkerült leletek különleges jelentőségűek, a töredékesen 

fennmaradt antik festészet Itálián kívüli meglétének dokumentumait gazdagítják. A mű ókori 

mestereiről nem tudjuk, hogy a provinciában is azt a minőséget tudták nyújtani, amire 

„kollégáik‖ már ezt megelőzően a birodalom központi részeiben is képesek voltak. Kérdéses 

számomra, hogy milyen képzeteik lehettek a „művészetről‖. Olyan festők voltak-e, akik a 

kézügyességükből és érdeklődésükből fakadóan ezt a technét választották, vagy egyszerűen 

szakmunkát végeztek. Meghatározott feladatokat végeztek el, meghatározott útmutatások, 

elvek szerint. Ami mégis átsüt az egyszerű „szobafestői‖ munkán az az, hogy magát a 

festészetet gyakorolták. Azt a festészetet, amely korábbi évszázadok festészetének összegzése 

lehetett. A helyiségek belső falára festett reprezentatív, illuzórikus képek között az antik világ 

intuitív ember élt, aki a széppé varázsolt életet olykor valóságként is képes volt felfogni. 

Idősebb Plinius Historia Naturalisában említést tesz Iunius Pisciculus lovagról, aki a 

Szerencse Templománál felállított Thespiaei nők szoborcsoportjának egyik tagjába volt 

szerelmes. A közelmúltból J. Cocteau Szobrok című művében is rábukkanunk az emberi 

természetben alighanem állandóan jelen lévő motívumra. „Nem éreztél sosem, tárlatok 

kedvelője vágyat, hogy csókot lopj a szobrok ajkára? „ És ide kívánkozik József Attila 1923-

ban írt, „Asszonyvárás asszonyszobor mellett‖ című verse is, amelyből néhány sort idézek: 

„S ha megkérném, a szobor mellé állna – 

ó , forró szép szobor, kin 

a holdvilág is tüzes csókká válna! 

Szobor, egy élő asszony állna melléd!... 

Szobor, hideg s én mégis 

Megcsókolom most fényes, büszke mellét.‖ 
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A pannóniai festők olyan mesterség gyakorlói voltak, amely napjainkig számos 

funkcionális és stiláris változáson ment át. Az elmúlt évszázad során többször meg is kondult 

a vészharang felette. Tanári tapasztalatom alapján kijelenthetem azonban, hogy az ilyen 

irányú emberi tehetség kiapadhatatlannak látszik, még akkor is, ha számos ígéretes talentum 

egy idő után, különböző okok miatt, felhagy tevékenyégének gyakorlásával. A kézzel festett 

kép a kortárs művészet egy részét képezi csak, művelésének, technikájának elsajátítása 

hosszas tanulást, gyakorlást igényel, ám ugyanakkor számos egyéb módon lehetséges képet, 

mozgó-, több dimenziós képet is készíteni. A gorsiumi festmények, az elbizonytalanító 

gondoltak ellenére, most, hogy előkerültek, újból a festészet részévé váltak, régészeti, 

művészettörténeti vonatkozásaik mellett.  

 
5. ábra. Gorsium, 30x35 cm, olaj, vászon, (2005). 

A fentiekből következik, hogy munkásságom jórészt, a Közép-Európából gyökerező 

hagyományokból eredeteztethető. Danilo Kiš gondolatait idézve: „A formatudatból, ami 

közép-európai kötődésű művészek közös tulajdonsága, ennek révén akarnak értelmet adni az 

életnek és a metafizikai rejtélynek, a formái, amelyen a választás lehetősége értendő, a 

formáé, amely nem más, mint kísérlet ama archimédeszi fix pont meglelésére, amely a barbár 

ziláltság és az ösztönök irracionális önkényének ellentéte‖ [6]. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

Az anyagok mikro- és nanoszerkezetének egyre mélyebb megismerése, megértése és tudatos 

befolyásolása a napjaink technikai fejlődését alapvetően meghatározó nanotudományok és 

nanotechnológiák alapja. Ez a fejlődés számos vonatkozásban döntően megváltoztatta az 

életminőségünket, egész civilizációnkat. A szerkezetvizsgálati technikák fejlődése egyre 

finomabb felbontásban, egyre nagyobb mélységekig teszi lehetővé az anyagok megfigyelését.  

 

2010 őszén az Eötvös Loránd Tudományegyetem „Európai Léptékkel a Tudásért, ELTE‖ 

című pályázatával kb. 3 milliárd forint támogatást nyert el, amiből 750 millió forintot új 

műszerek, így egyebek között egy nanokutatásokra is alkalmas, kétsugaras pásztázó 

elektronmikroszkóp beszerzésére fordított. Az új elektronmikroszkópos laboratórium a 

Természettudományi Kar Fizikai Intézetében nyert elhelyezést. Ez az elektronmikroszkóp 

képességeit tekintve a világszínvonalat képviseli. Felszereltsége, és ennek eredményeképpen a 

mérési lehetőségei Európában is a legjobbak közé sorolják. A pásztázó elektronmikroszkóp 

FEI Quanta 3D típusú, nagyfelbontású, kétsugaras készülék. A két sugár azt jelenti, hogy az 

elektronforráson kívül ionforrással is rendelkezik. Az elektronnyaláb és az ionnyaláb egyaránt 

alkalmas arra, hogy mikroszkópi képet készíthessünk, ugyanakkor az ionnyaláb az 

anyagminta felületének megmunkálását is lehetővé teszi. Az 1. ábrán az egyetemen felszerelt 

mikroszkópot láthatjuk.  

 
1.ábra. Az ELTE TTK Quanta 3D kétsugaras pásztázó elektronmikroszkópja. 
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A pásztázó elektronmikroszkóp működéséről, a vizsgálati lehetőségekről részletes írás 

található a Fizikai Szemle 2011. 10. számának 339. oldalán [1]. 

A műszerek által rögzített információkat a vizsgáló ember számára is láthatóvá, jól 

érzékelhetővé kell tenni. Ez a vizualizáció feladata, ami az utóbbi időben egyre nagyobb 

jelentőségű, és egyre önállóbb metodikai ágazattá fejlődött. A vizualizáció eredményeként 

sokszor szemetgyönyörködtető színes ábrák jelennek meg. Ez adta az ötletet, hogy az 

eredetileg fekete-fehér mikroszkópi felvételeket számítógépes eljárással színessé változtassuk. 

Ezekből mutatunk be alább néhány példát. (Ezeken a képeken a színek nem tartalmaznak 

tudományos információt, csak az alkotók fantáziáját és szépérzékét bizonyítják.) 

 

 
A kép tárgya: Maratott, metallográfiai vizsgálatra előkészített ezüstminta. 

A mintát készítette: Hegedűs Zoltán, fotózta: Varga Gábor, színezte: Kaufmann Balázs. 
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A kép tárgya: Elektrolitikus amorf keménykróm réteg rézlemezen. 

A mintát készítette: Sziráki Laura, fotózta: Varga Gábor, színezte: Kaufmann Balázs. 

 

 
A kép tárgya: Kövületek iskolakrétában. 

A mintát készítette: Havancsák Károly, fotózta: Havancsák Károly, színezte: Kaufmann 

Balázs. 
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A kép tárgya: Homok szemcsék. 

A mintát készítette: Dankházi Zoltán, fotózta: Ratter Kitti, színezte: Kaufmann Balázs. 

 

 
A kép tárgya: Hangya szeme. 

A mintát készítette: Dankházi Zoltán, fotózta: Dankházi Zoltán, színezte: Kaufmann Balázs. 
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A kép tárgya: Darázs potroha és fullánkja. 

A mintát készítette: Havancsák Károly, fotózta: Ratter Kitti, színezte: Kaufmann Balázs. 

 

 
A kép tárgya: Parlagfű pollenszemcsék. 

A mintát készítette: Dankházi Zoltán, fotózta: Ratter Kitti, színezte: Kaufmann Balázs. 
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A kép tárgya: Ásványkiválások a rózsdombi Molnár János barlangból. 

A mintát készítette: Erőss Anita, fotózta: Varga Gábor, színezte: Kaufmann Balázs. 

 

 
A kép tárgya: CuZr szennyező nagynyomású csavarással tömbösített Al-alapú fémüveg 

mintában. 

A mintát készítette: Kovács Zsolt, fotózta: Varga Gábor, színezte: Kaufmann Balázs. 
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A kép tárgya: Ionsugár mintázat varrótű fokán. 

A mintát készítette: Ratter Kitti, fotózta: Ratter Kitti, színezte: Kaufmann Balázs. 
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A kép tárgya: Ceruzahegy törete, grafitlemezkék. 

A mintát készítette: Ratter Kitti, fotózta: Ratter Kitti, színezte: Kaufmann Balázs. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A köztudatban a tudomány és a művészet két alapvetően különböző dolog, a tudósokban és a 

művészekben talán csak az a közös, hogy mindkettő elvarázsolt ember, a professzor 

szórakozott, a művész bohém. Ezzel szemben a tudományban és a művészetben van 

hasonlóság, mind a feladatait és céljait, mind a módszereit illetően. Természetesen vannak 

jellegzetes különbségek is. Az oktatásban mindkettőnek fontos szerepe van, a 

természettudományok a racionális gondolkozást fejleszti, a művészet elsősorban érzelmi 

világunkat építi. A modern agykutatás eredményei szerint kétféle agyi tevékenységről van szó, 

ami azonban kölcsönösen segíti egymást. A diákok harmonikus fejlődéséhez mindkét terület 

elengedhetetlenül fontos. 

BEVEZETÉS 

Kodály Zoltán, a Magyar Tudományos Akadémia egykori elnöke, a XX. század egyik 

legkiválóbb magyar zeneszerzője és zenetudósa egy rádióinterjú [1] kapcsán a 

következőképpen von párhuzamot a tudomány és a művészet közt: 

…”Tudomány, művészet gyökere egy, mindegyik a világot tükrözi a maga módján. A 

tudományos és művészi nagyság alapja is ugyanaz:  az igaz ember -  a vir iustus.”  

A második mondat úgy erősít rá az elsőre, hogy azt továbbgondolva eljutunk az oktatás és 

nevelés fontosságához. Kodály idézete így mintegy összekapcsolja tanári konferenciánk 

három fő diszciplínáját.  

A fiatalok nevelésében a természettudomány racionalitása mellett alapvető szerepe van a 

művészeteknek, az „igaz ember‖ formálásában a két diszciplína együtt lehet igazán hatékony.  

A tanári munka és a művészet szoros kapcsolatára jól rávilágít az Egry József festőművészhez 

köthető történet. Az idős művész, a Badacsony, a víz és a balatoni fények szerelmese, amikor 

a művészi alkotás lényegéről faggatták ugyanazt fogalmazta meg, amit mi fizikatanárként is 

munkánk ars poetica-jának fogadhatunk el. Az első lépés, hogy észrevegyük a természet 

szépségét, meglássuk az érdekes témát, ezután jön a hosszú alapos megfigyelés, mert csak így 

érthető meg a lényeg. Az igazi művészi munka csak ezután következik, a feladat az, hogy 

mindezt mások számára is élménnyé tudjuk tenni. A tanári munkában is pontosan ezek a 

feldolgozás lépései és a legnehezebb lépés is hasonló: élménnyé tenni az ismereteket a 

diákjaink számára. 

A következőkben a kodályi gondolatból kiindulva szeretnénk, néhány önkényesen 

kiválasztott témán keresztül, párhuzamot vonni a művészet és a természettudomány között. 

Vizsgáljuk meg elsőként mit is jelent Kodály tömör megjelölése, miszerint a művészet és a 

tudomány is a maga módján tükrözi a világot!   

HASONLÓSÁGOK ÉS KÜLÖNBSÉGEK A MŰVÉSZETBEN ÉS A 

TUDOMÁNYBAN 

A művészetek érdeklődésének központjában az ember áll, mint individium és mint 

társadalmi lény. Ehhez kapcsolódva tárgya a művészeteknek az ember természeti és 
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társadalmi környezetének ábrázolása is. A művészi ábrázolás sajátossága, hogy  

hangsúlyozottan szubjektív visszatükrözése a világnak. A művész saját látásmódjától, érzelem 

és gondolatvilágától függő reflektív alkotás. A művész ezért személyesen kötődik a művéhez. 

A művészet az érzékeinken és fantáziánkon keresztül elsődlegesen a „lelkünkre‖ hat, és ezen 

keresztül jut el az értelmünkig. Természetesen nem csak a művészi alkotás, de annak 

befogadása is erősen szubjektív. Nagyon gyakori, hogy egyazon mű igen eltérő fogadtatású a 

közönség részéről. Nem ritka, hogy ugyanazt a művet sokan kategorikusan elutasítják, míg 

mások lelkesednek érte. Ez utóbbi csoport sem szükségszerűen egységes, ki a mű egyik, ki a 

másik részét tartja igazi értéknek, magáénak érezve annak személyes üzenetét.  

A művészetekhez hasonlítva a természettudomány témája jóval szűkebb. Célja a természeti 

világ visszatükrözése, működésének megértésén keresztül. A racionális megértés 

objektivitásra törekszik. A jelenség megfigyelése után a tudósok egyértelmű fogalmakat 

definiálnak, majd e fogalmak ok-okozati kapcsolatait vizsgálják, kísérleteznek, mérnek, 

matematikai formulákba öntik a tapasztalatokat. A formulákkal számításokat végeznek, a 

számítások eredményeit ismét a közvetlenül a tapasztalatokkal vetik össze. E hosszú, egyre 

jobban konvergáló folyamat végén mondják ki a természeti törvényt. A természeti törvények 

sokszorosan és bárki által ellenőrizhető objektív igazságok. A tudós nem alkotója, csak 

felismerője, megfogalmazója a természeti törvénynek, a tudós szerepe másodlagos. A 

természeti törvények érvényessége független attól, hogy valaki érti és elfogadja azokat, vagy 

sem. Így a természeti törvény elfogadása nem szubjektív döntés vagy ízlés kérdése, hanem 

mindenkinek jól felfogható érdeke. 

A művészet és a tudomány közös vonása, hogy bár mindkettő célja a valóság minél 

teljesebb visszatükrözése, alkotásaiban mindkettő csak a valóság részleges tükrözésére képes. 

Ebből a szempontból a tudomány és a művészet hasonlóságáról érdekes gondolatokat 

fogalmaz meg Zalai Béla. A kevesek által ismert matematika-fizika tanár és filozófus a XX. 

sz. elején a legígéretesebb fiatal tudósaink közé tartozott, de sajnos az I. Világháborúban 

fiatalon meghalt. Rendszerelméleti munkája, amiben a tudomány és a művészet kérdéseivel is 

foglalkozik, a csak 1984-ben jelent meg a budapesti Gondolat Kiadónál [3]. Zalai Béla szerint 

a tudományban és a művészetben közös a „szimbólum‖. „A Világot nem tudjuk  birtokolni ( 

az  adott),….de  a cél mégis a birtokbavétel, - amit  birtokolhatunk  az a „SZIMBÓLUM”. 

Nem lehet mienk az igazi  cél  -  de  a szimbólummal úgy tehetünk, mintha  mégis  a mienk 

lenne….  A szimbólum  nem rámutatás, nem jel,nem  jelkép, de  TETT – valóságalkotás !” [2].  

A mai szóhasználat a természettudományok vonatkozásában a „szimbólum‖ megjelölés 

helyett inkább tudományos modellről, modellalkotásról beszél. A természet megismerésének 

igen hatékonynak bizonyuló módszere a modellalkotás. Ennek lényegi lépése, hogy a 

jelenségek megfigyelése, és az erre épülő kísérletek során igyekszünk elkülöníteni a 

meghatározó jelentőségű jegyeket a másodlagos körülményektől. A modellben a másodlagos 

körülményeket elhanyagoljuk, és az ok-okozati kapcsolatok vizsgálatát a lényeges elemekre 

szűkítjük le. Így már egyszerűsített számítások is végezhetők, aminek eredményei 

összevethetők a kísérleti tapasztalatokkal. A modell akkor sikeres, ha a belőle levonható 

következtetések jól ráillenek a valóságos jelenségekre. A következőkben a Zalai szerinti 

lényegi hasonlóság elfogadása mellett, a művészi ábrázolások vonatkozásában inkább a 

„szimbólum‖, a tudományos leírások esetén a „modell‖ megjelölést használjuk.  

 

SZIMBÓLUMOK A MŰVÉSZETBEN – MODELLEK A TUDOMÁNYBAN 

Raffaello 1508-11 közt festette Athéni iskola c. freskóját a vatikáni palota egyik reprezentatív 

termének díszítésére. A kép (1. ábra) igazi szimbólum, a reneszánsz világ ideáinak 

összefoglalása.  
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1.ábra. Raffaello: Athéni iskola. 

A nagystílű boltozatos márványcsarnokban mindenki ott van, aki a klasszikus görög 

filozófiában, tudományban nagyot alkotott (Platon, Arisztotelész, Szókratész, Tolemaiosz  

Euklidész, Pithagorász), de Raffaello odafestette művésztársait (Leonardót, Michelangelót) és 

magát is. Láthatók még a képen mitológiai figurák éppúgy, mint a korabeli római 

előkelőségek, pápai udvar nemesei. Sem a kortársaknak, sem az utókornak nem jelentett 

problémát, hogy a megfestett jelenetnek nincs konkrét valóságtartalma. Mindenki értette, 

hogy a kép az antik világ és a reneszánsz egységét fejezi ki, a klasszikus művészet 

folytonosságát, és az arisztotelészi, jól értelmezhető világ-modellt. Simonyi Károly A fizika 

kultúrtörténete c. könyvében [3]  rajzos táblázattal (2. ábra) szemlélteti a klasszikus görög 

világképet, ahol világosak a kategóriák, jól érthető rend van, mindennek megvan a helye és 

magyarázata.  

 

 2. ábra. Az arisztotelészi világkép jellemzői.  
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A reneszánsz kultúra ideája és a kor általánosan elfogadott hivatalos tudományképe 

(modellje), minden látszólagos statikussága ellenére is tág teret engedett a kísérletező 

művészeknek és tudósoknak. A művészek az ábrázolások tökéletesítésére tudományos igényű 

perspektíva-vizsgálatokat folytatnak, anatómiai megfigyeléseket végeznek, a hivatásos 

orvosokat megelőzve boncolnak. A középkori egyetemek professzorai a klasszikus képet 

gyakran saját megfontolásaikkal egészítik ki. Így pl. Jean Buridan (~1330) a párizsi egyetem 

tanáraként nem tett különbséget az égi és a földi mozgástörvények között. Tanításában jól 

felismerhető Newton majd háromszáz évvel később megfogalmazott tehetetlenségi törvénye: 

„…Isten, amikor a világot teremtette, úgy mozgatta az égi pályák mindegyikét, ahogy neki 

tetszett; így mindegyikkel közölt egy impetust, amely azóta is mozgatja. És minthogy Istennek 

nem kellett tovább mozgatni a pályákat, hacsak nem egy általános hatással, ahhoz hasonlóan, 

ahogy minden történésben részt vesz, ami csak létrejön; így azután pihenhetett a hetedik 

napon, megalkotván művét, és rábízván a teremtett dolgokra a cselekvést és a kölcsönös 

vonzalmakat. Ezek az impetusok, amelyeket Isten az égitesteknek adott, nem gyengültek, se 

nem rombolódtak le az elkövetkezőkben, minthogy ezekben az égitestekben semmi hajlam nem 

volt más mozgásra, és nem is volt semmi ellenállás, ami elrontotta vagy elnyomta volna ezeket 

az impetusokat…”  [ Simonyi K.: A fizika kultúrtörténete, 2,4-6 idézet] 

A középkorban és a reneszánsz idején az ókori görögökhöz hasonló természetfilozófiáról 

beszélhetünk, amelyben egyre nagyobb szerepet kaptak a konkrét megfigyelések, kísérleti 

tapasztalatok. A XVI.-XVII. században a természetfilozófia egyre inkább kísérleti 

természettudománnyá alakult.  

Raffaello szimbolikus tablóképétől látszólag nagyon különböző, lényegét tekintve mégis 

hasonló globális jelentőségű mű Picasso híres Guernica c. képe (3. ábra). A festmény a 

spanyol polgárháború borzalmainak képi megjelenítése. A festői kompozíció szempontjából a 

mű tökéletes, tartalmi vonatkozásban azonban teljes a zavar és az összevisszaság, az arcok 

eltorzultak, testrészek szétestek, a végtagok kicsavarodtak, hangok nélkül is halljuk a 

jajgatást, a fájdalom-ordítást. A kép egyedüli és kizárólagos üzenete a szenvedés, amit 

elementáris erővel juttat el a nézőhöz. A mű valóban a gyilkos testvérharc szimbólumának 

tekinthető. 

 
3. ábra. P. Picasso: Guernica (1937). 

A művészetben a modellalkotásnak a természettudományos értelmezése is jelen van.  Egry 

József balatoni képei (4-5. ábra) jól illusztrálják a természettudományos értelemben vett 

művészi modellalkotást. A két kép a végsőkig leegyszerűsítve adja vissza a balatoni 

naplemente és a csendes öbölben kikötött csónak fényeit, színeit, hangulatát. A képről nem 
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tudjuk azonosítani a helyszínt, de érzékeljük a teret, a nagy víz görbült horizontját, a levegő 

páráját, a partot, érezzük a balatoni naplemente szépségét, a kikötött csónak nyugalmát. És 

éppen ez a lényeg, amit a művész élménnyé akart tenni számunkra.   

 

   

4. ábra. Egry József: Balatoni naplemente                       5. ábra. Egry József: Öböl 

 

A TUDOMÁNY ÉS A MŰVÉSZETEK KÖLCSÖNHATÁSA  

A művészet és a tudomány kölcsönhatására a legtöbb példát az irodalom kínálja. A nagy 

irodalmi művek, a versektől a drámákon át a regényekig, folyamatosan reflektálnak saját 

koruk tudományára. Madách Tragédiájába beépül például Clausius hőhalál-elmélete, 

Dürrenmatt Fizikusok c. drámája a tudós és a tudomány felelősségének kérdését boncolgatja, 

Juhász Ferenc költészetének egyik alaptémáját adja a modern természettudomány.  

A XIX. – XX. sz. fordulóján a sokrészecske-rendszerek leírására, értelmezésére 

megszületett a statisztikus fizika. A fizikában két alapvető megközelítése van a sokaságok 

statisztikus leírásának. Az egyik viszonylag kevés részecske sorsát időben követve jut el a 

globális képhez, a másik módszer egy pillanatot rögzítve vizsgálja nagyon sok részecske 

állapotát. A két módszer az ún. „ergodikus tétel‖ szerint egyenértékű, azonos eredményre 

vezet. A társadalmi korrajzot adó klasszikus nagy regények néhány szereplő (család) sorsának 

követésével ábrázolja a kort, annak szokásait, társadalmi gazdasági viszonyait, ideológiáját. 

James Joyce Ulysses c. műve, ami1922-ben jelent meg, és amit sokan „a XX. század 

regényének‖ tartanak, egyetlen nap történetét írja meg. A regénynek nincs igazi cselekménye, 

szinte összefüggéstelen mozaikképek sokaságából rajzolódik elénk az első világháború 

korának társadalmi tablója.  

     A tudományt az ókortól kezdve napjainkig foglalkoztatja a mozgás ábrázolása. A Kréta 

szigetén feltárt fali mozaik-kép (6. ábra) Kr.e. másfélezer évvel készülhetett. Kockázatos 

mutatványt ábrázol, szaltót a rohanó vad bika hátán. Talán nem tévedünk, ha a kompozíciót a 

a mozgás folyamatát ábrázoló fázis-képként értelmezzük. A táncosnő a bika szarvát elkapva 

lendületet vesz, szaltózva átrepül az állat hátán, majd sikeresen földet érve a cirkuszi artisták 

szokásos pózában fogadja az ünneplést. Az ugrás kritikus fázisát a művész a vörös színezéssel 

emeli ki. A mozgás folyamatának az ábrázolása az ókortól folyamatosan foglalkoztatja a 

művészetet[4]. Érdekes, hogy a mozgás egymást követő fázisait egyetlen képbe ábrázoló 

festők után a modern fotóművészet is alkalamzza ezt a technikát. Az ún. ―stroboszkópos‖  

fényképezést a modern fotóművészeten túl a különböző mozgásfolyamatokat vizsgáló 

tudományterületek, sőt az  iskolai  fizikatanítás is használja.  
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6. ábra.  Bikaugratás  - fali mozaik-kép, Knosszosz, Kr.e. 2000 -1450. 

 

A mozgás fázisokra bontása a futurista festészetben jellemző,  Marcell Duchamp, ―Lépcsőn 

lemenő akt‖ c. festményén (7. ábra). lépcsőről lépcsöre haladva, fázisaiban szinte 

összeolvadva.  ábrázolja a mozgásfolyamatot. A  képen a  kubizmus hatása is felismerhető, az 

emberi test funkcionálizását egymáshoz illeszkedő elemi geometriai formákkal hangsúlyozza  

a művész. A kép megihlette Gjon Mili albán származású amerikai fotó-művészt, aki hasonló 

témájú stroboszkópos fotót (8. ábra)  készített.     

                     

 

 

A tudománytörténetben a XX. század, a fizika százada. A kvantummechanika, a 

relativitáselmélet, a magfizika, a félvezetők alkalmazása, új világot tárt fel az ember előtt. Ezt 

az új világot az teszi igazán izgalmassá, hogy érzékeinkkel közvetlenül felfoghatatlan, csak 

7. ábra. 

M. Duchamp: Lépcsőn lemenő akt. 

8. ábra 

G. Mili: Nude Descending Staircase. 
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bonyolult műszerekkel vizsgálható, valóságát azonban számtalan technikai alkalmazásán 

keresztül naponta tapasztalhatjuk. Természetes, hogy a láthatatlan, fantáziát megmozgató 

világ a művészeket is új utak keresésére sürgette. Talán nem sokat tévedünk, amikor úgy 

gondoljuk, hogy a XX. század gyorsan változó „izmusai‖ a művészet lényegét adó elemi 

építőegységek keresését jelentik [5]. Érdekes elgondolkozni például az analógián, ami az 

anyagi világ atomi felépülése és a művészi látványt elemi geometriai formákból összerakó 

kubizmus közt húzható, vagy a képet apró színes pontokból összerakó festészeti technikán. 

Kézenfekvőnek tűnik, hogy például Giacomo Balla utcai lámpát ábrázoló képe (1912) a fény 

Planck-féle foton-elméletének egyfajta tükrözése (9. ábra). Vasarely híres „op-art‖ képe a 

„Zebrák‖ (10. ábra). A világos és sötét csíkok periodikus ismétlődése nem mutat-e bizonyos 

analógiát a hullám-fizikával?  A kompozíció egésze alapján a fizikus könnyen asszociál a  

kvantummechanikai tézisre is, ami szerint minden anyagi objektum „hullámcsomagnak‖  

tekinthető. 

                    

     9. ábra  G. Balla: Utcai lámpa.                         10. ábra. V. Vasarely: Zebrák. 

A XX. századi modern fizika valóban forradalmasította a természettudományt. Új szemléletet 

és hatékony vizsgálati módszereket adott a természet megismeréséhez és megteremtette az 

alapját a XXI század technikájának. Érdekes, hogy a festészet izmusai ezzel szemben ma már 

csak mint a művészi útkeresés érdekes példái élnek tovább. 

   

A MŰVÉSZET SAJÁTOS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLÁBAN  

Az igazi iskola célja a fiatalok sokoldalú fejlesztése, hogy a világ dolgait értő és érző 

harmonikus felnőttekké váljanak. Ebben fontos szerep jut a természettudományoknak és a 

művészeteknek egyaránt. Az előbbi a racionális gondolkozást fejleszti, és természet-tudatos 

magatartásra nevel, a második elsősorban érzelmi világunkat építi, és biztosítja annak 

egyensúlyát. A modern agykutatás műszeres eredményei szerint  a tudomány  és a művészet 

agyi tevékenységei lényegesen különbözőek ugyan, de mégis kapcsolódnak. A tanulás 

lényege, hogy előhívhatóvá tegyük a különböző hatásoktól származó memórianyomokat. Ez 

annál hatékonyabb minél sokrétűbb, összetettebb személyiségünk belső világa [6].  Belső 

világunk asszociációs képességeit a művészetek igen hatékonyan fejlesztik [1]. 
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József Attila minden magyar diák számára kötelező tananyag. Versei, és azok gondolati 

mélysége azonban nem könnyen jut el a fiatalokhoz. A költőt és édesanyját ábrázoló, közel 

életnagyságú festmény, a budapesti József Attila Gimnázium lépcsőházában függ. A kép alatt  

elhaladó diákok fel-fel pillantanak a képre. És eközben tudat 

alatt kapcsolódik össze a kép a tanult versekkel (Mama, 

Kései sirató) Amit a verssorokból talán nehezebb kiolvasni, 

azt érzékeltetik a festői eszközök. A kettős hatás 

eredményesnek bizonyult, a diákok megértik a költő és a 

mama szeretet-szenvedéssel terhes kapcsolatát.  

A művészet képes oldani a fiatalok előítéleteit, és elfogadóvá 

tenni őket a társadalom perifériájára szorult emberekkel 

szemben is. 2011 októberében, a Café Budapest Kortárs 

Művészeti Fesztivál rendezvényeként rendhagyó kiállítás 

nyílt a Budapest VII kerületében a „Doboz‖ nevű ifjúsági 

szórakozóhelyen. A „Túlélők‖ c. kiállítás a szerencsétlen 

sorsú budapesti hajléktalanokat mutatott be. A kiállítás 

megnyitója is rendhagyó volt, a festő maga beszélt a képeken 

ábrázolt emberekről, azok kisiklott sorsáról. A tizenéves –

huszonéves fiatalokból álló közönség a szavak és a képek 

együttes hatása alatt figyelt és kezdett megérteni egy számára 

ismeretlen, másik világot….[7].  

 

Reméljük, hogy a jövő iskolájában a természettudományos- 

és a művészeti oktatás egyaránt jelentőségéhez méltó helyet 

kap. Egy ígéretes jövőt csak a természet iránti alázattal és 

logikusan gondolkodó nemzedék építhet, olyan, akinek a 

szíve is a helyén van.  
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TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉS MŰVÉSZI KÉPESSÉGEK: 
KORAI HATÁSOK 

Révész György 
Pécsi Tudományegyetem, BTK Pszichológiai Intézet, revesz.gyorgy@pte.hu 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A korai tapasztalatok szerepe meghatározó a kognitív folyamatok kialakulásában a diploma 

megszerzéséhet vezető úton: az otthoni környezet minősége, a gyermek kitartása, a gyermek 

teljesítményére vonatkozó szülői elvárások, a tanár minősítése a gyermek érzelmi 

egészségéről, a szülő-gyermek együttműködés szignifikáns szerepet kap e folyamatban! A 

korai zenei tréning hatása a kognitív folyamatokra (verbális, téri, matematikai) ma kiterjedt 

kutatások tárgya, s egyre több bizonyíték igazolja e kapcsolat szorosságát.  

BEVEZETÉS 

Az ember aktuális viselkedésének hátterében az evolúciós fejlődés eredményeként létrejött, 

a gének által meghatározott szervezeti, biológiai (idegrendszeri) funkciók, és a környezeti 

tapasztalatok együttese által kialakított képesség állnak. E folyamatban fontos idői tényezők - 

szenzitív periódusok - ismertek, melyek az adott életkori szakaszban különösen érzékenyek a 

nekik megfelelő környezeti ingerekre (pl. nyelvelsajátítás). Amennyiben e szervezeti 

„készenléti állapot‖ nem találkozik optimális környezeti ingerekkel, a fejlődési lehetőség 

elmúlik, s ugyan fejlődésre később is van lehetőség, de a teljesítmény nem éri el azt a szintet, 

ami az optimális feltételek esetén adódna („use it or lose it‖- Edelman, 1987).  

1. ábra. A tapasztalatfüggő szinaptogenezis. 

 

További fontos tényezők a szülők szocioökonómiai státusza (SES). A koragyermekkori 

szociális helyzet (SES) jelentős hatást gyakorol a neurokognitív fejlődésre (figyelem, 

memória /késleltetett felidézés/, végrehajtó funkciók, nyelvi fejlődés funkcióiban). Egy 

„brain-behavior‖ vizsgálat gyengén olvasó 6-9 éves gyerekek esetében kimutatta pl. a 
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fonológiai felismerés és a gyenge SES erős (!) kapcsolatát a bal fusiform gyrus 

aktivációjában. Egy fMRI vizsgálat 5 éveseknél kimutatta a SES, és a féltekei specializálódás 

kapcsolatát a bal inferior frontális gyrusban szavak és nemszó rímek esetében, de az anyai 

iskolai végzettség hatását is kimutatták figyelt és nem figyelt ingerekre adott kiváltott 

potenciálok amplitúdójának eltéréseiben (Hackman és mtsa, 2008). Bowlby (1969) óta ismert, 

hogy mentális egészség feltétele, hogy a csecsemőnek, majd kisgyermeknek meleg, intim és 

folytonos kapcsolatban kell élnie anyjával – vagy egy állandó pótanyával -, olyan 

kapcsolatban, amelyben mindkettőjük élvezetet és elégedettséget talál. A kötődés minősége 

szignifikáns indikátora az általános iskolai teljesítménynek, a kognitív rugalmasságnak a 

serdülőkorig, de ugyanez hatást gyakorol a társas kapcsolatok minőségére is. A korai 

tapasztalatok szerepe meghatározó a diploma megszerzéséhez vezető úton is: az otthoni 

környezet minősége, a gyermek kitartása, a gyermek teljesítményére vonatkozó szülői 

elvárások, a tanár minősítése a gyermek érzelmi egészségéről, a szülő-gyermek 

együttműködés szignifikáns szerepet kap e folyamatban! Fontosak az apai hatások is az 

értelmi képességek kialakulásában. Ezek: az apai elkötelezettség - közvetlen személyes 

interakció a gyermekkel, mely magában foglalja a gondviselés, játék, kikapcsolódás és tanítás 

tevékenységeit; az elérhetőség/hozzáférhetőség - az apa olyan pozíciója, mely lehetővé teszi a 

gyermek számára az apával való interakció létrehozását, ha arra aktuálisan szüksége lenne; 

végül a felelősségvállalás - a gyermek gondozásáért, valamint tervek kialakítása és 

cselekvések végrehajtása a gyermek ellátása érdekében. Az apák bevonódása pozitív hatással 

van a gyermekek (elsősorban a fiúk) kognitív fejlődésére. Gyermekek iskolai karrierjét 

elősegíti az apai jelenlét: a magasan involválódó apák gyermekei nagyobb mértékű belső 

kontrollt tulajdonítanak maguknak, magasabb az önbecsülésük. A gyermekek édesapjukkal 

folytatott kommunikációjuk során többet beszélnek, változatosabb szókészletet használnak, 

többször szolgálnak magyarázattal az apák kezdeményezésére, és hosszabban fejezik ki 

magukat. Mindez bizonyíték lehet arra a hipotézisre, hogy az apák nyelvi hidat képeznek a 

gyermek és a külvilág között (Fluori, 2005). Az apák viselkedése erőteljes hatással van a 

gyermekek problémamegoldó képességére is. S hogy az anyai és apai hatások összefüggéséről 

is ejtsünk szót: az anyák viselkedése jobban befolyásolja a babák kötődését, az apai 

bevonódás pedig abban segít, hogy a kötődés biztonságos legyen! 

MIÉRT MUZIKÁLISAK AZ EMBEREK? 

A zene „hasznosságának‖ vitatása sokáig hátráltatta, hogy komolyabb vizsgálatok 

induljanak a zenefeldolgozás kognitív folyamatainak felderítésére. A zenét, akár a külvilág 

egyéb más hangjait, hallás útján észleljük. Alaptételként elfogadhatjuk azt a kijelentést, mely 

szerint a hallórendszer épsége esetén a zenei hangokat (tiszta hangokat) nemtől, kortól és 

zenei képzettségtől függetlenül egyformán észleljük, vagyis az idegrendszer mindenki 

esetében ugyanazt a bemenetet kapja. A zenére adott reakciók ezzel szemben a legkülönfélébb 

változatosságot mutatják, melyre az idegrendszeren belüli feldolgozás egyéni sajátosságai, 

valamint az idegrendszeri és agyi plaszticitás adnak választ. Ugyanakkor ma evidensnek 

tekintjük, hogy a zene szükséges és elválaszthatatlan dimenziója az emberi fejlődésnek, 

minden bizonnyal központi szerepet játszott az emberi elme evolúciójában. A zene 

legtöbbünk számára nem csupán szórakozás: igen mély hatást gyakorol hallgatóra és előadóra 

egyaránt. A zene kiváltotta érzelmi reakció kulcskomponense a ritmus, a mozgás. A legtöbb 

zenedarab nagyon speciális motoros reakciókat vált ki: énekelni, táncolni, harcolni, dolgozni, 

vagy akár együtt játszani támad kedvünk. Darwin szerint a zene funkciója növelni a partner 

szexuális vonzerejét. Miller (2000) ezt azzal egészítette ki, hogy a zene (vagy más művészeti 

produkció) a szexuális partner „minőségének‖ prospektív ígérete, mentális és indirekt módon 

a genetikai minőség jelzése. Ugyanő az alábbiakkal egészíti ki mondanivalóját: nincs kultúra 

az írott történelemben zene nélkül (univerzalitás), a zenei képességek fejlődésének szabályos 
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menete van; felnőttek igen nagy számú melódiára képesek emlékezni, ez speciális zenei 

memória meglétére utal; s végül, a zene speciális agykérgi mechanizmusokat működtet. 

Hasonlóan vélekedik Isabelle Peretz is: „a zene, mint nyelv, univerzális humán vonás‖ 

(Peretz, 2006. 1.old.) adaptív értéke inkább csoport szintjén jelentkezik, mint egyéni szinten, 

lévén növeli a csoport kohézióját. A zene az összes létező társas összejövetel – tánc, vallás, 

egyéb ceremóniák – során erősíti a társas köteléket, a személy társas identitását. A zene és a 

tánc ezt oly módon teszi, hogy erősíti a személy kooperációját, szenzoros kapacitását és 

neveli érzelmi reakcióit. Ebben rejlik a zene adaptív értéke: olyan kommunikációs forma, 

amely nagyobb szenzoros tudatosságot és szociális kooperációt kíván. A nyelvész Pinker 

(1997) szerint a zene iránti vonzalmunk azért maradhatott fent, mert nem jelentett hátrányt az 

ember számára, ugyanakkor jól kiegészítette a nyelvből részben "kikopó" érzelmi állapotokra 

való közvetlen utalást. A zene igazoltan alapvető, és lényegi hatást gyakorol az ember 

fejlődésére. Nézzünk ezek közül néhányat! Erősíti biológiai túlélésünket, bejósolhatóvá teszi 

a fejlődési periódusokat, fejleszti a megismerő rendszert: a téri-vizuális, analitikus, 

matematikai és kreatív képességeket. Pozitív hatással van az érzelmi rendszerre, beleértve az 

endokrin, hormonális rendszereket, a szociális és perszonális képességeket, s ezeken keresztül 

hat a kultúrára és az esztétikai ítéletekre. Javítja a perceptuo-motoros rendszer funkcionálását, 

a figyelmet, a vesztibuláris rendszert, a szenzoros érzékenységet, az időbecslést stb. Növeli a 

memória hatékonyságát, a figyelem, koncentráció és a felidézés folyamatait. Erősíti a stressz-

rendszert, az immunválaszt. Az alábbiakban tekintsünk át néhány szempontot, melyek a 

gyermeki muzikalitás veleszületett jellegét valószínűsítik: 

1. Idői mintázatok, ritmusok észlelésének preferenciája. 

2. Gestalt-érzékenység auditoros szignálok csoportosításban. 

3. Kontúr-prioritás melódiák észlelésében. 

4. Konszonáns hangközök preferenciája disszonáns hangközökkel szemben 

5. A specifikus gyermeki zenei műfajok (pl. altatódalok) kultúrák közötti hasonlósága 

6. Anya-gyerek interakció muzikalitása: a vokalizáció és mozgások ritmikussága. 

7. Direkt gyerekeknek szóló dalok preferenciája a gyerekekre irányuló beszéddel 

szemben 

AZ ANYAI ÉNEK 

A gyerekek két különböző hangészlelő rendszerrel jönnek világra: 1. Lingvisztikai 

rendszer, beleértve a magánhangzók, mássalhangzók kategoriális percepciójára való 

képességet, valamint a natív nyelvek hangmagassági kontrasztjának észlelését; 2. Zenei 

rendszer, a hangmagasság, hangszín észlelése az adott kultúra zenéjének kontextusában. E két 

rendszer külön létezését jelzi: gyerekek anyanyelv elsajátításában nagyon gyors fejlődést 

mutatnak; az adott kultúra muzsikájának élvezete; s végül az amúzia mellett is zavartalan a 

beszédfejlődés. A magzat már születés előtt érzékenységet mutat zenei hangokra és más 

auditoros mintázatokra. A legkorábbi megfigyelések a második trimesztertől jelzik a magzat 

reagálását hangokra, anyja hangmagasságának karakterisztikus mintázatára, vagy „stresszes‖ 

hangsúlyára. A harmadik trimeszterben, a méhben „hallott mese‖ születés utáni ismétlésekor 

többet szopott a csecsemő… A korán, még magzati korszakban észlelt, ritmikus beszédhez, 

énekhez, mozgáshoz kapcsolódó tevékenységek a baba érzékszerveinek ingerlésével az 

idegsejtek közötti kapcsolatok gyorsabb fejlődését is elősegítik, és serkentik az érési 

folyamatokat. Ezt hivatott alátámasztani az a megfigyelés is, mely arról számolt be, hogy 28 

gesztációs hétre született koraszülöttek kezelésében a masszázs mellett a gyermekdalok 
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javítják az oxigén szaturációs szintet, növelik a súlygyarapodást, s ezzel csökkentik a kórházi 

tartózkodás idejét (Standley, 2001). Egy vizsgálatban a baba (6 hó) kortizol szintjének 

csökkenését figyelték az anyai beszéd és ének kezdetétől 20-25 perces időtartamban: az anyai 

ének a beszédnél sokkal hatásosabban regulálja az arousal szintet (Trehub, 2003), mint azt a 

gyermekét ringatva éneklő anya gyermekének megnyugvásakor magunk is tapasztalhatjuk  

A ZENE OKOSABBÁ TESZ?  

Számok, arányok, mintázatok, olyan fogalmak, melyek egyaránt előfordulnak a zenében és 

a matematikában is. Így gondolta ezt Pythagoras, ókori görög matematikus, a „számok atyja‖ 

is, s ez azóta is újra és újra kutatási témává válik. Barkóczi Ilona és Pléh Csaba például a 

hetvenes években végzett kutatásukban a Kodály módszer hatását vizsgálták egy zenei 

általános és két másik iskolában, és azt találták, hogy az intenzív zenei nevelésnek mérhető 

hatása van más területen, elsősorban a kreativitásban. A Kodály módszerben használt 

szolmizáció olyan szerkezeti elemeket és viszonyokat jelenít meg, melyek segíthetnek 

matematikai viszonyok megértésében is (Barkóczi és mtsa, 1977). A zene más kognitív 

területekre gyakorolt hatásának vizsgálatában a mai napig a viták kereszttüzében áll a Mozart-

hatás. 1993-ban a Nature magazinban Frances Rauscher és Gordon Show ―Music and spatial 

task performance‖ című írása egy kísérletről számolt be arról, hogy a k.sz.-ek feladatokat 

oldottak meg három elrendezésben: zenehallgatás előtt és után, a zene - 10 percig hallgatták 

Mozart D-dúr kétzongorás szonátáját, (K. 448); a másik helyzetben relaxációs hangszalagot 

hallgattak, a harmadik elrendezésben nem volt hanginger. Megfigyelésük szerint a Mozart 

szonáta 10-15 százalékos koncentráció-növekedést váltott ki teljesítményükön, innen a 

Mozart-effektus elnevezés (ugyanők később arról számoltak be, hogy már fél éves 

zongoralecke javíthatja a térbeli-időbeli tájékozódást a 6-7 éves és annál fiatalabb gyerekek 

esetében). A népszerű következtetés nem váratott magára sokáig: „ a zene okosabbá tesz‖… 

A kísérletet sokan, sokféle elrendezéssel megismételték, ezek meta-analízise nyomán született 

meg az „arousal vagy hangulat‖ hipotézis, mely szerint a Mozart-hatás a jobb agyfélteke téri 

képessége , mely sikeresebb a zenei relaxációs helyzetben, mint amikor a személy csak 

csendben ül. Egy másik magyarázat (Ashby és mtsai, 1999) a hangulat és megismerés 

asszociatív kapcsolatával magyarázza a jelenséget: a pozitív hangulat növeli a dopamin szintet 

ventrális tegmentum areában, mely kapcsolatban áll prefrontális kéreggel, ez utóbbi 

teljesítménye pedig nő a pozitív hangulat következtében. Elképzelhető azonban az is, hogy a 

téri feladatban kapott jobb eredmény alapvetően hangulati tényezők okán javult, melyben a 

zenének csak a feszültségi szint csökkentésében van szerepe, vagyis a zene csak egy lehetőség 

az arousal szint csökkentéséhez illetve a pozitív érzelmi állapot eléréséhez. A zene és más 

kognitív képességek összefüggéseit számos vizsgálat igyekezett feltárni azóta is. Magyar 

vonatkozása miatt feltétlenül említést érdemel az a megfigyelés, amelyben leírták: 6 éves, 7 

hónapon át - a korábban már említett - Kodály módszer szerint zenét tanuló gyerekek 

matematikai és olvasási teljesítménye meghaladta a kontrollcsoport teljesítményét (Gardiner 

és mtsai 1996.). Schellenberg (2004) 144 6 éves, azonos anyagi körülmények között élő 

gyereket toborzott vizsgálatához. 2 csoport 1 éven keresztül billentyűs leckét vett vagy 

Kodály módszer szerint tanult, a további két csoport egyike drámatagozatos volt, a negyedik 

pedig kontroll. Az egy év alatt mindegyik csoport mért IQ szintje növekedett, a két zenei 

csoport és a másik két csoport eredményei hasonlítottak egymásra (billentyűsök: 

102,6108.7 énekesek: 103,8111,4; dráma: 102,6107,7, kontroll: 99,4103,3), a 

növekedés, azonban a zenei csoportoknál némileg magasabb volt. Eltérő okok 

magyarázhatják a zenei és az irodalmi csoport eredményeinek alakulását: az előbbiét inkább 

kognitív, információfeldolgozási, az utóbbiét inkább adaptív társas viselkedés magyarázhatja. 

Más megfigyelések is alátámasztják a korai zenetanulás fontos szerepét, mely mintegy 

előkészíti a terepet a matematika számára. Ezt úgy kell elképzelnünk, hogy a zenehallgatás 



A művészet, a tudomány és az oktatás találkozása 

43 

olyan idegi hálózatokat működtet, melyek más készségek, így matematikai 

problémamegoldásokhoz járulnak hozzá. A 2. ábra ilyen lehetséges kapcsolatokat mutat. Az 

utóbbi években különösen sok beszámoló született a zenei képzés és a nem zenei kognitív 

képességek összefüggéseiről. Így Stoesz és mtsa (2007) alsóbb éves egyetemisták 

teljesítményeit vizsgálták zenei tréning mellett, és annak hiányában: 1. vizuális keresés 

(Csoportos Beágyazott Figura Teszt), téri-vizuális készségek (a Wechsler intelligencia teszt 

mozaik próbája), és egy rajzolási (másolási feladattal). Eredményeik – nem meglepő módon – 

a zenei csoport magasabb teljesítményéről számolnak be. Ennek kapcsán jegyzi meg 

Jakobson, hogy a formális zenei tréningnek hatása van a memória folyamatok különböző 

területeire, s így ezen túl az általános intelligenciára (Jakobson és mtsai, 2008). Schellenberg 

zeneileg képzett és képzetlen csoport hangmagasság perceptuális feldolgozása, relatív hallás 

és az általános (g) intelligencia összefüggéseinek vizsgálatában a zeneileg képzett csoport 

fölényét mutatta ki mind pontosságban, mind a feldolgozási folyamatok sebességében 

(Schellenberg és mtsa, 2009).  

Fokális pont Hogyan kapcsolható a zenéhez 

Számok és műveletek: az egész számok 

fogalmának kialakulása, megértése, 

számolás, összehasonlítás stb. 

ritmusok számlálása („mennyi‖ van egy 

ritmikus mintában);                                                                    

ritmusok összehasonlítása („több‖, 

„kevesebb‖)              

Geometria: alakzatok azonosítása, téri 

viszonyok leírása 

lejegyzés (kottázás) (az adott hangjegy 

„magasabb‖ vagy "alacsonyabb" 

elhelyezkedése a hangkészletben) 

hangmintázatok összeállítása 

Mérés: mérhető tulajdonságok azonosítása, 

„tárgyak‖ összevetése ezen tulajdonságok 

használatával 

tonalitás („magasabb‖, „alacsonyabb‖)   

sebesség („gyorsabb‖ vagy „lassabb‖ ritmus 

2. ábra. Matematikai és zenei fogalmak kapcsolata (NCTM, 2008 nyomán). 

Vizsgálatok kimutatták, hogy zenészek kérges teste (corpus callosum) - a két agyfélteke 

közötti összekötő rész – jelentősen nagyobb, mint a nem zenészeké. A gyakorlás miatt fellépő 

intenzív használat rostnövekedést idézhet elő ezen a területen. A különbség azonban csak 

azoknál a zenészeknél jelentkezett, akik hét éves koruk előtt kezdtek zenélni. Harmónia, 

melódia, ritmus – e zenei feldolgozás és élmény összetevői, melyek igen kiterjedt agyi 

területek funkcióihoz kötöttek, mely működések más kognitív funkciókban is érintettek, 

különösen a figyelmi és végrehajtó funkciók. A Heschl’s gyrus több mint 100%-al nagyobb a 

professzionális zenészeknél a nem zenészekéhez képest (Schneider és mtsai, 2002). 

 ZÁRSZÓ 

Ha feltesszük magunknak a kérdést, hogy vajon miért különböznek annyira gyerekek 

mentális képességeikben, iskolai teljesítményükben akkor elsőként a genetikai és a környezeti 

tényezők kölcsönhatásait kell vizsgálnunk a kognitív képességek kialakulásában. A 

környezeti tényezők közül kiemelendő a szociális környezet, a szülök szocioökonómiai 

státusza (SES), a korai anya-gyermek, apa-gyermek kapcsolat minősége. Ma gyakran 

hangoztatják, hogy minden gyerek tehetséges valamiben, s ha ebben talán kételkedünk is (…), 

az, hogy az esetleges tehetségígéret kibontakozik-e számos további tényező függvénye. Ezek 

közül specifikusan a korai zenei tapasztalatok néhány hatását említettük. Az ezzel kapcsolatos 

vizsgálatok egyöntetűen jelzik a korai zenei tréning pozitív hatásait, de nem feledkezhetünk 
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meg a nem specifikus társas hatásokról és személyi változókról sem, pl. családi klíma, a 

szülői törődés minősége; továbbá teljesítmény motiváció, megküzdési stratégiák, feladat 

szorongás stb.  
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ÖSSZEFOGLALÁS 

Ezen a kiállításon egy olyan összefüggő festészeti javaslatot mutatunk be a művészetis diákok 

alkotásai által, amelyben többféle kérelem fogalmazódott meg. A címben már említett 

részletek mellett kérelem volt a maximális kromatikai spórolás: a monokrómia, vagy az 

egyszerű színharmóniák használata, illetve a koncepció jelenléte, amelyet minden diák maga 

gondolt ki és sajátos vizuális nyelvezettel fogalmazott meg. 

A KIÁLLÍTÁS BEMUTATÁSA 

Az általam javasolt képzőművészeti probléma, a transzparencia, nagyon sok oldalról 

megközelíthető: lehet egy technikai, festészeti játék apropója, vagy egy konceptuális 

megközelítés, ki hogyan tudja magát ebben kifejezni. 

A bemutatott 30-nál több festményről elmondhatjuk, hogy egy álomsorozat, mely 

helyenként a káprázat hangulatát idézi, ennek pillanatát ragadja meg. Alaposabban 

értelmezve, az álomképek, káprázatok, nem hagyják magukat teljesen megfejteni, mindegyik 

festmény sajátsága a rejtély. 

Milyen kihívást tartalmaznak az alkotások? A válasz egyszerű: elsősorban, egy figyelmet 

igénylő szemgyakorlatot, másodsorban a gondolatiság jegyében fogant eszmefuttatásokat. Ha 

figyelmesen követjük az alkotások kialakítási módszerét, akkor észrevehetjük a különböző 

festői rétegek jelenlétét, amely egyik lehetséges módszere a transzparencia kialakításának. 

Ugyanakkor vannak lazuros festői megközelítések is, amelyek által az áttetszőségek 

létrejönnek, a rétegek sejtelmes megfogalmazásban tevődnek egymásra, és teszik teljessé a 

látványt. Harmadik megoldásként felfedezhetjük a transzparens rátét módszerét, amely 

különböző síkok egymásra helyezésével, illetve elcsúsztatásával, ezek tónuskontrasztjával 

ritmizálja, gazdagítja a felületet. 

A látvány értelmezésében a nézőknek nagy szerep jut, hisz a festmények univerzumában, 

elmélyülve, visszafelé teszik meg az utat, amit az alkotó diákok megéltek a munka elkészítése 

során: a rétegek lehámozásával jutnak el a kezdeti, kiinduló motívumhoz, amelyre rátevődtek 

a transzparenciákkal létrehozott organikus elemek. A káprázat plasztikus kifejezésére a 

helyenként kitartó részletességgel megfestett rétegek tökéletesen alkalmasak.  

Több alkotásban, a formát átalakítva, megváltoztatva, vizuálisan újraértelmezve tálalják a 

motívumot, elősegítve a káprázat, a pillanatnyiság gondolatát. A mondanivaló beolvad a 

festői rétegekbe, néhol rejtőzködik, mégis a gondolatok megfejthetők, leleplezhetők a 

transzparencia vizuális módszere által. Az alkotók reflexiói, gondolatai nincsenek 

hivalkodóan kiteregetve, hanem óvatosan leplezettek. Ezekben az alkotásokban a néző 

szerepe megtalálni, mi rejtőzik az ábrázolás mögött. Megvan az a szabadsága, hogy 

kiegészítse, ami konkrétan nincs megfogalmazva, talán, ez esetben, pontosan ez a festmények 

célja. A transzparencia által létrehozott káprázat nem csak sejtet, sejtelmesen megmutat, 
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hanem sok esetben elrejt, a tudat azon állapotába vezérel, ahol a szavak erőtlenné válnak, 

kevésnek bizonyulnak, főszerephez juttatva a képzeletet. Így születik a játék a konkrét és a 

sejtelmes között; a feszültséggel teli kontraszt, a főszereplő érdekközéppont, és a diszkrét 

módon visszavonulni tudó mellékszereplő között. 

Miközben az alkotások dominánsan a transzparencia témakörét járják körül, aközben nem 

hiányzik belőlük a konkrétum részletes megfogalmazása, egy sajátságos fény-árnyék játék 

segítségével. Ugyanakkor ezt kiegészíti a dinamikus kompozíciós elemek felhasználása, 

organikus struktúrák jelenléte által, amelyek beágyazódnak a kompozíció szerkezetébe, 

erővonalakat hozván létre. Mindezt egy nagyhatású kromatikus játék által, melyben a 

szerkezet beolvad a színes-szürkék teremtette meditatív térbe. 

 
 

1. ábra. Kiállításmegnyitás: Kolumbán Kántor Zita vezető tanár bemutatója. 

Ezen a kiállításon olyan alkotásokkal találkozunk, amelyek a transzparencia gesztusát nem 

kézzelfogható formák segítségével érik el, hanem sejtelmesen egymásra vetülő síkok 

segítségével. Az eredmény a valóság egy egészen új formája, az egyszerű és megis komplex 

alakzatok világa. Így aztán egy rendkívül színes, tág körből válogató palettát kapunk arról, ki, 

hogyan értelmezi a transzparenciát. Van, aki torzításként értelmezi, vagy homályos képi 

megfogalmazás által, ahol a motívum elé aplikált maszatos üveglapok, és a fényképezőgép 

torzító, hibára hajlamos jellegét is kiemeli. Az egyes munkákban megjelenő, egymásra 

rétegződő, ritmikus rendbe illeszkedő síkok térélménye mellett, találunk olyat, hogy színt és 

formát felhasználva játszanak a rétegződő elemekkel. Van olyan, ahol az áttetsző felületnek 

köszönhetően a sík lapokkal határolt formák belsejébe pillanthatunk be, ahol feltárulnak a 

különböző természeti struktúrák, vagy a tiszta geometrikus formák átlátszóságából 

kirajzolódik a tér komplexitása. Ennyi sok megközelítésben a transzparencia-élmény 

többszörös és lenyűgöző. 
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2. ábra. Részlet a kiállításról. 

A festmények vonzereje abban rejlik, a néző számára ez hat a meglepetés erejével, hogy 

minél inkább rejtelmesen jelennek meg részletek, annál inkább megszületik az igyekezet a 

sejtelmes, alig megjelenített felületek megfejtésére. A végeláthatatlan transzparens rétegek 

arra emlékeztetnek, hogy a festészet lehet technikai virtuozitás, a varázslat erejével ható 

illúziókeltés. 

 
 

3. ábra. A kiállítás. 

A művészetis diákjainak itt kiállított alkotásai által szeretnénk felajánlani önöknek egy 

utazást, melyben eljuthatnak a homályos, sejtelmestől, a konkrétan megfogalmazott 

részletekig. A munkák által létrehozott univerzum szinte minden alkalommal lebegést idéz 

egy meditatív és álmodozásra ösztönző vizuális térben. Ennek az élménynek a megélését 

kívánjuk önöknek is a kiállítás megtekintése alkalmával. 
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4. ábra. Részlet a kiállításról. 

A diákok névsora: Bakó Helén, Bölöni Dorottya, Fazakas Júlia, Ferencz Borbála, Fodor 

Abigél, Gagyi Botond, Kacsó Timea, Kálmán Anna, Kiss Melinda Korodi Eszter, László 

Judit, Miklós Melinda, Ötvös Annamária, Sárosi Erika, Simó Katalin, Simon Aliz, Somodi 

Kinga, Szabó Csongor, Szatmári Edina, Szántó Szilvia, Szilágyi Kinga, Szilágyi Nimród, 

Török Abigél, Viski Katalin, Vonya Ágota. 
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A PAPÍR ANYAGÁNAK SZEREPE ÉS LEHETŐSÉGEI A 
FORMAKÉPZÉS ÉS FORMAKULTÚRA ALAKÍTÁSÁBAN, 

FEJLESZTÉSÉBEN  

Zsigmond Márton, Csíkszereda 
 

„... a mai társadalom kulturális egysége nem jöhet létre akkor, ha dogmák és 

szabályok korlátaival vesszük körül magunkat, hanem csakis az összes igaz és élő 

eszme együtteséből és kölcsönhatásából.” 

Walter Gropius: Apolló a demokráciában 

BEVEZETÉS 

A megismerés egy és oszthatatlan. A tantárgyak a tanulás ágai. A közöttük levő nagy 

távolság csak látszat. Az általuk alkotott rendszert korlátaink miatt észleljük részekben. A 

megismerés részei között meglepő az összhang. A különböző tevékenységi ágak és 

tanok/tantárgyak szerves viszonyrendszerére már az ókorban felfigyeltek. A megbonthatatlan 

egységet képező tudomány, technika és művészet évezredeken át volt a nevelés eszményi 

módszere. E három tényező harmóniája jelentette akkor az emberi értelmet. A tudományra, 

technikára és művészetre vonatkozó ARS fogalom egyaránt kifejezte a megismerés 

lehetőségét és a természetben élő ember felsőbbrendűségének gondolatát. Az emberi 

megismerés haladásának iránya – Jules Michelet francia történész szerint – a Tudománytól a 

tudományokhoz, végül pedig a Tudomány felé tart. 

A VIZUÁLIS NEVELÉS A SZELLEMI KÉPZÉS ALAPVETŐ TÉNYEZŐJE 

A vizualitás fogalma 

A külvilág felől jövő testünket érő ingerek öt kapuja a szem, a fül, a nyelv, az orr és a bőr. 

Közvetítésükkel valósul meg a látás, hallás, ízlelés, szaglás és tapintás. Látószervünk, a többi 

érzékszervünkhöz hasonlóan képtelen a valóság közvetlen érzékelésére. A retina nem lát, csak 

tükröz. A tudatunk segítségével felfogott kép átminősült, eszmeivé vált optikai inger. A 

képalkotás (elemzés, kiválasztás, összehasonlítás, stb.) révén mélyen a tudatunkba ágyazott 

folyamat.  

 

1. ábra. Kisiskolás vizuális képben való gondolkozást példázó alkotás 
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Ez a képalkotás nem korlátozódik pusztán a látvány érzékelésére, de magába foglalja a kép 

újraalkotásának lehetőségét, még akkor is, ha az eredeti látvány már nincs jelen. A látásnak 

ezt a kétirányúságát vizuális képekben való gondolkozásnak nevezzük.  

A vizuális képalkotásnak két, egymáshoz szervesen kapcsolódó különböző minőségi 

szintjét különíthetjük el. A szűkebb értelemben vett vizualitás a szemünk által közvetített 

látvány (kép, jelenség) pszichikai vonatkozású felfogásának, feldolgozásának és 

értelmezésének képessége. Tágabb értelemben a vizualitás, az emlékképek, gondolatok, 

érzelmek belső képi megfogalmazásában és ennek következményeként elvégzett gyakorlati 

tevékenység (műszaki rajz, műalkotás) tárgyiasulásában áll. A dialektus egységében létező 

okuló és alkotó jellegű vizuális tevékenységi formák a személyiség alakulásának, 

fejlődésének felbecsülhetetlen értékű tényezői. 

A vizuális nevelés szükségessége 

A vizuális kultúra fejlesztésének szükségességét különösen az információk felfogásának, a 

tanulásnak legeredményesebb útja indokolja. Több felmérést is végeztek az UNESCO 

szakemberei, hogy a tanulás hatékonyságának lehetőségeit kitapintsák. Ezek a felmérések 

ismételten bizonyították, hogy a látás az ismeretszerzés fő eszköze. Míg a puszta bemutatás 

(demonstráció) után a látottak 30%-át tudták visszaidézni a felmérés alanyai, addig a 

szóbelileg közölteknek csak a 10%-ára emlékeztek. 

Igen kedvezően hatott az információszerzésre a különböző érzékszervek együttműködése. 

Az ismeretanyag egymással kiegészülő, vizuális illetve verbális úton való közlése a fenti 30% 

+ 10%-os eredményt 70%-ra módosította. 

A vizuális nevelés tehát, az egyre növekvő ismeretanyag feldolgozásának alapvető 

eszköze. A modern technika (a film, a TV, a videó és a számítógép) közreműködésének 

köszönhetően a vizuális kultúra egyre inkább harmonikus viszonyba kerülhet a fogalmi 

jellegű kultúrával. Jóllehet a képi közlés mindig létezett (gesztus, mimika, lármafa, 

fiktografikus írás, képzőművészet...), a képpel megvalósuló egyetemes közlés a némafilm 

megjelenésével köszöntött be. Paul Klee képzőművész a vizuális gondolkozást az emberi 

fejlődés legrégebbi (a nyelvi készséget megelőző) időszakára teszi. A gyermeki önkifejezés 

egyik nélkülözhetetlen eszköze a gyerekrajz. Benne egyaránt jelen van a konkrét gondolkozás 

és az érzelmi perspektíva. 

Analitikus/elemző és szintetikus/globális/művészi látás 
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2.ábra. A komplex művészi látás 

Az éleslátás csupán egy bizonyos pontra „célzott‖ látás eredménye. A látás többnyire 

szelektív s így töredékes (az olvasni tanuló gyerek a betűre összpontosít...). Ha cérnát fűzöl a 

tűbe vagy pontot teszel a mondat végére, egy milliméternyi felület éles megfigyelésére 

szorítkozol, összpontosítasz. Míg az éles képrészt az úgynevezett sárga folt fogja fel és 

közvetíti az agyba, addig az összképet/szintetikus képet a teljes retina/látómező. Törzs- és 

egyedfejlődése (ősember, gyerek) idején az ember feltehetően még a globális látást 

alkalmazta. Alkalmanként az emberek mind az analitikus, mind a szintetikus látásmódot 

alkalmazzák, de esetenként egyenlőtlen mértékben. 

A szimultán (egyidejű) látást különösen a képzőművészek gyakorolják. Nélküle 

elképzelhetetlen a kompozíció (műalkotás szerkezet) vagy az emlékezet, valamint a képzelet 

alapján megvalósuló mű. A természet tanulmányozása folyamán az egységben való látásnak 

különböző módszereit fejlesztették ki. 

A vizualitás tudományos és művészi vonatkozásai 

A tudomány és technika lenyűgöző fejlődése következtében számos, eddig ismeretlen 

területe tárult elénk. Ennek köszönhetően a vizualitás köre is jelentősen módosul. A 

szüntelenül fejlődő vizuális képesség folyamatosan módosítja/erősíti a valóság iránti 

fogékonyságot. Amint szó volt róla, a vizuális tevékenység nem redukálható a szervezet 

puszta fiziológiai mechanizmusára, hanem a gondolkozás sajátos, képekben történő formája. 

A vizuális nevelés által fejlesztett tudatosság és érzékenység a jó megismerő képesség egyik 

alapvető feltétele. A vizuális tevékenység alapfokon a minket övező világ értelmezésének és 

ebben a világban való tájékozódásnak a készsége. Az ilyenfajta tudatosság és érzékenység 

mindig az értékekben gazdag világ tiszteletére (erényes alázatra), védelmére késztet, és frissen 

tartja problémamegoldó energiánkat. 
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3.ábra. A vizuális képzet a természet meghódításának eszköze 

A vizuális képzet a természet meghódításának eszköze. Az optikai hódítások mindig új 

területeket fednek fel, új viszonyítási alaphoz juttatnak és a fejlődés új kezdőpontjait tárják 

elénk. A természetlátás bővülésének következtében az embernek meg kell újítania 

munkaeszközeit és az alkalmazkodás új lehetőségeit kell megtalálnia. A gondolkozás együtt 

fejlődik az érzékszervek felfogóképességeivel. A vizuális érzék fejlődésével párhuzamosan 

alakuló emberi érzékenység, az élmények körének szélesedése és mélyülése a világ egyre 

átfogóbb megértéséhez vezet.  

A mikroszkóp segítségével feltárt világ például egyrészt megerősítette a képzőművészek 

szakmai rendszerének átértelmezését, másrészt pedig annak átrendezését tette szükségessé. A 

régi vizuális vonatkozások is új megvilágosításba kerültek. Már nemcsak az impresszionisták 

hogyan-nal kifejezett módszere fontos – írja Kepes György – hanem az a mi is, amelynek 

színhelyét a tudomány új eszközei tették hozzáférhetővé. 

 

4.ábra. Alaktani hasonlóságok és méretbeli különbségek 

Egyetlen kor művészete sem nélkülözheti azokat a vizuális értékeket, amelyek a művészi 

örökség és a feltárt természet új látványa által meghatározott, állandóan megújuló érzéki világ 

kölcsönhatásában fogannak. A természet/világ új területeinek vizuális birtokbavétele a 
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múltból örökölt világkép módosulását/megváltozását eredményezi. Ezek a változások gyakran 

okoznak feszültséget. A tudomány és technika nem uralható többé egyértelműen. Korunk 

embere mindinkább rájön arra, hogy nem elégedhet meg a természet pusztán racionális 

birtoklásával. Érzelmi lénye nélkül nem teremthet rendet a dolgok zűrzavarában, nem lehet a 

világ igazi birtokosa. 

A PAPÍRTÓL AZ ORIGAMIIG 

A papír ősét, a papiruszt – akárcsak a papírt – kezdetben elsősorban információtárolásra 

használták. Az ipari berendezések mind kedvezőbb feltételeket teremtettek a különböző 

célokra használható papírféleségek előállítására. Manapság a papír az információrögzítés, 

közvetítés és tárolás – ha nem is fő, de biztos – eszköze és számtalan más területen, mint 

például az iparban, kereskedelemben, háztartásban, szobabelsőkben (tapétaként), pénzügyben 

stb. használható.  

A különböző papírféleségek más-más fizikai tulajdonságai már önmagukban is ugyanannyi 

esztétikai hatást eredményeznek. Marcus Solomon A tudomány kihívása című könyvében 

olvasható: „a papír lehet érdes vagy sima, gyapjúpuha vagy deszkamerev, vízhatlan, zsír- 

vagy vegyszer-, hő- vagy tűzálló, itatós vagy nem szívó, áttetsző vagy nem áttetsző, fehér 

vagy színes, fényes vagy matt, vastag vagy vékony, könnyű vagy nehéz, hengerelt, hullámos, 

krepp (rücskös), kartonozott, kátrányozott, viaszozott, könnyen hajtható, gyenge vagy kiváló 

minőségű.‖ A papír életünk nélkülözhetetlen kelléke. 

 

5.ábra. Origami-alkotások az iskolából 

Az origami összetett japán szó, amelynek előtagja, az ori hajtást és a kami papírt jelent. A 

papír az origami nélkülözhetetlen anyaga. Bizonyos forrásanyagok tanúsága szerint 538-ban 

egy Kínából érkező buddhista szerzetes ismertette meg a japánokat a papírdísztárgyak 

készítésének titkával. Magas ára miatt a papírt akkor szövegek és képek rögzítésén kívül, 

inkább csak a középületek díszítésére használták. A régi történelmi dokumentumok a jelentős 

vallásos ünnepek alkalmával templomokban használt papírdíszeket a természetfölötti erők 

hódolatra méltó jelképeiként emlegetik. 
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Japánban az origamival való foglalatosság úgyszólván rituális tevékenység. Szazaki 

Szadako japán lány még iskolás volt az atomrobbanás napján. Szervezetét a sugárbetegség 9 

év elteltével nagyon legyengítette. A japán néphit szerint, aki ezer darut készít, hosszú életű 

lesz. Ebben a hitben próbált menedékre lelni a japán kislány is. Sajnos a 641. papírlap kiesett 

a kezéből. A papírmadár alakzatokat azóta is szeretettel készítik világszerte. 

A hajtogatott formák manapság a könyvek és a világháló segítségével ismerhetők meg. 

Régebb, amikor egy bizonyos figuratív vagy nonfiguratív formájú tárgy létrehozása volt a cél, 

a papírformák három igényt elégítettek ki: ünnepi hangulatot teremtettek, szórakoztattak vagy 

ajándéktárgy szerepét töltötték be. A papírhajtogatás – hagyományos céljai mellett – 

napjainkban a többirányú kreativitás fejlesztésének nagy lehetőségeként értékelhető. 

Szinte nincs olyan általános iskola számára előírt képzőművészeti feladat, amely valahogy 

ne kapcsolódna a papír anyagából adódó sajátos kifejezési lehetőségekhez.  

A természeti rajzórán használható papírtárgyak lehetnek szabályos vagy szabálytalan 

(gyűrt) papírmodellek, forgástestek (fény-árnyék átmenetek), geometrikus és spontán formák, 

különböző tárgyak csendélet együttesei, sajátkezűleg készített origami alakzatok (bensőséges 

viszony, hiszen sajátkezűleg készítették), és élükkel felragasztott papírszalagok. A 

következőkben képekkel illusztrálunk néhány lehetőséget. 

     

6.ábra. A rajzpapír felületének felosztása hajtásvonalak átültetésével, különböző 

felosztási módszerek, ill. pont, vonal és foltképzés alkalmazásával. 

A papír szerepe meghatározó a díszítőművészeti fogalmak megismertetésében és a 

díszítőművészet területén való gyakorlati jártasság fejlesztésében. A lehetséges technikai 

megoldások igen változatosak, lehetnek kézzel festettek, periodikusan rendezett nyomatok, 

hajtogatott és kivágással, kitépéssel készült, szimetrikus „csipke-mintázatok‖, stb. 
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7. ábra. Különböző technikával készült dekoratív kompozíciók. 

A FIZIKA ÉS MATEMATIKA SZEMLÉLTETÉSE PAPÍRRAL  

A papírnak és a papírból készített alkotásoknak fontos szerepe lehet a matematika, 

természettudományok, technika szemléltetésében, modellezésében. A geometriai alakzatok 

(különböző háromszögek hajtogatása, mértani testek készítése, Möbius szalagja, egyszerű 

fizikai játékok (pl. szélforgó, síp, ejtőernyő, papírsárkány, stb.) megtervezése és kivitelezése a 

vizualitás alkalmazásának fontos területe, miközben az alkotás élményével egészíti ki a 

szaktárgyi tartalmak megértését. 

 

8.ábra. Möbius-szalag – kétdimenziós felület, aminek csak egyetlen oldala és éle van. 
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9.ábra. Geometriai testek készítése papírból. 
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WORKSHOP A BOLYAI ALKOTÓTÁBORBAN 

Csegzi Magdolna, textilmérnök 
A Bolyai Alkotótábor szervezője, az EMT Marosvásárhelyi fiókszervezetének ügyvezetője, 

emtms@clicknet.ro 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Interaktív foglalkozásra berendezett nyílt műhelyben, a marosvásárhelyi művészeti líceum 

tanárainak részvételével, az érdeklődők betekinthettek a különböző művészeti ágazatok, így: 

festészet, grafika, kerámia, ötvösművészet, textilfestészet alapismereteibe, érdekességeibe. 

A Bolyai Alkotótábort 2001-ben indítottuk el Marosvásárhelyen, Bolyai János 

születésének 200. évfordulójára készülve, azzal a céllal, hogy aktív kreációs lehetőséget 

teremtsünk alkotói szellemiséggel bíró egyéneknek. Az elmúlt 12 év alatt a táborban 

különböző témakörökhöz kapcsolódó csoportok vettek részt, több mint 150 neves alkotót 

hívtunk meg belföldről és külföldről, alkalmat adva a művészet színes skálájában: festészet, 

grafika, szobrászat, fafaragás, kerámia, médiaművészet technikákban alkotóknak, 

Marosvásárhely történelmi patinájú várának hangulatában a megnyilvánulásra. 

Ebben a tábori életben különleges találkozásokra került sor, művészek, tanárok, tudósok és 

közéleti személyiségek oszthatták meg gondolataikat a táborban zajló kerekasztalok 

alkalmával. A közönség számára élményt jelentettek azok a kiállítások, amelyeket a 

záróünnepségek alkalmával a készült (több mint 200 darabból álló gyűjtemény) munkákból 

szerveztünk. 

A nagyobb méretű szobrokból a város terein helyeztünk el emlékműként néhányat (1-4 

ábra): 

 
 

1. ábra. Pszeudoszféra, Horváth Sándor. 
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2. ábra. Napóra, Dienes Attila. 

 

  
 

3. ábra. Trón, Muresan Gheorghe.        4. ábra.  Forrás, Benedek József. 

A Bolyai Alkotótábor az utóbbi két évben a fiatal tehetségekre próbált odafigyelni, ebben 

az igyekezetünkben szerveztük a workshop jellegű interaktív alkotó műhelyeinket azzal a 

céllal, hogy olyan alkotói felületet (5-7. ábra) alakítsunk ki, amellyel a rendezvény 
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tudományos és művészeti szakmai érdeklődéséhez kapcsolódhasson a gyakorlati alkotói 

lehetőség. 

 

 
 

5. ábra. Nyílt alkotó műhely - Kolumbán Kántor Árpád ötvösművész. 

 

6. ábra. Mariana Serban, grafikusművész. 

Segítségünkre voltak a szakmailag felkészült tanárok, akik a művészeti líceum tanáraiként, 

és aktívan alkotó művészekként ismertek városunkban. 
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A tábor eddigi életébe számos alkalommal bekapcsolódtak, a tehetségtámogató 

tevékenységeinkhez eredményesen hozzájárultak, biztosítva azt a szakmai alapot, amelyre 

igényes munkát építhettünk. 

 

  
 

7. ábra. Mana Bucur keramikus munka közben, Csiki Sz. Ágnes textilművész a háttérben 

figyelve. 

Számukra is elégtételt jelentett, hogy munkájuk a közönség előtt is bemutatásra került, 

eredményeiknek a közönség is örvendhetett. 

Ezzel a néhány felvétellel igyekeztünk szemléltetni azt az inspirációs hangulatot, amely a 

rendezvénynek különleges hangulatot, maradandó élményt jelentett. 

 

  
 

8. ábra. Kálmán Enikő festőművész, Kolumbán Kántor Zita képzőművész. 



II. MŰVÉSZET ÉS MATEMATIKA 
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EUKLIDESZI VAGY NEMEUKLIDESZI TÉRBEN ÉLÜNK? 

Weszely Tibor 
Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Marosvásárhely, weszely01@gmail.com 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Isaac Newton (1643-1727) egész mechanikai rendszerét, mellyel lerakta a modern elméleti 

fizika alapjait, az akkor egyedüliként ismert euklideszi térszemléletre alapozva fejtette ki. Az 

általános relativitáselmélet kidolgozásakor Albert Einstein (1879-1955) a nem-euklideszi 

felfogásra támaszkodott. E kérdéskör tisztázását tűzte ki célul az alábbiakban ismertetett 

előadás anyaga. 

 

  

Több mint két és egy negyed évezred telt el azóta, hogy Euklidesz (kb. i.e. 330-275) 

megírta remekművét, az Elemek című munkáját, melyben a később őróla elnevezett 

geometriát szedte egységes rendszerbe. A 19. század elejéig ezt a geometriát tekintették az 

egyedüli térelméletnek. I. Newton erre alapozva fejtette ki főművében (A természetfilozófia 

matematikai alapelvei, 1687) egész mechanikai rendszerét. Ebben fejti ki – többek között – a 

gravitációs törvényt, és szigorú matematikai levezetéssel bizonyítja, hogy J. Keplernek a 

bolygók mozgására vonatkozó, empirikus úton megállapított törvényei hogyan következnek a 

gravitációs törvényből. Newton óriási hírnevét főleg ez a műve alapozta meg, olyannyira, 

hogy idővel egyes vitatott tudományos következtetéseit – mint például a fény korpuszkuláris 

elméletét – még hosszú ideig tekintélyével tartotta fenn.  

A geometriai optika alaptétele a fény egyenes vonalú terjedése. Erre utal az árnyék 

keletkezése, valamint több egyszerű kísérlet is ezt mutatja. Így szerepel ez Newton műveiben 

is. De nézzünk kissé jobban a dolgok mélyére. Fermat elve szerint a fénysugár azon a pályán 

terjed, amelyen a legrövidebb idő alatt teszi meg az utat. Erre az elvre támaszkodva 

igazolható például a fénytörés törvénye. Tudott dolog, hogy a fény homogén közegben 

állandó sebességgel terjed, tehát ebben az esetben két pont között a legrövidebb utat követi. A 

térben azokat a görbéket, amelyek mentén két tetszőleges pont között a legrövidebb a 

távolság, geodetikus vonalaknak nevezzük. Az euklideszi tér geodetikus vonalai az 

egyenesek. Igen ám, de ha a tér nem-euklideszi, akkor ennek geodetikus vonalai már nem az 

egyenesek. Vegyünk például egy kétdimenziós nem-euklideszi teret, a gömböt. Bárki előtt 

világos, hogy a gömbfelületen nem helyezhető el egy egyenes úgy, hogy annak minden pontja 

a felületen legyen. Matematikai úton igazolható, hogy itt a geodetikus vonalak a legnagyobb 

gömbi körök lesznek, melyeket úgy kapunk, hogy a gömbfelületet a gömb középpontján 

átmenő síkokkal metsszük. A gömb két tetszőleges pontját összekötő geodetikus vonalat tehát 

úgy kapjuk, hogy a gömböt a középpontja, és a két tetszőleges pont által meghatározott síkkal 

metsszük. Fordítva is áll: ha egy tér geodetikus vonalai nem mind egyenesek, akkor ez már 

nem-euklideszi tér.  

Bolyai Jánost élete végéig foglalkoztatta az általa felfedezett és kidolgozott, az ő korában 

még szokatlanul újnak számító nem-euklideszi geometria ellentmondás-mentességének 

problémája, valamint az a kérdés, hogy a valóság, vagyis a világegyetem objektív 

térviszonyainak leírásában melyik mértan érvényesül: az euklideszi vagy a nem-euklideszi? 

Ő, akárcsak Gauss és Lobacsevszkij, akik abban az időben szintén foglalkoztak ezzel a 

kérdéssel, érezték, hogy a tér nem-euklideszi jellege az óriási méretek esetében 
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hangsúlyozottabbá válik. Utalásokat is találunk mindhármuknál, hogy erre a nagy kiterjedésű 

földrajzi terepmérések, valamint a csillagászati megfigyelések nyújthatnak lehetőséget. 

Például, ha igazolni lehetne, hogy a nagyon nagy méretű háromszögek esetében a szögek 

összege eltér két derékszögtől, akkor ez már egy nem-euklideszi geometriában érvényes 

tulajdonság. Számottevő még Bolyai Farkasnak az az ötlete, hogy a tér esetleges nem-

euklideszi jellegére a bolygók mozgásában mutatkozó eltérésekből is lehetne következtetni. 

De Bolyai János egyik kéziratában kifejtett zseniális kijelentésével a dolog lényegébe hatolt. 

Ime az erre vonatkozó szövegrész: 

„az nehézkedés törvénye is szoros öszveköttetésben, foljtatásban tetszik (mutatkozik) az űr 

termetével, valójával (alkatával), miljségével; s (gondolom) az egész természet (világ) 

foljása”. 

Az idézett sorok jelentőségére Toró Tibor temesvári fizikus hívta fel a figyelmet, 

kidomborítva Bolyai előrelátását. Ez ugyanis azt a felismerést jelenti, hogy a fizikai 

gravitációs erőtér (gravitációs mező) és az illető geometriai térszerkezet között belső 

összefüggésnek kell lennie, és ezzel szinte egy évszázaddal előzte meg korát. Mint ismeretes, 

A. Einstein az 1916-ban közzétett általános relativitáselméletében ezt a kapcsolatot konkrétan 

ki is mutatta a híressé vált tenzoregyenletében. Elméletének kidolgozásánál a tér nem-

euklideszi koncepciójára támaszkodott, melyet két évtizeddel Bolyai után B. Riemann (1826-

1866) fejlesztett tovább és az általa, valamint követői által bevezetett szimbolizmust használta 

fel.  

Einstein egyik munkatársa, L. Infeld a következőket írja: 

„A gravitációs tér, geometriai térként való felfogása a fizika történetében valaha is 

bekövetkezett egyik legnagyobb és legforradalmibb eredmény. Egy világ tömegek nélkül, 

elektronok és elektromágneses tér nélkül üres világ, hamis elképzelés. De ha megjelennek a 

tömegek, töltött részecskék és az elektromágneses tér, akkor megjelenik a gravitációs tér is. 

Ha megjelenik a gravitációs tér, akkor meggörbül a világunk. Geometriája a Riemann-féle 

geometria és nem az euklideszi‖. 

1911-ben jelent meg Einsteinnek az Annalen der Physik-ben az Über den Einfluss der 

Schwerkraft auf die Ausbreitung des Lichtes (A gravitáció befolyása a fény terjedésére) című 

cikke, melyben utalást találunk arra, hogy a Nap erős gravitációs tere elhajlítja a 

fénysugarakat. Számításai még pontatlanok voltak, hisz akkor még ő sem volt teljesen 

tisztában az általa később felfedezett relativitáselmélettel. Itt olvashatjuk a következő sorokat 

is: „Igen kívánatos lenne, ha a csillagászok mihamarabb felfigyelnének erre a problémára, 

még ha a dolgozatban előadottak kellően meg nem alapozottaknak, vagy éppenséggel 

vakmerőnek tűnnek is. Függetlenül minden elmélettől, tisztáznunk kell, vajon jelen 

adottságaink mellett ki tudunk-e mutatni olyan befolyást, amit a gravitációs tér gyakorol a 

fény terjedésére.‖  

A német természettudósok 1913-ban tartott bécsi vándorgyűlésén Einstein már 

nyomatékosan hangsúlyozta, hogy a Nap mellett elhaladó fénysugár elgörbül. Az általános 

relativitáselmélet kidolgozása után még azt is kimutatta, hogy ez az elhajlás 1,7 ívmásodperc 

(1 derékszög = 90 fok, 1 fok = 3600 ívmásodperc), mely máskülönben egy igen kis érték, s 

így gyakorlati kimutatása rendkívül pontos méréseket igényel. Igen ám, de hogyan lehet ezt 

kísérletileg kimutatni? Ugyanis a Nap mellett elhaladó, valamely csillagból érkező fénysugár 

fényét a Földünket körülvevő légkör és a Nap óriási fényereje miatt nem vehetjük észre és 

nem rögzíthetjük fényképfelvételeken. Akadályt jelentett még az akkor Európában dúló első 

világháború is, mivel a kísérleti úton való kimutatás egyedüli lehetőségének a teljes 

napfogyatkozás jelenségének bekövetkezése mutatkozott. Azonban ez nem gyakori jelenség 

és bekövetkezése is csak a Föld felületének igen keskeny sávján észlelhető. A napfogyatkozás 
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létrejöttének feltétele, hogy a Hold a Föld és a Nap közé kerüljön úgy, hogy a Hold 

árnyékkúpja érintse a Földet. A Nap átmérője kb. 400-szor nagyobb a Hold átmérőjénél, de a 

Nap 400-szor távolabb is van tőlünk mint a Hold. Ennek az a következménye, hogy Földünk 

egén a Holdat és a Napot majdnem egyforma nagynak látjuk.  Emiatt, ha be is következik a 

teljes napfogyatkozás, az csak alig néhány percig tarthat. Ugyanis a Hold árnyékkúpjának 

csak a „hegye‖ érintheti a Föld felszínét.  

Einstein említett állítása ellentétben állt a newtoni felfogással. Érthető, hogy ennek 

tisztázása lázba hozta a kor tudósait. A csillagászok 1919. május 29-re jeleztek egy teljes 

napfogyatkozást. Közvetlenül az első világháború befejezése után csak a kérdés eldöntésében 

közelebbről érdekelt angoloknak állt módjában, hogy tudományos expedíciót küldjenek arra a 

helyre, ahonnan a teljes napfogyatkozás látható. Ugyanis a német tudományos társaságok 

részben a blokád, részben az anyagi lehetőségeik megszűnése miatt erre aligha lettek volna 

képesek. Az angolok a biztonság kedvéért két expedíciót szerveztek, melyek közül az egyik a 

brazíliai Sobral nevű helységbe, a másik pedig Afrika nyugati partjaihoz közeli, a Guineai-

öbölbeli Principe szigetére utazott erre az alkalomra. Az expedíciókban az akkori elismert 

angol csillagászok és fizikusok vettek részt. Mindkét helyen a napfogyatkozás beállásának 

alig néhány perce alatt fényképfelvételeket készítettek az égbolt azon részéről, ahol az eltakart 

Nap volt. Közel öt hónap elteltével, 1919 októberében, amikor a Föld a Nap körüli keringése 

folytán már olyan helyzetbe jutott, hogy éjszaka láthatták az éggömb pontosan azon részét, 

melyről a május 29-i napfogyatkozás alkalmával a felvételeket készítették, ügyelve arra, hogy 

a horizont feletti magasságok is megfeleljenek, újból lefényképezték. Ezután, a két 

alkalommal készült felvételeket a rendkívül pontos és érzékeny műszerekkel végzett mérések 

után nagy figyelemmel összehasonlították. Az eredmény a már előre is jelzett feltételezés 

ellenére megdöbbentő volt. Az összehasonlítás alkalmával azt vették észre, hogy a 

napfogyatkozáskor készült felvételeken, az októberi felvételekhez viszonyítva, a csillagok az 

eltakart napkorong középpontjára nézve koncentrikuson szétfutottak. Tehát Einsteinnek lett 

igaza, és a megjósolt elhajlási szög is talált. Az eredmény szenzációként járta be a 

tudományos köröket. Ezzel igazolást nyert az is, hogy a gravitáció hatására a világűrben a 

geodetikus vonalak nem kimondottan csak az egyenesek.  

Az angol Royal Astronomical Society becsületére vall, hogy a tudomány érdekeit csak az 

igazság lencséjén keresztül nézve függetlenítette magát a háborús tömeghangulat hatásától, és 

az angol Newton koncepciójának rovására, a német kultúrközösséghez tartozó Einstein által 

továbbfejlesztett felfogások és eredmények helyességét nyilvánosságra hozta, annak ellenére, 

hogy az 1919. november 6-án megtartott beszámolói és értékelő gyűlésén heves vita alakult 

ki. Az expedíció megfigyelése révén a gyakorlatban is igazolást nyert, hogy a gravitációs 

mező hatással van a tér szerkezetére, úgy, ahogyan azt Bolyai János már több mint másfél 

évszázaddal ezelőtt papírra vetette. 
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A két Bolyai szobra 

(Izsák Márton és Csorvássy István alkotása) 

 

 

 

 

A két Bolyai síremléke a régi református temetőben 
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A BOLYAI-LOBACSEVSZKIJ-FÉLE GEOMETRIÁRÓL  

Oláh-Gál Róbert 
Sapientia Egyetem, Csíkszeredai Gazdaság- és Humántudományok Kara, 

olahgalrobert@sapientia.siculorum.ro 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Talán a legtömörebben Stephen Weinberg Nobel-díjas fizikus fogalmazta meg a Bolyai-

Lobecsevszkij-féle geometria lényegét, mikor azt mondta, hogy a Bolyai-Lobacsevszkij-féle 

geometria nem fér bele a mi tapasztalatainknak megfelelő 3-dimenziós világunkba. Valóban 

ez az oka annak, hogy keveset tudunk a Bolyai-geometriáról, és olyan nehezen tudjuk 

szemléltetni. A Bolyai-geometriát még ma is csak a szakmabeliek értik. Ma, 180 évvel a 

megalkotása után is rengeteg helytelen megállapítással beszélnek róla. Például ilyenekkel 

találkozunk: „A Bolyai geometria az, ahol a párhuzamosak találkoznak”, vagy „a 

pszeudoszférán megvalósul a Bolyai-geometria”, vagy „egy építész a világon elsőként a 

Bolyai-geometria alapján épített meg egy templomot”, és így tovább. Ezek az állítások 

tévesek! Írásunkban azt szeretnénk kifejteni, hogy mit jelent az, hogy a Bolyai-geometria nem 

fér bele a 3-dimenziós térbe! 

PSZEUDOSZFÉRA 

A pszudoszférán (a vontatási görbe forgatásából keletkezett felületen) lokálisan (kicsiben) 

megvalósul a Bolyai geometria. Mit jelent az, hogy lokálisan (kicsiben)? Azt jeleni, hogy egy 

pontban, és annak igen kis környezetében érvényesül. A pszudoszférának konstans negatív 

görbülete van. Még van néhány ilyen típusú felület a 3-dimenzióban, de ezek nem teljesek. (A 

pszeudoszféráról részletesebben lásd a Fizikai Szemle 2011/7-8 számában Bokor Nándor és 

Laczik Bálint kitűnő írását: Vektorok párhuzamos eltolásának szemléltetése – I. rész, pp. 240-

250.) 

Az, hogy egy felület nem teljes azt jelenti, hogy például a felület belső geometriája alapján 

az egyeneseknek megfelelő geodetikus vonalak végesek. Tehát az egyenesekből csak véges 

szakaszok realizálódnak. A geodetikus egy felületen két pont között a legrövidebb távolság. 

Ezért a felületen a geodetikusokat még legrövidebb vonalaknak is nevezhetjük (Például a 

gömbfelületen a nagykörök, vagyis azok a körök, melyek síkja átmegy a gömb középpontján. 

A hengeren geodetikusok a csavargörbék, az alkotók, és az alkotókat merőlegesen metsző 

körök). Egy felület akkor volna teljes, ha bármely pontjából, és bármilyen irányba indíthatunk 

geodetikust és az folytonosan meghosszabbítható, tehát nincs vége. Nos, a pszeudoszférával, 

és az összes többi konstans negatív görbületű három dimenzióbeli felülettel, éppen az a gond, 

hogy a geodetikusai végesek. A pszudoszférán, mint forgásfelületen egyedül csak a 

meridángörbék végtelenek, a többi geodetikus véges hosszúságú. (A meridiángörbe minden 

forgásfelületen egyben geodetikus is. Egy forgásfelületen meridiángörbének nevezzük azokat 

a görbéket, amelyeket úgy kapunk, hogy a felületet metsszük egy olyan síkkal, amely 

tartalmazza a forgástengelyt. Tehát a meridiángörbe forgatásából keletkezik a forgásfelület). 

A pszudoszférán a geodetikusok feltekerednek a kónuszra, visszafordulnak, és az alapkörben 

végződnek (1. ábra). Tehát azt az alapigazságot sem teljesíti, hogy bármilyen irányba 

végtelenül meghosszabbítható legyen, és azt sem, hogy két különböző geodetikusnak csak 

egy közös pontja legyen (tehát, hogy két metsző egyenesnek csak egy közös pontjuk van). 
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1. ábra. A pszeudoszféra geodetikusa. 

Ezért kell kilépni a 3-dimenzós térből és megvizsgálni, hogy ott lehetséges-e olyan 

felületet találni, amely minden szempontból helyesen modellezi a Bolyai-Lobacsevszkij-féle 

geometriát (lásd a Fizikai Szemle 1988/4-es számában a szerző írását). 

MIT JELENT KILÉPNI A DIMENZIÓBÓL? 

Vegyünk egy egydimenziós alakzatot: Ez az egyenes (például a valós számtengely, amely 

a klasszikus fizikában az időt modellezi). Ez önmagában elmozdítható, végtelen sokaság. Ha 

egy szakaszt kivágunk belőle, és a szakasz két végét körnek összeragasztjuk, akkor a kör 

továbbra is egydimenziós sokaság (mert egy paraméterrel megadható), de a ragasztást már a 

2-dimenziós térben végeztük el. Tehát, a kör be van ágyazva a 2-dimenziós térbe, a kör nem 

fér el az egydimenziós térben, bár ő maga egydimenziós sokaság. 

Vegyünk egy papírcsíkot (egy téglalap alakú síkdarabkát) és ragasszuk össze a kisebb 

oldala mentén. Keletkezik belőle egy henger. Világos, hogy a 2-dimenziós térből ki kellett 

lépjünk, és a 3-dimenziós térben végeztük el a ragasztást. Ha viszont a papírcsíkon egyet 

tekerünk, és úgy ragasztjuk össze, akkor a Mőbius-szalag keletkezik, amely egy egyoldalú 

felület. Most vegyük a hengert, és a két kör alapjánál ragasszuk össze. Így keletkezik a 3-

dimenziós térben a tórusz. De ha a hengert, a papírcsíkhoz hasonlóan megtekerjük, és úgy 

ragasztjuk össze, akkor ezt a tekerést már csak a 4. dimenzióban tudjuk megtenni és így az 

úgynevezett Klein-kancsó keletkezik. Ez egy egyoldalú zárt felület a 4-dimenziós térben. 

Ezért kell kilépni a 3. dimenzióból! 

Vannak itt még említésre méltó tények. Ha mi belépünk a 4. dimenzióba, akkor a 4-

dimenziós látással bíró fizikus látni fogja, hogy mi van a fejünkben. Vagyis belelát a 

koponyánkba (persze a testünkbe is)! A kör a síkban kettéosztja a síkot két diszjunkt (közös 

elem nélküli) tartományra. De a kör a 3 dimenzióban már nem osztja két diszjunkt része a 

teret. A gömb a teret két diszjunkt tartományra osztja, de a gömb a 4-dimenziós teret már nem 

osztja két diszjunkt tartományra. Tehát a 4-dimenziós látással bíró orvos nem kell a 
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koponyacsontunkat feltörje, anélkül is tud agyműtétet végezni, csak a negyedik dimenzióból 

végzi a műtétet. 

A 3-dimenzióban csak a gömb az egyetlen prototípus konstans pozitív görbületű felületre. 

Ez azt jelenti, hogy ha egy felület teljes, és a görbülete 1/r2 konstans, akkor az az r sugarú 

gömb. És, ha két felületnek konstans pozitív a görbülete, ugyanazzal a konstans értékkel, 

akkor a két felület egy mozgással fedésbe hozhatók (tehát lényegében a két felület azonos). 

Ezt úgy hívják, hogy a pozitív konstans görbületű felületek a 3-dimenzióban merevek és 

egyediek. Nos, ez a tény nem igaz a 4-dimenziós térben. Ott végtelen sok két dimenziós 

konstans görbületű „gömb‖ van, azonos görbületű értékkel, melyek egy mozgással nem 

hozhatók fedésbe. Ennek belátása a következő: a gömb egy forgási felület, amikor is egy 

tengely körül a kört megforgatunk (a kört megforgatjuk az átmérője körül). Ha a tengelyt a 4. 

dimenzióba „behajlítjuk‖ minden megőrződik, de a forgástengely behajlítását sokféleképpen 

elvégezhetjük. Így végtelen sok gömböt kapunk.  (Figyelem a 4-dimenziós térben tegyünk 

különbséget a 2-dimenziós gömb és a hipergömb között. A hipergömb már 3-dimenziós 

sokaság, amiről itt nem beszéltünk!) 

MILYEN IS BOLYAI JÁNOS ÚJ, MÁS VILÁGA? 

Lépten-nyomon idézik Bolyai János temesvári leveléből, a szállóigévé vált sorait: 

„Semmiből egy ujj más világot teremtettem‖ – erről az új, más világról alig tudunk valamit. 

Egy pár sorban megpróbáljuk vázlatosan ismertetni Bolyai János új, más világát. 

Ha valaki azt mondja, hogy például egy bizonyos szék, tárgy vagy épület a Bolyai-

geometria alapján készült, akkor az a kijelentés nem igaz! Ismeretelméletileg ugyanazt jelenti, 

mintha valaki azt mondaná: talált egy olyan derékszögű háromszöget, amiben nem igaz a 

Pitagorász-tétele, vagy megtalálta az örök mozgót, vagy aranyat csinált valami ötvözetből. De 

ha valaki azt mondja majd, hogy az atomszerkezetben felfedezett egy olyan hatást, kémiai-

kötést, fizikai vagy kémiai folyamatot, amely a Bolyai-Lobacsevszkij-féle geometriát követi, 

akkor annak lehet valóságalapja. A kvantummechanikában ugyanis megvalósulhat a Bolyai-

Lobacsevszkij-féle geometria! 

A kvantummechanika matematikai megalapozása Neumann János nevéhez fűződik, aki 

erre a Hilbert-tereket tartotta legalkalmasabbaknak. Ne felejtsük, hogy ma mobiltelefonokat 

használunk, a kvantummechanikának köszönhetjük, ezt pedig Neumann János írta le elsőként 

azzal, hogy axiomatizálta a kvantummechanikát. David Hilbert (1862–1943) 1901-ben 

bebizonyította, hogy a 3-dimenziós euklideszi térben nem érvényesül a Bolyai-féle 

síkgeometria, mint egy beágyazott geometria. Hilbert tiszteletére a geométerek bevezették a 

Hilbert-tereket. Ez az euklideszi tereknek egy természetes általánosítása. Nos, a Hilbert térben 

már érvényesül a Bolyai-Lobacsevszkij-féle geometria, mint egy beágyazott geometria. Ezt 

Ludwig Bieberbach (1886–1982) német matematikus bizonyította be 1932-ben. 1955-ben 

Danilo Blanuša (1903–1987) horvát matematikus azt bizonyította be, hogy a 6-dimenziós 

térbe beágyazható (besüllyeszthető) a Bolyai-Lobacsevszkij-féle síkgeometria. Tehát arról 

van szó, hogy a Bolyai-geometria 6 dimenzióban elfér, 3 dimenzióban pedig nem (2. ábra)! 
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2.ábra. A teljes Bolyai-Lobacsevszkij-féle sík a 6-dimenziós térben, egy geodetikusával. 

Az ábra úgy készült, hogy a 6-dimenzióból bevetítettük a 3 dimenzióba. 

(Az ábrát Dr. Salamon Júlia készítette [7]). 

Fizikailag a beágyazott geometria a környező világban létező, de vele nem azonos 

objektumának belső geometriáját jelenti. Ahogy például a közönséges térben benne van egy 

gömb. A gömbi geometriának mások a tulajdonságai, mint a környező világnak, amelyben 

benne van. 

A Bolyai geometriában nincs hasonlóság. Ez azt jelenti, benne nem lehet fényképezni, 

filmezni, a műépítészek nem tudnának tervet készíteni. Csak egybevágó „figurák‖ volnának, 

nem lehet kisebb nagyobb, nem lehet arányos, stb. A gyerek nem hasonlítana a szülőre, és 

nem kezdene növekedni, mert pont akkora lenne, mint a szülő.  

A Bolyai geometriában egy egyenestől egyenlő távolságra lévő pontok mértani helye, már 

nem „egyenes‖ hanem hiperciklus.  

A Bolyai térben az iskolásoknak lenne körzőjük és hiperciklusozójuk, és lenne vonalzójuk 

és paraciklusozójuk. 

A körző és hiperciklusozó olyan eszköz, ami több fajta szabályos önmagában elmozdítható 

„vonalat‖, (egydimenziós geometriai sokaságot) képes megrajzolni, de ezek nem mind 

egybevágók. A kör meghatározása a Bolyai-geometriában is ugyanaz, mint az euklidesziben, 

vagyis azon pontok mértani helye, melyek egy rögzített ponttól egyenlő távolságra vannak. 

A vonalzó és paraciklusozó olyan eszköz, amely olyan teljesen szabályos, önmagában 

elmozdítható vonalat állít elő, amelyek mind-mind egybevágók. Két ilyen vonaldarab egy 

mozgatással mindig fedésbe hozható. A paraciklus meghatározása egy kicsit bonyolultabb: 

Mivel a Bolyai geometriában léteznek egyirányba haladó, összetartó, páronként párhuzamos 
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egyenesek, az ezekre merőleges vonalat (trajektóriát) nevezik paraciklusnak. Tehát a 

paraciklus a páronként egy irányban párhuzamos, végtelen távoli középpontú sugársor 

merőleges (ortogonális) trajektóriája. Ezért volna érdemes alaposan megvizsgálni, hogy az 

elemi részecskék nem követnek-e ilyen pályaívet? 

A Bolyai geometria is végtelen, akárcsak az euklideszi. Az euklideszi sík és a hiperbolikus 

sík diffeomorf, ami azt jelenti, hogy folytonosan egymásba nyújthatók. Ez nem valósítható 

meg az elliptikus síkkal (mint amilyen a gömb felszíne), mert az véges! Így a Bolyai 

geometriában is, az egyenesek végtelenek! 

A Bolyai geometriában egy háromszög területe maximálisan Pi, ha az oldalai végtelen 

hosszúk is. Egy háromszög területe csak szögeinek nagyságától függ, és annak a 

háromszögnek a legnagyobb a területe, amelynek minden szöge zéró (ekkor a terület Pi). 

Kevés témában mondanak annyi téves kijelentést, mint mikor a nem matematikusok 

beszélnek a Bolyai-Lobacsevszij-féle geometriáról. Például ilyeneket mondanak: Bolyai 

János bebizonyította, hogy a párhuzamosok a végtelenben találkoznak. A párhuzamosak a 

Bolyai-Lobacsevszkij-féle geometriában sem találkoznak, hiszen azok azért párhuzamosak, 

mert nincs közös részük! A projektív geometriában a párhuzamosak valóban találkoznak 

végtelen távoli egyenesen, vagy a horizont vonalon, ahogy azt már a görögök is tudták (mert 

ismerték a perspektíva szabályait). 

Összefoglalva a lényeget, szerintem az volna a helyes, ha Stephen Weinberg Nobel-díjas 

fizikus megállapítása terjedne el a köztudatban: A Bolyai-geometria nem fér bele a 3-

dimenziós térbe! 
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A konferencia résztvevői eredeti Bolyai-kéziratokat 

tanulmányoznak a Teleki Tékában 

Bolyai híres mondata az Appendix megírása után, saját keze írásával 
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„Az ornamentikát a geometria szelleme hatja át, amely benne van az emberben, és amely 

maga a természeti törvény.‖  

Le Corbusier 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Dolgozatunk betekintést szeretne nyújtani a díszítőművészet történetébe, végigvezetve az 

Olvasót a különböző művészettörténeti korszakokon, egy-egy jellegzetes kép segítségével 

bemutatva a korra legjellemzőbb geometriai stílusjegyeket. 

A geometria már a legrégebbi időktől kezdve a természetben fellelhető formák 

tanulmányozásával foglalkozott, főleg mennyiségi szempontok alapján (pl. milyen nagy egy 

terület, vagy mekkora egy test térfogata). Ez a geometriának már egy fejlettebb korszakára 

jellemző ugyan, de annak előtte is a vonalak és ezek valamilyen szintű kombinálása már 

megfigyelhető a különböző ősi népek kultúrájában. A különböző rajzokon és ábrákon már a 

kezdeti időkben megjelennek az egyszerű, egyenes vonalszakaszokból és görbe vonalakból 

összetevődő, ábrázolások, amelyek először inkább síkbeli mértani alakzatokat jelentenek, 

majd ezek figurális rajzokká fejlődnek tovább (1. ábra). 

  

1. ábra. Franciaországi több mint 1000 éves barlangrajzok. 

Ezek a rajzok kifejezik az ősembernek a világról alkotott képét egy adott korszakban és 

úgy tekinthetőek, mint a művészet legősibb megnyilvánulási formái, amelyben a rajzelemek 

kezdetben nem feltétlenül esztétikai indíttatásúak voltak. Lehettek például vallási jellegűek, 

de az emberben hamar kialakult az igény és a szándék arra, hogy a környezetét egyre szebbé 

és kellemesebbé formálja. Ilyen módon a díszítőelemek kapnak egyre nagyobb fontosságot az 

ábrázolásokon. Bizonyos geometriai ábráknak mágikus erőt is tulajdonítottak, és ezért 

kezdték felrajzolni tárgyaikra, öltözetükre, hogy ezek mindig velük legyenek és óvják őket az 

elképzelt vagy valós veszélyektől.  
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Az ókori egyiptomiak számára a természet állandó ihletforrásként szolgált 

díszítőművészetük kialakításához. Igen kevés alapformát használtak, melyekből aztán létrejött 

motívumkincsük számtalan változata. Mindig nagy hangsúlyt helyeztek a természeti elvek hű 

követésére: 

egyiptomi díszítés

 

 

2. ábra. Egyiptomi geometriai és figurális ábrázolások. 

A „görög minta‖ néven ismeretes sormintát meandernek hívják, vagyis 

folyókanyarulatnak. A meander egy ősi szögletes ismétlődő, önmagába visszatérő, csigaszerű 

geometrikus díszítőmotívum. A mintát inkább szegélydíszként használták az ókori görög 

képzőművészetben. A görög ember számára a meander az örök élet szimbóluma, az ismétlődő 

hullámok, melyek egész életen keresztül kísértik és kísérik: 

 

   

 

3. ábra. Ógörög geometriai ornamentika. 
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A mozaikot a görögök fejlesztették ki, mégis a római kultúra által lett igazán ismert. A 

mozaikok a freskók egyik változataként jöttek létre, velük díszítették a középületek, de 

gazdagabb lakóházak padlóját is. A 4. ábrán levő mértani mintás díszes mozaik valamikor egy 

nyitott fürdőkomplexum padlózata volt.  

 
4. ábra. Római kori mozaik geometriai alakzatokkal, Törökország, Antalya tartomány. 

Bizánc kifinomult művészete számára a görög formák, biztos ihletet jelentettek. Ezek 

könnyen fellelhetőek úgy az építészetben, mint a díszítőművészet bármelyik ágában. Itt is 

gyakran találkozunk geometriai elemekkel. Bizánc legszebb és talán a legismertebb máig is 

fennmaradt épülete, a Szent Bölcsesség temploma, is őriz görög elemeket, itt is látható a már 

említett meandervonal (5. ábra). 

Hagia Sophia

 
5. ábra. Konstantinápoly, Szent Szófia templom. 
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A román korban a kompozíciót egyszerű geometrikus elképzelések szerint tagolják. A 

stílus jellemzője a szimmetria és a kiegyensúlyozottság, a különböző geometrikus 

motívumok. Fő ismertetőjegye a kocka, és köríves elemekből álló motívumok alkalmazása: 

 
6. ábra. Román kori geometriai motívumokkal díszített durván ácsolt láda. 

A gótikus építészetet nem lehet elszakítani a geometriától. A gótikus geometria elvei a 

XIII. századra meglehetősen kifejlődtek, a XIV. századra már zárt rendszert alkotnak. 

Villarde de Honnecourt (1200-1270) a középkori Európa egyik legnagyobb építésze. 

Hírnevét az általa megálmodott és létrehozott épületeken kívül annak is köszönheti, hogy a 

fennmaradt vázlatfüzete által betekintést nyerhetünk a XIII. század, a gótika lélegzetelállító 

építészetébe. Fennmaradt egy 33 pergamenből álló vázlatgyűjteménye, mely több mint 250 

rajzát őrizte meg. Találunk köztük számos épülettervet, épületrajzot (7. ábra). 

 
7. ábra. V. de Honnecourt, a Reims-i katedrális. 

A renaissance korszakában gyakran használták az arabeszket, mint díszítőmotívumot, mely 

gazdagon alkalmazta a geometriai formákat. Ebben az időben az arabeszkekre jellemző a 

szimmetria (8. ábra). Az arabeszket a hagyomány szerint Rafaello fedezte fel Rómában a 

romok között. Giuliano Romano, Rafaello és ezek tanítványai a leghíresebb arabeszkek 

alkotói. Ezek a vatikáni galériák és loggiák.  
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8. ábra. Renaissance arabeszk, Velence. 

A barokk kor egyik jellemzője a kert, amit mértani kertnek is neveztek. A kertet barokk 

stílusban, geometrikus formákkal alakították ki (9. ábra). Geometrikus kerttervek születtek, 

szimmetrikus növénykiültetésekkel. A kertek alaprajzi képét körök, négyzetek, három, hat, 

vagy nyolcszögek uralták. A díszítmények is többnyire geometrikus szerkesztésűek. Talán a 

leghíresebb barokk kert az 1503-ban Bramante által II. Gyula pápa számára tervezett Cortile 

del Belvedere. 

 
9. ábra. Geometrikus elrendezésű barokk kert. 

André le Notre (1613-1700) a barokkot követő rokokó leghíresebb kerttervezője volt. A 

természeti környezetet geometrikus rendben alakító kertépítés legnagyobb mestere. Munkái 

közül a legjelentősebbek a Vaux-le-Vicomte és a Versailles-i kastély hatalmas kiterjedésű 

kertjei: 

 
10. ábra. Rokokó,  A. le Notre, a Versailles-i palota kertje. 
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A XX. század fordulóján a szecesszió áramlata, üde fuvallatként járta át a művészet 

minden ágát. A tömegformában, a felületek tagolásában, a belső terek kiképzésében, 

berendezésében, mindenütt jól áttekinthető geometriai rend uralkodik, de a mértani formák 

szabályosságát mindenütt oldja néhány finoman meghajlított vonal, vagy valamilyen 

mérlegelt aszimmetria. 

Az osztrák szecesszióban az ornamentikát hangsúlyozó formák mellett ott található a 

geometrikus absztrakcióra való törekvés, amelynek előfutára Otto Wagner, és fő képviselője 

Joseph Hoffman (1870-1956). A legmagasabb szintet ezen a téren talán Adolf Loos (1870-

1933) érte el. Az általa 1910-ben tervezett bécsi Steiner-ház már a modern építészet nyitánya 

is lehet (11 ábra). 

 
11. ábra. A. Loos, Steiner-ház, Bécs. 

Az osztrák szecesszió kimagasló egyénisége, Gustav Klimt (1862-1918) alkotásai mozaik 

hatású, nehéz arany és ezüst felületükkel, Bizáncra emlékeztetnek, de formailag a geometria 

felé hajlanak: 

                            
12. ábra G. Klimt, Adele Bloch Bauer, 1907.                13. ábra G. Klimt, A csók, 1908 

 

Az Art deco több különböző stílus ötvözeteként jött létre, a XX. század elején virágzó 

összes stílusirányzat jeleit felfedezhetjük benne (modernizmus, kubizmus, Bauhaus, futurista, 

art nouveau). Neve a francia Arts Decoratifs kifejezésből ered. Az egyenes vonalak és a 

geometriai tervezés jellemzi. Sokat merített az afrikai, az egyiptomi, az azték és a spanyol 
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világ művészetéből. A szecesszió geometrizált változata az art deco hűvös eleganciájával és 

gazdag dekorativitásával párosul. A geometrikus szigort fedezzük fel az art deco 

építészetében, mely teljes egészében átvette az acélvázas építkezés elveit. Az art deco 

mindenekelőtt a díszítésben mutatkozott meg. Jellegzetesen ilyen stílusú a Los Angeles-i City 

Hall vagy a New York-i Chrysler Building, melyeken észrevehetőek a geometrikus elemek: 

                                       
14. ábra. Los Angeles, City Hall.                                15. ábra. New York ,Chrysler  Building. 

Az art deco a dekoráció területén teremtett új irányzatot. René Lalique (1860-1945), az art 

deco geometrikus vonalait követve mesterien új szellemű üvegeket álmodott meg és hozott 

létre: 

 
16. ábra. R. Lalique, Szitakötőnő, üvegablak. 

A geometriához nagyon közel áll, sőt mondhatjuk szerves része az „op-art‖, vagy az 

optikai festészet. Erre az irányzatra az átlagos geometriai és matematikai törvények hatnak, s 
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ezek azt teszik lehetővé, hogy optikai hatásuk révén a mozgás, a vibrálás érzetét keltsék. Az 

op-art az alapvető mértani alakzatokat: négyzetet, kört, háromszöget használja. 

Az op-art legkiemelkedőbb képviselője Victor Vasarely, Vásárhelyi Győző (1906-1997), 

magyar származású művész. A mozgás és a fény segítségével eredeti optikai illúziót kelt, így 

a nézőt egy különleges, varázslatos világba vezeti: 

 
17. ábra. V. Vasarely, Kocka. 

 
18. ábra. V. Vasarely, Papírrepülő. 
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AZ EURÁZSIAI MŰVÉSZETEK ÉS A GEOMETRIA – 
RÉGÉSZETI LELETEGYÜTTESEKEN A HUN, A SZKÍTA ÉS 

A KÍNAI KIRÁLYSÍROKBAN 

Bérczi Szaniszló 
ELTE TTK Fizika Intézet, Budapest, bercziszani@caesar.elte.hu 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A Kárpát-medencében élő magyarság, térben óceántól óceánig, időben a távoli múltba 

tekintve, gazdag örökséget fedezhet föl Eurázsiában. Ez a gazdag örökség a régészeti 

leleteken gyűjthető össze. Honfoglaló Árpád népének művészete, a palmettás ornamentika 

ennek az örökségnek egy része. Írásunk geometriai alapokon szervezett, modern kifejezéssel 

etnomatematikai áttekintést nyújt az Eurázsiába nyúló rokon díszítőművészeti kapcsolatokról. 

Segítségül hív egy érdekes és fontos fogalmat: ez a fogalom a szimmetria, a minta geometriai 

rendezettségének a fogalma. 

BEVEZETÉS 

A honfoglaló Árpád népet megelőzően a Kárpát-medencében az avarok művészete egy 

másik jól ismert műveltségkör, amelyet gyakran a griffes-indás művészeti körnek is 

neveznek. Az avar kori régészeti leleteken igen gazdag kettősfríz szerkezetű intuitív 

matematika figyelhető meg. Az egyenes menti mintarendet képviselő frízeket bővítették az 

avarok kettősfrízekké: a szálakat megkettőzték. A kettősfrízeket továbbfejlesztve síkbeli 

geometriai szerkezeteket kapunk és ez a bővítés a síkmintázatok újabb területét kínálja a 

rokoni szálak fölismerésére. Ebben a körben is gazdag az eurázsiai hunok és a szkíták 

díszítőművészete. Különösen jellemző díszítőművészeti csoportot alkotnak az Altáj-Szaján 

vidéki és a Dél-orosz és Dél-ukrán sztyeppei királysírokban megfigyelhető összetett 

síkmintázatok. 

A díszítőművészetben a mintázatokon megfigyelhető rendezettség, az ehhez kapcsolódó 

geometriai leírás és az etnomatematikai következtetések segítségével, 2000-3000 évvel 

tekinthetünk vissza a honfoglalás kori díszítőművészet előzményeire. Ezzel azt is bemutatjuk, 

hogy az ősi eurázsiai díszítőművészet, ahová szerkezetkutató nyomozásunk elvezetett, az 

intuitív matematikának és az ősi népek etnomatematikájának egyik gazdag, és további 

föltárásra váró forrásterülete. 

HONFOGLALÓ ÁRPÁD NÉPÉNEK PALMETTÁS MŰVÉSZETE 

A díszítőművészet egy olyan ismeretkör, amely sok irányban tartalmaz műveltségi 

örökséget. Ebből többet kifejtett már a kutatás, azonban a matematikához is kapcsolható 

szerkezet ismeret nem a legföltártabb területek közé tartozik. E sorok szerzője 30 éve végez 

gyűjtést ezen a területen és az Eurázsiára kiterjedő kapcsolatkörnek ezt a díszítőművészeti és 

matematikai oldalát mutatja be ebben a fejezetben. 

A honfoglalás-kori műveltségkör régészeti anyaga volt az első, amelyen már László Gyula 

fölismert több díszítőművészet-szerveződési kapcsolatot [1]. A geometriai szerkezet 

vizsgálati módszere azon alapul, hogy ismétlődő, egybevágó elemek építik föl a díszítő 

mintákat. Ebben a díszítőmintázat szerkezete rokon az anyagtechnológiai eredetű 
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szerveződésekkel. Számos jól ismert ipari és műszaki alkotás is úgy készül, hogy ismétlődő 

elemeket összeerősítenek. De díszítőmintázatot létrehozó jelenség az emberi vagy állati 

mozgás is: a járás vagy a munkavégzés, amelyek lenyomatokat hagynak, az ujjak, a kéz vagy 

a láb lenyomatát. A testrészek kapcsolata kényszerfeltételt jelent a mintázat kialakulásánál 

(periodikus ismétlődést okoz). Például a járáskor keletkező emberi lábnyomok megjelennek a 

természettől elleshető mintázatok körében is. (1. ábra.) 

Az ornamentika olyan, geometrikus vonásokat is őrző díszítőművészeti alkotás, amelyet 

ismétlődő elemek építenek föl rendezett formában. Ennek a geometriai szerkezetnek a 

vizsgálata az ismétlődési szabályosságok alapján történik. A szabályosságokat ismétlő 

műveleteknek is nevezhetjük akkor, ha a minta elkészítését például az ember testrészeivel a 

fövenyen ismétlődő módon képzeljük el: egyetlen testrész típus lenyomatával (páros végtag 

esetén jobb és baloldali párjával váltakozva). A geometria törvényei szerint véges sok 

elrendezési lehetőség van arra, hogy egy megadott alakzattal - például egy szarvasaganccsal - 

rendezett mintázatot készítsünk egy szalagon. Dolgozatunkban az egyenes mentén és a síkon 

létrehozott mintázatokat tárgyaljuk. 

Először a szalagon (frízen) létrehozható mintákat mutatjuk be. Ezek, szabályosságukból 

eredően, egyszerűen leírhatók a szimmetria fogalmával, melynek segítségével az ismétlődés 

tulajdonságai tömören megfogalmazhatók. A szimmetria szabályokat, műveleti utasításokat 

jelent, melyek segítségével struktúrákat építhetünk föl ismétlődő, egybevágó elemekből. A 

szalagmintán szabályosan ismétlődő elemek sorakoznak egy egyenes mentén. A minta 

geometriai rendje nem függ az ismétlődő díszítő mintától. A szalagminták geometria 

elrendezéseit különböző típusokba soroljuk. E típusokat azon műveletek alapján lehet 

megalkotni, amelyekkel az egyenes menti mintázat önmagára leképezhető. E műveletek 

alkotják a mintatípus szimmetriáját. 

A mintaépítés egyik szemléletes formája, ha „lépésenként‖ hozzuk létre őket. Kiindulunk 

az első mintából és egy-egy újabb mintaépítő lépés során mindig csak a már elkészült utolsó 

elem melletti újabb elemet "keletkeztetjük" (akár egy bélyegzővel). Az ilyen mintaépítésre azt 

mondhatjuk, hogy szomszédsági művelettel épült. Ennek során a szimmetria-művelet egy 

"szomszédsági művelet". A szomszédsági művelet a sík négyféle egybevágósági 

transzformációja lehet: eltolás, tükrözés, forgatás, csúsztatva tükrözés, valamint lehet ezek 

kombinációja is, ha két egymás utáni szomszédsági művelet váltakozik (1. ábra). 

 

 
 

1. ábra. A felső négysoros rajzon a szomszédsági művelettel készülő négy alapfríz 

megépítésének fázisait ábrázoltuk. Alul látható a szomszédsági művelettel megépült öt 

egyenes menti mintacsoport két különböző mintázattal (baloldalon a Szeged-kundombi 

övforgó-levelével, jobbra pedig egy csomóval). 
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A szomszédsági műveletek említett négy lehetőségével négy egyszerű és egy összetett 

mintasort (öt egység-szalagot) kaphatunk. Közülük négyet a síknak csak egyféle 

egybevágósági művelete generálja, az ötödik, az mg típus pedig ezekből tevődik össze (1. 

ábra.). Az első típust az eltolás (transzláció) generálja, jele t (a transzláció szóból). A 

másodikat a tükrözés hozza létre, két párhuzamos, a fríz vonalára merőleges tükrözéspár, jele 

m (mirror = tükör, nemzetközi jelöléssel). A harmadikat a csúsztatva tükrözés generálja (jele 

g, a kristálytani megnevezéssel – angolul glide-reflection – összhangban; ezt megtaláljuk a 4. 

ábrán is). A negyedik alapfrízt a félfordulat műveletek ismétlése hozza létre, a félfordulat jele 

2 - illeszkedve a kristálytani jelölésrendszerhez. Az ötödik alapfríz összetett, mert kétféle 

mozgás generálja: egy fél fordulat és a frízsávra merőleges tengelyű tükrözés, jele mg, (itt a 

Schattschneider - Senechal-féle rövidített jelöléseket használjuk.) A fríztípusokat bemutató 

ábrán fölsoroljuk az öt egyenes menti mintázattípust a műveletével, egy-egy természeti 

alakzatrendszerével és díszítősorával, amely a honfoglalás kori díszítőművészetben 

megtalálható (1. ábra) 

A honfoglalás kori régészet alkotásain azonban nem ezek az egyszerű fríz minták 

uralkodnak. A honfoglalás kori díszítőművészet legkiemelkedőbb alkotásai a tarsolylemezek. 

Szimmetriajegyekkel történő leírásukhoz azonban még egy lépcsőfokkal meg kell 

ismerkednünk: a kettősfrízekkel. A kettősfrízek esetén a szalagmintázatokat nagyobb 

egységbe építjük össze: megkettőzzük. Bár ezek gazdag régészeti anyaga az avarkorra 

jellemző, a mintaépítés sorrendjét követjük és a tarsolylemezekhez vivő úton ezeket is 

létrehozzuk. A kettős frízek (kettős szalagok) két, egymás mellett párhuzamosan elhelyezkedő 

(már tárgyalt) szalag-típusból építhetők föl. A lehetséges változatok mintakészletét a 

következő módon hozhatjuk létre. A minta megalkotása céljából tekintsük a kettős szalagokat 

két különálló szalagból, vagyis két szál "óriásmolekulából" (mintamolekulából) összetettnek. 

  

2. ábra. A kettős frízek alapmintázatai táblázatosan elrendezve. A lefelé futó szálakat a sík 

egybevágósági transzformációi: eltolás, tükrözés, forgatás, csúsztatva tükrözés, valamint a 

jobb szélső oszlopban ezek kombinációi szervezik. Oldalirányban (vízszintesen) a kettőzést 

ezek közül négy egybevágósági művelet végezhet; betűjelével a t, a g, az m és a 2. Az Észak-

Kínából a Kr. e. 5. - 6. századból származó bronztőr tokját borító áttört díszítés (barna, jobb 

szélen) geometriai szerkezete (narancsszínű). Összehasonlító párjaként Kárpát-medencéből 

való párhuzamot mutatunk be Tiszafüred-Majorosról a 1142. sz. sírból (sárga színű ábra). 

Az előbb már tárgyalt egységszalagokat (=alapfrízeket) helyezzük el úgy, hogy 

függőlegesen álljanak (2. ábra.) A rajtuk látható elemek ismétlését a szalagsáv irányában 
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(tehát az ábrán függőlegesen) ható művelet sokszorozta meg (láttuk eltolás, tükrözés, 

félfordulat, csúsztatva tükrözés ezek). Ezeknek az alapfrízeknek a megkettőzéséhez 

ugyanezeket az egybevágósági transzformációit használjuk föl, de most az alapfríz irányára 

merőleges irányban (tehát ezek most vízszintes irányban képeznek szomszédot az egyes 

egybevágó elemek mellé). A négyféle egybevágósággal négyféle módon fogunk szalagot 

kettőzni. 

Kettősszalag-mintának (kettőzött fríznek) nevezzük az egységszalagra (alapfrízre) 

merőleges irányban ható szimmetriaművelettel (egybevágósággal) megkettőzött 

egységszalagokat. Az egység-szalagra merőleges irányban a négyféle egybevágóság 

bármelyikével létrehozhatunk kettős frízt, ezért az öt egység-szalagból a négyféle 

egybevágósággal összesen 20-féle kettőzött frízt állíthatunk elő (2. ábra.). Ez lesz a kettős 

frízek osztályozásának az alapkészlete. 

A harmadik lépés az, amikor majd kiterjesztjük a mintaépítést az egész síkra. Láthatjuk 

tehát, hogy a mintaépítésben olyan logikai sorrend szerint haladunk, amely egyúttal össze is 

kapcsol néhány tipikus művészeti alkotást. Összefoglaló ábránkkal (3. ábra.) fölvázoljuk a 

honfoglaló magyarok díszítőművészetének díszítő szerkezetformáló lépéseit. Az Árpád kori 

honfoglaló magyarok díszítőművészetének leggyakoribb mintaeleme, a palmetta, az életfa 

mítoszra utal. A palmetta leggyakrabban kétféle mintaképletben (mintamolekulában) 

figyelhető meg a honfoglalás kori leletekben (3. ábra): egy-egy jobbra, valamint balra néző 

pálmalevélből álló levél páros, ill. a megkettőzött mintasor felét alkotó g típusú szalag 

formájában. Ilyen mintamolekulák öv- vagy szablyaveretként a leggyakoribbak, és 

szíjvégeken, nyereg- és íjtegez-csontfaragványokon is előfordulnak [1]. A mintafejlődési 

sorozat a g -> m-g -> cm díszítésű felületeken látható. A sorozat a tarsolylemezeken 

megfigyelhető hálózatos mintákkal zárul. Megfigyelhető azonban még összetettebbé válása 

akkor, ha a hálózat üregeibe másféle szerkezeti rendet követő síkminta-rácsot illesztünk. Ilyen 

összetett síkminták is gazdagon fordulnak elő a sztyeppei művészetben, a hun-szkíta 

korszakban [2]. (A palmettás díszítő motívum mellett a díszítés szerkezete is tovább él és 

megtalálható a románkori építészeti elemeken.) 

 
3. ábra. Az Árpád kori honfoglaló magyarok díszítőművészetének mintaépítési szerkezeti 

rendszere. Az egyre összetettebb formájú mintaszerveződés kiindulása egy g típusú fríz vagy 

egy megkettőzött palmetta-elem. A „lábnyom-szerinti‖ g fríznek a tükrözéssel megkettőzött 

m-g változata is előfordul. A kettősfríz szíjvégeken, nyereg- és íjtegez-csontfaragványokon 

fordul elő. A kettőzést folytatva a tarsolylemezek síkra kiterjedő cm mintázatához jutunk [1], 

majd e mintázatok egyedi megfogalmazása figyelhető meg (az alsó sorban, a szíjvégen és a 

tarsolylemezen). Egy másik fejlődési fázis is megfigyelhető a mintaképzésben. A hálózat, és a 

benne helyet foglaló „pontszerű‖ minta rácsa szétválhat, és e kétféle mintázat másféle 

szerkezetű lehet. Példaként a Gyulafehérvári Székesegyház déli kapujának oszlopán látható 

összetett síkszimmetria mintázatot mutatjuk be [2]. 
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Az Árpád kori honfoglaló magyarok díszítőművészetének legismertebb képviselője a 

tarsolylemez. Gyakori köztük a cm díszítésű felület (ezt a síkmintázati típust később 

ismertetjük részletesen). A bemutatott fejlődési sorozat (3. ábra.) végén a jelzett szerveződési 

rendet már csak "fogalmazási keretnek" tekintő, a szimmetriát is megsértő díszítésekkel zárul.  

HONFOGLALÓ AVAROK MŰVÉSZETE – GRIFFES-INDÁS MŰVÉSZETI KÖR 

Az avar-kori griffes-indásnak is nevezett műveltségkör régészeti leleteinek egy fontos 

része a bronzból öntött szíjvég (4. ábra). E szíjvégeket gyakran díszítik kettős frízek (kettős 

szalagok). Ezek két, egymás mellett párhuzamosan elhelyezkedő (már tárgyalt) szalag-

típusból építhetők fel, melyek készletét a 2. ábrán mutattuk be. A kettős szalagú frízek típusai 

közül több előfordul a griffes-indás avar kori díszítőművészetben régészeti leleteken. Érdemes 

itt megemlíteni, hogy kettősszalag-mintákban a kelta művészet is igen gazdag [3].  

 
4. ábra. Avar kori griffes indás szíjvégek között gyakori a kettősfríz mintázatú (itt 5 is 

előfordul).  

A avar-kori griffes-indás szíjvégeken a leggyakrabban az m-t és m-m típusok mellett még 

az m-g, az m-2, az m-mg, a 2-2, a 2-g és a t-2 típusokra találtam eddig példákat [3]. Az öt 

egységszalag (=alapfríz) szerkezethez tartozó mintázatok előfordulásait a természeti formák 

követésének is vélhetjük a díszítőművészetben. Az összetettebb kettős szalagú szerveződések 

azonban a kézműves mesterek fejlesztései, ezért ezeket intuitív matematikai felfedezéseknek 

tekintjük. Ezek a geometriai fölismerések a műveltségi közösségben a használati tárgyakon 

ismételten megjelennek, öröklődnek, ezért használatuk a közösségek jellemző vonása lehet. 

Az öt egységszalag (alapfríz) a húsz kettőzött-szalagú frízzel együtt olyan alapkészletet 

formál, amely háttere és összehasonlító bázisa lehet a különféle műveltségi közösségek 

díszítőművészetének, e művészetek geometriai, struktúraszerveződési oldalának. Mindeme 

fölismerések az eurázsiai etnomatematika vizsgálati lehetőségeit is gyarapítják és a 

kettősfrízek készletére alapozva gyakorisági elemzéseket is végezhetünk [3]. 

A kettősfrízek egy része szövéstechnológiai eredetű. Ez a kapcsolat átvezet egy újabb 

díszítőszerkezeti típus vizsgálatához. Ez a 17 síkbeli szimmetriacsoport alapmintázata. 

Ahogyan a frízekhez, úgy a síkbeli mintázatokhoz is számos természeti és technológiai 

eredetű alakzatrendszer példát figyelhetünk meg: Ilyenek a cm - madártollazat, p6m - 

méhsejt, pmg - állatbőr-illesztés (a budapesti Néprajzi Múzeum Nyugat-Szibériai Kiállításán), 

cmm - hüllőbőr-mintázat, pgg - drótkerítésfonat, p4g - egyszerű szövet (vászonkötés), p6 és 

p4 - láncingek szemkapcsolása, pmg - hurkolás mintázata, pgg - parkettamintázat vagy 

sávolykötésű szövet [3].  
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5. ábra. A 17 síkszimmetria mintázat csontváza. Ezek közül a bal oldali blokkot alkotó kilenc 

típus szőhető meg az alapfrízekből, ahogyan ezt az 1. táblázatban bemutatjuk. Jobbra egy 

honfoglalás kori tarsolylemezt láthatunk Eperjeskéről, a Felső-Tisza vidékről, melynek 

szerkezete cm.  

HUN-SZKÍTA MŰVÉSZET: ÖSSZETETT SÍKMINTÁZAT KIRÁLYSÍROKBAN 

Az alapfrízek megkettőzését első lépésnek tekinthetjük az alapfríz-szerveződések teljes 

síkra történő kiterjesztésében. A síkon lehetséges négyféle egybevágóság mindegyikével 

megkezdett kiterjesztést folytathatjuk a kiindulási alapfrízekre merőleges irányban. Így olyan 

alakzatrendszerekhez jutunk (5. ábra), amelyek - képletesen fogalmazva - az alapfrízekből 

vannak szőve. 

A kettősfrízek szervezésénél már használt 2. ábrához hasonlóan mátrixelrendezésben 

mutatjuk be az alapfrízek szövésénél nyert tapétatípusokat (1. táblázat). (A síkszimmetria 

mintázatok típusait tapétacsoportoknak is nevezik.) Az oszlopok (kiindulási egység-szalagok) 

és sorok (a kiindulási egység-szalagokra merőleges irányban generált szalagok) 

metszéspontjában elhelyezkedő mátrixelemek a kristálytani jelöléssel adják meg a két 

szalagminta "szöveteként" előállt síkbeli minta-szerveződést. Az így létrehozott húsz eset 

között több egyezőt találtunk, hiszen a mátrix (még befejezetlen formájában) a főátlóra 

szimmetrikus. Ha kiegészítjük e mátrixot egy olyan utolsó sorral, amelyben az egység-

szalagra merőleges szervezőműveletek az mg típusra jellemzően fél fordulat és tükrözés 

váltakozásával építik tovább a síkra kiterjedő egység-szalagot, akkor egy négyzetes 

szimmetrikus mátrixhoz jutunk (1. táblázat). E táblázatban három olyan szerveződés fordul 

elő (az X-esetek), amely már nem ismétlődő elemeivel alkot tapétacsoportot, hanem az 

azokból összeálló kettes vagy négyes molekulákból. 

Az eurázsiai hunok díszítőművészetében, a Noin Ulában föltárt fejedelmi sírokban az 

egyszerű síkbeli mintázatoknál összetettebb szerkezetek fordulnak elő. (6. 7. és 8. ábra) 

Ezeket a már megismert síkszimmetria-mintázatokból vezethetjük le, mert rajtuk két 

független mintázat összetételét figyelhetjük meg. Az ilyen típusokat a Curie-elvet 1894-ben 

megfogalmazó francia fizikusról Curie-típusúnak neveztük el [2].  

A síkbeli összetett mintázatokon a következőt értjük. Olyan az egész síkra kiterjedő 

díszítőmintázat (alakzatrendszer) ez, amely szétválasztható két, szintén az egész síkra 

kiterjedő alakzatrendszerre. Ha szétválasztható, akkor persze ezekből össze is illeszthető. 

Ezeken az összetett mintázatokon tehát egyszerre van jelen legalább kétféle alakzatcsoport. 

Ezek olyan alrendszerei (almintázatai) az egész mintázatnak, amelyek megkülönböztethetők 

akár a színükkel, akár a belső összekapcsolódásuk módjával. Leggyakoribb például az az eset, 

amikor az egyik almintázat hálózatot képez, míg a másik almintázat a hálóban elhelyezkedő, 
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vagy a sakktábla „fehér‖ mezőin található (a rácsrendre mindig illeszkedő) figurákból áll. (Az 

első példát erre a 3. ábrán mutattuk be a gyulafehérvári székesegyház kapuoszlopán.) 

 

1. táblázat. A kettősfrízek és a megszőhető síkmintázatok közötti kapcsolat. 
 

Szimmetria 

típus (síkbeli) 

 

Kettősfríz 

 Oszlopirány fríztípusok szövik meg a síkmintát  

 Egység-szalag 

minták 
t G M 2 mg 

transzláció 

(eltolás) 
t                p1 

t-t 

               pg 

t-g 

             pm 

t-m 

              p2 

t-2 

           pmg 

t-mg 

csúsztatva 

tükrözés 
g                pg 

g-t 

            pgg 

g-g 

             cm 

g-m 

            pgg 

g-2 

      g X mg 

g-mg 

Tükrözés m              pm 

m-t 

             cm 

m-g 

          pmm 

m-m 

           pmg 

m-2 

          cmm 

m-mg 

félfordulat 2               p2 

2-t 

            pgg 

2-g 

           pmg 

2-m 

              p2 

2-2 

      2 X mg 

2-mg 

félfordulat +  

tükrözés 
mg            pmg 

 

      g X mg 

 

          cmm 

 

       2 X mg 

 

   mg X mg 

 
 

 
 

6. ábra. Összetett síkszimmetria mintázat Noin Ulából. A leggazdagabb komponens az alma 

vagy szív alakú rácsponti mintaelemet körülvevő háromágú virágokból bontakozik ki. Ezek 

p4m szerkezetet alkotnak. A belőlük kiinduló hullámzó indák cm szerkezetűek. A rácsrend 

üres mezőiben elhelyezkedő kígyócska és teknős figurák a jóval egyszerűbb p1 rendet 

képviselik. (Töredékből rekonstruált rajz.) 

7. ábra. Összetett síkszimmetria mintázat Noin Ulából, réteges szerkezettel bemutatva. Az 

ábra minden emeletén egy-egy tiszta mintázat típust mutatunk be. Ezek azonban a teljes 

mintázat szétszedett alrendszerei. Legfölül a leggazdagabb komponens, a rácsponti almák 

rácsrendje. Alatta van az alma mintaelemet körülvevő háromágú virágokból kibontakozó p4m 

szerkezet. Alatta a hullámzó indák cm szerkezetű rendje s a rácsrend üres mezőiben 

elhelyezkedő kígyócska és teknős figurák p1 rendje. 

A Noin Ulai királysírokban még több más mintázatot is találunk, melyek között további 

összetett is előfordul, melyet más helyen ismertettünk.  
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AZ ETNOMATEMATIKA EGYIK FORRÁSTERÜLETE AZ ŐSI EURÁZSIAI 

DÍSZÍTŐMŰVÉSZET 

A sztyeppén élt rokonnépek hagyatéka gazdagon tartalmazza a matematikai szerkezet 

sokféle, mégis rendszerbe foglalható építkezését. A régészeti leletekről kigyűjthető az a 

fölismerés, hogy a mintázat-építés a frízektől a kettősfrízeken át a síkmintázatokig, majd az 

összetett síkmintázatokig terjed. Még azt is megfigyelhetjük, hogy a szerkesztés elve tovább 

él egyrészt az Árpád kori templomépítészetben, másrészt a kínaivá váló hunok kínai díszítő-

művészetében, ahol jádéból faragták ki az egykor bronzból öntött övcsatmintákat.  

 
 

8. ábra. Egy másik összetett síkszimmetria mintázat Noin Ulából. Itt is a leggazdagabb 

komponens a kereszt alakban elhelyezkedő négyszirmú virág, melyet négy, szív alakú (sárga 

színű) szirom vesz körül. Ezek p4m szerkezetet alkotnak. A belőlük kiinduló hullámzó 

(zöldes színű) indák pedig cmm szerkezetűek. A rácsrend üres mezőiben elhelyezkedő madár-

figurák, ill. a másik sávban látható keresztminták egyszerűbb p1 rendet képviselnek. (A 

régészeti lelet a mintázat töredékét mutatja csak, ábránk ennek alapján készült rekonstruált 

mintázat.) 

Megfigyelve az egyes díszítőminták geometriai szerkezetének (szimmetriájának) eurázsiai 

elterjedtségét láthattuk, hogy egyes szerkezeti rend képletek mellett maga a mintaépítő 

rendszer is végig megtalálható a honfoglalás előtti mintegy két évezred sztyeppei 

díszítőművészetének ornamentikájában. A motívumkincs rokonságát már korábban 

megállapították [1]. Mostani fölismerésünk megerősíti azt a tényt, hogy honfoglaló Árpád 

népe az eurázsiai avar, hun és szkíta örökséget hozott magával és e körbe a mintázat 

szerkezetére vonatkozó etnomatematikai ismeretkincs is beletartozott. Ahogyan távoli 

rokonaink Kelet-Ázsiában, úgy mi is továbbfejlesztettük ezt a díszítő-matematikát a Kárpát-

medencében. A műveltségrétegződésnek ez a szelete megerősíti azt a meggyőződést, hogy az 

eurázsiai népek anyagát földolgozó szerkezeti adatbázis alapján lehet majd fokozatosan 

föltárni azt, hogy hogyan hatottak egymásra a műveltségek az etnomatematika egyik ágának, 

a díszítőművészeti ornamentális szerkezeteknek a területén.  
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AZ ARANYMETSZÉS AZ EURÓPAI FESTÉSZETBEN  

Stonawski Tamás 
Ecsedi Báthori István Gimnázium és Kollégium, Nagyecsed, stonawski@gmail.com, 

az ELTE Fizika Tanítása doktori program hallgatója 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Hitvallásuk szerint a matematika és a festészet sem adja alább: céljuk a világ felfedezése. 

Nem csoda hát, hogy rengeteg határfelület keletkezik kutatásaik révén. Ezen egyik érdekes 

határréteg az aranymetszés, amely nem csak matematikailag értelmezhető szerkesztési 

eljárások halmaza, de a valóság szépsége is bele van plántálva, amit a természetben is úton-

útfélen megfigyelhetünk a biológiai formációk arányaiban, de a képzőművészek is 

felhasználták és tökélyre fejlesztették a divina proportio szabályainak alkalmazását. 

Érdekesnek tűnhet, hogy egy alkotás azáltal válik természetessé, hogy gondosan 

megszerkesztett munka áll mögötte. A dolgozatomban bemutatom az aranymetszést, mint 

matematikai fogalmat, amellyel valószínűleg azoknak a művészeknek is tisztában kellett 

lenniük, akik felhasználták ezt az arányt a művészetükben, majd kiemelten az európai 

festőművészetből hozok elemző példákat a teljesség igénye nélkül. A képek elemzéséhez olyan 

rácshálókat készítettem számítógépes szoftver segítségével, melyek az aranymetszés arányait 

tartják, és ráhúzhatóak a képek digitális reprodukcióira. Ezzel pillanatok alatt előtűnik az 

aranymetszés jelenléte is a képeken… 

BEVEZETÉS 

„Az arányosságokat nemcsak a számokban, méretekben találjuk meg, de ott van 

mindenben, ami hat ránk, a hangokban, mozdulatokban, tájakban, időérzékelésünkben.”[1] 

Leonardo da Vinci  

Az aranymetszés szerint két részre osztott objektum kisebbik darabja úgy aránylik a 

nagyobbhoz, mint a nagyobb az egészhez. A keresett arányszámot Pheidias görög szobrász – 

aki a legtöbb munkájában használta az isteni arányt - kezdőbetűjéből Φ-vel (fi) szokták 

jelölni. A művészetekben való alkalmazásának elsődleges oka a triviális szimmetriától 

különböző kellemes hatást kiváltó szabályos „aszimmetria‖ keresése volt. Már korán 

észrevették, hogy az aranymetszéssel osztott objektumok - az arány ezen fogalmi ismerete 

nélkül is - harmonikus hatást keltenek a szemlélőben. Az európai festészetben, a kezdetektől 

fogva megjelenik az aranymetszés esztétikája. 

SZERKESZTÉSEK ÉS EGYENLETEK 

Az aranymetszés első írásban fennmaradt megfogalmazását Eukleidész (i.e. 300 körül) 

Elemek II. könyve 11. tételében találhatjuk meg: 

„Osszunk úgy ketté egy adott szakaszt, hogy a teljes szakasz és az egyik rész által közrefogott 

téglalap egyenlő legyen a másik részre emelt négyzettel!‖[2] 
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1. ábra. Eukleidész fenti tételének megoldott vázlata. 

Eukleidész eme tételének a megoldásában az FC szakaszt az A pont az aranymetszés 

arányában osztja. Az írásos dokumentum mellett mégis okunk van feltételezni, hogy már 

jóval korábban ismerték és alkalmazták az aranymetszés arányát. Egyik szemléletes példa erre 

az athéni Parthenon is, ami Pheidias vezetésével épült i.e. 438-ban. 

 

2. ábra. A Parthenon homlokzata többszörösen tartalmazza az aranymetszés arányát. 

A mai nyelvhasználattal így fogalmazhatjuk meg az aranymetszést: Egy két részre osztott 

objektum kisebbik darabja úgy aránylik a nagyobbhoz, mint a nagyobb az egészhez. 

 

3. ábra. Egy szakasz aranymetszésben való kettéosztása. 

Ha az aranymetszés definícióját alkalmazzuk a 3. ábrán látható jelölésekre az (1) 

egyenletet kapjuk, amit átrendezve a (2) másodfokú egyenlet pozitív (3) gyökéhez jutunk. 

 
a− x
x

=
x

a  (1) 
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 (ax)
2

−
a

x
− 1= 0  (2) 

 1,618
2

5+1
=

x

a
=Φ   (3) 

Egy adott szakasz aranymetszés szerinti felosztásának számos szerkesztési eljárása ismert. 

Egyik érdekes, de nem a legegyszerűbb ilyen szerkesztés a szabályos tízszög szerkesztésére 

épül, miszerint egy adott r sugarú körbe rajzolt a oldalú szabályos tízszögre minden esetben 

érvényes az r/a=Φ összefüggés. 

SZÉPSÉG VAGY SZÖRNYETEG? 

A reneszánsz az ókori felfedezéseket összefoglalta és továbbfejlesztette. A kor 

meghatározó írása az aranymetszéssel kapcsolatban Fra Luca Bartolomeo de Pacioli (1445 – 

1514) olasz matematikus és ferences szerzetes De divina proportione munkája volt. A 

könyvben az aranymetszés fogalmával, szerkesztési eljárásaival, illetve épületekben való 

alkalmazásával foglalkozik, e mellett a perspektíva törvényeinek festészetben való 

használatára is kitér. Az illusztrációkat Leonardo da Vinci készítette, aki matematika leckéket 

is vett későbbi barátjától Paciolitól. Leonardo e munkája mellett kezdte Platónt és Eukleidészt 

tanulmányozni, szerkesztő eszközöket és eljárásokat valósított meg, illetve Vitruvius: De 

Architectura munkáját is górcsöve alá vette [1]. 

 

4. ábra. Lenardo Vitruvius-tanulmányának aranymetszéssel kiegészített képe  

Leonardo tudatosan alkalmazta az aranymetszést az alkotásaiban, ő volt az, aki először 

állította, hogy az ember csontjait tekintve Φ arányú építőkövekből áll. A gyakorlati igazolást 

Adolph Zeising (1810–1876) Aus experimenteller �sthetik (A kísérleti esztétikából) című 

műben publikálja nagyszámú embercsoporton végzett mérésekből. 

Az embereken végzett kísérlet is azt mutatta, hogy minél kevésbé tér el az egyed az 

aranymetszés arányától, annál vonzóbbnak, szebbnek tűnik. A modern szépségversenyeken 

egy többtagú zsűri dönti el, kit tartanak a legszebbnek a beválasztott versenyzők közül, ami 

kétségtelenül szubjektív. Néhány szépség arcát objektíven megvizsgálva (alakjuknál szintén) 

csakugyan előtűnik az aranymetszés szigorú jelenléte (5.ábra). 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Adolph_Zeising&action=edit&redlink=1
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5. ábra. Balról jobbra: Marilyn Monroe filmsztár, Dammak Jázmin, Miss Universe Hungary 

2008, Angelina Jolie filmsztár. A homlokvonal, szem és száj az aranymetszés arányában 

helyezkedik el a szépségek arcain. 

Vannak személyek, akiket szebbnek látunk a valóságban, mint a fényképen, ami érthető, 

hiszen a szépség fogalmához nemcsak vizuális állóképet rendelhetünk. A mozgás során az arc 

arányai is változnak, ezáltal előnyösebb pozíciók sorozatát is leképezheti egy beszélgetés 

során. Vannak olyan személyek is, akik nem a kinézetük miatt vívták ki a figyelmünket 

(6.ábra). 

 
6. ábra. Albert Einstein, Fizikai Nobel-díj, 1921. Látható, hogy a hosszabb orrésze, és lefelé 

görbülő szemek miatt nem követi az arc az aránymetszés arányait (baloldalon). A jobb oldali 

fotón az aranymetszésre korrigált arc látható. 

A SZIMMETRIA MEGBONTÁSA A FESTÉSZETBEN  

A természet idegenkedik a tökéletes szimmetriától. Valószínű, hogy az egyedek könnyebb 

megkülönböztetésében is szerepe lehetett. Az egyedek szimmetriától való kisebb eltérése 

kellemes, nagyobb eltérése kellemetlen hatást vált ki a szemlélőből. Az arcunk sem 
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tökéletesen szimmetrikus. Erről egyszerűen úgy is meggyőződhetünk, ha egy frontálisan 

lefényképezett arc függőleges tengelyére tükröt helyezünk, így megduplázhatjuk a jobb és bal 

profilunkat is, ami láthatóan különbözőek egymástól. 

Egy festmény szerkezete szigorú törvényeknek van alávetve. „Hova helyezzük az alakokat, 

a legfontosabb eseményt, a horizontvonalat? „- hogy csak néhányat említsünk abból a sor 

kérdésből, amelyet a tervezés, szerkesztés fázisában lévő alkotó tesz fel magának munkája 

során. 

Persze behatóan nem minden festő foglalkozott matematikával, de a geometriai 

szerkesztések a perspektíva, főleg korai alkotói szakaszaikban, közel álltak hozzájuk. 

 
7. ábra. F. Boucher (1703-1770): Diana fürdője. Diana feje a jobb és felső aranymetsző pontra 

esik. A jobb oldali függőleges tengely alappontjából indulnak ki a képszerkesztési vonalak, 

amelyek szintén az aranymetszést követik. 

Az aranymetszés festészetben való alkalmazásának elsődleges oka a triviális szimmetriától 

különböző kellemes hatást kiváltó szabályos „aszimmetria‖ keresése volt. Már korán 

észrevették, hogy az aranymetszéssel osztott objektumok - az arány e fogalmi ismerete nélkül 

is - harmonikus hatást keltenek a szemlélőben.  
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8. ábra. Wágner Sándor (1838-1919): Dugovics Titusz. A főszereplő magyar hős és a színben 

kiemelt török katona az aranymetszés tengelyén helyezkedik el. 

 

9. ábra. Csontváry Kosztka Tivadar (1853-1919): A magányos cédrus (balra), Önarckép 

(1900) (jobbra). A fa tengelye a jobb oldali aranymetszés tengelyére esik, az önarcképen az 

arc elhelyezése is az isteni arányt követi [3].  
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10. ábra. Csók István (1865–1961): A tavasz ébredése (1900). A fiatal férfi tekintete a virágos 

kosáron nyugszik, ami éppen aranymetszésben található. A fiatal nő a virágzó ágakat 

szemléli, úgymond kinéz a képből. A néző tekintete végigfutja a képet, majd a férfi arcát 

követően a virágkosáron megpihen [4].  

 

A HORIZONTVONAL PROBLÉMÁJA  

Habár a horizontvonal tetszőlegesen helyezhető el egy képen, mégis a tájképfestészetben 

elterjedt az alsó harmadoló pontnál való választása. Ez a választás előnyös, hiszen az egyszerű 

szimmetria helyett egy harmonikusabb szimmetriát kapunk, nő a térhatás, a stabilizáció. 

Hátránya viszont, hogy a felső 2/3-ad részben pl. nyílt térben erőteljes felhőábrázolás 

elvonhatja a figyelmet a központi témáról (11. ábra). Ha viszont nem harmadoló pontot, 

hanem a Φ arányt választjuk meg a horizontvonal szerkesztéséhez, a téma ismét súlyosabbá 

válik, és egyfajta harmonikus érzetet is kelt. 

  
11. ábra. C. Monet [5], (1840-1926): La Manneporte (1883) (balra), G. Courbet: The Stormy 

Sea (jobbra). A viharos tenger, mint központi téma mindkét képen igényli a horizontvonal 

megemelését az aranymetszés felé, így hangsúlyosabbá válik a víztömeg mindent átütő, 

hatalmas ereje. 
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A MEGBONTHATATLAN HARMÓNIA KERESÉSE AZ ABSZTRAKT 

MŰVÉSZETBEN. A GEOMETRIKUS ABSZTAKCIÓ 

A futurizmus geometriai irányú továbbfejlesztői a holland "De Stijl" folyóirat köré 

tömörültek. A csoport vezető egyénisége Pieter Cornelis Mondrian (1872-1944) volt, aki 

szerint a festészet csak akkor szólhat mindenkihez, ha kerüli az egyedi alakokat, helyette 

függőleges és vízszintes vonalakat, négyszögeket használ, amely csak általános érvényű 

arányokat, így az aranymetszés arányát tartalmazhatja. 

 

12. ábra. P. Mondrian: Kompozíciók. A képen a tudatos szerkesztés elemeit láthatjuk. 

KÖVETKEZTETÉSEK LEVONÁSA 

A dolgozatban megismerkedhettünk az aranymetszés egyszerű algebrájával és 

megszerkeszthetőségével. A szépség és harmónia „képletei‖ is ebben az arányba vannak 

kódolva. Tetten érhetjük a festők átgondolt munkáiban vagy ösztönösen megtalált arányaiban. 

A művészet viszont nem elégszik meg pusztán az aranymetszés analízisével: újraalkot 

letisztult formákat, hogy visszahasson az őt létrehozó világra. 

 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Köszönöm témavezetőmnek, Juhász Andrásnak a segítségét. 

IRODALOMJEGYZÉK 

1. R. Friedenthal: Leonardo, Gondolat Budapest 1975. 

2. Euklidész: Elemek, ford. Mayer Gyula, Gondolat 1983.  

3. L. Németh: Csontváry, Éditions Corvina, Budapest 1971. 

4. Stonawski Andrea: Aranymetszés a festészetben, szakdolgozat, 2009. 

5. K. Sagner-Düchting: Monet, Tashen 1993. 



Művészet és matematika 

97 

BOLYAI-GEOMETRIA OKTATÁSA A MŰVÉSZET NYELVÉN 

Oláh-Gál Róbert 
Sapientia Egyetem, Gazdaság- és Humántudományok Kar, Csíkszereda, 

olahgalrobert@sapientia.siculorum.ro 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Írásunkban Kovács Attila művészetének bemutatásával egy analógiát szeretnénk adni, egy új, 

más világ teremtésére. Kovács Attila, jelenleg Budapesten élő, de 25 évet Németországban 

kiteljesedő képzőművész „új más világa” egy kicsit hasonló ahhoz a paradigmaváltáshoz, 

melyet Bolyai János is megteremtett a Tér Tudományával. 

BEVEZETÉS 

Néhány szót Kovács Attila életpályájáról: 1938-ban született Budapesten. Édesapja 

autodidakta művész, a háború után építész, de fia művészi pályára állításában meghatározó 

szerepe volt. 

 
1. ábra. Koordináció PLP3-II-1973-76. 

Kovács Attila jól emlékszik a második világháború borzalmaira, az 1944-es német 

megszállásra, majd a vörös terrorra. Emlékszik a sztahanovista versenyekre és művészet 

meghasonlására. Szülőháza, Práter utca 4, csak 50 méterre volt a felkelés katonai 

központjától. „Ott voltam, amikor a nagy Sztálin szobrot ledöntötték, és amikor elfoglalták a 

rádió épületét‖, meséli Kovács. De ma sem tudja elfelejteni azt a pillanatot, amikor egy 

közvetlenül ráirányított T-34-es szovjet tank csövébe nézett: „én csak álltam ott, nem tudom 

meddig, időérzékemet elveszítve, mintha örökké tartott volna. De a tank nem lőtt, hanem újra 

egyenesre irányította a csövét, elindult és néhány másodperc múlva nagyot lőtt a József körút 

másik oldala felé.‖ 
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2. ábra. Vonatkoztatási rendszer A4-B5-1973-76 

négy meta-vonal pozíciófüggőségben, 1980-85 

Kovács Attila 1957-ben elvégzett egy Építőipari Technikumot, majd egy állami építészeti 

tervező irodában technikusként dolgozott. 1958-ban felvételt nyert az Iparművészeti 

Főiskolára, de az ott tanítottak ellentétesek voltak művészeti elképzeléseivel. Ennek 

művészeti értelemben hangot is adott, és így kidobták a főiskoláról. Ezután újra az építészeti 

irodában dolgozott, amikor is a rektor megszánta, és folytathatta az 1963/64-es tanévet, majd 

államvizsgával lezárhatta tanulmányait. 1964-ben Nyugat-Németországba emigrált. 1965–70 

között, Stuttgartban az Állami Képzőművészeti Akadémián a festőszakot is elvégezte. 1969-

ben Max Bense ajánlására Stuttgartban megrendezik első egyéni kiállítását, ez után pedig a 

nemzetközi művészi világ felfigyel az „átalakuló plasztikusság‖, a „művészet és matematika‖ 

által körülírható univerzumára. 37 közgyűjtemény őrzi műveit a New Yorktól Bécsig és 

Amsterdamtól Tel Avivig, jelenleg éppen a 65. egyéni kiállítása látható Nürnbergben. Még 

csak annyit, hogy a Pécsi Janus Pannonius Egyetemen doktorált 2001-ben, és 2004-ben 

habilitált a Magyar Képzőművészeti Egyetemen.  

MŰVÉSZETE 

 

3. ábra. „Vonatkoztatási rendszer + metanégyzet 1‖. 
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Nehéz dolog Kovács Attila új, más világát bemutatni. Egy kis vallástörténeti allegóriával 

példáznánk. Az ókori zsidó vallás nem engedte a faragott bálványokat, figuratív ábrázolást. 

Eleinte az őskereszténység is szimbólumokkal élt, és csak később nyúltak a képi, és a 

természethű ábrázoláshoz. Az iszlám is tiltja a figuratív ábrázolást, és csak a geometriai, 

absztrakt formákat engedélyezi. Ugyanis egy mély, és szerintünk logikus filozófia szerint, 

hogyan ábrázoljuk a Mindenhatót? Hogyan ábrázoljuk a teremtés misztériumát? Csakis 

mértani formákkal. És ez valahol a platóni filozófia lényege is, amely szerint a világ 

geometriai formákra és összefüggésekre épül. 

A legelemibb geometriai forma a pont, és a belőle keletkező vonal. De ez nem csak 

Kovács Attilának a legfontosabb művészi kifejezőeszköze, ez a modern geometria egyik 

alapelve is, amely szerint egy geometriát teljesen meghatároz az ívelem négyzet. Ez azt 

jelenti, hogy egy geometriát, egy teret, egy Univerzumot, teljesen definiál, ha megmondjuk, 

hogy mit értünk vonalon (értsd hatásnak, trajektóriának, kapcsolatnak, stb.), és a vonalon mit 

értünk távolságnak, illetve hogyan mérjük a távolságot. Valahol az ismereteink legvégső 

fokán, ezt teszi Kovács Attila is. Megmondja mi a pont, mi a vonal és azon arányosságokkal 

építi fel a teret. Azt is mondhatnám, hogy visszaadja az ősi, legalapvetőbb kifejezési eszköz, a 

vonal becsületét. Szinte hihetetlen, hogy most a XXI. században van olyan Lélek, aki ennyire 

vonzódik a legegyszerűbb művészi és geometriai elem, a pont és a vonal tiszteletére. Kovács 

Attila számítógépi és mérnöki precizitással, középkori szerzetesi türelemmel „húzza a 

vonalait‖. Megszállottként vallja, hogy ez a Minden! Vonalakból épül fel a világa, de csak 

annyira amennyire egy térstruktúra ezt megköveteli.  

 

4. ábra. „Vonatkoztatási rendszer + metanégyzet 3‖. 

Egy új, más világot épít. Szinte a semmiből: vonalakból. Nagyon egyszerű vonalakból, 

milliméteres papíron. Minden vonalat Kovács Attila húz meg, mert amint vallja a vonalhúzás 

is egyfajta művészi performansz, egy lelkiállapot, amikor is részeseivé válhatunk az elvont 

világunk működésének kifejezésére. Középkori szerzetesi türelemmel, és mérnöki 

precizitással, ezredmilliméteres pontossággal megvonalazza a lapjait, és megalkotja a saját 

Univerzumát. Egy új térszemléletet, egy új hálózatot, egy új kapcsolatrendszert, amely csak a 

vonalakban hasonlít a mi közönséges világunkra. De a szemléletében, és filozófiájában 

teljesen más. 
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Kovács Attila is vallja, hogy Rá döntő hatással volt, amikor megértette Bolyai János 

paradigmaváltását! 

 

5. ábra. „Vonatkoztatási rendszer + metanégyzet 5‖. 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Köszönetet mondok Kovács Attilának, hogy engedélyezte néhány művének bemutatását, és, 

hogy személyesen is részesedhettem műtermének és művészetének hangulatából. Köszönetet 

mondok Dr. Csegzi Sándor és Csegzi Magdolnának, hogy mindezeket elmondhatom és 

megírhatom. 

 

6. ábra. „Vonatkoztatási rendszer + metanégyzet 7‖. 

IRODALOMJEGYZÉK 

1.Kovács Attila: Az átalakuló plasztikusság…, Művészet és matematika…, Alapelvek és 

következtetések…,1967-2005, Magyar Művészeti Egyetem, Budapest, 2005. 

2.Kovács Attila: Grafikák 1964-1988, Kassák Múzeum, Budapest, 1991, leporelló. 
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MAGYARSÜLYE, SZELLEMI ÓRIÁSAINK  
FELMENŐINEK BÖLCSŐHELYE 

Bandi Árpád 
nyugalmazott matematikatanár, Bolyai-kutató, Marosvásárhely 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Szellemi óriásainknak tekintem Bolyai Farkas, Bolyai János matematikusokat, valamint 

Pávay Vajna Elek és Pávay Vajna Ferenc geológusokat, akiknek a dédnagyapjaik testvérek 

voltak, és Magyarsülyén születtek. Írok a Bolyai család női felmenőiről. Említést teszek a 

Bolyai központú matematika szaktantermekről. 

 

Már 75 éve annak, hogy a székelykeresztúri gimnázium iskolai műsoros előadásra készült, 

és osztályfőnököm kezembe adta Orbán Balázs nagy könyvét, amelyben Páva falucskához 

kapcsolodó Marti Ilonka hős regéje található, azzal a megbízással, hogy az előadáson adjam 

elő. Most is jól emlékszem soraira, de mint kis diák, Pávai Vajna Krisztináról nem tudtam 

semmit. Később egyre többet hallottam a Bolyaiakról. Történt aztán, hogy 2009-ben a 

kovásznai Fábián Ernő kulturális egylet meghívására Kovásznán vetített-képes előadást 

tartottam Bolyai Jánosról, ugyanis abban az évben történtek az előkészületek Bolyai János 

halálának 150. évfordulója emlékére. (Kopjafa állítás Bolyai János eredeti sírhelyére, emlék 

konferencia…) Előadás után egy volt tanítványom, aki a Zabolához tartozó iskolákban fizika 

tanár, elégedetlenkedett, amiért nem beszéltem Pávai Vajna Krisztináról. Érthető, igaza volt, 

mert Páva falucska Zabola községhez tartozik, s már Orbán Balázs is könyvében megjegyzi, 

hogy Zabolával összenőve találjuk Pávát. Ma már nincs is helységnév táblája. Akkor 

határoztam el, hogy kutatni fogom a Bolyaiak női felmenőit. Mint sokan mások, én is Páván 

kezdtem. Segítségemre sietett Juhász Zoltán pávai református lelkész. A falu idősebb 

embereivel beszéltem. Nyomokat kerestem az Árpádkori templomban, temetőben, 

anyakönyvekben, kevés sikerrel. Ma a faluban már egyetlen Vajna nevű család sem él. A 

templomban a szószék feletti koronát Vajna István és neje Barabás Mária csináltatta 1736-

ban, de mint az később kiderült, ez más Vajna családhoz tartozott. 

                                         
 

1.ábra. A református templom Páván.               2.ábra. A szószék feletti korona. 

Páva után a sepsiszentgyörgyi Állami levéltárat kerestem meg, kevés eredménnyel, mert 

éppen abban az időben az illetékes nem volt szolgálatban (kilépett határozatlan időre). Bolyai 

Gergely kézirataiból Rónay Elemér írása szerint Pávai Vajna Krisztinának az édesanyja 

szentkápolnai Kakutsi Klára, apja pedig Pávay Vajna Miklós volt, és Domáldon laktak. 
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Sajnos tévesen jelenik meg a Bolyaiak családtörténetében szentkápolnai Kakutsi mert a 

Kakutsiak Felsőkápolnáról származtak. Jelentős tisztségeket töltöttek be megyei hivatalokban. 

Klárának az édesapja felsőkápolnai Kakutsi György volt, édesanyja Földvári Erzsébet. 

György, Sándor és János gyermekeik Jakó Zsigmond nagyenyedi diáknévsorában is 

megtalálhatók. Ha figyelmesen nézzük a mellékelt Vajna családfát láthatjuk, hogy a sülyei 

Vajna és a felsőkápolnai Kakutsi családokban ikerházasság történt. Pávay V. Miklós felesége 

f-kápolnai Kakutsi Klára és Pávay V. Zsuzsannának a férje f-kápolnai Kakutsi György volt. 

Ez a György alszolgabiró volt Hunyad és Zaránd megyében a Horea féle felkelés idején, 

1784-ben Algyogyról tájékoztatta leveleiben feletteseit. Amikor az interneten olvastam az 

felsőkápolnai Kakutsi János címeres sírkövéről, bejártam a felsőkápolnai temetőt, kerestem, 

de nem találtam semmit. 2011 augusztusában támadt az a gondolatom, hogy ezek a Kakutsiak 

nem voltak olyan „semmi emberek‖, nézzek körül a református temető sírkő múzeumában. 

Szerencsém volt. A Kakutsiak címere alapján azonosítottam felsőkápolnai Kakutsi János 

királyi táblai bíró sírkövét. A múzeum nyilvántartásában „49M felirat nélküli címeres sírkő‖ 

szerepelt. 

                 
 

3. ábra. A címeres sírkő a restaurálás előtt és után, ill. az Izorep restauráló csoportja. 

Érdemes Domáldról említeni egy pár szót. A köztudatban úgy szerepel, mint a Bolyaiak 

ősi birtoka. Ez téves. Könnyen megértjük, ha a női felmenőket követjük. Krisztinának az 

édesanyja felsőkápolnai Kakutsi Klára, akinek az édesanyja Földvári Erzsébet, és Földvári 

Erzsébetnek az édesanyja (Erzsébet) Apaffy lány volt. Köztudott, hogy az Apaffyak hatalmas 

birtokokkal remdelkeztek egész Erdély területén. Írásos dokumentumok vannak arról is, hogy 

Csatófalva Apaffy Mihály doméniumjához tartozott. Domáld pedig Csatófalvához. Többször 

jártam Domáldon csoportokkal is. Első alkalommal, úgy 60 évvel ezelőtt, szerettem volna 

valamit találni az egykori Bolyaiak telkéről. Segítségemre hívtam az akkor 72 éves Schmidt 

János bácsit, aki meglepetésemre hibátlanul beszélt magyarul. Megmutatta az egykori bolyai 

telket. Lehetséges, hogy ez a Schmidt János bácsi rokona volt annak a temesvári Schmidt 

Ferenc építésznek, aki Budapesten gyűjtött Bolyai János sírjának a sírkövére 1894-ben. 

               
 

4.ábra. Bolyai-kutatók Domáldon  
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Felvezetett Árkosi Benkő Zsuzsanna sírjához. Közben Bolyai Jánosról meglepően sokat 

beszélt, amiket a domáldi szájhagyomány megőrzött. Szó esett Hundorfról. Elmondta, hogy 

régebben a földesurak (Apaffy) ott tartották a vadászkutyáikat, azért nevezik „Kutyásfalu‖-

nak. 

Valahányszor Domáldon jártam, mindig pirult az arcom, amikor ennek a zarándokhelynek 

a leromlott kerítését láttam. Elhatároztam, hogy megszépítem. Sikerült 2009. június 6-án. 

Szabó Péter Gábor a Szegedi Tudományegyetem, Alkalmazott Informatika Tanszék, 2004-

ben a Műszaki Szemlében megjelent írása. Gábor az MTA Bolyai gyűjteményének 

kézirataiból közölte: Pávay Vajna Miklós levelét unokájához Bolyai Farkashoz, amelyet 1796 

április 2-án keltezett Magyarherepéről. Ezt olvasva, fokozott érdeklődéssel kerestem az okot, 

hogy miért írta Magyarherepéről levelét? Én ugyanis jól ismertem egész Küküllő vármegyét, 

Magyarherepének a szomszéd településeit nem; egyszer bejártam Küküllődombót, Ádámost, 

Magyarkirályfalvát. A BBTE Református Tanárkápző Karának 2009-2010-2011-ben 

megjelent köteteinek egyik társszerzője dr. Kovács Mária Márta figyelmemet a Pálmay József 

könyvére irányította. Ebből mellékeltem a Vajna családfát, amelyből megtudhatjuk, hogy 

1621-ben Vajna István lovas hadnagy Kassán Bethlen Gábortól czimerlevelet kapott, majd 

jött II. István, Miklós, III. István és IV. István – akinek kúriája volt Magyarsülyén – és 

gyermekei ott születtek. 

 
 

5. ábra. Magyarsülye és környékének térképe  

   
 

6. ábra. Magyarsülye,  református templom. Sülyéből Herepe felé. 
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Fontosnak tartottam Magyarsülye falucska környékének térképét mellékelni, mivel eddig 

nem sokat beszéltek róla, pedig itt ringatták Bolyai János és Pávay Vajna Ferenc 

dédnagyapjaiknak bölcsőjét. A 6. ábrán látható harangláb eredeti formája az. ábra mellett 

látható (dr. Balogh Ilonától). Mai alakját 1969–ből Mihály Ferenc Magyarsülye 

ácsmesterének köszönhetjük. 

Az előzőekben már említés történt arról, hogy Pávay V. Miklós – Bolyai János nagyapja – 

Magyarherepén újra nősült. Herepén született gyermekei közül Józsefnek Elek nevű fiából lett 

híres geologus. Pávay V.Miklós 1783-ban a herepei Egyházközség kurátora, majd Kis-

Küküllő vármegye híres assesora volt. Több eredeti kézírat fénymásolatának birtokában 

vagyok. 

   
 

7. ábra. Magyarherepe,  Debreceni L. rajza, és a református templom mai képe. 

A 7. ábrán Debreceni László 1932-ben készült tusrajza látható. A mellette látható képeket 

2012. május 20-án készítettem, akkor jártam Magyarsülyén és Magyarherepén, és csak 

később jutottam olyan hiteles egyházi kéziratokhoz, amelyek Pávay Miklós 1797. március 21. 

temetéséről, valamint herepei feleségéről írják, hogy özv. Pávayné asszony 1798. április 14-

én copulált (egybekelt) Kupán János úrral. Herepe akkoriban erős anyaegyházközség volt 

több filiával. Ma alig 15-en lakják - mind románok. Ide még visszatérek, mert van keresni 

valóm. 

Fontosnak tartottam talpam alatt érezni azokat a településeket, amelyeken valamikor a 

Bolyaiak női felmenői éltek. Ezek sok esetben nem a főútvonalak mentén találhatók, s ezért 

elérhetőségükért kocsit béreltem. Így közelítettem meg a Kolozs megyei Melegföldvárt is. 

   
 

8. ábra. Melegföldvár,  a Melegvölgy-tanya,  Kapor felé. 

Kádár József Szolnok-Doboka vármegye monográfiájában Melegföldvár birtokosai között 

Pávay Miklóst úgy említi, mint sülyei Pávay Miklós, ki neje utáni birtokos. Kakutsi György, 

Földvári Erzsébetnek a férje, már 1702-ben szerepel a birtokosok között. Erzsébetnek az 

édesanyja Apaffy lány volt, és innen indultam nyomokat keresni az Apaffyakról Apanagy-

faluba, az Apaffyak ősi fészkébe. Internetes keresés közben nagy meglepetésemre Apanagy- 

faluban találtam Bolyai János szobrát. Kettős érzés fogott el. Az egyik hogy valaki 

megelőzött, a másik, hogy jó úton járok. 
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Telefonos kapcsolat útján Apanagyfaluval megtudtam, hogy az adományozó Dr. Traian 

Gheorghe Dascăl volt. Beszéltem vele. Ő fogorvosi szolgálatot teljesített az előző években a 

településen, és csak úgy szokása szerint, értékelve Bolyai János lángelméjét – mit sem tudva a 

Bolyaiak felmenőiről – 2006-ban ajándékozta Bolyai János szobrát, amelyet Vlad Pruna 

szobrász alkotott. Ma már a Wikipédia is nyilvántartja, de addig, amíg az én előadásaimban 

nem vált nyilvánossá, nem láttam a Wikipédiában. Magyarherepével kapcsolatos adataimat is 

az útóbbi időben egyre több helyen látom feltöltve. Az orvos javaslatára Apanagyfaluban 

Damó Mária tanárnővel beszéltem, aki a szobor állításnál jelentős szerepet vállalt. 

Könyvtárában ott találtam Kádár József monográfiáját, és megmutattam, hogy Földvári 

Ferencné - Erzsébetnek az édesanyja – Apaffy lány volt. 

Összegezve tehát a Bolyaiak női felmenőit: Bolyai Farkas édesanyja Pávai Vajna 

Krisztina, Krisztinának az édesanyja felsőkápolnai Kakutsi Klára (Farkas nagyanyja). 

Klárának az édesanyja Földvári Erzsébet (Farkas dédnagyanyja) Erzsébetnek az édesanyja 

egy Apaffy lány (Farkas üknagyanyja). 

   
 

9. ábra. A Bethlenek és az Apaffyak közös őse Sarolta, Szent István nővére, vagyis Bolyai 

Farkas ősnagyanyja Sarolta volt. 

Hosszú évek során nagyon sok tanteremben jártam, és láttam azok esztétikai képét, és 

sokszor szomorúan tapasztaltam, hogy itt-ott egy-egy rajzszeggel feltűzött papírszeletke 

idétlenkedik a falakon. Ezért számítógépen színes szemléltető táblákat szerkesztettem. 

Matematikusoktól üvegre idézeteket írtam, és a Bolyaiak emlékhelyeiről készült színes 

képekkel ékesítettem több általános iskola, és líceum szaktermét: íme néhány: 

      
 

10. ábra.   Gh.Sincai Líceum.                11. ábra.   Elektromaros Líceum. 
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12. ábra. N.Balcescu Ált.Iskola.           13. ábra. Báthory István Ált.Iskola. 

A TÉMÁVAL KAPCSOLATOS IRODALOM 

1. Orbán Balázs: Székelyföld leírása. 

2. Pálmay József: Háromszék és Maros vármegyék nemes családjai. 

3. Kádár József: Szolnok Doboka vármegye monográfiája. 

4. Szabó Páter Gábor: Műszaki Szemle, 2004. április. 

5. Benkő Samu: Bolyai levelek. 

6. BBTE Református Tanárképző Kar kiadványai (50 oldal a Kakutsiakról, 66 oldal a 

Pávayakról). 

7. Molnár József Károly: Magyarherepei emlékkönyv, 2011. 



III. MŰVÉSZET ÉS FIZIKA 
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SZÉPSÉG ÉS IGAZSÁG  
A FIZIKA ÉS A KÉPZŐMŰVÉSZET FORRADALMI 

VÁLTOZÁSAI A 20. SZÁZAD ELEJÉN* 

Ujfaludi László 
Eszterházy Károly Főiskola, Eger, ujfaludyl@t-online.hu 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Jelen tanulmány célja, hogy a modern tudomány és a modern művészet néhány lényegi 

vonását feltárja. Ennek során idézem Greguss Pál kutatási eredményeit, aki azt vizsgálta, 

hogy a korábban tisztán intuitív fogalomnak tekintett szépség hogyan értelmezhető biofizikai 

alapon. Ezután röviden foglalkozom Planck és Cézanne korszakos jelentőségű 

munkásságával. Végül a modern tudomány és művészet fejlődésének néhány rokon és – a 

célok és a módszerek alapvető különbözőségéből eredő – eltérő vonását kísérlem meg 

felvázolni. 

BEVEZETÉS 

Napjainkban sok szó esik a kultúra 20. századi kettészakadásáról. Az ismert doktrína 

szerint a természettudományos és az ún. humán kultúra, mint két szomszédvár áll egymással 

szemben, a két tábor hívei en bloc elutasítják egymás eredményeit, és közeledésükre nincs 

remény. A kultúra egységéért aggódó tudósok némelyike a középkori nagy egyház-

szakadáshoz hasonló tragédiaként élte meg a történteket és aggodalmának olyan művekben 

adott hangot, mint pl. C.P. Snow 1956-ban megjelent, nagy feltűnést keltett, A két kultúra c. 

könyve. 

Neves magyar művészek és tudósok - ugyancsak a 20. században - megmutatták, hogyan 

élhet a két kultúra harmóniában, békésen egymás mellett. Németh László írásaiban (pl. a 

Négy könyv c. tudománytörténeti esszé-sorozatában, vagy tudós-drámáiban, mint A két 

Bolyai, és a Galilei) a természettudományos és a humán kultúra elválaszthatatlan egységet 

alkot. Kepes György a Bauhaus művészeinek hagyományát tovább fejlesztve a modern 

tudományt szervesen beépítette a képzőművészetbe egyrészt a természettudományos látásmód 

meghonosítása [1], másrészt az új tudományos eredmények képzőművészeti alkalmazása [2] 

révén. A Bostonban általa alapított CAVS (Center for Advanced Visual Studies) a művészek 

és tudósok alkotó együttműködésének fellegvára lett. 

A természettudomány művelői is (elsősorban fizikusok és matematikusok) jelentős 

szerepet vállaltak ebben a mozgalomban. A 70-es évek közepén Simonyi Károly nyitotta meg 

a sort; nagyszabású összefoglaló műve [3] bel- és külföldön sok kiadást megért, nemzetközi 

bestsellerré lett. Marx György szóban és írásban rengeteget foglalkozott a két kultúra 

kapcsolatával, több nagyszerű tanulmányt szentelve a témának. Greguss Pál mélyrehatóan 

foglalkozott a "szépség" fogalom biofizikai vonatkozásaival. Tudósok és művészek együttes 

erőfeszítése révén a 80-as évek végén létrehozták az ISIS-t (International Society for the 

Inter-disciplinary Studies), amely azóta nemzetközi szervezetté terebélyesedett.  

Egy korábbi tanulmányban [4] már kísérletet tettem a fizika és a képzőművészet közötti 

sokrétű kapcsolat egyes példáinak bemutatására. Az ott részletesen elemzett példák 

segítségével remélhetőleg sikerült bebizonyítani, hogy bizonyos fizikai jelenségek (pl. az 
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egyensúly, a mozgás, az áramlások, az erőterek, a színdinamikai hatások) sok műalkotáson 

felfedezhetők, sőt ezek gyakran a művészi kifejezés fontos eszközévé válnak. 

A SZÉPSÉG, MINT BIO-INFORMATIKAI FOGALOM 

Ismeretes, hogy a modern művészetnek milyen rögös utat kellett bejárnia, míg végre 

elnyerte a közönség tetszését. A ma már oly nagyra értékelt impresszionista festők képei 

eleinte elutasítás, sőt nevetség tárgya voltak. G.B.Shaw írja az 1880-as években: "Rendkívül 

nehéz jól rajzolni és jól festeni, rendkívül könnyű viszont úgy kenni össze a papírt vagy a 

vásznat, hogy képhez hasonlatos valami sejtődjék rajta. Abban az időben, amikor az emberek 

nem tudták megérteni a különbséget egy festékfoltokkal tarkított mázolmány és egy Monet-

tájkép között, rengeteg bazári portékát gyártottak, állítottak ki és tűrtek meg ebből a 

kategóriából. Nem mintha a mázolmányt ugyanolyan jónak tartották volna, mint Monet-t; 

Monet-t tartották ugyanolyan nevetségesnek, mint a mázolmányt." 

A mai művészetbarát számára nehezen érthető, hogy Monet tájképei, mint pl. a híres 

Napkelte impressziója (1. ábra.) hogyan válthatott ki a kortárs nézők részéről akkora 

ellenérzést? Miért tartjuk ezeket ma szépnek? Hogyan változott meg az emberek véleménye 

az impresszionizmus, vagy az avantgárd műalkotásairól? Hogyan fogadjuk be a művészet 

(vagy akár a tudomány) új, gyakran meghökkentő eredményeit? Hogy lesz a „csúnya‖ egy idő 

után „szép‖? Hogy lesz az elfogadhatatlan végül remekmű? 22.

 

1. ábra. Monet: Impresszió – Napkelte. 

A nemrég elhunyt Greguss Pál biofizikus a „szép‖ fogalom tudatunkban való 

kialakulásának folyamatát kutatta [5]. A problémát informatikai alapon vizsgálta. Ismeretes, 

hogy az információ feldolgozásához energia szükséges; azt is tudjuk, hogy agyunk az 

információ legkisebb egységének (1bit) feldolgozásához 3x10
-21

 joule energiát használ fel. 

Központi idegrendszerünk nagyságrendileg 10
10

 neuront tartalmaz, az információfeldolgozás 

sebessége viszont meglepően kicsi: 50bit/s. Vizuális észlelésünk során szemünk a külvilág 

tárgyainak pontjait a szem retinájának felületére képezi le, létrejön az optikai lenyomat 

(„imprint‖) ezt követi a kép (vagyis a kép információtartalmának) feldolgozása a neuronok 

aktivitása útján. Eközben folyamatosan végbemegy az új információ összevetése az agyban 

már korábban tárolt információkészlettel, más néven „referencia-háttérrel‖. Az információ 

értékelésének folyamata alapvetően egy energetikai problémára vezethető vissza.  
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Minden természeti rendszer energia-minimumra törekszik. Ez kétféleképpen értendő: 

egyrészt a folyamat során mindig alacsonyabb energiaállapot felé törekszik, ezért esik le az 

eldobott kő, ezért folyik a víz felülről lefelé, ezért hűl le a felmelegített vasdarab, stb. 

Másrészt a rendszer a folyamat egyes szakaszai közötti átmenetet mindig minimális energia-

befektetéssel igyekszik megvalósítani, vagyis a folyamat közben minimális 

energiafelhasználásra törekszik.  

Az emberi agy működése során szintén érvényesül a minimum-elv: a külvilág 

információinak feldolgozása közben agyunk is minimális energiafelhasználásra törekszik. 

Ezért egy műalkotás akkor lesz „elfogadható‖, optimális esetben akkor váltja ki a „szépség‖ 

érzetét a befogadónál, ha feldolgozása minimális energiát kíván. Ez akkor következik be, ha 

az általa a retinán létrehozott imprint nem különbözik jelentősen a referencia-háttértől. Az 

információ feldolgozásához szükséges neuron-aktivitás ekkor ugyanis nem tér el jelentősen a 

szokásos háttér-aktivitástól. Ha viszont az imprint túlságosan eltér a referencia-háttértől, 

akkor a szükséges neuron-aktivitás nagy, az információ-feldolgozás nagy energiaigénnyel jár, 

az ilyen esetekben alakulhat ki a „furcsa‖, „nem szép‖, vagy „nem tetszik‖ ítélet. Fontos 

hangsúlyozni a referencia-háttér, vagy ahogy Greguss nevezi: az „a priori tudás‖ jelentőségét, 

ami nagymértékben függ a szemlélő szociális helyzetétől, kulturális előéletétől, a tárggyal 

kapcsolatos előzetes ismereteitől stb. A referencia háttér nem állandó, merev képződmény. Az 

ismételt találkozás az új információval (legyen az egy műalkotás, vagy akár egy új 

tudományos tétel) bővítheti referencia-háttér készletünket, egyes elemek maguk is 

beépülhetnek ebbe a készletbe. Ennek eredményeképp ítéletünk is változhat.  

A fentiek alapján érthető, hogy a klasszikus művészeten nevelkedett nemzedék 

visszataszítónak tartotta és elutasította az impresszionista festészet alkotásait. A helyzet 

tovább romlott a 20. sz. elejére: az avantgárd művészet és a közönség ízlése között ekkor már 

áthidalhatatlan szakadék tátongott. Aztán lassan-lassan kezdték befogadni az 

impresszionisták, majd az avantgárd alkotásait, ezek egyes stílusjegyei, motívumai maguk is 

"referencia-háttérré", "a priori tudássá" váltak, ma már jó néhányat az avantgárd hajdan 

botránykőnek ítélt alkotásai közül "klasszikus" műveknek tartunk. Például Braque kubista 

festményeit (2. ábra). 

24.

 
 

2.ábra. Braque: Csendélet gitárral és gyertyatartóval. 
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A szépségről alkotott ítéletünk tehát változhat: az először szokatlan, új stílus lassan új 

háttér-információkkal tölti fel emlékezetünket, aminek hatására az új műalkotások 

információfeldolgozásának energiaszükséglete csökken, és egyszer csak elkezdjük „szépnek‖ 

látni, vagy legalább is „megszokjuk‖ őket, látványuk már nem kelt ellenérzést bennünk. De 

vajon mindig ilyen egyszerű a recept? A probléma komplexitásának szemléltetése céljából 

vegyük szemügyre Dali A polgárháború előérzete c. vásznát (3. ábra). A szürrealisták 

alapeszményének megfelelően álomszerű jelenetet látunk a képen. Egy nem mindennapi, 

lidérces álmot: mintha Bosch középkori pokol-víziójának, vagy Freud tudat alatti világának 

legrémesebb látomásai bukkannának fel a viharos égbolt előterében. A jelenet kidolgozása 

azonban - tárgyával ellentétben - megfelel a klasszikus eszményeknek. A görcsbe merevedett 

emberi és állati torzók megjelenítése a klasszikus festészet alakjainak idealizált, 

szoborszerűen plasztikus kidolgozására emlékeztet. A képet emiatt visszataszítónak is, meg 

vonzónak is érezhetjük: ítéletünk tudathasadást szenved.  

25.

 

3.ábra. Dali: A polgárháború előérzete. 

A "lex minimi" elv alapján ítéletalkotásunk furcsa kettőssége a következőképpen 

értelmezhető. A festmény tárgyát képező jelenet visszataszító, tudatunk első látásra elutasítja, 

"csúnyának" ítéli. A kidolgozás minősége azonban az összhatást vonzóvá teszi, ezért 

hajlamosak vagyunk a képet végül mégis "szépnek" minősíteni. (Az ítélet kettőssége 

valószínűleg onnan származik, hogy a kép tartalmát és formai kidolgozását agyunk két 

különböző referencia-háttérrel hasonlítja össze; az előbbinek nagy, az utóbbinak kicsi a 

feldolgozási energia-igénye.) A szürrealisták csoportja ezt az ábrázolásmódot művészi 

megalkuvásnak, a tömegnek tett engedménynek ítélte, ezért Dalit 1936-ban kizárta a 

csoportból. Művei ennek ellenére máig is nagy népszerűségnek örvendenek, sőt sokan a 

szürrealizmust Dali művészetével azonosítják. 

MODERNSÉG A TUDOMÁNYBAN ÉS A MŰVÉSZETBEN 

Max Planck a 19. sz. utolsó éveiben a magas hőmérsékletű (izzó) testek sugárzását 

vizsgálta; erre mindaddig csak részleges fizikai magyarázatok voltak, a fizikusok nem tudták 

világosan értelmezni a tapasztalati tényeket. Planck 1900-ban végül megoldotta a problémát: 
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sikerült minden tekintetben kielégítő magyarázatot adni a sugárzásra, de csak azzal a – saját 

maga által is kételkedve fogadott – feltételezéssel, hogy a sugárzást létrehozó részecskék 

(akkor még nem tudták, mik ezek a részecskék) energiája nem folytonosan, hanem csak 

meghatározott értékekkel – kvantumokkal – változhat. Ez a feltételezés (az ún. 

kvantumhipotézis) a klasszikus fizikától teljesen idegen volt, a testek energiája a mindennapi 

tapasztalat számára hozzáférhető (makro-) világban folytonosan változhat. Planck 

feltevésének helyessége később bizonyságot nyert, megszületett a kvantumelmélet, sőt ma 

már az egész modern fizika születését innen számítjuk. 

Paul Cézanne konzervatív, félénk, visszahúzódó személyiség volt. Mégis az ő életműve lett 

a modernizmus egyik alapköve, sokan őt tekintik a 20. századi modern művészet 

előfutárának. Képein mesterien alkalmazta az egymás melletti kiegészítő színek dinamikus 

hatást kiváltó módszerét, a modulációt. Csendéletei és tájképei ettől lettek hihetetlenül 

mozgalmasak, sőt plasztikusak, helyenként szinte relief-szerűek. A látás fiziológiájából 

ismeretes, hogy a meleg színek, mint a vörös, narancs, sárga, látszólag közelebb hozzák az 

általuk ábrázolt képelemeket, a hideg színek, mint a kék, lila, zöld, viszont ezzel ellentétes 

hatást idéznek elő. A meleg és a kiegészítő hideg színfoltok egymás melletti alkalmazása 

(vagyis a közel-távol virtuális váltakozása) mozgalmassá teszi az ábrázolt jelenetet. Ez a 

színdinamikai hatás, a moduláció már az impresszionisták képein is felbukkan, a 

legtudatosabban azonban Cézanne alkalmazta. [6]. Az impresszionizmusból kiábrándulva 

eltökélte, hogy olyan festészetet teremt, amely „a múzeumok művészetét‖ idézi. Tudományos 

pontossággal dolgozott: csendéleteinek tárgyait (gyümölcsök, korsók, terítők) hosszas 

műgonddal állította össze (4. ábra).  

1.

 

4.ábra. Cézanne: Csendélet gyümölcsökkel. 

Emberalak nélküli tájképei „örök tájak‖, de mégsem élettelenek: a hideg és meleg színek 

váltakozása különös, vibráló hatást kelt, általa élővé válik a táj. A lakása közelében lévő 

Sainte-Victoire-hegyet számtalan változatban megfestette különböző évszakokban, különböző 

látószögekből, különböző időjárási helyzetekben, akárcsak a híres japán festő Hokusai a 

japánok szent hegyét, a Fujit. (Japán minták alapján az európai modern festészetben is divattá 

váltak a sorozatok: ugyanazt lefesteni különböző évszakokban, különböző megvilágításoknál, 

stb. Cézanne Sainte Victoire sorozata mellett híres Monet sorozata a roueni katedrálisról, de 

talán a leghíresebb Monet vízililiom-sorozata, amelynek Giverny-ben külön múzeumot 

építettek.) 
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Élete vége felé Cézanne tájképein geometrikus alakzatok jelennek meg, „a természetet 

kockákkal, hengerekkel, kristálylapokkal kell kifejezni‖ írja ekkortájt egyik levelében. A 

Sainte-Victoire-hegyről készült utolsó képei ennek a geometrikus szemléletnek jegyeit 

hordozzák (5. ábra). Egyes műtörténészek szerint ennek a technikának a végletekig történő 

továbbvitele vezetett a kubizmushoz. A legtalálóbban talán Egon Friedell jellemzi Cézanne 

művészetét „Az újkori kultúra története‖ című, lebilincselően izgalmas könyvében: 

„…Cézanne számára múlt volt már az impresszionizmus is. Ő már újra látomást fest, a 

platóni eszmét, de olyasvalakiként, aki végigjárta az egész impresszionizmust, s vissza- és 

lenéz rá. Sohasem benyomásokat fest, nem egyes tárgyak képmásait festi, hanem mindig csak 

a tárgyat, mint olyat, a világ minden korsójának, narancsának és fájának summázatát. Ebből, 

hihetné az ember, csak absztraktum marad meg; s ami létrejön, az mégis abszolút konkrét. 

Cézanne tehát, mondhatni, „realista”, de nem az újkori, szenzualista értelemben, hanem a 

középkori realizmus – ’universalia sunt realia’: valós az, ami egyetemes – jegyében.” 

3.

 
 

5.ábra. Cézanne: A Mont Sainte Victoire. 

Planck szerepe és jelentősége a fizikában hasonló, mint Cézanne-é a festészetben. 

Konzervatív alkat lévén egyikük sem akart forradalmat csinálni, csupán egy problémát 

akartak megoldani: Cézanne az impresszionizmuson túllépve egy időtálló festészeti stílus 

megteremtését, Planck pedig a sugárzó testek rejtélyét, de ehhez túl kellett lépniük a 

klasszikus festészet, illetve a klasszikus fizika korlátain. Csak utólag bizonyosodott be, hogy 

törekvéseik új korszakot nyitottak: a modern festészet és a modern fizika korszakát. A 

„konzervatív forradalmár‖ látszólag ellentmondásos fogalmával kapcsolatban Heisenberg 

véleményét idézi a neves atomfizikus, Weizsacker: „Heisenberg meg volt győződve, hogy 

csak konzervatív ember lehet forradalmár. Csak a konzervatív veszi annyira komolyan az 

áthagyományozott struktúrákat, hogy elégtelenségük miatt mélyen szenvedjen és felfedezze 

azt a pontot, ahol át lehet és át kell törni az új valóság irányába.‖ 

A kvantumhipotézis később igen termékenynek bizonyult, alkalmazásával sikerült a 

fényelektromos hatásra kielégítő magyarázatot adni (Einstein) és kidolgozni az első jól 

megalapozott atommodellt (Bohr). A mozgó testek elektrodinamikájának beható vizsgálata 

nyomán dolgozta ki Einstein a relativitáselméletet, amely teljesen új megvilágításba helyezte 

a tér és idő hagyományosan abszolútnak tekintett fogalmait (a newtoni tér-idő fogalmat). 

Heisenberg határozatlansági relációi a mikrovilágban objektív módon meglévő, a dolog belső 

természetéből fakadó bizonytalanságra világítottak rá, ezáltal a klasszikus tudomány szigorú 

determinizmuson alapuló világszemlélete rendült meg.  
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Észre kell vennünk, hogy a modern fizika eleinte általános elutasítást kiváltó felfedezései a 

hagyományos (emberi) léptéktől eltérő dimenziók világában lejátszódó folyamatokra mondtak 

ki merőben új megállapításokat: a kvantumelmélet a mikrofizikában, a relativitáselmélet a 

kozmikus méretek tartományában érvényes. A tudomány tehát túllépett a hagyományos 

szemlélet által még érzékelhető, és a „józan ész‖ által még megbízhatóan áttekinthető 

dimenziókon és ebben az új dimenzióban már más törvényeket talált. Az új eredményeket 

nehezen fogadta el a hagyományokon nevelkedett tudósközösség. Itt is hasonló mechanizmus 

működhetett, mint a szokatlan, új műalkotások elutasításánál; az új felismerések itt sem voltak 

összhangban a hagyomány által kódolt „referencia-háttérrel‖. Lehet, hogy biofizikai 

értelmezésben a „szépség‖ és az „igazság‖ princípiuma egymással rokon? 

KULCSKÉRDÉS: AZ ALKOTÓ SZABADSÁGA 

A modern tudományban tehát a 20. sz. első felében az előbb röviden vázolt forradalmian új 

felismerések születtek, a klasszikus fizika helyett (vagy inkább mellette) egy teljesen új, 

modern fizika jött létre, amely lassan széles körben elfogadottá vált. Ez alatt a 

képzőművészetben viharos gyorsasággal bukkantak fel új irányzatok („izmusok‖), majd 

egyesek ugyanolyan gyorsasággal eltűntek, a folyamatot az állandó változás jellemezte. Az 

izmusok többsége radikális, forradalmi nézeteket vallott, elutasította a korábban domináns 

klasszicista, akadémikus művészeti irányokat, sőt az összes többi izmust is, és merőben új 

utakat keresett. Így jött létre (közelítőleg időrendben) a fauvizmus, kubizmus, futurizmus, 

szürrealizmus, konstruktivizmus, az absztrakt festészet és a dada. A korszak nagyjából 1930-

ig tartott és utólag „az avantgárd korszaka‖ néven vonult be a művészettörténetbe. A 

folytonos útkeresés, az állandó változás és az avantgárd radikálisabb képviselőinek 

nyilatkozatai nem mindig váltották ki a kortársak tetszését. Az avantgárd fénykorának vége 

felé (1924-ben) a helyzetet így értékeli a kor neves társadalomfilozófusa, Collingwood: „A 

tudományok fejlődésének tanulmányozásához hozzászokott történész szemében fájdalmas és 

nyugtalanító képet mutat a jelenkor művészettörténete, mert úgy tűnik, hogy az nem előre, 

hanem visszafejlődik. A tudomány és a filozófia terén a tudósok folyamatos előrehaladást 

érnek el… A művészetben minden irányzat vagy iskola már alakulásának pillanatában a 

későbbi hanyatlás csíráit hordozza magában. Amennyiben egyáltalán létezik megfigyelhető 

törvényszerűség az egyetemes művészet történetében, ez nem az előrehaladás, hanem a 

hanyatlás törvénye.‖ 

Heisenberg, aki behatóan foglalkozott művészeti problémákkal is, a korábbi korszakokban 

soha nem látott mértékű művészi szabadságot tartja a baj okozójának; egy neves fizikusok 

között 1920-ban lezajlott beszélgetésből önéletrajzi könyvében [7] idézi a következő 

gondolatot:"…a kifejezendő tartalom és a korlátozott kifejező közeg közötti kölcsönhatás - 

vagy küzdelem - a valódi művészet elengedhetetlen feltétele. Ha megszüntetjük a közvetítő 

közeg korlátozottságát - ha a zenében például tetszés szerinti hangokat, hangsorokat 

képezhetünk, akkor vége a harcnak: a művész légüres térben küszködik. Ezért én szkeptikus 

vagyok a túlzott szabadsággal szemben."…"A modern tudomány tisztán megfogalmazza 

kérdéseit; megtalálni a helyes válaszokat, ez a pontosan körülhatárolható feladat. A modern 

művészetben viszont még maguk a kérdések is bizonytalanok." 

Goethe Természet és művészet c. szonettjében a művészi szabadság klasszicista doktrínáját 

a következőképpen fogalmazza meg: 

"Ez minden alkotás belső szabálya: 

 Ki nagyot akar, magát zabolázza,  

 korlátozásban tűnik ki a mester 

 s csak törvény adhat szabadságot nékünk." 
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Az avantgárd művészei azonban nyilvánvalóan a korlátlan művészi szabadság hívei voltak 

és Goethe helyett inkább kortársuk, André Gide útmutatását követték: „Nem lehet új földeket 

felfedezni anélkül, hogy a partok hosszú időre ne tűnnének el szemünk elől.‖ 

Elfogulatlan elme számára mindkét fenti idézet igazságtartalma nyilvánvaló. Fontos kérdés 

azonban: sikerült-e a modern művészetnek megtalálni „az új földeket‖? Heisenberg 

kétségkívül nemmel válaszolna erre a kérdésre és sokan egyetértenének vele. Ennek ad hangot 

Collingwood is a fenti idézetben, de a tiszavirág-életű „izmusok‖ gyors tündöklése és bukása 

is ezt látszik igazolni. Másrészt viszont a modern tudomány fontos, új eredményei közül 

egyik sem vált érvénytelenné, hanem a természetről szerzett tudásunk fontos részévé vált. A 

különbség minden bizonnyal a két alkotói módszer, valamint a természettudós és a művész 

szabadságának minőségi különbségéből ered.  

A természetkutató vizsgálódása közben mindig szembesül a tapasztalat kritikájával; csak 

azok a hipotézisek, felismerések, elméletek (modellek) válnak érvényessé, amelyeket a 

tapasztalat (megfigyelés, vagy kísérlet) kétséget kizáróan igazol. Ha ez nem teljesül, más 

utakon kell a probléma megoldását keresni mindaddig, amíg a tapasztalattal egyező 

eredmények adódnak. Az új elméletek, modellek legtöbbször nem helyezik hatályon kívül a 

régieket, csak meghatározzák (korlátozzák) azok érvényességi tartományát, például a 

relativitáselmélet nem érvénytelenítette a newtoni (klasszikus) fizikát, csak kijelölte 

érvényességének határait. A kutatói szabadság tehát korlátozott: a tapasztalattal való feltétlen 

egyezés szigorúan megszabja korlátait. Einstein írja egyik tanulmányában: „A természettudós 

szabadsága nem azonos a művész szabadságával. Inkább hasonlítható a rejtvényfejtő 

szabadságához: bármely szót beírhat a rejtvény megoldásaként, de csak egyetlen szó van, 

amely a helyes megoldást adja.‖  

Mi a helyzet a művész szabadságával? Mi az, ami ellenőrzést, kontrollt gyakorolhat a 

művészi munka fölött? A művész saját ízlése? A közönség ítélete? Vagy netán az utókor 

ítélete? Mindhárom tényező rendkívül ingatag alap a tudomány erős tapasztalat-kontrolljához 

képest. A művészet a 20. század első felében túlságosan eltávolodott a klasszikus alapoktól, 

de nem sikerült új alapokra találnia. Nyilvánvalóan nem véletlen, hogy az avantgárd rengeteg 

irányzata közül mára csak a konstruktivista-funkcionalista építészet, az absztrakció és a 

szürrealizmus maradt meg a többi, mint „művészettörténeti érdekesség‖ él a köztudatban. Mit 

hoz a jövő? Ennek megjóslását semmiképp nem tekinthetem feladatomnak, de az alkotó 

ember történelmi helyzetét illetően egyetértek Schellinggel, aki a 19. sz. közepe táján így ír: 

„Az igazi jövő csak a romboló és a megtartó erők együttműködésének eredménye lehet. 

Éppen ezért nem a gyenge, az újkor minden evangéliumának uszályába került szellemek, 

hanem csakis az erős, ugyanakkor a múlthoz is ragaszkodó szellemek azok, amelyek képesek 

az igazi jövő megteremtésére.‖ 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A röntgensugárzásnak fontos szerepe van a régészeti leletek vizsgálatában, restaurálásában. 

Ez a cikk különösen azoknak a tanároknak szól, akik motiválni szeretnék kifejezetten humán 

érdeklődésű diákjaikat a fizika tanulására. Keresik annak a módját, hogy meg tudják mutatni 

a tanítványaiknak, hogyan fejtik meg a mai kutatók a több száz, néha ezer évvel ezelőtti 

alkalmazott anyagok rejtélyét, hogyan alkalmazzák a fizikát például a régészetben, az öröklött 

értékek megóvásában. A téma felhívja a tanulók figyelmét a természettudományos eredmények 

széleskörű alkalmazására, integrációjára, a humán területekkel való kapcsolatokra is. 

BEVEZETÉS 

Az elektromágneses spektrum valamennyi középiskolai fizikakönyvben szerepel, a 

röntgensugárzásról azonban csak kevés szó esik. Pedig a röntgensugárzás alkalmazásáról 

sokat hallunk a mindennapokban is. Elsősorban az orvosi diagnosztikában közismert a 

szerepe, de gyakran van szó az ipari, technikai alkalmazásairól is. Jóval kevésbé közismert a 

az ún. röntgen-fluoreszcens analízis, ami a különböző kémiai elemek roncsolásmentes 

kimutatásában jelentős. A gyógyászati, ipari, technikai alkalmazások mellett a 

röntgensugárzásnak a régészetben és a műalkotások vizsgálatában is fontos szerepe van. A 

következőkben a felhasználásnak ez utóbbi területeire fókuszálunk.  

RÖNTGENSUGARAK ELNYELŐDÉSE (ABSZORPCIÓJA) 

A köztudatban az él, hogy a röntgensugárzás áthatol az anyagokon. Ez azonban nem 

teljesen igaz, az sugárzás áthatoló képessége függ a sugárzás energiájától (hullámhosszától) 

azon anyag kémiai összetételétől, amin áthalad, és az anyag rétegvastagságától. 

Általánosságban kimondható, hogy a kisebb energiájú (nagyobb hullámhosszú) ún. „lágy‖ 

röntgensugarak az anyagokban jobban elnyelődnek, a nagyobb energiájú (kisebb 

hullámhosszú)  „kemény‖ röntgensugárzás jobban áthalad az anyagokon. Az röntgensugárzás 

alkalmazása az orvosi diagnosztikában azon alapul, hogy a test lágy részein a sugárzást alig 

gyengítik, míg pl. a csontokon áthaladva a sugárzás intenzitása erősen lecsökken. A 

röntgensugárzással átvilágított test mögött elhelyezett fluoreszcens ernyőn, fotólemezen, vagy 

félvezető detektorból álló elektronikus érzékelő ernyőn a sajátosan változó intenzitású 

„árnyékkép‖ fogható fel. A modern röntgenkészülékek kis intenzitású sugárzással működnek, 

és a képet elektronikus képerősítővel teszik részleteiben is jól megfigyelhetővé. Az ilyen 

korszerű berendezések már nagyon kis abszorpciós különbségeket is kimutatnak, ezáltal 

megkülönböztethetők még a testnedvek is. A modern képalkotó technikákkal az ábrák térben 

forgatva is megjeleníthetők egy számítógép képernyőjén, hamis színekkel „kiszínezve‖ pedig 

kiemelhetők a fontos részletek.  

Az anyagon áthaladó röntgensugárzás anyagi minőségre érzékeny elnyelődését az orvosi 

gyakorlaton túl régészeti vizsgálatokra is hatékonyan alkalmazzák. Előnye, hogy könnyen 

elvégezhető, roncsolás-mentes vizsgálat, ami nem károsítja a műtárgyat. Sokféle anyag 
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vizsgálatára használható a papírtól egészen az aranyig. Olyan információkat tudhatunk meg 

belőle, mint az anyag belső inhomogenitása, esetleges belső roncsolódások, a korábbi 

helyreállított sérülések, átfestések, javítások, cserék. Információt kaphatunk a sűrűségről, a 

belső korrózióról, vagy szuvasodásról, és rejtett szövegeket fedezhetünk fel.  

A röntgenvizsgálatok régészeti alkalmazására közismert példa az egyiptomi múmiák 

vizsgálata. Az 1. ábrán a kairói múzeumban őrzött, macskát ábrázoló szobor röntgenképe 

látható. A felvétel bizonyítja, hogy nem egyszerű üreges faszoborról van szó, hanem szobor-

koporsóról, ami egy macska múmiáját rejti (erre utal a nyíl).  

 

1. ábra. Macskakoporsó a kairói Egyiptomi Régiségek Múzeumból (Richard Barnes fotója). 

A rotterdami Boymans-van Beuningen múzeum őrzi Hollandia egyik legrégebbi 

festményét magában foglaló „Norfolk’ szárnyas oltárt (2. ábra). A röntgenképen jól látható, 

hogy a középső oltárkép alsó részét egy utólag beillesztett külön falemez alkotja. Bár a festék 

takarja, a röntgenképen észrevehető, hogy a fa erezete más irányú és a szélén vékony 

törésvonalak figyeltek meg. A röntgenvizsgálat vetette fel a kérdést, hogy toldott lemez mögé 

esetleg írást vagy röntgennel nem érzékelhető szerves anyagú ereklyét helyezhettek el egykor.  

   

2. ábra Norfolk-szárnyasoltár, 1415-1420-ból, Boijmans Van Beuningen Múzeum, 

Rotterdam, Hollandia. 

A kínai Zhou dinasztia (kb. 900 Krisztus előtt) korából származó edény látszólag teljesen 

épnek tűnt. A röntgenátvilágítás mutatta meg, hogy valamikor széttört, és darabjaiból újra 

összeállították (4. ábra). A vázán látható virágfüzért részletesen is megvizsgálták, így derült 

ki, hogy jellegzetes írásjelekből álló feliratot rejt. 
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3. ábra. Zhou kori bronz váza az Indianapolisi Művészeti Múzeumból, annak röntgenképe, 

valamint egy digitálisan kinagyított nagyenergiájú röntgenkép részlete 

 

RÖNTGEN-FLUORESZCENCIA ANALÍZIS (XRF)  

A műtárgyak anyagi összetételének pontos ismerete sokszor értékes támpont lehet a 

készítés idejének behatárolásához, utólagos módosítások felderítéséhez, vagy akár a 

hamisítványok kiszűréséhez is.  

A röntgen-fluoreszcencia módszer lényege, hogy röntgen-, vagy gamma-sugárzással a 

minta atomjainak belső elektronjait magasabb energiájú állapotokba gerjesztjük. A magasabb 

energiaszintekről az elektronok spontán módon visszaugranak az üresen maradt alacsonyabb 

energiájú állapotokba. A két energianívó közti spontán átmenet során az atom az 

energiakülönbségének megfelelő karakterisztikus röntgensugárzást bocsát ki. A kilépő 

röntgen-fotonok energiája az atomok anyagi minőségére utal, a karakterisztikus sugárzás 

intenzitása pedig az adott elem koncentrációját jelzi a mintában.  

A POMPEJI VÖRÖS NYOMÁBAN 

A Vezúv kitörésekor vulkáni hamuval és habkővel beborított be Pompeji feltárása során 

gyönyörű freskókat tártak fel a régészek A város egykori művészei egy ragyogó bíborszínű 

festéket használtak a festmények háttereként. A cinóber néven ismert vörös festék alapanyaga 

a higany-szulfid (HgS).  A feltárást követően azonban, a freskók egykor élénkvörös színe 

több helyen feketére változott, míg máshol változatlan maradt. A rejtély megoldására egy 

francia és olasz kutatókból álló csoport mind a változatlanul maradt (piros), mind az átalakult 

(szürkés fekete) festék-minták elemi összetételét megvizsgálta.  

A kutatók feltérképezték a piros, a szürke és a fekete felületekről kilépő röntgen-

fluoreszcencia jeleket, és így meg tudták állapítani a közvetlen kapcsolatot a festmény színei 

és az elemi összetétel között. A festékből származó kén és higany, valamint a malterban a 

mészkövet alkotó kalcium mellett kis mennyiségben egyéb elemeket, például alumíniumot, 

szilíciumot és káliumot is találtak. A legnagyobb meglepetést azonban a klór jelenléte okozta. 

Kimutatták, hogy ahol vörös festék megfeketedett ott megtalálható a klór. Így értelmezhetővé 

vált a színváltozás: A klór jelenlétében a cinóber elbomlik, belőle kén keletkezik, amely 

azután (kén-dioxid formájában) reakcióba lép a materben lévő kalcium-karbonáttal és 

kalcium-szulfátot hoz létre. Ezt a folyamatot elősegíti a festékben a higany-szulfid jelenléte, 

és ez magyarázza meg, hogy miért nem vesztették el az eredeti színüket azok a falfelületek, 

amelyeket nem cinóberrel festettek be. 
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8. ábra A Pompeji Villa falfestményein látható a veszélyben levő vörös festék (Fotó: Rossella 

Lorenzi ) 

A tudósok további kutatásokat végeztek, és megvizsgálták az egyik minta keresztmetszetét. 

A vizsgálatból kiderült, hogy csupán 5 µ (5 ezred milliméter) vastag az a festékréteg, amely 

oxidált állapotú ként tartalmaz és elvesztette az eredeti színét. Ez alatt a cinóber változatlan 

maradt, így van remény arra, hogy a restaurálás után a freskók újra eredeti színeikben 

ragyogjanak. 

 JAVASLATOK  A RÖNTGENSUGÁRZÁSSAL KAPCSOLATOS ÉRDEKESSÉGEK   

ISKOLAI FELDOLGOZÁSÁHOZ  

A röntgen-sugárzás témakörének feldolgozása jó lehetőséget kínál arra, hogy a tanulók kis 

csoportokban, projektmunkát végezhessenek. A csoportok és a projektfeladatok 

összeállítására számtalan lehetőség kínálkozik. Lehetnek a csoportok tagjai azonos 

érdeklődésűek, így egy-egy csoport feldolgozhatja az alkalmazások különböző területeit – 

bemutatva az orvosi, környezetvédelmi, ipari és régészeti alkalmazásokat. De összeállíthatjuk 

úgy is a csoportokat, hogy a csoportban különböző érdeklődésű tanulók legyenek, így olyan 

feladatlapot is megoldathatunk velük, amely összefoglalja az elméleti ismereteket és a 

különböző gyakorlati alkalmazásokat egyaránt. 

1. Érdekes lehet utánanézni, milyen röntgen berendezések azok, amelyeket az űrkutatásban 

alkalmaznak. A röntgen-fluoreszcenciai vizsgálatok szerepet kapnak a Mars kőzetek 

anyagának vizsgálata során is. A csillagászati, űrkutatási alkalmazások szintén 

alkalmasak az érdeklődés felkeltésére.  

2. Feladatul kaphatják a tanulók, hogy ők maguk keressenek olyan művészeti alkotásokat, 

műtárgyakat, történelmi emlékeket, amelyeknek vizsgálata során használtak 

röntgensugárzást. 

3. Ellátogathatunk az iskolához közel eső nagyobb múzeumba is, és kérhetünk előadást, 

kihelyezett órát, vagy bemutatót a tudományos vizsgálati módszerekről. 

4. Egy-egy fenti, vagy ahhoz hasonló példához, cikkhez kapcsolódóan feltehetünk a 

szöveggel kapcsolatos kérdéseket. A diákok át is fogalmazhatják a cikket egy-egy más 

stílusú újság számára, esetleg írhatnak belőle rövid hírt, összefoglalót, képzelt riportot. 

Így a fizikai tartalmak megismerésén túl a diákok szövegértési és szövegalkotási 

kompetenciáját is fejleszthetjük. 

5. A különböző elemek által kibocsátott röntgensugárzás energiaértéket táblázatokban 

megtalálhatjuk. A diákok megpróbálhatják ez alapján eldönteni, hogy egy adott energia-
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eloszlás esetén milyen elemeket tartalmazhat a minta. Határozza meg az alábbi táblázat 

alapján, a kutatók által vizsgált minta milyen elemekből állhat! 

 
Review of Modern Physics, (January 1967.) Characteristic X-Ray Energies in keV 

J. A. Bearden, "X-Ray Wavelengths" 

 

Az érdeklődő diákok számára gondolkodtató és számolási feladatokat is adhatunk. 

Melyik elemnél jelenik meg először az L-sorozat és miért? 

Megoldás: Az L-sorozatnál az elektron valamelyik felsőbb héjról az n = 2 héjra 

gerjesztődik le, tehát legalább egy elektronnak lennie kell a harmadik héjon. A harmadik 

héj betöltődése a Na-nál (1s
2 

2s
2
2p

6
 3s

1
) kezdődik, ennek már van egy L-sorozatbeli 

vonala.  

6. A hidrogén-atomra vonatkozó törvényszerűségek, a Bohr-modell, a Moseley-törvény 

általában szerepelnek a reálérdeklődésű diákok tananyagában. Ezekre alapozva a diákok 

maguk is végezhetnek közelítő számításokat a különböző elemekre vonatkozóan. 

Két energiaszint, melyeket m és n főkvantumszámok jellemeznek, közötti elektronátugrás 

esetén a kibocsátott sugárzás frekvenciája:  
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ahol „a‖ az árnyékolási tényező.  

Mennyi a Co K vonalának frekvenciája?  

K vonal akkor keletkezik, amikor az L héjról (m=2) történik a K héjra (n=1) a 

legerjesztődés. Legerjesztődéskor a második, L héjon levő elektron felé a K héjon maradt 

Z K1 K2 K1 L1 L2 

14 1.73998 1.73938 1.83594   

15 2.0137 2.0127 2.1391   

16 2.30784 2.30664 2.46404   

17 2.62239 2.62078 2.8156   

18 2.95770 2.95563 3.1905   

19 3.3138 3.3111 3.5896   

20 3.69168 3.68809 4.0127 0.3413 0.3413 

21 4.0906 4.0861 4.4605 0.3954 0.3954 

22 4.51084 4.50486 4.93181 0.4522 0.4522 

23 4.95220 4.94464 5.42729 0.5113 0.5113 

24 5.41472 5.405509 5.94671 0.5728 0.5728 

25 5.89875 5.88765 6.49045 0.6374 0.6374 

26 6.40384 6.39084 7.05798 0.7050 0.7050 

27 6.93032 6.91530 7.64943 0.7762 0.7762 
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egy elektron egy egységnyi magtöltést leárnyékol, ezért a frekvencia kifejezésben a=1, 

azaz (Z − 1)
2
 szerepel. 

Kobaltra: Z=27 

  keV6,9eV2,6895=
2

1

1

1
1ZeV6,13=ν

22

2

α
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A kapott eredményt összehasonlíthatjuk a korábbi táblázatban megadott értékekkel. 

ÖSSZEGZÉS 

A röntgen-sugárzás természetének, tulajdonságainak, alkalmazásainak megismertetése 

hasznos akkor is, ha nem a fizika iránt érdeklődő, motivált csoportban tanítunk. A téma 

feldolgozása a fenti példák mellett számtalan lehetőséget kínál arra, hogy bemutassuk a 

diákjainknak, nincs külön humán- és reál-kultúra, a világ egységes és megismerésére 

megértésére csak akkor van esélyünk, ha ebben valamennyi tudomány együttműködik. 
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A Bolyai Líceum udvari homlokzata (Fotó: Ferencz András) 
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MŰVÉSZET ÉS FIZIKA - FIZIKA ÉS MŰVÉSZET, NÉHÁNY 
GONDOLAT A KETTŐ KAPCSOLATÁRÓL* 

Dvorácsek Ágoston 
Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed, dvoracsek52@yahoo.com  

 

„A tudomány olyan, mint egy Stradivari, a legjobb hegedű a világon. 

De a megszólaltatásához jól kell tudni játszani, és ismerni kell a zenét. 

Máskülönben nem szól szebben, mint bármely más hegedű.‖ 

P. L. Kapica (1894–1984, az 1978-as fizikai Nobel-díj kitüntetettje) 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Tanulmányomban azt próbálom megközelíteni, hogy mennyiben művészet a fizika és általában 

a tudomány, illetve mikor fedezhetjük fel a tudományok hatását a múzsák birodalmában. 

Teljességre nem törekszem, saját tapasztalataim és elképzeléseim alapján foglalom össze 

gondolataimat, konkrétan csak néhány példára térek ki, amelyek tanári pályafutásom alatt 

hagytak nyomot bennem. 

 

Amikor elgondolkodtam a konferenciára ajánlott téma megközelítésén, először diákjaim 

gyakran megismétlődő kérdése jutott eszembe, amely olyankor szakította meg a fizikaórát, 

amikor valami nehezebben feldolgozható részhez érkeztünk: „Tanár úr, miért kell nekünk a 

fizika?‖ Ilyenkor azt szoktam válaszolni, hogy: „Azért, mert minden fizika!‖ Erre pedig már 

elindultak a kérdések: „A kémia is? A biológia is? A festészet is? A zene is?‖ Ezekre elég 

egyszerű volt igennel válaszolni, de akkor jött a fogasabb kérdés: „Na és a matematika?‖ Itt 

azt válaszoltam, amivel néha bosszantom matematikus barátaimat: a matematika nem 

tudomány, hanem művészet, kifejezési forma, olyan, mint a költészet, a tánc vagy a zene. A 

matematika szép, egy nehéz feladat megoldása élményt nyújt, még akkor is, ha a matematikus 

esetleg nem is tudja, milyen természeti jelenség megmagyarázására használható, mi 

modellezhető vele. Száz év múlva egy fizikus, egy vegyész vagy egy biológus talán rájön 

arra, hogy ezzel éppen az a folyamat válik érthetővé, amely már hónapok óta nem hagyja 

nyugodni. Persze ezen lehet vitatkozni, sokan elfogadják, hogy nemcsak tudósok, hanem 

egyben művészek is, mások replikáznak, én Önökre bízom, hogy elfogadják vagy elvetik 

elmélkedésemet. Zárójelben még annyit, hogy a legnehezebb kérdést egy református 

tagozatos diákom tette fel: „Hát a vallás, az is fizika?‖ Erre már nehezebb volt válaszolni, 

mert nem szerettem volna megbántani hitében. Megpróbáltam egyszerű szavakkal kifejteni, 

hogy a vallás nem tudomány, hanem a valóság egy másik megközelítési módja. A vallás és a 

tudomány között az a lényeges különbség, hogy aki hisz, nem próbálja és nem is tudná 

tudományos eszközökkel bizonyítani Isten létét, a tudományok esetében azonban nem elég 

hinni valamiben, mert csak akkor igaz valami, ha tudományosan bizonyítható, ha 

kísérletekkel kimutatható és ismételten ugyanúgy megy végbe. Nem elég például hinni abban, 

hogy van földön kívüli élet. Mindaddig, amíg azt tudományosan nem bizonyítjuk, csak azt 

mondhatjuk: lehet, hogy van. 

Valamikor a távoli múltban a természet figyelői csak érzékszerveik segítségével fürkészték 

az anyag megjelenési formáit és a vele kapcsolatos jelenségeket, de képzeletük határtalan volt 

és olyan sejtések is körvonalazódtak, hogy például az anyag nem kontinuum, hanem üreges 

szerkezetű, a Föld nem lapos, vagy hogy az égitestek csak látszólag forognak a Föld körül. Ha 
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az anyag szerkezetével kapcsolatos megfigyeléseik hézagosak voltak is, a csillagászati 

megfigyeléseiket nagyon pontosaknak tekinthetjük. Azt, hogy a csillagokat csillagképekbe 

rendezték és azokhoz a népcsoportnak megfelelő mitológiát rendeltek hozzá, már a tudomány 

és a művészet egyik korai kapcsolatának tekinthetjük. Csodálatosak azok a csillagabroszok, 

amelyeket a középkori nyomtatványokban találhatunk (1. ábra). 

 

1.ábra. A déli égbolt csillagtérképe
.
 A kép forrása: Google: a csillagterkepek tortenete 

(lazarus.elte.hu). 

Johannes Keplert a nevét viselő törvények kidolgozása kapcsán misztikummal vegyült 

csodálat ragadta el, amikor felismerte az égitestek mozgásának harmóniáját. Ő egészen 

komolyan vette a „szférák zenéjét‖, és megadta az egyes bolygók zenei motívumát is. Az 

1619-ben kiadott Harmonices mundi-ban, amelyben leírta a harmadik törvényt, így fejezte ki 

lelkesedését: „Most, miután 18 hónappal ezelőtt az első hajnali derengés, három hónappal 

ezelőtt a reggeli világosság, pár nappal ezelőtt viszont a már ragyogó Nap világította meg ezt 

a csodálatos színjátékot, semmi sem tart vissza: igen, szent őrjöngés vesz erőt rajtam. 

Fölényesen dacolok a halandókkal, nyíltan bevallva: megloptam az egyiptomiak 

aranyedényeit, hogy Istenemnek szentelt hajlékot építsek azokból messze túl Egyiptom 

határain. Bocsássátok meg nekem, hogy így örülök. Ám, haragudjatok, azt is elviselem. Rajta, 

elvetem a kockát és könyvet írok a jelennek vagy az utókornak. Nekem mindegy! Ám, várjon 

száz évig olvasójára; nem várt-e az Isten is hatezer évig, míg értőjére lelt?!‖ [1]. A „szférák 

zenéje‖ már az ókorban Platónt és Cicerót is foglalkoztatta, és mai napig elbűvöli a 

művészeket. Kepler abból indult ki, hogy a Nap, a Hold és a többi akkor ismert bolygó 

egymásba elhelyezett gömbökben foglal helyet. Az ókorban ezt a kilenc kört a kilenc 

múzsával hozták kapcsolatba, a középkorban már kilenc angyali kórussal egyeztették [2]. A 

bolygók és a Nap egyes kutatói az égitestek közelében észlelt elektromágneses hullámokat 

próbálják hanggá alakítani és az így nyert „zenében‖ vélik felfedezni a szférák harmóniáját.  

Amikor az optika annyira haladt, hogy a kíváncsi ember mélyebbre hatolhatott a parányok 

világában, megtekinthette a sejteket, a baktériumokat és vírusokat. Később megismerhette a 

kristályos és amorf anyag szerkezetét, a DNS spirálját és a fullerének tökéletes szimmetriáit, 

és el kellett fogadja, hogy a mikrokozmosz szépsége és diverzitása vetekszik a makrokozmosz 

lélegzetállító pompájával. A természet szépségét leegyszerűsíthetnénk az atomokat 

összekapcsoló kölcsönhatások fizikai törvényszerűségeire, arra a négy kölcsönhatásra, amely 

összetartja a Univerzum egyedeit, annak sokszínűsége azonban könnyen a misztikum felé 

irányíthatja képzeletünket. Csak pár gondolatomat írtam le a természet pompája és a fizikai 
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jelenségek kapcsolatáról, de szólnom kellett volna arról is, hogy a festmények és szobrok, egy 

táj vagy élőlény úgy bűvöl el minket, hogy látjuk őket, a hangszerek zenéje és az emberi hang 

a hallásunk segítségével hat ránk. Érzékszerveink pedig olyan biológiai folyamatok alapján 

működnek, amelyek mind fizikai jelenségekre vezethetők vissza. 

A sokoldalú Leonardo da Vinci komoly mechanikai ismeretekkel rendelkezett, ezek 

alapján tervezett olyan gépeket és szerkezeteket, amelyeket ma is megcsodálunk. Személye 

ékes példája annak, hogy a művészet és a tudomány harmonikusan kapcsolódnak egymáshoz. 

Említést érdemel az is, hogy nemcsak Albert Einstein, hanem más híres Nobel-díjas fizikusok 

is szívesen muzsikáltak. Max Planck is gyakran játszott zongorán, Werner Heisenberg is 

kiváló zongorista volt, mint ahogy Paul Dirac is szeretett zenét hallgatni. Teller Ede pedig 

gyakran zongorázott az éjszaka csendjében, amikor elszigetelték a Manhattan-projektben 

résztvevő többi fizikussal együtt. Einstein zenei hajlamaira utal valamikori munkatársa, 

Lánczos Kornél megjegyzése mestere egyik cikkével kapcsolatban: „nincsen benne egyetlen 

felesleges szó sem, olyan mint Beethoven Moonlight-szonátája, ahol minden egyes hang a 

helyén van.‖ [3]. 

A művészetek és a fizika, de általában a tudományok kapcsolata hosszabb elemzésre 

érdemes, mint amennyi beleférne egy megszabott méretű tanulmányba, ezért a következőkben 

csak néhány olyan példára térek ki, amely a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban bűvölt 

el az évek során. A kollégium többször elpusztult az alapítása óta eltelt 390 év alatt, az utolsó 

nagy pusztulás 1849. január 8-án érte, amikor főépülete teljesen leégett. Könyvtárát és 

múzeumát feldúlták, felbecsülhetetlen és pótolhatatlan értékek pusztultak el akkor. Az 

elkötelezett tanárok és sok diák munkásságának köszönhetően azonban sikerült helyrehozni a 

gyűjteményeket és részben pótolni a Bethlen Könyvtár elpusztított állományát. Ebből 

szeretnék bemutatni két értékes darabot, amelyek a fizikával kapcsolatosak, de ugyanakkor 

művészi értékükkel bizonyítják, hogy van kapcsolat a fizika és a művészetek között: az első 

Magyarországon kiadott kísérleti fizikát és egy Prágában készült kézzel festett 

természettudományos gyűjteményt. 

 

2. ábra. A Bethlen Kollégium fizika szertárának régi eszközei (a szerző fotója). 

Középen láthatók a magdeburgi féltekék, tőlük balra a giroszkóp, a jobb oldalon az 

Edison-féle gramofon, balra hátul a Leybold-készlet. 

Előbb azonban meg szeretném említeni azt a gyűjteményünket, amelyet sajnos nem a 

múzeumban őriztek, ezért nem érintette annak 1948-ban bekövetkezett államosítása, de az azt 

követő költöztetések és az emberi hanyagság nagyon megviselte. Arról a fizikaszertárról van 

szó (2. ábra),  amelynek alapjait már a XVIII. század közepén lerakták, amikor M. Vásárhelyi 

Tőke István külföldi peregrinációja alkalmával gazdag gyűjteményével egészítette ki a 
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természettudományok szertárát, akkor került például először Erdélybe légszivattyú. A XIX. 

század végén a felújított fizikumba korszerű kísérleti eszközöket rendeltek, a megmaradt 

tárgyak ma iskolamúzeumunk kincseit képezik. A korabeli formatervezés és a csillogó 

sárgaréz alkatrészek elbűvölik a látogatókat. Kiállítottunk egy eredeti Edison-féle gramofont, 

rézből készült síkkondenzátort és giroszkópot, kis mikroszkópot fadobozban, egy pár 

magdeburgi féltekét, kivetíthető nagyformátumú diaképeket és – ami a legértékesebb – egy 

eredeti Leybold gyártmányú optikai készletet. Amikor először pillantottam meg a kollekciót, 

eszembe jutott az a rajongás, amellyel egykori kolozsvári professzorom mesélt nekünk 

azokról a csodálatos régi rézből készült készülékekről, amilyeneket már rég nem képes 

gyártani a modern technika. 

 

3. ábra. M. Tőke István kísérleti fizikájának [4] címlapja (a szerző fotója). 

A könyvtárunk is sok kincset rejteget, többek közt egy cifra betűkkel díszített kézikönyvet, 

amelynek segítségével bárki megpróbálhat örökmozgót (!) összerakni. Nemcsak fizikusok 

forgatják szívesen M. Vásárhelyi Tőke István 1736-ban kiadott és nagyenyedi iskolájának 

dedikált fő művét: Institutiones philosophiæ naturalis dogmatico-experimentalis, qvibus 

veritates physicæ luculentis observationibus et experimentis illustratæ ac confirmatæ, nexu 

scientifico methodice proponuntur, amelyet a Kárpát-medence első kísérleti fizikájának 

tekinthetünk (3. ábra). Könyvében a fizika mellett a természettudományok minden ágával 

találkozhatunk: csillagászat, földrajz, természetrajz és emberélettan. Fizikája Boyle, 

Torricelli, Guericke és Newton kísérleti megfigyeléseire épült. A könyv belső címlapjának 

rézmetszetét Tőke rajza alapján diákja, Barsai Pál készítette. Bal oldalán a tógás Ratio-t 

ábrázolta, jobb oldalán pedig nyugat-európai öltözékben maga a szerző jelképezi az 

Experientiá-t, aki távcsővel fürkészi az eget. Alul láthatjuk a légszivattyút. Értekezését latinul 

írta, a könyv végén hat tábla szemlélteti a bemutatott kísérleteket (4. ábra). Ezek is rézkarcok, 

feltehetően diákjainak munkái [5]. 

A Bethlen Könyvtár fizika témájú könyvei közül kedvencem egy kézzel írott, színes 

képekkel illusztrált vaskos könyv, amelyet 1770-ben adtak ki, s Szilády Zoltán ( Dr. Szilády 

Zoltán (1878–1947) Budapesten született, ott végezte közép-és felsőfokú tanulmányait. 1901-

től 1919-ig a kollégium természetrajz, vegytan tanára és a természetrajzi gyűjtemény őre. 

1922-ben Budapestre költözött, ahol a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársa és egyetemi 

magántanár volt.) kollégiumi tanár adományozott a könyvtárnak 1892-ben. Címe: Figuren 

Physic Experimenten [6], illusztrátora az első oldalon szereplő alcím (Pinnacotheca Manualis) 
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szerint Christiano Marquiso, a prágai Szűz Mária dóm papja. A könyv lapjain több ezer színes 

rajzot csodálhatunk meg, amelyeket a kor akkori ismeretei alapján készítettek (5. és 6. ábra). 

 

4.ábra. M. Tőke István kísérleti fizikájának egyik táblája (a szerző fotója). Itt a 

légszivattyú és a légüres térben elvégezhető kísérleteket láthatjuk. 

 

5. ábra. Optikai elemeket és a képalkotást bemutató illusztráció a Figuren Physic 

Experimenten [6] című könyvből (a szerző fotója). 

A rajzok nagy része fizikai kísérleteket mutat be, de vannak építészeti, kémiai, csillagászati 

és földrajzi ábrázolások is. A fizikára vonatkozó ábrák és kísérletek főleg elektrosztatikával, 

optikával, hőtannal és ballisztikával kapcsolatosak, mellettük németül és olaszul írt 

magyarázatok. A rajzok nagyon pontosak és segítségükkel szöveg nélkül is el lehet igazodni a 

kísérletek részleteiben. A mű nincs befejezve, egész oldalak kitöltését későbbre hagyta a 

szerző vagy a szerzők, sok üres oldal maradt a könyv végén is. Komoly művészeti és 

tudománytörténeti értéke miatt, méltó lenne arra, hogy szakemberek digitalizálják és 

elérhetővé tegyék a széles közönség számára. 
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6. ábra.  Illusztráció a Figuren Physic Experimenten című könyvből (a szerző fotója), 

mely egy leideni palackba helyezett keresztet mutat, végein gömbökkel. A kép a 

palack külső fegyverzete és a földelt vezetők között keletkező elektromos kisüléseket 

mutatja be. 

El kell fogadni azt a tényt, hogy a tudomány és a művészet műveltségünk egymást 

kiegészítő elemei. Olyan kettősség köti össze őket, mint amilyet a fizikusok tulajdonítanak a 

fénynek, amely egyszerre lehet részecske és hullám is, néha az első, máskor a második jelleg 

dominál, de valójában a kettő harmóniája fejezi ki az egészet. A művészet és a tudomány 

időtlenségéről és a kettő párhuzamairól igen szépen elmélkedik Simonyi Károly [1], 

zárógondolatkent hallgassuk meg őt: „A görög irodalom és művészet nagyjainál ugyanis 

megszoktuk, hogy azok nem korukhoz képest voltak nagyok, hanem időtlenül azok, és a mai 

ember számára is frissnek ható mondanivalójuk van. A tudomány nagyjainál viszont 

természetesnek vesszük, hogy azok nagyon is időhöz kötöttek, és ma akár egy iskolás gyerek is 

túlléphet egy görög tudós, mondjuk Arkhimédész tudásszintjén. Talán ezt hinnénk a 

művészekről is, ha nem csodálhatnánk meg eredetiben vagy másolatban Praxitelész vagy 

Mürón szobrait, vagy nem olvashatnánk Homéroszt és láthatnánk színházban Euripidészt. Ha 

ugyanilyen behatóan foglalkozunk – hogy a példáknál maradjunk – Arkhimédész 

gondolataival, azt látjuk, hogy azok követése a mai kor – szakmailag művelt – emberétől is 

szellemi erőfeszítést követel, de szellemi örömet is nyújt.” 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A fizika oktatásában meghatározó szerepe van a motiválásnak, az érdeklődés felkeltésének. 

Ehhez a művészeteket hívtuk segítségül. A fizika törvényeit mind a lírában, mind a 

képzőművészetben felfedeztük, és felismertük a fizikatörténet és a művészettörténet szoros 

egymásra hatását. A természeti szimmetriától eljutottunk a természeti törvények 

szimmetriáinak megcsillantásáig. 

BEVEZETÉS 

A fizika és a művészetek tanításának összekapcsolása több lehetőséget is nyújt számunkra. 

A művészetekre fogékony tanulókban felkelthetjük az érdeklődést a fizika iránt a 

képzőművészet, a zene, az irodalomsegítségével is. A fizikai folyamatok megfigyelése 

esztétikai élményt is jelenthet, mivel az élménynek köszönhetően jobban emlékeznek a 

diákok a jelenségre, az annak kapcsán tanultakra. Ugyanakkor vannak olyan tanulók, akik a 

fizikának köszönhetően válnak fogékonyabbakká a szépség, a művészetek iránt.  

A MŰVÉSZETEK RÁIRÁNYÍTJÁK A FIGYELMET A FIZIKÁRA 

A fizika tanítása során sikeresen alkalmazható az érdeklődés felkeltésére az élmény hatása. 

Ez az élmény sokféle lehet: a kísérlet nyújtotta élmény [1], egy gondolatkísérlet közös 

megélése, a tanár színes vagy drámai előadásmódja, az alkotás nyújtotta öröm [2], vagy pedig 

egy műalkotás nyújtotta esztétikai élmény. Most ez utóbbiról szeretnék beszámolni egy pár 

példa segítségével, hogy hogyan hívható segítségül figyelemfelkeltésre az esztétikai élmény. 

Meríthetünk az irodalom, a képzőművészet, a zene, a filmművészet területéről egyaránt. 

Fontos, hogy a diákoknak legyen előzetes ismeretük, vagy könnyen bemutatható legyen a mű: 

egy festmény, egy grafika, egy vers. 

Kedvenc József Attila soraimat az Eszmélet negyedik versszakát: „Akár egy halom hasított 

fa,/ hever egymáson a világ,/ szorítja, nyomja, összefogja/ egyik dolog a másikát/ s így 

mindenik determinált.‖ vagy felolvastatom, vagy megkerestetem, amikor a determinisztikus 

világképről beszélünk. A determinisztikus világkép a modern fizikában a kvantumfizika 

valószínűségi világképének előzményeként kerül szóba, valamint akkor, amikor a 

determinisztikus káoszról beszélek. A vers képi ereje segít a fogalom kialakításában, 

megértésében. De az érdeklődésünk nem korlátozódik az Eszméletre. Kedvelt házi dolgozat 

téma a fizika és József Attila költészetének kapcsolata: igényes írás született Bartók Luca 12. 

e osztályos diákunk tollából (2011/12 tanév) A fizika József Attila költészetében címmel. 

Ennek a módszernek alkalmazása iskolánkban, a budapesti Szent István Gimnáziumban, 

elsősorban az öt osztályos nyelvi tagozatos képzésben részt vevő tanulókkal volt a 

legeredményesebb. 

Sok irodalmi példát sorolhatnék, de érdemes mindenkinek a maga élményeiből meríteni. 

Nekem például általános iskolásként kedvelt tantárgyam volt a fizika, és fizikaversenyekre is 
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jártam, mégis a fizika órákból, amire a mai napig emlékszem két regényrészlet, amit a fizika 

tanárnőnk, Ambrus Rozália olvasott fel életrajzi regényekből. Az egyik Száva István: A 

szirakuzai óriás c. Arkhimédész életregényből [3] az a rész, amikor a tudós a fürdőkádban 

megvilágosodik a sűrűségmérést illetően. A másik idézet Száva István A Menlo-parki 

varázsló c. művéből volt az a csodálatos részlet, amikor Edison izzóival kivilágította 1879 

szilveszterére a Menlo-parkot: mindenkinek „torkán akadt a szó… Mintegy varázsütésre 

egyszerre fényárba borult az egész park‖ [4]. 

Én mindenképp szoktam ajánlani Isaac Asimov műveit. Az ismeretterjesztői közül egyik 

kedvencem a Hold tragédiája [5]. Több írást tartalmaz a kötet, az azonos című nemcsak a 

fizika, hanem a biológia, a kémia kedvelőinek is nagy kaland. Élvezetes stílusban fejti ki 

Asimov a Hold szerinte pótolhatatlan szerepét a földi élet kialakulásában. A robbanó napok 

[6] Asimovnak egy másik varázslatos könyve, amelynek tárgyául olyan problémakört 

választott, amelyben számos tudományág izgalmas kutatásai futnak össze: a szupernóvákat. A 

könyvet olvasva nemcsak a neutroncsillagok, fehér törpék, vörös óriások és fekete lyukak 

világába pillanthatunk be, hanem megismerkedhetünk az ókoriak természetfelfogásával, a 

legnagyobb újkori csillagászokkal, a genetika és az evolúcióelmélet klasszikusaival is.  

A drámákkal, filmekkel ugyanaz a helyzet: támaszkodhatunk a diákok által ismert művekre 

is, illetve saját élményeinkre is felhívhatjuk a figyelmet. Például Tom Stoppard Árkádia című 

drámáját említem meg akkor, amikor a modern fizika keretében a káoszfizikáról beszélek. A 

műben egy fontos szál épül a káosztudomány és matematikája köré, elismerésre méltóan 

szakszerű ismeretekre alapozva, közérthetően, a szakkifejezéseket mellőzve [7]. 

A filmek közül A nap c. 1998-ban készült film (Day One) az, amelyre időt szakítok a 

magfizika fejezet oktatása során. A film a Manhattan-terv történetét meséli el, hogy hogyan 

fejlesztették az első atombombát, átfogó képet ad az eseményről tudománytörténeti, 

történelmi, politikai, emberi oldalról egyaránt. Fontos vezérfonal a filmben Szilárd Leó alakja 

és viszonyulása az atombomba fejlesztéshez. 

A képzőművészet bizonyult eddig a legeredményesebb „meghívottunknak‖ fizika órán. 

Amikor például azt kellett megragadnunk, hogy miért is nem építhető örökmozgó, Escher 

mindig segítségünkre sietett a Vízesés c. művével.  

 
1. ábra. Escher:Vízesés. 1961.  

Az egyenáramú áramkörök esetében az áramforrás szükségességének megértését is segíti 

ugyanez a híres litográfia. Ha az áramkör analógiája egy szökőkút, akkor egyértelmű, hogy 

vízpumpa nélkül nem működne a szökőkút. A Vízesés egy paradoxont mutat, az 1. ábrán 

látható helyzet a valóságban sohasem jöhet létre.  
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Escher térszemléletre támaszkodó művei a matematikusok számára is izgalmasak. A 

Vízesés c. grafikáján (1. ábra), ha a paradoxon nyitját keressük, felfedezhetünk három 

összekapcsolt Penrose-féle lehetetlen háromszöget [8].  

A Rezgések, hullámok fejezet keretében A zene fizikáját úgy tettük nagyon érdekessé, 

személyes élménnyé, hogy az osztályban hangszeren játszó diákok bemutattak egy pár rövid 

darabot, ezt követően mindenki bemutatta a saját hangszerét, valamint a hangszercsaládot. Ezt 

követően összekötöttük a látottakat, halottakat azzal, amit már a húrok, sípok fizikájáról 

tanultunk, majd megbeszéltük a zene fizikáját (frekvencia, hangköz; alaphang, felhang; 

konszonáns-, disszonáns egyszerre megszólaló hangok, stb.). Az elmúlt tanévben például 

zeneszerző szakos diákunk – Bucz Magor – tartott izgalmas, zongorával kísért előadást 

konszonancia, disszonancia témában.  

Diákjaimmal nyitottak vagyunk a szépre, ugyanakkor folyamatosan szem előtt kell tartani, 

hogy a rácsodálkozás mellett a kételkedést is tudatosítsuk, felhívjuk a figyelmet arra, hogy 

nem minden analógia igaz, ahogy van áltudomány, úgy lehet ál-műelemzés is. 

A FIZIKAI FOLYAMAT MEGFIGYELÉSE ESZTÉTIKAI ÉLMÉNYT JELENTHET 

A jelenség során kialakult látvány, szép „kép‖ egyrészt felkeltheti az érdeklődést a jelenség 

iránt, ráfordíthatja a figyelmet a jelenségre, másrészt esztétikai élményt nyújthat. Az élmény 

hatására jobban emlékeznek a diákok magára a fizikai folyamatra, az annak kapcsán 

tanultakra. Ugyanakkor vannak természettudományos érdeklődésű tanulók, akik nagyon 

nyitottak a fizikára iránt, és akik így fogékonyabbakká válhatnak a szép, a művészetek iránt. 

Az erre alkalmas fizikai jelenségek közül az alábbiakat emeljük ki: Foucault-inga mintázata, 

Chladni-féle porábrák, hangszerek húrjainak rezgése, szappanhártya, kaotikus sodródás, 

természeti fraktálok kialakulása. 

A csillagászat nyújtotta lehetőségek tárháza végtelen: a gyönyörű csillagképekért majdnem 

minden gyerek rajong, ma már a neten sok minőségi felvételt lehet találni [9].  Biztosan 

megragadja őket a látvány, és a közben hallottak is mélyebb nyomot hagynak. Itt egy-két 

témát említek, amit humán érdeklődésű diákok is szívesen vállalnak házi dolgozatnak, és 

mutatnak be diáktársaiknak kiselőadás formájában: a csillagképek népi nevei, az ezekhez 

fűződő mondák, vagy csillagok a magyar költészetben.  

Egyik kedvenc témám a Foucault-inga kísérlet [10] (2. ábra). Az inga homokba rajzolt 

mintázatai, vagy a tintával rajzolt gyönyörű rozettái biztosan magukra vonják a figyelmet. Mi 

fizika órán szerény, kézzel forgatott Foucault-inga modellünkkel homokot szórunk, és így 

kapunk szép mintázatot.  

 
2. ábra. Homokot szóró Foucault-inga rozattái. A kép forrása: 

http://www.flickr.com/photos/chipdatajeffb/4653223851/?q=foucault%20pendulum%20sand 

http://www.flickr.com/photos/chipdatajeffb/4653223851/?q=foucault%20pendulum%20sand
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A Rezgések fejezetben a Chladni-féle porábrák [10] nagyon látványosak (3. ábra), 

segítségükkel megérthetjük a membránokon, például a dobon kialakuló felületi 

állóhullámokat. A duzzadóhelyek és a csomóvonalak konkrét fizikai értelmet kapnak: ahol a 

hegedűvonóval megrezegtetjük a lemezt, ott lesz maximális a kitérés, ahol lefogjuk a lemezt, 

ott nyilvánvalóan nem tud rezegni, oda gyűlik a homok. Ha nincs módunk bemutatni a 

kísérletet órán, ajánlom Sas Elemér filmjét bemutatni [11]. 

 

3. ábra. Hegedűvonóval megremegtetett fémlemezen megjelennek a Chladni-féle ábrák. Kép 

forrása: http://www.hps.cam.ac.uk/whipple/explore/images/acoustics/chladni_plate.jpg  

Nagyon szép, komplex terület a „szappanhártya-fizika‖. A fizika több fejezetében sok 

jelenség is nagyon jól szemléltethető a segítségével, miközben a tanulók gyermeki örömmel 

játszanak a szappanbuborékokkal, és csodálják a folyton változó szépséget. A középiskolában 

az érintett témák lehetnek a felületi feszültség (4. ábra), az Optika fejezet keretében a 

tükröződés (5. és 6. ábra), az interferencia vékony rétegen (5. ábra), a hullámtan keretében 

szappanhártya membránon szemléltethetőek az állóhullámok (7. ábra), de gyönyörűen 

megfigyelhető a kaotikus sodródás is (6. ábra). 

 

4. ábra. A felületi feszültség tanulmányozható szappanbuborék-fúvás közben. . Fotó: Ferenczi 

Zsanett (Szent István Gimnázium, 13.e osztály, 2012/13 tanév) 
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5. ábra. Az interferencia vékony rétegen és tükröződés szappanbuborékon. Fotó: Ferenczi 

Zsanett. 

 

6. ábra. A tükröződés és a kaotikus sodródás szappanbuborékon. A kép bal alsó sarkán az 

iskolánk épülete tükröződik. Fotó: Ferenczi Zsanett 

 

7. ábra. Állóhullám szappanhártyán.  

A kaotikus sodródást ünnepi fizika órákon is megfigyeltük, miközben a diákok megélték 

az alkotás élményét: tojásfestés, díszcsomagoló papírfestés, gyertyafestés [2]. Itt a szépséget, 

az esztétikai élményt saját műveik nyújtották. 
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A TERMÉSZETI TÖRVÉNYEK SZIMMETRIÁJÁNAK SZÉPSÉGE 

A fizika tanítása során a természet szimmetriáitól, mint például a kristályok szerkezete, 

megpróbáltunk eljutni egészen a természeti törvények szimmetriáinak megcsillantásáig, mint 

például a Maxwell-egyenletek szimmetriájának kerek szépsége [12]. 

ÖSSZEGZÉS 

Összegzésként elmondhatjuk, hogy az érdeklődés felkeltésének meghatározó szerepe van a 

fizika tanítása során, a művészetek izgalmas segítséget jelenthetnek ebben, a műalkotások 

felkelthetik a figyelmet a fizikai jelenségek, folyamatok iránt; a fizikai jelenségek 

megfigyelése esztétikai élményt nyújthat, mindeközben a természet szimmetriáinak 

bemutatásától eljuthatunk a természeti törvények szimmetriáinak és szépségének 

megláttatásáig. 

Kepes György sorai [13] megvilágítják számunkra a látvány fontosságát: „A térbeli világ 

nem egyetlen pillanat alatt keletkezett különálló egységekből, hanem keletkezési 

folyamatokból, téralakzatok állandó változásaiból áll. A természeti formák – virágok, fák, 

sziklák, hegyek, felhőképződmények, állati vagy emberi testek, és az ember alkotta formák, 

mint az épületek vagy eszközök, mind mulandó konfiguráció a keletkezés és elmúlás örök 

áramlatában. Ezért minden forma kikerülhetetlenül magán viseli eredetének látható jelét. A 

faágak téralakzatai, az olvasztott fém mintája ugyanúgy elárulja keletkezésének történetét, 

mint a lábnyom a hóban, a homokban, a kidőlt tinta foltja, vagy a ceruzával papírra vetett 

vonalas minta. A tér-időbeli múlt, a mozgás benne rejlik minden formában.‖ 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A mozgás ábrázolása egy mozdulatlan képen vajon lehetséges-e? Hogyan éri el a kellő hatást 

egymástól függetlenül a fizika és a képzőművészet? A valóságmozzanatok pillanatképeiből 

tapasztalatunk alapján mozgásra következtetünk (pl. futó alak-pózban álló emberről a mozgás 

jut az eszünkbe), de a mozgás bizonyossága egy pillanatképről nem érhet bennünket. Érdekes 

feladatot választ tehát a képzőművészet, amikor a mozgást ragadja meg kifejező erőként.  

A képzőművészet is ismeri a fizika törvényeit, nem vét ellene, kivéve, ha a bizonytalanság 

elénk tárása a cél. A képeken hat a gravitáció, a figurák egyensúlyban vannak, a tárgyakat 

levegő veszi körül és a háttérben „elkékülnek” a színek. A természet pontos megfigyelésében 

az emberi tudás mindkét ága érdekelt, csak másban manifesztálódnak: az egyik az érzelmekre, 

a másik az értelemre hat elsősorban, de ne feledjük, az érzelmekre direkt módon, csak kellő 

ravaszsággal és értelemmel lehet hatni [1]! A valóság tényleges átalakítása szükséges a 

képeken, és természetesen szükség van olyan beidegződéssé vált „evolúciós” tudásra a nézők 

szemszögéből, hogy például a ló hátrafelé eddig sohasem vágtázott. Ezek a kompromisszumok 

a valóságot nemhogy elferdítik, hanem még közelebb hozzák felénk, azokhoz a lényekhez, akik 

valóságfolyamatokat (nulla idő-dimenzióban) érzékelnek, s ezt keresik a fizikálisan vászonra 

dermedt olajpacsmagokban [2]. Hogy mi köze egy romantikus festőnek a száz év múlva 

megszületett kvantummechanikához, konkrétan a ψ (pszi) függvényhez? Előadásomban egy 

olyan kapcsolatot szeretnék bemutatni a festészet és a fizika között, ami szemléletesebbé teheti 

a kvantummechanika egyik epizódját.  

BEVEZETÉS 

„A pillanatnyi állapot bennünk élő képéből hiányzik a mozgás.” 

Károlyházy Frigyes  

 

A tárgyak térbeli és időbeli kapcsolatban állnak egymással. A sebesség (a test mozgásának 

mértéke) nem más, mint a test által bejárt távolságok viszonya az eltelt időhöz. Az egymás 

után következő pillanatok váltakozása az anyagi objektum mozgásidejét, míg az útszakaszok 

váltakozása az objektum térbeli helyváltoztatását jellemzik. 

A pillanatnyi helyzet csak a geometriai adatokat tükrözi az adott időben [3].  

Nem lehet kiolvasni például a képről (1. ábra), hogy az alma mozog, és ha igen, hogyan. 

Lehet, hogy Ádám dobálgatja unalmában, de, hogy az alma távolodik a kezétől, vagy éppen 

közeledik feléje, nem tudhatjuk meg a kép alapján. Az is lehet, hogy az almát oldalról dobták 

be, és Ádám kézmozdulatát félreértjük csupán, vagy cérnán lógatják be, és nem is mozog 

Évához képest (hogy Őt se hagyjuk ki) a gyümölcs. 
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1. ábra. Hugo van der Goes: Bűnbeesés (1467-77) 36x23cm, Bécs, Kunsthistorisches 

Museum (módosított reprodukció; a műalkotáson nem szerepel Ádám keze fölött alma)  

A mozgás fogalma és eredete roppantul érdekelte már az ókori filozófusokat. Arisztotelész 

szerint a mozgáshoz szükség van mozgatóra, ezt a nézetet Galilei és Newton cáfolták, 

miszerint csak a mozgásállapot megváltoztatásához van szükség külső hatásra. Érdekes itt 

említeni az eleai filozófusok apóriái közül az idevágót: „[…]a látszólag mozgó nyílnak állnia 

kell, hiszen bármely térbeli és időbeli pontban vizsgálva az a helyzet, hogy vagy ott van, vagy 

nincs; ám ha ott van, akkor áll, és nem mozog, nyugalmi helyzetek halmozásából pedig nem 

keletkezhet mozgás [4].‖ Az eleai Zenon, Parmenidész tanainak alátámasztására alkotta 

paradoxonjait, miszerint a mozgás nem más, csak illúzió. Mint később látni fogjuk, hogy nem 

a mozgás, hanem a pillanatkép az illúzió, szigorúan vett pillanatképet az idegrendszerünk 

alkot az egyszerűsítés elve alapján. A nyugalom vagy mozgás megállapításához (a megfelelő 

vonatkoztatási rendszerben) nem elég egy időpillanat, több egymás utáni pillanatképből 

tudjuk csak eldönteni egy test mozgásállapotát. 

Ahhoz, hogy a mozgást mégis egy pillanatképen érzékeltessük, „csalni‖ kell. 

A rajzfilmkészítők már korán alkalmazták ezt a trükköt, ha céljuk a nagy sebességű 

mozgás szemléltetése volt. A gyors mozgásoknál már nem volt kivehető a szereplő lába, 

lépéseinek fázisai, és a körülötte szétkent porfelhő fokozta az illúziót. A „kengyelfutó 

gyalogkakukk‖ rajzfilmfigura eltorzult lábai és a porfelhő együttesen fejezik ki a 

nagysebességű mozgást. Azaz az objektumot kissé szét kell mosni ahhoz, hogy a mozgást ki 

tudjuk fejezni.  

 

2. ábra. A nyugalmi állapotban látott gyalogkakukk lábai tisztán kivehetőek, míg a mozgás 

közben  ábrázolt lábak alakját megváltoztatta, szétkente a rajzoló. 
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A LÓ-FÜGGVÉNY  

 

 

3. ábra. Théodore Géricault (1791 – 1824): The Derby at Epsom, 1821, Musée du Louvre, 

Paris, France, Oil on canvas, 123 x 92 cm  

Habár már az őskori barlangrajzokon és az ókori falfestményeken is felfedezhetjük a 

mozgást sugárzó, elnyúlt testű bikákat, a közép- és újkorban a merev beállítások nyertek 

elfogadást. Géricault 1821-ben festett képe (3. ábra) szakít a hagyományokkal és visszatér a 

korai ábrázolások szintjére, miszerint a tudatunkban leképeződő mozgás nem lehet 

pillanatszerű, hanem valamiféle elmosódott pillanatképsereg alakítja ki azt. 

Hasonlítsuk össze a Géricault festményén az egyik lovat egy korabeli fotón szereplő lóval! 

A festményen a ló nem „valóságszerű‖, de mégis jobban kifejezi a mozgást. Elnyújtott teste 

(hasonlóan a gyalogkakukk lábához) azt sejteti a nézővel, hogy a ló már egy bizonyos helyről 

elrugaszkodott, de még nem érkezett le a földre. Akkor most hol van? 

Azt biztosan állíthatjuk, hogy a két helyzet között, de a pontos helyzetét teljes 

bizonyossággal nem határozhatjuk meg, ellentétben a fotóval, ami egy pillanatot (nagyon 

kicsi időtartamot) rögzít. 

 
Ló(x): folytonos függvény   Ez nem folytonos függvény  

A mozgásban lévő ló állapotát tehát nem egy pont, hanem egy függvény írja le. Azt nem 

állíthatom, hogy a ló TK tömegközéppontja a „függvényhegy‖ tetején van, de biztosan 

mondhatjuk, hogy ott nincs, ahol Ló(x)=0, azaz a függvény vízszintes részén. 

Géricault festett lovai olyanak, mintha több pillanatképben egyszerre összemosódottan 

érzékelnénk őket. A tudatunkban tényleg olyan képet fogunk fel egy lóverseny alkalmával, 

amilyet a festő elénk tárt.  
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AZ EGYDIMENZIÓS (LINEÁRIS) HARMONIKUS OSZCILLÁTOR 

SCHRÖDINGER-EGYENLETÉNEK (1) MEGOLDÁSA 

   (1) 

 

„Itt láthatják a táblán a nevezetes Schrödinger-féle hullámegyenletet. Ezt az egyenletet Önök 

persze nem értik. Én sem értem. Schrödinger úr sem értette, de ez ne zavarja Önöket. Én ezt 

majd minden óra elején felírom a táblára, és elmagyarázom, mire lehet használni. Önök pedig 

majd lassan hozzászoknak.” 

Marx György 

A Schrödinger-egyenlet egy energia sajátérték-egyenlet, mellyel meghatározhatóak a 

lehetséges energia-sajátértékek (En), és a hozzájuk tartozó sajátfüggvények (ψn). Az elektron 

állapotát ez a függvénysorozat írja le. 

Az (1) egyenlet n=1,2,3 energiaszintjeihez tartozó megoldásai speciális (dimenziótlanított) 

egységrendszerben a (2), (3), (4) függvények, melyek ábrázolhatók, megjeleníthetők (4. ábra). 

 =   (2) 

  (3) 

  (4) 

 

 
4. ábra. Az elektron ψ1(x) függvényének képe (balra), mellette a négyzete van ábrázolva.  

Az elektron állapotát is egy Ló(x) függvényhez hasonló függvénnyel, a ψ  függvénnyel 

írhatjuk le. Nem tudjuk pontosan, hol van az elektron, de biztosan tudjuk, hogy mozgásban 

van és nincs ott, ahol ψ(x)=0. 

A ψ(x) függvény négyzetének még szemléletesebb jelentése van: annak a valószínűségét 

adja meg, hogy az elektront éppen annál az x koordinátánál találjuk meg. 

A görbe alatti terület pedig eggyel egyenlő, ami a valószínűséggel úgy értelmezhető, hogy 

az elektron az egész térrészben biztosan van valahol, a részecske térben tartózkodása pedig 

valós történés. 

De ez az alak nem árul el semmit a mozgás gyorsaságáról, csak a mozgás tényét láttatja, 

ezért a függvényünket úgy kell tovább módosítanunk, hogy ki tudja fejezni, milyen intenzív 

mozgása van az elektronnak. 

Ψ(x) Ψ
2
(x) 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Sajátvektor_és_sajátérték
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Louis de Broglie (1892-1987) az elektron hullámhosszára (1924-ben) az (5) összefüggést 

adta, melyet 1927-ben Davisson és Germer kísérletileg is igazolt.  

 
vm

h


   (5) 

Az összefüggés fordított arányosságot tár fel az elektron v sebessége és λ hullámhossza 

között. 

Azaz minél nagyobb az elektron sebessége, annál kisebb a hullámhossza (annál nagyobb a 

frekvenciája), vagyis annál nyugtalanabbnak kell a Ψ függvénynek lenni.  

Ψ(x)      Ψ
2
(x) 

 

  

  
5. ábra. A felső sorban a kis sebességű (alapállapotú) ψ1 elektron függvénye, a második és a 

harmadik sorban az egyre nagyobb sebességű ψ2, ψ3 elektron-függvényt és négyzeteit 

láthatjuk. 

A függvények „nyugtalansága‖ most még egy információt is hordoz: a mozgás intenzitását 

is szemlélteti egy pillanatképben. 

KÖVETKEZTETÉSEK LEVONÁSA 

A dolgozatban a mozgást, mint alapfogalmat ismertettük, és kitértünk a mozgás 

ábrázolására a művészetekben és a fizikában is. Észrevettük, hogy e két határterület hasonlóan 

tárja elénk a mozgás valószerűségét, mélyebb összefüggéseket kutatva próbálja egy 

pillanatképben összesűríteni. A fizikában az elektront sokkal nehezebb elképzelni, mint egy 

lovat, hiszen a lóról már több tapasztalati képünk is van. De azt is láthattuk, hogy a futó ló 

képe már nem ilyen könnyen felfogható képszerű fogalom (ld. 1. megjegyzés). A dolgozat 
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célja, hogy laza analógiát mutasson az elektron tulajdonságaira a hétköznapi életből, hogy 

azok szemléletes képpé válhassanak, és továbbgondolhatók is legyenek. 

MEGJEGYZÉSEK  

1. A vágtázó ló lábai soha nincsenek kinyújtva, amikor a patái nem érintik a földet, amint az 

egy állítólagos fogadás tisztázásából kiderült. 1872-ben L. Stanford, Kalifornia ex-

kormányzója és gazdag versenyló-tulajdonos felkérte Muybridge-t, hogy válaszolja meg a 

kérdést. Muybridge több kamerát állított egyenes sorba, amelyek akkor exponáltak, amikor a 

vágtató ló a kamera előtt haladt el. A fotóknak köszönhetően kiderült, hogy a lónak mind a 

négy lába csak akkor van levegőben, amikor maga alá húzza, és nem amikor kinyújtja azokat. 

A Ló(x) függvénynél szereplő fényképen a ló lábai azért vannak kinyújtva, mert egy akadályt 

ugrik át [7]. 

 

6. ábra. Edward Muybridge-nek (1830-1904) (balra) sikerült először megmutatnia, hogy a 

vágtázó ló lábai csak akkor vannak mind a levegőben, ha maga alá húzza azokat. Muybridge 

technikai megoldásai a filmkészítést alapozták meg. 

2. Valódi pillanatképet az ember nem képes észlelni, a folyamatosan mozgó világból mégis 

határozott képet kapunk, ami bonyolult idegi szerveződés következménye. A fényképezőgép 

sem egy pillanatot örökít meg, hanem az expozíciós idő intervallumában történő változásokat. 

Az az „elméleti‖ fényképezőgép, amelyik egy pillanatot szeretne megörökíteni, exponáláskor 

a zárszerkezetét a fény rezgésidejénél kisebb időtartamra kellene, hogy kinyissa. 

3. Géricault fiatalon, lovas balesetben halt meg, egész életében kötődött a lovakhoz, 

különösen a betöretlen vad lovak keltették fel az érdeklődését. Korai ló-ábrázolásai 

valóságszerűek voltak, a reneszánsz minták alapján kiindulva. 1820-ban a Medúza tutaja c. 

festményét viszi Angliába, ahol – valószínűleg - a helyi jelentéktelen sport-festők hatására 

próbálja a mozgást újszerűen ábrázolni a vásznon, aminek folytatása csak majd ötven év 

múlva, Degas fellépése után következik be [8]. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

Nagyon nehéz feladat fizika tanárként a mai korban egy átlagos középiskolás érdeklődését 

felkelteni a természettudományok iránt, ezen belül a fizika iránt is. Próbálunk minden 

lehetőséget megragadni a cél érdekében. Az egyik legdinamikusabban fejlődő ága a fizikának 

a részecskefizika, sajnálatos módon nagyon kis mértékben szerepel a fizika oktatása során. 

Ilyen rövid idő alatt legfeljebb kíváncsiságot ébreszthetünk fel bennük és megmutathatjuk az 

utat ahhoz, hogy ha akar, jobban elmélyülhessen benne. Az egyik ilyen módszer a 

szokatlansága révén a zenén keresztül megközelíteni ezt a témát.  

BEVEZETÉS 

A mai nehéz gazdasági, társadalmi helyzetben a közoktatás sajnos, sokkal kevesebb 

figyelmet kap, családon belül is kevesebb idő jut a gyermekekkel való foglalkozásra, és ez a 

pedagógusokra ró egyre több és nehezebb terhet. Nagyon nehéz feladat tehát a diákok 

tanulásra való ösztönzése, különösképpen a nehezebbnek tartott tantárgyak esetében, 

amelyeket csak akkor tanulnak szívesen, ha valami különleges élményben részesülnek első 

alkalommal. Ide tartozik a fizika tanítása is, amelyet hagyományosan a mechanika 

tárgyalásával kezdünk és modern fizika témakörével fejezünk be. A tanulókat a 

termodinamika vagy az elektrodinamika szó is már elriasztja, de még helyettesíteni tudjuk a 

hőtan vagy az elektromosság szavakkal, viszont az atomfizika, kvantummechanika, 

részecskefizika hallatán eleve előítélettel állnak a tanuláshoz. Hatalmas és egyben érdekes 

feladat, hogy a fizika ezen fejezeteit is olyan módszerekkel vezessük be, ami kedvet csinál 

számukra a részletesebb, mélyebb feldolgozáshoz. 

A részecskefizika nem szerepel a tanmenetben, legfeljebb fakultációs vagy szakköri órák 

keretében van mód a részletesebb tárgyalására, pedig nagyon fontos lenne, hogy korunk egyik 

legnagyobb kísérletéről, annak eredményeiről bővebb képpel rendelkezzenek. Ha ügyesek 

vagyunk, akkor szinte minden fejezetnél „becsempészhetünk‖ valami részecskefizikára való 

utalást. Hőtan esetében megemlíthetjük a Nagy Hadron Ütköztetőt az Univerzum leghidegebb 

és legmelegebb pontjaként, kinematikában a protoncsomagok sebességéről, 

elektromágnességnél az óriás szupravezető mágnesekről, csillagászatban pedig az Ősrobbanás 

modellezéséről beszélhetünk tanítványainknak. Szerencsés esetben ennél több időt is 

szánhatunk a szubatomi világ megismertetésére, és akkor „bevethetünk‖ egy olyan módszert, 

ami biztosan elnyeri majd a diákok tetszését. 

Egy hangszer megjelenése a fizikaórán, hacsak nem hangtannal foglalkozunk, meglepő és 

szokatlan. Ennek a figyelemfelkeltő erejét mindenképpen érdemes kihasználnunk egy 

nehezebbnek gondolt anyag feldolgozásakor. A fizika és a zene kapcsolata már a XVII. 

századtól ismert, nagynevű fizikusokat fűzte szoros kapcsolat a zenéhez. Többen játszottak 

maguk is hangszeren, Einstein kiválóan hegedült, Helmholtz és Heisenberg kitűnően 

zongorázott, de említhetnénk a közelmúltból Reines nevét, aki például kórusban énekelt. A 
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hangközök kalibrálása J. S. Bach nevéhez fűződik, akinek a XVIII. század elején sikerült 

megvalósítania az oktáv pontos, geometriailag egyenlő közű felosztását.   

A zene nem más, mint jól meghatározott frekvenciájú hangok, meghatározott 

időközönkénti megszólalása. A hangok magassága pedig az adott hang frekvenciája. 

Ismeretes, hogy Isaac Newton, aki a napfény színeinek elemzésével foglalkozott, a 

spektrumban található 7 színhez rendelte hozzá a skála 7 egész hangját. (nála D hangról indult 

a hangsor a szimmetria miatt) Egy kör mentén helyezte el őket, így körbeérve egy oktávval 

feljebb lehetett ismételni a hangsort (1. ábra). 

 
1.ábra. A Newton-féle hangskála. 

Kepler az általa ismert 6 bolygóhoz (Merkúr, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Szaturnusz) 

rendelt hangsorokat, így alkotva meg a szférák zenéjét. Teller Ede pedig miközben Los 

Alamosban dolgozott munkatársaival a Manhattan-terven, kikapcsolódásképpen zongorázott, 

bár társai szerint ezt csak az ő bosszantásukra tette. 

Érdekes feladat lehet diákok számára is a Kepler-féle égi harmónia kiszámolása, és ha a 

bolygókhoz zenei magyarázatot fűzünk, könnyebbé válik az égi mechanika összefüggéseinek 

a megértése. Ha ezt még a magunk által bemutatott zenei aláfestéssel is kiegészítjük, akkor 

biztos nem marad el a siker. A gitáron meg tudjuk mutatni az állóhullámokon mutatkozó 

duzzadó helyeket és csomópontokat, és rögtön utalhatunk a kvantumvilág furcsaságai közül 

arra, hogy az atommag körül lévő elektron is állóhullámként viselkedik. Húroknál a kialakuló 

hang frekvenciája egyenesen arányos a húrt feszítő erővel, és fordítottan arányos a hosszával 

és a keresztmetszetével, de a rezgésszámot még befolyásolja a húr anyagának a sűrűsége is. 

Az égitestek mozgásánál a pálya menti sebességek és a frekvencia arányosságát 

fedeztetjük fel a tanulókkal (v=2rπf,), és vonunk párhuzamot a zenével, hiszen magasabb 

hanghoz nagyobb frekvenciaérték tartozik. A bolygók egymáshoz képesti mozgása adja az 

összhangzatot. Mivel a Vénusz pályája közel kör alakú, a hangmagasság alig változik a 

Naphoz legközelebbi ponton, ahol a leggyorsabban halad. A Földpálya excentritása is kicsi, 

ami csak egy fél hang ingadozásra elég (2. ábra). És ha együtt szólaltatjuk meg a bolygókat, 

akkor megkaphatjuk a bolygók szimfóniáját. 
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2. ábra. A bolygók „hangjai‖ 

Így, a zenén keresztül eljuthatunk a nehezebbnek vélt témakörökig, akár a ma még gyerek 

cipőben járó húrelméletig is. 

A húrelmélet azt feltételezi, hogy az atomok igazából energiaszálakból épülnek fel, melyek 

folyamatosan rezegnek, és ezek a rezgések felelnek meg a különböző elemi részecskéknek. 

Minden rezgés más-más elemi részecskét jelöl. Ahogy a gitár húrjai sokféle zenei hangot 

szólaltatnak meg, ugyanúgy a húrelmélet parányi húrjai is különböző módon rezegve képezik 

a természet alkotó elemeit. Vagyis az Univerzum egy hatalmas, kozmikus szimfónia, amely e 

parányi energiaszálak rezgéseire rezonál. De hogy hogyan jutunk el eddig az elméletig, 

dióhéjban érdemes összefoglalnunk. 

A gravitáció volt az első természettörvény, amelyet tudományosan megértettünk. Newton 

több mint 300 évvel ezelőtt fedezte fel a gravitáció törvényét (3. ábra). Az erőt leíró 

egyenletei olyan pontosak, hogy még ma is azt használjuk. Newton viszont nem tudta hogyan 

működik a tömegvonzás. 

 

3. ábra. A Naprendszer bolygói 
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Einstein, a svájci szabadalmi hivatal tisztviselője, miközben a fény viselkedésén 

gondolkodott, a tömegvonzás törvényeinek a magyarázatára is rájött. Ehhez képzeljük el a 

következő gondolati kísérletet. Mi történne, ha a Nap egyszer csak eltűnne az égboltról? 

Newton szerint a bolygók azonnal elhagynák pályájukat, Einstein szerint még a gravitáció 

sem lehet gyorsabb a fénysebességnél, tehát körülbelül 8 perc szükséges ahhoz, hogy a 

gravitációs zavar keltette hullám a Földet elérje. Ha Newton tévedett, akkor viszont mi tartja 

helyükön a bolygókat? Egy új elmélet született, ahol a gravitáció nem lépi át a „kozmikus‖ 

sebességhatárt. A 3 tér és 1 idő dimenzió egy egységes szövetet alkot, a tér-időt. A tér-idő 

görbülete jelképezi azt, amit mi gravitációnak értelmezünk (4. ába). A bolygó egyszerűen 

csak követi a tér-idő görbületét. A tömegvonzásról alkotott új képet Einstein általános 

relativitáselméletnek nevezte el. 

 

4. ábra. Görbült tér-idő szövet 

Fél évszázaddal korábban már Maxwell egyesítette az elektromosságot és a mágnességet. 

Einstein viszont egyesíteni akarta az új gravitációs erőképet az elektromágnességgel. Egy 

mindent leíró egyenleten gondolkodott. 

A 30-as évekre további két erőt találtak a fizikusok. Az erős kölcsönhatás az atommagon 

belüli egyféle szuperragasztó, a másik a béta-bomlásért felelős gyenge kölcsönhatás. Nagy 

fizikusok egyik legfőbb kérdése, hogy vajon létezik-e egy mindent leíró egyenlet. Ma ez a 

szuperhúr elmélet célja, hogy a világ természeti jelenségeit minél egyszerűbb elvek alapján 

lehessen leírni. Egyetlen vezéregyenletben összefoglalni mindent, az Univerzum születésétől 

a galaxisok örvényléséig. 
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5. ábra. A húrelmélet egyesíti az erőket? 

Az apró húrok vibrálását az extra dimenziók alakja is befolyásolhatja. Ha pontosan 

tudnánk, hogyan néznek ki ezek az extra térdimenziók, ha egyáltalán léteznek, képesek 

lennénk kiszámolni, hogyan néznének ki a lehetséges „ hangjegyek‖, vagyis az elemi 

részecskék (5. ábra). Az LHC a következő években talán be tudja bizonyítani az extra 

dimenziók létezését. Ez lenne a tökéletes világmindenség, ami a húrok zenéjéből áll. 

A húrelmélet mellett mások M-elméletről beszélnek, ami a különböző szuperhúr elméletek 

11 dimenziós határesetei. Ők azt feltételezik, hogy az Ősrobbanás után kb. háromszázezer 

évvel alakultak ki a semleges hidrogénatomok, de még ez előtt az Univerzum rendkívül sűrű 

plazmaként oszcillált, ami azt jelenti, hogy hanghullámok szaladgáltak benne ide-oda. Ezt az 

információcserét úgy lehet elképzelni, mintha egy üstdobnak a membránja rezegne. A 

Világegyetem hűlése közben hirtelen befagyott egy adott rezgésformában ez a „membrán‖. 

Ennek ugyanúgy vannak sajátrezgései, mint az üstdobnak, és ezeket ki lehet számolni. 

Valójában, e szerint az elmélet szerint is, az Univerzum szintén majdnem úgy viselkedik, mint 

egy hangszer, csak éppen kozmikus méretekben. Sőt, a csillagok óriás gázgömbjeinek a 

belsejében is hanghullámok terjedhetnek. Ezek a rezgések akkorák lehetnek, hogy a csillagok 

fényének változásaként érzékelhetők, így a csillagbelső „hangjait‖ halljuk. A csillagok 

hangjai alapján megismerhetjük belső szerkezetüket és működésüket. A csillagrezgések is 

kapcsolhatók az akusztikus hangszerek fizikájához, a változócsillagok Kepler mintájára a 

kortárs szférák zenéjének a zenekarát alkothatják. 

Ahogy Newton és Kepler is tette, mi is a rezgéseken, a hangokon keresztül vezethetjük be 

a modern fizika egyes fejezeteit, a zenei hangokat elemi részecskékhez hasonlítva érdekes 

párhuzamot vonhatunk a hangok közötti viszonyok és a Világegyetem felépítése között. A 

diákok fantáziájára bízhatjuk a „komponálást‖, egyszerű összefüggések ismeretének a 

segítségével ők is megszólaltathatják a mikrovilág zenéjét. Így a fizikaórák színesebbé, 

szórakoztatóbbá tehetők, lehetőséget adunk kreativitásuk kibontakoztatására, és megmutatjuk 

az utat egy fantasztikus, ma még ismeretlen világ megismerésének esélyére. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

2010 óta foglalkozunk kisgyermekkori természettudományos neveléssel Szegeden. Ezt 

szakkörök, önálló foglalkozások és táborok keretében valósítjuk meg. A hangsúly a gyerekek 

saját tapasztalatszerzésén van. A kísérleteket maguk végzik, és a tapasztalatokat, 

törvényszerűségeket is maguk fogalmazzák meg. A cikk első felében a hang tulajdonságait 

feltáró foglalkozásunkat mutatjuk be részletesen, míg a második rész a zene motivációs és 

demonstrációs lehetőségeit fogja taglalni, a középiskolás fizikatanítás keretein belül. 

BEVEZETÉS 

Az alapfelvetésünk az, hogy a természettudományos érdeklődésre való nevelést korán el 

kell kezdeni [1]. Ha valamiért ezt nem tettük meg, akkor a későbbiekben kell valahogy 

behozni a lemaradást, ami természetesen már nehezebb feladat. Először azzal foglalkozunk, 

hogy miként lehetséges kisgyermekkorban természettudományos nevelést folytatni, egy 

konkrét (a művészetekhez kapcsolódó) foglalkozás részletes bemutatásán keresztül. A cikk 

második felében pedig művészetek motivációs eszközként való tanórai alkalmazását 

ismertetjük. 

FIZIKATANÍTÁS KISGYERMEKKORBAN 

Minden törekvésünk azt célozza, hogy növeljük az iskolások természettudományos 

attitűdjét, elérjük, hogy sokkal kevesebb diák tekintsen ellenségesen a 

természettudományokra, és ezeken keresztül többen válasszák életük hivatásának is a 

természettudományokat akár tudományos, akár műszaki pályán. Szintén fontos cél, hogy 

azok, akik nem így választanak, azok se zárkózzanak el, sőt kíváncsian, nyitottan és 

tájékozottan szemléljék a világ tudományos fejleményeit. Egy így felépülő társadalom sokkal 

kevésbé lenne fogékony az áltudományokra, sokkal kevesebb tévképzet nehezítené meg a 

társadalmi fejlődést. 

Az alapvető cél, hogy megnöveljük a gyerekek természettudományos érdeklődését! Ebből 

a kijelentésből is jól látszik, hogy milyen fontos egy ilyen összetett probléma esetén a pontos 

célmeghatározás. A bekezdés első mondata ugyanis részben tévedés. Nem kellene komoly (és 

sokszor hiábavaló) erőfeszítések árán megnövelnünk az általános és középiskolások 

érdeklődését, amennyiben törekednénk annak megtartására még kisgyermekkorban, amikor ez 

még mindenkinek sajátja. Fogalmazzuk át az alapvető célunkat: Meg kell tartanunk, a 

gyermekek természetes érdeklődését, sőt erősítsük azt meg! 

Ezt a célt szolgálja a világszerte egyre népszerűbb, a neveléstudományi kutatások 

fókuszában is álló kisgyermekkori természettudományos nevelés [2]. A következőkben az 

általunk végzett tevékenységeket igyekszünk bemutatni. 
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“JÁTSSZUNK TUDOMÁNYT!” 

Szegeden 2010-ben indítottuk útjára a „Játsszunk Tudományt!‖ szakköröket, melyeken 6-

10 éves gyerekek vehetnek részt. Módszerünk lényege a játékos kísérletezés. Törekszünk arra, 

hogy a gyerekek minél több kísérletet végezhessenek el egyszerű eszközökkel, a fizika és a 

kémia témaköreiben. A foglalkozások tematikusak, de az iskolai oktatástól eltérő stílusban, 

nem szigorú rend szerint zajlanak. Minden egyéni ötletet, felmerülő problémát, félreértést 

igyekszünk akár rögtönzött kísérletekkel magyarázni, cáfolni. A legfontosabb alapelv, hogy 

ne maradjon megválaszolatlan kérdése a tanulóknak. Úgy látjuk, hogy a 

természettudományok iránti érdeklődés visszaesése azzal magyarázható, hogy a kisgyerekek 

nem kapnak választ saját kérdéseikre, hiszen azokat a felnőttek, a tanárok, sokszor nem 

tekintik érdekesnek, fontosnak. Azok a válaszok pedig, amiket kapnak nem olyan kérdésekre 

érkeznek, amilyeneket ők maguktól feltettek volna. Ezt a jelenséget mi mindenképpen el 

akarjuk kerülni, ezért rendkívül fontosnak tartjuk a kérdezésen alapuló nevelést. Az így 

felmerülő kérdések, származzanak akár tőlünk, akár a gyerekektől, képesek nagyon elterelni 

egy foglalkozást a témájától, de úgy építjük fel a rendszerünket, hogy soha ne kelljen sajnálni, 

az így eltelt időt. Miközben ezeket a szakköröket tartjuk, mindig az alapvető cél lebeg a 

szemünk előtt vagyis, hogy megszerettessük a tudományokat, és az érdeklődést megerősítsük, 

fenntartsuk. A cél tehát nem az, hogy végighaladjunk az általunk meghatározott tematikán, 

elvégeztessük az előre meghatározott kísérleteket, hiszen ezek csak az eszközök a céljaink 

elérésében. 

Az elmúlt évben beindítottunk egy másik programot, melynek keretében általános iskolák 

alsó tagozatos osztályait hívtuk meg a berendezett szakköri termünkbe, és rendhagyó 

foglalkozásokat tartottunk nekik. Ezek stílusa szinte mindenben megegyezik a már vázolt 

szakköri foglalkozásokéval. Összeállítottunk egy csomagot az iskolák számára különböző 

témájú kiajánlott foglalkozásokból, amelyekből a tanárok kedvükre válogathattak. Az 

időkorlát itt már kicsit megkötötte a kezünket, de az alapelveket nem borítottuk fel. 

A könnyebb megértés kedvéért a következőkben részletesen leírjuk egy konkrét 

foglalkozás menetét. A foglalkozás megválasztása természetesen nem véletlen. 

EGY KONKRÉT FOGLALKOZÁSUNK MENETE A HANG TÉMAKÖRÉBEN 

Az iskolák számára kiajánlott alkalmainkat, amikor először találkozunk egy adott 

osztállyal, mindig ugyan úgy kezdjük. Feltesszük a kérdést, hogy szerintük mit csinál, hol 

dolgozik egy tudós. Ez lényegtelen dolognak is tűnhet akár, de részletes körüljárása remek 

lehetőséget teremt a ráhangolódásra. Végül eljutunk odáig, hogy egy laboratóriumban 

vagyunk, majdnem olyanban, mint amilyenben a valódi tudósok dolgoznak. Ennek kapcsán 

tudjuk tisztázni a szabályokat, amiket be kell tartaniuk. 

A tudománnyal általánosságban foglalkozó rész után, rátérhetünk a fő témánkra, ami jelen 

esetben a hang. Először megbeszéljük, hogy milyen módon lehet hangot kelteni. A sok egyéni 

gondolat után kézbe vesznek a gyerekek egy hangvillát, ami már önmagában is érdekes dolog 

sok esetben. Miután rövid gyakorlással mindenki megtanulta használni, elkezdjük vizsgálni a 

működését. Sikeres hangkeltés után megkérjük őket, hogy megütés után finoman érintsék 

hozzá a hangvillát a kézfejükhöz. Gyakran először mi magunk érintjük hozzá a rezgő 

hangvillát valamelyik gyerek kezéhez, és ilyenkor érdemes figyelni az arckifejezést, és 

hallgatni a többieken eluralkodó izgatottságot. Miután saját bőrükön érezték a rezgést, 

érdemes szabad szemmel is megbizonyosodni róla. Nagyon fontos, hogy ezen a ponton 

megálljunk egy kicsit, és kimondassuk velük a megfigyelt összefüggéseket vagyis, hogy a 

rezgés hozza létre a hangot. 

Hasznos olyan kérdéseket föltenni, amelyek ráébresztik őket arra, hogy a világban mennyi 

kézzelfogható közelségben lévő érdekes dolog van, amit észre sem veszünk. Például, miként 
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lehet az, hogy valaki tőlem több méterre áll, és én mégis itt hallom a hangját, ahol ülök. Hogy 

jut el hozzám a hangja? Rendkívül egyszerű kísérlettel járhatunk a dolog végére. Alacsony 

peremű műanyag tálcába kevés vizet öntünk. Ha a rezgésbe hozott hangvillát finoman 

érintjük a víz felszínéhez, megfelelő fényviszonyok között gyönyörűen láthatóvá válnak a 

rezgés által keltett hullámok. Még látványosabbá tehetjük a kísérletet, ha kevés ételszínezéket 

öntünk a vízbe. Fontos, hogy csak néhány csepp ételszínezéket használjunk, mert csak akkor 

lesz igazán szép a kísérlet, ha kezdetben lesznek színes és színtelen vízfelszínek is. 

Most, hogy rávezettük őket a hang keletkezésére és 

terjedésére is, itt az ideje, hogy a különböző hangok 

előállítását is megértessük. Ehhez szintén egy nagyon 

egyszerű kísérletet végeztetünk el a gyerekekkel. Egy 

vékony szívószálból ollóval és fogóval szívószál-dudát 

készítünk, majd a végét egy ceruzával kitágítva összedugjuk 

egy második, sőt akár egy harmadik szívószállal is. Így 

nyerünk egy háromrészes szívószál-dudát. Kiváló alakalom 

egy kis tippelésre, hipotézisalkotásra, hiszen megkérdezzük 

tőlük, hogy az egyes esetekben milyen lesz a hang 

magassága. Miután elvégeztük a kísérletet, ismét ők 

következnek. Mindenki kap egy vizespoharat, benne vízzel, 

és egy vastag szívószálat (cukrászkellék üzletben 

nagytételben beszerezhető). A szívószál szája fölött 

finoman elfújva, a szívószál hangot ad, melynek magassága 

attól függ, hogy milyen mélyen merítjük a szívószálat a 

vízbe. Az összefüggést hamar megfogalmazzák saját 

maguk. 

A foglalkozásunk végén elkészíti mindenki a saját 

„szendvicsdudáját‖, melyet haza is vihet. Ehhez két orvosi toroknéző pálca, két gumigyűrű, 

egy vastag postásgumi, és két kisdarab szívószál kell. A postásgumit hosszában az egyik 

pálcára feszítjük, majd a két szélénél aláfeszítjük a 

két kis szívószál darabot, ezek fognak távtartóként 

működni. Végül, mint a szendvicsre a felső 

kenyeret, rátesszük a szívószálak által megfeszített 

postásgumi tetejére, az alsó pálcával párhuzamosan a másik pálcát, és a két gumigyűrűvel két 

oldalon rögzítjük. Oldalról belefújva erős, de nem túl kellemes hangot képes kiadni. 

FIZIKATANÍTÁS NAGYOKNAK – A MŰVÉSZET, MINT MOTIVÁCIÓ 

Amennyiben képesek vagyunk elérni, hogy a tanulók észrevegyék: a világ nem két 

különálló világból áll, amelynek egyik felén a fizikusok és mérnökök a másik felén, pedig az 

irodalmárok és zenészek vannak, máris közelebb kerültünk célunkhoz. Keressünk tehát 

kapcsolódást e két világ között! 

A ZENE ÉS A FIZIKATANÍTÁS 

A zene több tananyag kapcsán is előkerülhet a fizikaórákon. Az első nagyobb témakör, 

amit megvizsgálunk, az a mechanikai hullámok témaköre. Ezzel kapcsolatban természetesen 

fizikaórán a hangtan témakörében gyakran megemlítjük a különböző hangszereket, és 

ismertetjük azok működési elveit, viszont arra is érdemes gondolni, hogy az egyes 

hangszereket mind demonstrációs eszközöket is használhatjuk. Amennyiben a tanárnak van 

erre lehetősége, jó szolgálatot tehet az, ha az adott hangszert bevisszük a tanórára, hogy az a 

diák is lássa élőben, akinek ez eddig nem adatott meg. Ahogy erre később még utalunk, a 

hangszerek, különösen az olyan „populáris‖ hangszer mint a gitár, igen jótékony hatással 
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lehet az egyébként zordnak gondolt fizikaóra légkörére. Különösen akkor, ha nem csak mint 

érdekességet említjük meg, mint ahogy ez viszonylag elterjedt, hanem konkrétan a gitárt 

felhasználva magyarázunk el néhány jelenséget. A gitárt tehát kísérleti eszközként is 

használhatjuk. Erre több tulajdonsága is feljogosítja. A rendkívül egyszerű szerkezete miatt 

könnyen kezelhető, és a diákok számára könnyen átlátható. Könnyedén be tudjuk rajta 

mutatni például azt a jelenséget, hogy a húr megpendítésekor keletkezett hang függ a húr 

feszítettségétől. Egyszerűen megpendítünk egy húrt, majd a hozzá tartozó kulcsot tekergetjük. 

Ekkor egyértelműen hallhatóvá válik, hogy amikor feszítjük a húrt, egyre magasabb hangot 

hallunk, tehát nő a frekvencia, amikor pedig lazítjuk, a hang elmélyül. 

A másik természetes dolog, amit egy gitárral be tudunk mutatni, az az, hogy miként függ a 

megpendített húr által létrehozott hang frekvenciája a rezgést végző húrdarab hosszától. Ezt 

úgy mutatjuk be, hogy különböző távolságban lévő bundoknál (érintőknél) fogjuk le a húrt, és 

ezután megpendítjük azt. Ez nem csak szemléletes, de érdeklődésre is számot tartó tanári 

demonstráció, amelyet „megspékelhetünk‖ azzal, ha nem csupán véletlenszerűen váltogatjuk 

a lefogott bundokat, hanem egy jól dallamot is játszunk közben. Itt persze vigyázni kell, hogy 

ne csak a gitározás élménye maradjon meg a tanulókban, hanem a fizikai tartalom is. Ezt oly 

módon is elérhetjük, hogy számolási példával kötjük össze a gyakorlati alkalmazást. Például 

kiadjuk házi feladatnak, hogy határozzák meg a sokak által ismert Nirvana szám, a Come as 

you are bevezető dallamában szereplő hangok frekvenciáit. Ehhez az órán természetesen 

megtanítjuk, hogy a kialakuló hang frekvenciája egyenesen arányos a húrt feszítő erővel, és 

fordítottan arányos a hosszával és a keresztmetszetével. Felírjuk természetesen az ide 

vonatkozó egyenletet – miről óraszámtól és osztálytól függően elmondjuk, hogy meg kell-e 

tanulni – és megadjuk a szükséges adatokat. 

A gitárunk segítségével könnyedén meg tudjuk mutatni a gyerekeknek az állóhullámokon 

mutatkozó duzzadó helyeket és csomópontokat. Annyit kell mindössze tennünk, hogy a 

húrhoz érintjük az ujjunkat, de nem nyomjuk azt le. Ezután elkezdjük pengetni a húrt, majd 

folyamatosan mozgatjuk az ujjunkat a húron. A legtöbb helyen természetesen semmilyen 

hangot nem fogunk hallani, de lesz olyan hely, ahol a gitár egészen tisztán megszólal. Ilyen 

helyet többet is találunk a gitár nyaka mentén. Ezeken a pontokon vannak a csomópontok. Itt 

ugyanis a húr nem végez rezgést, vagyis a kezünkkel nem tudjuk azt csillapítani, tehát 

majdhogynem akadálytalanul tud rezegni. Az így létrehozott hangokat szokás üveghangoknak 

nevezni. Ezzel szemben a duzzadó helyeknél pont a maximálisan rezgő húrt tompítjuk, így 

minden rezgési energiát elnyeletünk az ujjunkkal. 

A rezonancia jelenségét, pontosabban azt, hogy milyen hatása van a gitártestnek a kialakult 

hang erősségére úgy tudjuk szemléletesen bemutatni, ha egy külön álló húrt is megpengetünk, 

majd megkérjük az osztályt, hogy hasonlítsa össze a gitáron lévő ugyan olyan húr hangjával. 

A rezonancia jelenségét másik kísérlettel is bemutathatjuk, bár ennek talán nincs akkora 

hatása. A gitárnak van egy olyan természetes tulajdonsága, hogy ugyan azt a hangmagasságot 

két külön húron is meg lehet szólaltatni. Ezt felhasználva, és a jó fülű diákokra támaszkodva 

meg lehet mutatni az interferencia során létrejövő erősítés jelenségét. Ugyanis, ha a felső húrt 

megpengetjük, majd az alatta levőt az ötödik érintőnél lefogva ugyancsak megszólaltatjuk, 

akkor kis koncentrálással (és teljes csöndben) érzékelhető, ahogy a két hang összecseng, 

egymást felerősítik. 

A FIZIKATANÍTÁS ÉS A ROCKZENE 

A mozgási indukció jelenségének bemutatására jól használható tanári kísérleti 

berendezések állnak rendelkezésre a legtöbb iskolában. Viszont ezek nagy része pusztán 

modell értékű, így valódi absztrakt gondolkodást igényel a látottak általánosítása, valamint az 

ezen a jelenségen alapuló műszaki eszközök működésének megértése. A tanár sokszor nem 
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tudja, hogy mit is lát valójában a diákja egy kísérlet vizsgálata során. A jelenség elmélyült 

ismerete és a magától értetődő absztrakció elfeledteti vele, hogy egy kísérletből történő 

általánosítás sokszor nem olyan nyilvánvaló. Különösen akkor, ha a kísérlet nagyon jelenség 

centrikus, tehát a tényleges megértendő fizikai események minél szemléletesebb bemutatására 

tervezték. Talán érthető, hogy egy patkó mágnes két szára közötti hintától nehéz fejben eljutni 

a villanymotorig. Különösen akkor, ha az illető tanuló nem tekinti élete céljának a természeti 

világ minél alaposabb megértését. Ilyen diák esetében nem szerencsés az, ha a tantárgyhoz 

kapcsolódó élmények megszerzését valamilyen önálló szellemi erőfeszítéstől tesszük 

függővé. Az ilyen diák csak akkor részesül az úgy nevezett „aha élményben‖ – ami 

lényegében a legfontosabb ahhoz, hogy önmagát motiválja a tanulásra és gondolkodásra – ha 

ehhez maga tesz erőfeszítéseket. Ez maga a 22-es csapdája: Ha nem tesz erőfeszítést, akkor 

nem lesz élmény, ami motiválja őt. Viszont ha nincs motiváció, akkor nem készteti semmi az 

erőfeszítés megtételére. 

Az előzőekből látszik, hogy kell valami, ami áthidalja azt a lépést, amit eddig neki 

magának kellett megtennie. Vagyis a „hintás kísérlet‖ és a villanymotor modellje közé, vagy a 

mágneses térben mozgó vezetőben keletkezett feszültség műszeres kimutatása, és a generátor 

közé kell valami, ami kapcsolódik a témához, de mégis kellőképpen váratlan ahhoz, hogy új 

lelkesítő tényezőként szerepeljen. 

Itt jön a képbe a rockzene. Az elektromos gitár, az 1950-es évek óta lényegében 

nélkülözhetetlen kelléke a könnyűzenének. Annak a könnyűzenének, ami a mindenkori 

fiatalságot célozza meg, és általában elég nagy sikerrel teszi ezt ahhoz, hogy a sikerét mi a 

fizikaórán kihasználjuk. Az elektromos gitár működése a mozgási indukció elvén alapul. A 

gitár testében lévő hangszedő vagy pick-up egy állandó mágnest és egy tekercset tartalmaz. 

Az állandó mágnes terében az acélhúr is mágnesként viselkedik. A húrt pengetve változó 

mágneses mező jön létre, ami feszültséget indukál a tekercsben. Ezt felerősítik, és a 

hangszóróban, szintén mágneses jelenséget felhasználva, hangjelekké alakítják.   

Ez a jelenség sem túl könnyen érthető, de a rockzene fizika órán történő említése adhat egy 

olyan lökést a diákok érdeklődésének, hogy képesek megérteni olyan dolgokat is, amiket 

motiválatlanul nem. 

Szerencsés helyzetben van az a tanár, aki rendelkezik saját elektromos gitárral és 

erősítővel, ráadásul néhány dolgot még el is tud játszani rajta. Ha a tanár egyénisége, 

kisugárzása olyan, hogy a diákok megrökönyödés nélkül tudják fogadni, az órán Metallicát 

játszó tanárukat, akkor nagyon komoly eszköz van a tanár kezében arra, hogy megfogja a 

diákokat.  

Ezt a módszertani fogást volt alkalmam tanórai keretek közözött kipróbálni. Én a 

következőkben vázolt módszert alkalmaztam. 

Az óra egy szombati napra esett, amikor is a következő heti pénteket kellett ledolgoznunk. 

Egy szombat hatodik óra úgy, hogy az, az utolsó órájuk a diákoknak, nem sok jóval 

kecsegtető egy olyan osztályban, akik eleve humán tagozatosok és az utolsó évük, amikor 

fizikát tanulnak. Az az ötletem támadt, hogy valahogy fel kell dobni az órát. A témakör pont 

kapóra jött. Az óra elején kikészítettem a gitárt a katedra mellé olyan helyre, hogy mindenki 

jól láthassa, de nem szóltam róla egy árva szót sem. Azért döntöttem így, mert úgy 

gondoltam, hogy ez jó lesz arra, hogy felkeltse a kíváncsiságukat és ezzel a figyelmüket. Az 

ötletem bevált, és az óra első felében, amikor szó sem volt semmiféle rockzenéről, meglepő 

figyelemmel és szellemi aktivitással álltak az órához, főleg, ha még a szombat hatodik óra 

tényét is figyelembe vesszük. A gyakorlati alkalmazáshoz érve azt mondtam, hogy 

megnézünk néhány ismert embert, akik gyakorlatban alkalmazzák a fizikát. Szándékosan 

használva személyre vonatkozó kifejezést. Majd szó nélkül felírtam egy nevet: Rory 
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Gallagher. Természetesen senki nem tudta, hogy ki az illető, de gyanús kezdett lenni nekik 

valami, amikor a nyakamba vettem a gitárt, fölemeltem a tanári asztal tetejére a gitárerősítőt 

és bekötöttem gitárt. Az illető méltatlanul kevéssé ismert blues zenész egy rendkívül 

fülbemászó dallamát kezdtem játszani. Majd felírtam a következő szót: Metallica. Erre 

általánossá vált a kellemes közérzet, és az oldott hangulat. Játszottam néhány metallica 

dallamot, volt, amit közkívánságra. Ezután megemlítettem még néhány általam fontosnak 

tartott előadót, majd rátértem az elméletre. Nyakamban a gitárral sétáltam a sorok mellett, és 

magyaráztam a feljebb már leírt működési elvet. A végén még néhány számot eljátszottam 

nekik, amit kitörő tapssal jutalmaztak. Ezt csak azért tartottam fontosnak leírni, mert jól 

mutatja a módszer alkalmazhatóságát, és a benne rejlő lehetőségeket. 

Néhány pontot kiragadnék a fent leírt óramenetből, amelyeket lehetett volna másként 

csinálni, ha valakinek más a célja. 

A gitár kihelyezése az óra előtt. Lehetett volna úgy tenni, hogy a megfelelő pillanatban 

hozom elő a szertárból, de úgy gondoltam, hogy szükség lehet rá – a szombat miatt – a 

figyelem fenntartásában. Ezzel persze a meglepetést feláldoztam a biztonság oltárán, nem 

bíztam benne, hogy e nélkül is elég figyelmet kapok az óra első felében, ami pedig kellett 

ahhoz, hogy legyen értelme a végén a gitáros trükknek. Egy átlag hétköznapi órán a 

meglepetést választottam volna, méghozzá oly módon, hogy először kezdem írni a vázlatot, 

oly módon, hogy egy mindenki által ismert előadót írok fel először, már ez okoz egy elég 

jelentős meglepettséget, majd mindezek után jön a szertárból előhozott gitár és erősítő. 

Tapasztalatom szerint a gyerekek – még a tantárgy iránt kévéssé érdeklődőek is – 

rendkívül hálásak minden újszerű és váratlan „húzásért‖. Külön élményt jelenthet számukra 

valószínűleg az, hogy a legtöbben közülük eddig csak a videoklipekben láttak elektromos 

gitárt, legalábbis én ennyi idős koromban így voltam vele, holott érdekelt a rockzene. 

A rockzene említése fizika órán (megfelelő helyen és módon alkalmazva) nyújt még 

számunkra más lehetőséget is. Példaként most csak egyet ragadnék ki. Az egyenáramok és 

váltóáramok mérése kapcsán előkerülhet ezek jelölése a műszereken. Sokat segíthet az osztály 

hozzáállásán, ha szóba hozzuk a mai napig rendkívül népszerű zenekart, az AC/DC-t. Nem 

csak a hozzáállást javítja, de könnyebben meg is jegyzik a tanulók, ha ilyen ismert és 

(általában) szeretett példához kapcsoljuk. 

Végső tanulságként azt tudom levonni, hogy abszolút sikeres volt a kísérletem a rockzene 

fizika órán történő említésével. Amellett, hogy a gyerekeket inspirálta és felcsigázta a gitár 

látványa, rám mint tanárra is nagyon jó hatással volt, persze nem maga gitár, hanem annak 

tudata, hogy milyen különleges dolgok fognak következni az óra későbbi szakaszában. Ez 

általánosan is igaz lehet, hogy ha valaki valami különleges dolgot tartogat a tarsolyában, 

akkor sokkal feldobottabban, lelkesebben áll az órához, ezt pedig a tanulók megérzik, és 

átragad rájuk a lelkesedés. Ez valami olyasmit jelent, hogy az efféle módszerekkel nem csak a 

tanulókat, de saját magunkat is motiváljuk! A tanár lelkesedése és intenzív jelenléte az órán 

véleményem szerint mindennél fontosabb. 
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FRAKTÁLOK ÉS A KÁOSZ 
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az ELTE Fizika Tanítása doktori program hallgatója 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A fraktálok olyan geometriai objektumok, melyek önmagukban is lenyűgözőek. Alapvető 

tulajdonságaik bemutatása után az önhasonlóságukkal foglalkozunk, ami a természetben 

megfigyelhető fraktálszerű alakzatoknál is jól felismerhető. A kaotikus mozgások leírásában 

lényeges szerepe van a fraktáloknak. Rácsodálkozhatunk, hogy a mozgásoknak fraktállal 

ábrázolható bonyolultsága már az egyszerű Newton-törvényekben is „benne van”, abból 

következik. 

FRAKTÁLOK 

Első hallásra egyszerűnek tűnő kérdés: milyen hosszú Nagy-Britannia partvidéke? (A 

kérdést Mandelbrot tárgyalta részletesen 1967-es cikkében [1].) Már a felületes vizsgálódás is 

meggyőzhet minket arról, hogy a válasz nem is olyan egyértelmű. Ha különböző hosszúságú 

rudakkal (mérőegységgel) próbáljuk megmérni, lényegesen különböző eredményeket kapunk. 

Tetszőleges hosszúságú mérőrudat használva csak közelítő értéket kapunk (1.ábra). 

 

1. ábra. Nagy-Britannia partvonala hosszának mérése az ábrák alatt látható mérőrudakkal [2]. 

Az eljárás nem ismeretlen, mivel a kör kerületét is töröttvonallal közelítjük. A lényeges 

különbség az, hogy ott egy véges értéket kapunk meg egyre pontosabban. Ebben az esetben is 

azt tapasztaljuk, hogy a kerület értéke nő, ha a mérőegység csökken, de nem konvergál egy 

értékhez.  Meglepő, hogy pontos érték a kerületre itt nem létezik. 

Az erősen töredezett vonalak vizsgálata több mint száz éves. Az egyik legismertebb a 

Koch-görbe (1904). Ezt úgy szerkeszthetjük meg, hogy kiindulunk egy szakaszból, a középső 

harmadát elhagyjuk, és egyenlő oldalú háromszöget építünk rá. Az így keletkező négy 

szakaszra ugyanezt az eljárást ismételjük, és ezt folytatjuk az egyre nagyobb számú, egyre 

rövidebb szakaszokkal vég nélkül (2.ábra). 

 

2. ábra. Koch-görbe szerkesztésének első három lépése. 
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Az így keletkező geometriai alakzat (a szerkesztést végtelenszer ismételve), annak ellenére 

lesz végtelen hosszúságú, hogy a területet nem tölti ki teljesen. Tehát ez „több‖ mint egy 

vonal, de „kevesebb‖ mint a sík. Fraktálnak nevezzük.  

A fraktálok a dimenzió fogalmát kitágították. Korábban egyszerűen a vonalak dimenzióját 

egynek, a síkbeli alakzatokét kettőnek tekintettük. A Koch-görbe dimenziója a kerület 

növekedésének ütemeként értelmezhető: ha a törött vonalat az adott lépésben felépítő szakasz 

hossza , a teljes Koch-görbe hossza L, a következő összefüggés adódik: 
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3

4

9

16
 ;

3

4
 1;L ..;.

9

1
 ;

3

1
 1;

2









   (1) 

Általában L  
(1-D)

 lesz. Ha  értéke csökken, D értékét tekinthetjük a fraktáldimenziónak. 

A Koch-görbére D = 1,262 jön ki. A szokásos görbékre D = 1. 

Anglia déli partvidékének fraktáldimenziója: 1,31, a norvég fjordok fraktáldimenziója 

1,52. A fraktáldimenzió a töredezettséget méri. Minél nagyobb D értéke, annál töredezettebb 

a görbe (1 ≤ D ≤ 2 ). 

A Koch-görbe képzési szabályát kicsit meg is változtathatjuk: nem az eredeti szakasz 1/3 

részét tartjuk meg mindkét oldalon, hanem az r-szeresét, ahol 0,25 < r < 0,5. Ezután középre 

egyenlőszárú háromszöget építünk úgy, hogy négy, egyenlő hosszú szakaszból álló 

töröttvonalat kapjunk. Ha r értéke 0,25-höz van közel a keletkező fraktál alig különbözik az 

eredeti szakasztól, ha ellenben 0,5-höz közelít, akkor elkezdi kitölteni az egész háromszög 

területét. Így a Koch-görbét különböző paraméterekkel vizsgálva a fraktáldimenzió 1 és 2 

közötti tetszőleges értéket felvehet (3.ábra). 

    

3. ábra. A Koch-görbe dimenziója különböző paraméterekkel rendre: 

r = 0,26; r = 0,3; r = 0,35; r = 0,4; r = 0,49 

D = 1,029; D = 1,151; D = 1,321; D = 1,513; D = 1,943 [3]. 

A fraktálok egyik legjellemzőbb tulajdonsága az önhasonlóság, ami azt jelenti, hogy a 

fraktál egy részlete, a mértéktől eltekintve, lényegében azonos szerkezetű az eredetivel. A 

fraktálok rendkívül bonyolultak, kifejezetten szépek lehetnek, és sokféle alakban jelenhetnek 

meg. 

  

4. ábra. Mandelbrot-halmaz [4]. 
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A fraktálokat leíró képletek egészen egyszerűek is lehetnek, mint pl. a Mandelbrot halmaz 

esetén (4.ábra): z’ = z
2
 + c (z és c komplex számok). A Mandelbrot halmaz azokból a 

komplex számokból áll, melyekre a fenti sorozat nem tart a végtelenbe. 

Az önhasonlóság a matematikában pontos geometriai hasonlóságot is jelenthet (mint 

például a Koch-görbe esetén). Ha a jelenséggel a természetben találkozunk, akkor az 

önhasonlóság csak a szerkezetet tekintve, és csak néhány nagyságrenden keresztül érvényes. 

Az egyik legjobb példa a Hold kráterekkel borított felszíne, mely 8 nagyságrenden keresztül 

önhasonló (5.ábra). 

   

5. ábra. Kráterek a Hold felszínén [5]. 

A növények körében sok példával találkozhatunk fraktálszerű formára (6.ábra). 

      

6. ábra. ―Fraktál növények‖: pagoda-karfiol és karfiol, illetve brokkoli és páfrány 

önhasonlósága [4]. 

KÁOSZ 

Káosznak a fizikában, a hétköznapi szóhasználattól lényegesen különböző módon, az 

egyszerű rendszerek bonyolult viselkedését nevezzük [3]. A kaotikus mozgás a szabályos, 

periodikus és a véletlenszerű mozgásoktól is egyértelműen különbözik. A kaotikus mozgás 

jellemzője, hogy szabálytalan, előrejelezhetetlen, érzékeny a kezdőfeltételekre és bonyolult 

geometriájú. Számos egyszerű mechanikai rendszer kis módosítással kaotikus viselkedést 

mutathat. A középiskolában tárgyalt mozgások, például a rugóhoz rögzített test harmonikus 

rezgése, a harmonikus kényszerrezgés vagy a matematikai inga lengése egyszerű. Ha a rugó 

nemlineáris (a rugóerő nem pontosan arányos a kitéréssel) és periodikusan mozgatjuk a 

rögzítési pontot (gerjesztett anharmonikus oszcillátor) vagy a lengő ingatest közelébe 

mágneseket helyezünk, akkor olyan mozgásokat kapunk, amelyek lényegesen bonyolultabbak 

az előzőeknél (7.ábra). Azonban a mozgásegyenleteket ezekben az esetekben is pontosan 

ismerjük, melyek alig bonyolultabbak az eredeti, nem kaotikus rendszer egyenleteinél. Bár 

ezeknek az egyenleteknek nem létezik egzakt megoldása, és az egész eljárás messze túlmutat 

a középiskolai anyagon (differenciál egyenletek numerikus megoldása), segédprogramok 

alkalmazásával bemutathatjuk az eredményt. 
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7. ábra. Példák periodikus és kaotikus mozgásokra: harmonikus rezgés és anharmonikus 

oszcillátor; matematikai inga, rezgetett inga és mágneses inga. 

Kaotikus mozgás leírásakor nem hely-idő vagy sebesség-idő függvényt használunk, mivel 

azok áttekinthetetlenül bonyolultak lennének, hanem fázisteret alkalmazunk: a mozgás hely és 

sebesség értékeit ábrázoljuk. Leképezésnek nevezzük, ha ezt az ábrázolást bizonyos 

időközönként vesszük (tehát nem folytonosan), diszkrét pontokkal. Ilyen esetben a mozgás 

ábrázolásához mintát veszünk a mozgás jellemzőiből. Gerjesztett mozgásoknál jellemzően a 

gerjesztési periódusnak megfelelő időnként vesszük ezeket a mintákat. A mozgást jellemző 

kép ilyenkor pontok sokaságából áll össze. Egy egyenletes körmozgás vagy harmonikus 

rezgőmozgás képe így ábrázolva egyetlen pont lenne, hiszen periodikusan mintát véve 

belőlük, mindig ugyanazt a hely és sebesség értékeket kapnánk. A kaotikus mozgásnál, ezzel 

szemben, soha nem kapjuk ugyanazokat az értékeket. Éppen az a csodálatos egy ilyen 

mozgásban, hogy a kaotikus mozgást jellemző ábra egy jellegzetes, jól felismerhető, általában 

bonyolult geometriai szerkezettel rendelkezik. Súrlódásos esetben az egyre sokasodó pontok 

kirajzolják az úgynevezett kaotikus attraktort (8.ábra). 

  

8. ábra. Mágneses inga pályája felülnézetből [6], illetve anharmonikus rezgés és rezgetett inga 

kaotikus attraktora [3]. 

Mint említettük már, a testek mozgását a kaotikus esetekben is egyértelműen 

meghatározzák Newton-törvényei. A fraktáltság benne van már Newton II. törvényében. A 

kaotikus mozgások vizsgálata bebizonyította: nem igaz a hallgatólagosan elfogadott általános 

elv, miszerint egyszerű törvényből egyszerű mozgás következik, bonyolult mozgást pedig 

bonyolult összefüggés határozhat meg. Itt azt látjuk, hogy egyszerű törvényből következik 

bonyolult mozgás. 

A kaotikus mozgások leképezései tipikusan fraktálszerűek. Az önhasonlóság úgy jelenik 

meg ezekben az ábrákban, hogy a szálas szerkezet az egyre erősebb nagyításban is mindig 

megmarad. 

Kaotikus mozgás ábrázolásánál gyakran különösen összetett és szép fraktálokat kapunk. A 

mágneses inga esetében például ábrázolhatjuk azt, hogy különböző pontokból indítva az 

ingát, a légellenállást figyelembe véve, végül melyik mágnes közelében állapodik meg. Ha az 

egyes mágnesekhez vezető kiindulási pontokat különböző színekkel jelöljük, a következő 

ábrát kapjuk (9.ábra): 
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9. ábra. A mágneses inga és vonzási tartományai [3]. A fehér pontok jelölik a mágnesek 

helyét. Meglepő és izgalmas, hogy a mágnesekhez vezető bizonyos kiindulási területek 

milyen bonyolult szerkezetet mutatnak: a finom rajzolatos helyeken egészen közeli pontokból 

indulva is máshol áll meg az inga. 

A kaotikus mozgás másik fontos jellemzője az előrejelezhetetlenség. A valóságban a 

kiindulási értékeket soha nem ismerjük matematikai pontossággal. Ha tökéletesen pontos 

lenne a kezdő érték, tetszőleges pontossággal meghatározhatnánk a későbbi értéket is, ugyanis 

a kaotikus mozgás determinisztikus. A mozgás, ahogy az előző példánál is láttuk, azonban 

rendkívül érzékeny lehet a legkisebb különbségekre is. Minden újabb időegységre történő 

előrejelzés a kezdeti feltételek újabb tizedesjegynyi pontosságát igényli. Mivel közelítőleg 

ismert kezdeti értékekből indulunk ki, hosszabb időtartam esetén nem tudunk pontos választ 

adni a mozgásállapot jellemzőinek (hely, sebesség) pontos értékeire. 

Viszont van lehetőség valószínűségi megközelítésre. Ilyenkor azt ábrázoljuk, hogy a 

kaotikus attraktor egyes részeire milyen gyakran, azaz milyen valószínűséggel tér vissza a 

mozgás. Ez a valószínűség azonban már tetszőleges pontossággal meghatározható (10.ábra). 

  

10. ábra. Valószínűségi eloszlás a rezgetett inga ábrázolásakor [3]. 

A tetszetős fraktál komoly fizikai jelentést hordoz: a mozgás hosszú távú 

megjósolhatatlansága jelenik meg benne. 

Különböző anyagok keveredése közben is szép fraktálszerű alakzatok jöhetnek létre. Ez is 

a káosz speciális esete, érvényesek rá a káoszt jellemző tulajdonságok: pl. az 

előrejelezhetetlenség. A jelenség külön érdekessége, hogy az általában fázistérben megjelenő 

fraktál itt a valós térben válik láthatóvá (11.ábra) [7]. 

  

11. ábra. Festékek keveredése [8], fényképfelvétel egy henger felületéről leoldódó festék 

mintázatáról a Kármán-féle örvényútban [9]. 
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A festékek keveredésének módja tetszőleges anyagok keveredésére is érvényes, így 

modellezni lehet vele a szennyeződések terjedését akár a légkörben, akár a vizekben. Az 

előzőek alapján a szennyeződések terjedését sem mindig olyan egyszerű előre jelezni, ami 

fokozott veszélyt jelenthet. 

Ha igaz, hogy a XX. századi fizika három kiemelkedő eredménye, a relativitáselmélet, a 

kvantummechanika és a káosz fizikája [10], akkor indokolt, az előbbi kettő után, a káoszt is 

megismertetni valamilyen módon a középiskolásokkal. Saját tapasztalatom alapján állíthatom: 

a diákok széles körének érdeklődése mindig akkor erősödik fel fizikai jelenségek iránt, 

amikor olyan témáról beszélünk, amelynek részletes tárgyalására semmiféle lehetőségünk 

nincs. Mégis megéri az erőfeszítést, hogy fizikai tartalmát tekintve igaz, a diákok számára 

érthető, szemléletformáló mondatokat fogalmazzunk meg ezekről a kérdésekről, mert ez 

megalapozhatja a tárgyunk iránti mélyebb érdeklődést. Még pedagógiai szempontból is 

indokolt a káosz tanítása az iskolában, hiszen megtalálható benne az esztétikai-érzelmi 

kötődés lehetősége, alkalmat ad néhány alapvető filozófiai fogalomra való reflektálásra, mint  

a determináció és az előrejelezhetőség, illetve lehetőséget nyújt a számítógép kreatív 

alkalmazására az oktatásban [11]. A fizika szempontjából pedig ezzel elérhetjük, hogy nem 

kizárólag a speciálist, a kivételt tanítjuk, amit az egyszerű, periodikus mozgások képviselnek, 

hanem az általánost, a „valódit‖ is. Középiskolában, kísérleti jelleggel, oktatott káoszt 

Szatmári-Bajkó Ildikó [7], [12], [13] és Jaloveczki József [14]. A 2013/14-es tanévben erre 

készülök én is. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

Döntési feladatok a tudomány minden területén előfordulnak és egyszerű megfogalmazásuk 

ellenére a legnehezebb feladatok közé tartoznak. Ezekben a feladatokban korlátozásokat kell 

kielégíteni, például a népszerű Sudoku rejtvény is ebbe a csoportba tartozik. Ebben a 

tanulmányban olyan differenciálegyenleteket mutatunk be, amelyek dinamikájuk során 

önmaguktól kielégítik a korlátozásokat és a végső egyensúlyi állapotuk megadja a feladat 

megoldását. A feladatok nehézsége tranziens káoszként jelentkezik és a szökési ráta alapján 

egy a Richter-skálához hasonló nehézségi mérték definiálható. 

BEVEZETÉS 

Minden nap mikor döntéseket hozunk napi teendőinkkel kapcsolatban, bizonyos 

korlátozásokat kell kielégítenünk.  Míg ezek a napi döntéseink elég egyszerűek, a 

korlátozások kielégítése egészen nehéz feladat is lehet. A tudomány minden területén 

előfordulnak ilyen feladatok és az optimális megoldás megtalálására komoly matematikai és 

számítógépes módszerekre van szükség [1,2]. Például a gyógyszerkutatásban úgy kell 

megtalálni a kémiai anyagokat, hogy a gyógyszernek meglegyenek az elvárt hatásai, de minél 

kevesebb rossz mellékhatása legyen. A mérnökök áramkörök tervezésekor találkoznak 

hasonló feladatokkal, a fizikában például spinüveg modelleknél van szükség optimizációs 

módszerekre: a szomszédos spinek közti kölcsönhatások jelentik a korlátozásokat és meg kell 

találni a legkisebb energiájú állapotot [3]. A matematikában az utazó ügynök problémája egy 

jól ismert nehéz feladat. Létezik-e egy adott távolságnál rövidebb útvonal, amelyen az utazó 

ügynök eljut minden előre megnevezett városba egyszer és csakis egyszer? Logikai korlátozás 

kielégítési feladatokban ÉS, VAGY és NEM műveletekből felépített logikai feltételeket kell 

kielégíteni [4]. Ennek az angol neve ―Boolean satisfiability‖ és az irodalomban a SAT 

feladatként rövidítik. 

Sokak által ismert és ugyanakkor matematikailag is jól megfogalmazható korlátozás 

kielégítési feladatok a rejtvények. Napjaink egyik legdivatosabb rejtvénye a Sudoku [5] (1.A 

ábra), ebben egy 9×9-es négyzetrácsot kell kitölteni számokkal úgy, hogy minden sorban, 

minden oszlopban és mind a kilenc 3×3-as elkülönített négyzetben is, 1-től 9-ig minden 

számjegy egyszer és csakis egyszer szerepeljen.  Az előre megadott számok korlátozzák, hogy 

hova milyen számjegyet írhatunk. Ezeket a rejtvényeket úgy tervezik, hogy mindig csak egy 

megoldásuk legyen. 

Talán furcsának tűnhet, hogy a fizika segíthet ilyen feladatok megoldásában, de megfelelő 

tulajdonságokkal rendelkező fizikai rendszerek pillanatok alatt végeznek el olyan optimizá-

ciós feladatokat, amelyeket mi számítógépekkel évek alatt sem tudnánk kiszámolni. Egy jó 

példa erre a fehérje-hajtogatás. Ahhoz, hogy egy több száz aminosavból álló lánc a sejtben 

funkcióképes legyen, fel kell, hogy vegye a megfelelő háromdimenziós alakot. Csak speciális 

struktúrájú fehérjék képesek gyorsan és következetesen megtalálni ezt az optimális alakot, de 
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még ezek esetében is a számítógépes szimulációk akár 10
16

-szor is lassúbbak, mint maga a 

fizikai folyamat. A mai számítógépeink minden információt {0,1} értékekkel tárolnak, és 

diszkrét lépésekben végeznek el minden műveletet, de a természet nem így működik. Mivel a 

digitális (CMOS) technológia fejlődése lassan eléri határait, egyre több kutatás irányul 

analóg, folytonos idejű számítógépek tervezésére, amelyek fizikai rendszerek dinamikáját 

próbálják számításokra használni [6,7]. 

Kidolgoztunk egy olyan folytonos idejű dinamikus rendszert, amellyel SAT feladatokat 

lehet megoldani: a differenciál egyenletrendszer stabil fixpontjai (a rendszer egyensúlyi 

állapotai) megfelelnek a SAT feladat megoldásainak és a dinamikát bármilyen kezdeti 

állapotból indítva, a rendszer addig „keres‖ amíg be nem ragad egy egyensúlyi állapotba, 

amely már egy megoldásnak felel meg [8]. Nehéz feladatoknál a megoldás elérését megelőző 

dinamika egészen bonyolult lehet, a folytonos idejű rendszerben fellépő tranziens káosz 

tükrözi a feladat nehézségét. A tranziens káosz élettartama, vagy ennek közel reciproka, a 

szökési ráta, alkalmazható, mint a feladat nehézségének mértéke [9]. A korlátozás kielégítési 

feladatok egy nagy osztálya mind átalakítható SAT feladattá, ezért a módszerünk sok helyen 

alkalmazható. Itt a Sudoku rejtvényen szemléltetjük a módszert és a káosz tulajdonságai 

alapján definiált nehézségi mérték érvényességét. 

A SUDOKU MINT LOGIKAI SAT FELADAT 

Annak ellenére, hogy a Sudokuban 1-től 9-ig vannak a számok, könnyen átalakítható 

logikai SAT feladattá, amelyben csak Boole típusú, 1 vagy 0 (IGAZ vagy HAMIS), logikai 

változók szerepelnek. Azt, hogy egy kis négyzetben melyik számjegy van, tárolni tudjuk egy 

9 logikai változóból álló tömbbel, amelyben mindig egy és csakis egy 1-es áll. Pl. ha a 

számjegy 6, akkor a hatodik helyen levő változó lesz igaz és az összes többi hamis. Úgyis 

elképzelhetjük, mintha a 9×9 négyzetrács helyett most egy 9×9×9 kockánk lenne (1.B ábra), a 

Sudoku minden kis négyzetéhez tartozik egy függőleges oszlop és minden kockában {0,1} 

logikai változók vannak. Ezeket jelöljük az a

ji,x  tömbbel, ahol (i,j) a kis négyzet koordinátája a 

Sudokuban (a bal felső sarokból számozva) és a  jelöli, hogy hányadik rétegben (La) van a 

logikai változó (lentről felfele számozva). Az 1A ábrán a Sudoku (1,9) négyzetében 4-es 

számjegy szerepel, ez azt fogja jelenteni, hogy 1=x 4

1,9  és 40,1,9 a=xa . 

 
1. ábra. A) Ebben a Sudoku rejtvényben d=22 számjegy adott. B) Minden számjegyet egy 9 

változóból álló logikai tömbként tárolunk, ezek a függőleges oszlopok. C) A 9 vízszintes 

réteg mindegyike megfelel egy számjegynek Li, i=1,...,9. Az előre megadott számjegyek által 

lerögzített változók négyzeteit megszíneztük (piros IGAZ (1), zöld HAMIS (0)). A fehér 

négyzetekben maradnak a feladat ismeretlen változói. Ebben az esetben N=232 változó és 

M=236 feltétel marad. 
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Hogyan fogalmazhatjuk meg a Sudoku rejtvény szabályait, mint logikai korlátozásokat? 

Például az a feltétel, hogy a 4-es számjegy egy adott sorban egyszer és pontosan egyszer kell, 

hogy szerepeljen, azt jelenti, hogy az L4 rétegben, ebben az adott sorban pontosan egy igaz 

logikai változó lehet. Így az L4 rétegben 9×3 ilyen feltétel lesz, mert mind a kilenc sorra, 

oszlopra és 3×3-as négyzetre is igaz kell, hogy legyen, hogy a 4-es számjegy pontosan 

egyszer szerepelhet. Ezeket a feltételeket az összes számjegyre (mind a kilenc rétegben) fel 

kell írni, így összesen 9×9×3 ilyen feltételünk lesz. Ezek mellett mind a 9×9 darab függőleges 

oszlopban (toronyban) is pontosan egy változó lehet igaz, hiszen a Sudoku egy kis négyzetébe 

mindig egyetlen jól meghatározott számjegy van (nem lehet egy oszlopban egyszerre több 

számjegynek megfelelő logikai változó igaz). Így összesen a Sudoku megfogalmazható, mint 

9×9×4=324 logikai feltétel. 

Mikor adott egy rejtvény, az előre beírt számjegyek elég sok logikai változót lerögzítenek a 

9×9×9-es kocka 729 eleméből.  Ezeknek a számától és elhelyezésétől függ, hogy hány 

ismeretlen változó marad, és pontosan emiatt ez a Sudoku nehézségével is összefügg. Az 1.C 

ábrán kirajzoltuk a Sudoku változó-tömb 9 rétegét. A rejtvényben megadott számok miatt 

lerögzített logikai változók helyeit megszíneztük: piros az IGAZ és zöld a HAMIS. Az 

ismeretlen változókat fehéren hagytuk. Például az 1A ábrán mutatott rejtvényben az (1,9) 

helyen megadott 4-es számjegy lerögzíti, mint igaz érték az L4-es rétegben az (1,9) helyen 

szereplő logikai változót, de ugyanakkor hamis értéket kötelez az L4-es réteg adott sorában, 

oszlopában és 3×3-as kockájában az összes többi változónak. A többi rétegben az (1,9) helyen 

szereplő változóknak is hamisaknak kell lenniük. Ebben az adott rejtvényben összesen d=22 

szám volt megadva, így az 1C van 22 piros négyzet. Ezenkívül 475 zöld négyzetünk van és a 

fehér négyzetek, vagyis az ismeretlen változók száma N=232. A logikai feltételek száma is 

lecsökken, mert lesznek már olyan sorok, oszlopok és 3×3-as négyzetek, amelyekben nem 

marad fehér négyzet (ismeretlen változó). Az 1. ábrán mutatott példában, végeredményben 

M=236 feltétel maradt. Ugyanakkor a feltételekben szereplő ismeretlenek száma is jóval 

kevesebb, mint 9 (pl. Az L1 réteg harmadik sorában csak két fehér négyzet van, azt jelenti 

ebből a két változóból kell pontosan egy igaz legyen). Annak ellenére, hogy a d összefügg a 

rejtvény nehézségével, látható, hogy a megadott számok elhelyezésétől is függ, hogy éppen 

mennyi ismeretlen változó és mennyire hosszú feltételek maradnak. 

Ahhoz, hogy az általunk tervezett dinamikus rendszerrel meg tudjuk oldani ezt a logikai 

feladatot még egy átalakításra lesz szükség. A logikai feltételeket úgynevezett konjunktív 

normál formába kell, hogy hozzuk. Ez azt jelenti, hogy minden feltételen belül csak VAGY 

műveletek szerepelhetnek (∨ jel) a változók normál illetve tagadott formái között. Pl. egy 

ilyen feltétel lehetne:  zyx=C1  , ahol a fölülvonás a változó tagadását jelöli. A teljes 

feladat ilyen feltételek ÉS-sel (∧ jel) összekötött sorozata, MCCC=F  21 , 

teljesítése, vagyis mind az M feltételt egyszerre ki kell elégíteni. A Boole-algebrában (a de 

Morgan-azonosságokat használva) bármilyen logikai feltétel átalakítható ilyen konjunktív 

normál formába. A mi esetünkben egy konkrét korlátozás azt mondta ki, hogy a benne 

szereplő változók közül egy és csak egy lehet igaz. Pl. az 1.C ábrán látható, hogy az L3 réteg 

harmadik sorában 3 ismeretlen változó van: 
3

3,7x ,
3

3,8x ,
3

3,9x . Azt, hogy ezek közül pontosan 

egy lehet igaz, konjunktív normál formában négy feltétellel lehet felírni a következőképpen:  

 )xx()xx()xx()xx(x 3

3,9

3

3,8

3

3,9

3

3,7

3

3,8

3

3,7

3

3,9

3

3,8

3

3,7   (1) 

Az első feltétel azt fejezi ki, hogy legalább egy változó igaz kell, hogy legyen, a másik 

három pedig, hogy bármelyik kettőt vesszük nem lehet egyszerre mindkettő igaz. 
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A SAT-MEGOLDÓ DINAMIKUS RENDSZER 

Ha folytonos időben akarunk egy olyan diszkrét matematikai feladatot megoldani, mint a 

SAT probléma, akkor a logikai változókat át kell, hogy alakítsuk folytonos értékű változókká, 

és ezekkel definiálunk egy differenciálegyenletet [8,9]. Fizikai rendszerek mindig az energiát 

próbálják minimalizálni, ezért egy természetes hozzáállás, hogy a feladatnak egy 

költségfüggvényt (energiát) definiálunk és a dinamika célja ennek minimalizálása. A SAT 

feladat esetében minden konjunktív normál formában felírt feltételhez tudunk rendelni egy 

költségfüggvényt. Először az a

ji,x ≡  0,1=x i  logikai változók helyett folytonos értékeket 

vezetünk be:  1,1si  . (Most egy általános SAT feladattal dolgozunk, amelyben a változók 

i = 1-től N –ig vannak számozva.) 1=si   felel meg a 0 (HAMIS) értéknek, az 1=si  pedig az 

1 (IGAZ) értéknek, ellenben a kettő között bármilyen értéket megengedünk a dinamika során. 

A SAT feladatot egy mátrixxal tudjuk kódolni: 1=cmi , ha az i változó a normál alakjában 

szerepel a Cm feltételben, 1=cmi  , ha a tagadása szerepel, és 0=cmi , ha egyáltalán nem 

része a Cm feltételnek. Legyen km a feltételben szereplő változók száma.  Így a 

 


i

imi
m

k

m )sc1(2=(s)K  költségfüggvény  [0,1] közötti értékeket vehet fel. Nulla lesz, ha 

van olyan változó, ami kielégíti a feltételt, 1 mikor egyik sem elégíti ki. Így a teljes SAT 

feladat költségfüggvénye 
m

2

m (s)K=E(s) . 

A legegyszerűbb dinamika, amit az s változóknak definiálhatunk az a gradiens irányú 

mozgás (piros nyilak a 2A ábrán), ellenben nehéz feladatoknál a költségfüggvénynek nagyon 

bonyolult alakja lehet az s térben, könnyen megesik, hogy a változó egy lokális optimumba 

ragad be. Semmilyen irányban nem tudja már csökkenteni az energiát, de az még nem jelenti 

azt, hogy a teljes állapottérben nincsen ennél kisebb energiájú állapot. Ahhoz, hogy ezt 

elkerüljük, segédváltozókat vezettünk be, amelyek időben változtatják ezt az energiafelületet 

és nem engedik beragadni az s változókat egy lokális minimumba. Minden Cm feltételhez 

rendelünk egy időfüggő am (t) segédváltozót, és az új energiafüggvény: 


m

2

mm (s)Ka=a)V(s, . A rendszer időbeli változását a következő differenciálegyenlet 

rendszer adja meg [8]: 

 N,=i,
s

a)V(s,
=

dt

ds

i

i 



 1,  (2) 

  M,=m,(s)Ka=
dt

da
mm

m 1, , (3) 

ahol a kezdeti t=0 állapotban ]1,1[)0(si   minden i-re és 0>)0(a m  minden m-re. 

Láthatjuk, hogy az s változók a V(s,a) energiát csökkentik, az a változók viszont csak 

növekedni tudnak. Ha egy Cm feltétel ki van elégítve, akkor a költségfüggvénye Km(s)=0 és az 

am változó nem nő. Ellenben ha a költségfüggvény Km(s)>0, akkor a megfelelő am 

segédváltozó exponenciálisan növekszik. Ezek a segédváltozók egyfajta súlyként szerepelnek 

az energiafüggvényben, minél nagyobb egy korlátozásnak megfelelő am, annál „fontosabb‖ 

lesz ez a korlátozás és az s változók dinamikája olyan irányba mozog, hogy ezt minél 

hamarabb kielégítse. Míg az E(s) energiának az s tér (a [-1,1]
N
 hiperkocka) minden pontjában 

egy időben rögzített értéke van, a V(s,t)≡V(s,a(t)) energiafelület időben változik a 

segédváltozók dinamikája miatt. Valahányszor a dinamika bemegy egy olyan térrészbe, ami 

pillanatnyilag lokális minimum (egy völgy a 2A sematikus ábrán), azok az am segédváltozók 

kezdenek növekedni, amelyeknek megfelelő korlátozások abban a térrészben nincsenek 
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kielégítve. Ez megnöveli ott az energiát, amíg végül a változó kimozdulhat a völgyből (a 2A 

ábra t3 pillanatában). Ezt a 2B ábrán szemléltetjük egy N=50 változós SAT feladaton (ez a 

példa nem egy Sudoku rejtvény, hanem egy véletlenszerűen generált, konjunktív normál 

formájú feltételekből álló SAT feladat). A mozgást az s1,s2 síkon követjük. A kezdeti 

időpillantaban si(0)=0 minden i-re (fekete x a térképeken). Egy t időpillanatban színtérképpel 

ábrázoljuk a V(y,a(t)) energiát, ahol y={y1,y2,s3(t),s4(t),...,sN(t)} és  (y1,y2)[-1,1][-1,1] egy 

négyzetrács mentén felvett pontok a síkban. A szín a V értékét jelöli (lásd a színskálát). A 

fekete vonal mutatja a dinamika pályáját a [0,t) időintervallumban, vagyis, hogy az (s1,s2) 

változók milyen értékeket vettek fel az eltelt időben. A világoskék pont a pálya (s1(t),s2(t)) 

végpontját mutatja. A 2.B ábrán ilyen térképeket mutatunk néhány kiragadott időpillanatban. 

Látható, hogy pl.  81.8,83.1t  időintervallumban a pálya be van ragadva egy 

„energiavölgybe‖, mert ott a V energiaérték kisebb, mint körülötte, de ahogy telik az idő, 

egyre nő abban a pontban a V (pirosodik a térkép), amíg végül t=84.2 körül kiszabadul abból 

a térrészből és átmegy egy másik völgybe, az s1=-1, s2=1 pont környékén. Ott ismét meg kell, 

hogy várja, amíg az energia eléggé megnő, de t=88.1 körül onnan is megszökik. Ez az egész 

dinamika során így működik, nagyon bonyolult pálya leírása után végül t=94.6-ra eljut a 

megoldásba, ahol V(s,a)=0. Ez már egy stabil fixpont, egy egyensúlyi állapot, ahol a dinamika 

véglegesen leáll, 0=dt/da0,=dt/ds . 

 
2. ábra. A. Sematikus ábra: A V(s) energiafelület az s térben, időben (a t1,t2,t3 pillanatokat 

ábrázoltuk) változik a segédváltozók dinamikája miatt. A megoldás pontjában az energia 

mindig nulla, de a lokális minimumok (völgyek) változnak. Ezen a változó energiafelületen az 

s változók dinamikája mindig a legmeredekebb irányba haladva csökkenti az energiát (piros 

nyilak). B. Egy N=50 változós SAT feladatnak az (s1,s2) síkban leírt pályája az si(0)=0 

(minden i-re) kezdőfeltétel mellett (fekete x). A színtérkép mutatja az adott pillanatban a V 

energia értékét a sík különböző pontjaiban (színskála). A fekete vonal az eddig leírt pályát, a 

világoskék pont pedig a pillanatnyi értékeit jelöli az (s1,s2) változóknak. 
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TRANZIENS KÁOSZ A SUDOKUBAN 

Láthatjuk a 2. ábrán, hogy a pálya nagyon bonyolult lehet. Valóban, nehéz feladatoknál a 

dinamika kaotikus viselkedést mutat [10,11]. Mivel a bonyolult pálya ellenére egy idő után a 

rendszer megtalálja a megoldást és elér egy stabil egyensúlyi állapotba, tranziens káoszról 

beszélünk [12]. A pályák bonyolultsága függ a feladat nehézségétől. Az 1. ábrán látható 

Sudoku rejtvény elég nehéz feladat. A 3. ábrán kirajzoltuk a rejtvény 2. sorának és 9. 

oszlopának megfelelő változók időfejlődését. Az 1C ábrán láthattuk, hogy az L1, L3, L4, L5, L8 

rétegekben az ennek a négyzetnek megfelelő változók rögzítve vannak a már megadott 

számok miatt. Az ismeretlen változók, amelyek részt vesznek a rendszer dinamikájában: 
9

2,9

7

2,9

6

2,9

2

2,9 s,s,s,s  (3. ábra). Amikor a (2), (3) rendszer kb. 150 időegység után megtalálja a 

megoldást, az 1=s2

2,9  IGAZ-nak megfelelő értéket mutat, míg 1=s,s,s 9

2,9

7

2,9

6

2,9   HAMIS-nak 

megfelelő értékű. A 3. ábrán mutatjuk a rejtvény megoldását is, valóban a (2,9)-es négyzetben 

a 2-es számjegy lesz a megoldás. Egy hasonlóan nehéz rejtvény megoldásának folyamatát 

láthatják filmen is a [13] linken. 
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3. ábra. Az 1. ábrán mutatott Sudoku megoldása. A rejtvény 2. sorában és 9. oszlopában levő 

kis négyzetnek 4 ismeretlen változója van. Ezeknek a pályája látható egy véletlenszerűen 

megválasztott kezdeti feltételből indítva. Mikor a rendszer megtalálja a megoldást az 1=s2

2,9  

és 1=s,s,s 9

2,9

7

2,9

6

2,9  , mutatva, hogy a (2,9) négyzetben a megoldás a 2-es számjegy. 

SUDOKU A RICHTER-SKÁLÁN 

A tranziens káosz jellegzetes tulajdonsága, hogy ha egy adott térrészből véletlenszerű 

kezdeti állapotból elindítunk egy pályát, annak a valószínűsége, hogy t idő után a pálya még 

nem hagyta el az adott térrészt, időben exponenciálisan csökken [12,14]. A mi esetünkben ez 

úgy jelentkezik, hogy ha sok véletlenszerű kezdeti feltételből indítunk el pályákat, azoknak a 

pályáknak a száma, amelyek még nem találták meg a megoldást, exponenciálisan csökken: 
κtce=p(t)   (4.A ábra). A κ-t szökési rátának nevezzük, és ennek reciproka tekinthető a 

tranziens káosz átlagos élettartamának. Minél lassabban oldja meg a rendszer a feladatot 

(hosszabbak a tranziensek), annál kisebb a szökési ráta, ezért ez nehézségi mértékként 

alkalmazható. A 4B ábrán mutatjuk a κ értékeit különböző Sudoku rejtvényekre. Az x 

tengelyen a d paraméter szerepel, amely megmondja, hogy a rejtvényben hány számjegy volt 

adott. Látható, hogy van korrelácó a szökési ráta (ezáltal a nehézség) és d között, ellenben 

nem föltétlenül a legkisebb d értékeknél a legnehezebb a feladat.  

A szökési ráta több nagyságrenden keresztül is változhat, ezért a rejtvények nehézségének 

mérésére egy a Richter-skálához hasonló mértéket definiáltunk: 

 h =-log10k . (4) 
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Négy kategóriába soroltuk a feladatokat: könnyű 10 η< , közepes 21 η< , nehéz 

32 η<  és extrém 43 η< . 

Sokan foglalkoznak azzal, hogy a Sudoku rejtvények nehézségét mérik [15,16,17]. 

Általában ezek a módszerek próbálják felbecsülni, hogy emberek számára mennyire nehéz a 

feladat, ezért emberek által használt módszerek alapján próbálják nehézségi kategóriákba 

osztani a rejtvényeket. Az általunk definiált mérték egy fizikai paraméter, csakis a dinamikus 

rendszer (ezáltal a feladat) struktúrájától, bonyolultságától függ, és fontos előnye, hogy 

egyetlen számmal jellemzi a feladat nehézségét. A szakirodalomból és a különböző 

weboldalakról gyűjtött rejtvényeken teszteltük a módszert (4. ábra) és az általunk adott mérték 

jól korrelál az emberek megítéléseivel. A [16] weboldal például négy kategóriába osztja a 

feladatokat, mindegyikből kiválasztottunk pár rejtvényt és teszteltük a módszerünket: könnyű 

(fekete négyzet a 4. ábrán), közepes (piros kör), nehéz (zöld x) és abszurd (kék csillag). A 

beosztásuk jól korrelál az η mértékkel, ellenben a legnehezebb feladataik is csak η≈2 

közelében (az általunk definiált közepes és nehéz határán) vannak. Ehhez hasonló a helyzet a 

[17] weboldalon talált Sudoku rejtvényekkel is (barna + jel). A weboldal szerint ezek nagyon 

nehéz feladatok (a kategóriáik: „gonosz‖, „túlzott‖, „példátlan‖, „gyötrelmes‖, „extrém‖), 

ellenben meg sem közelítik az általunk talált legnehezebb feladatok nehézségét, a mértékeik 

 1.1,1.9η . Egyes napilapok évente kinevezik az év legnehezebb rejtvényét, valóban ezek 

szökési rátája általában jóval kisebb mint az említett weboldalakon talált rejtvényeké: 

Caveman Circus 2009 [18] 2.93=η  (tűrkiz ), Guardian 2010 [19] 2.82=η (sötétbarna ). 

A tudományos irodalomban Eppstein [20] ad két példát (lila háromszögek), valóban amit ő 

nehéznek nevez sokkal nehezebb a mi skálánkon is. Elser [21] is bemutatott egy nagyon 

nehéz Sudokut, amely a mi beosztásunkban is a nehéz kategóriába esik 2.639=η (fekete 

pont). A legnehezebb rejtvényeket a Wikipedia toplistáján találtuk [22,23] (piros 

háromszögek). Egyedül ezek kerültek az extrém kategóriába  3.0,3.6η . Néhány d=17,18 

megadott számmal rendelkező rejtvényt is teszteltünk [24,25] (nemrég bizonyították, hogy 

ahhoz, hogy csak egy megoldás legyen 17d  [26]), de meglepően a kicsi d érték még nem 

biztosítja azt, hogy a rejtvény nagyon nehéz (okkersárga pontok). 

 
4. ábra. A. A megoldást t időig még nem talált pályák számának p(t) eloszlása log-lin skálán 

több különböző Sudoku rejtvényre. B. A szökési ráta (κ) log-skálán a megadott számok, d, 

függvényében. A színek és szimbólumok a különböző helyről gyűjtött rejtvényeket jelölik, a 

referenciák a szövegben találhatók. 

KÖVETKEZTETÉSEK 

Mivel a diszkrét korlátozás-kielégítési feladatoknak egy elég nagy és alkalmazások 

szempontjából fontos osztályára (az ún. NP-nehéz feladatok [1,2]) nincsenek eléggé hatékony 
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algoritmusok, a feladatok nehézségének jellemzése és megértése fontos probléma.  Általában 

feladatcsoportokat és típusokat tudunk nehézség szempontjából jellemezni, úgy hogy 

megnézzük, hogy a változók számának növelésével, hogyan skálázódik a megoldáshoz 

szükséges idő. Itt megmutattuk, hogy a diszkrét feladatokat differenciálegyenletekké 

átalakítva [8], az optimizációs nehézség tranziens káoszként jelentkezik, és a szökési ráta 

alapján egy jól meghatározott skaláris nehézségi mérték definiálható, amely jellemezni tudja 

egyéni feladatok nehézségét is [9]. A módszert a Sudoku rejtvényen szemléltettük, de a SAT 

feladat általánossága miatt az optimizációs feladatok egy tág osztályán alkalmazható. 
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A RADIOAKTIVITÁS, ATOMFIZIKA  
SZEREPE AZ OKTATÁSBAN 

Raics Péter 
Debreceni Egyetem Kísérleti Fizikai Tanszék, raics@tigris.unideb.hu 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A természettudományok, de főleg a fizika tanulása ellenkezést vált ki a fiatalokból. A társadal-

mi háttér sem kedvező az olyan tudásanyag elsajátítására, amely kemény munkát, önképzést, 

önálló gondolkodást kíván. Még politikai felhangok is kapcsolódnak néha a támadásokhoz, 

megmagyarázandó: miért nincsen elvileg sem szükség a reáliák tanítására, kutatására. A 

modern fizika elveinek megismerése, elfogadása, megértése, alkalmazása a társadalom 

életének minden területén nélkülözhetetlen: a művészetekkel együtt az egyetemes emberi 

kultúra része. A fizikatanárok munkájának támogatása, segítése a célja az alábbi 

gondolatoknak. 

BEVEZETÉS 

Szép-e a Világ? Érdemes-e élni, megismerni? Másokkal is megismertetni? „Azért vagyunk 

a világon, hogy valahol otthon legyünk benne‖ – valljuk Tamási Áronnal. Ne legyünk önzők, 

ezeket az örömöket szerezzük meg az új nemzedékeknek is. Őrizzük meg és adjuk át 

gyermekeinknek. Tehát legyenek gyerekek és legyenek, akik tanítják őket! 

„A fizika, matematika és művészet találkozása az oktatásban, kutatásban‖ címet viseli ez a 

konferencia, kifejezve az emberi kultúra egységét. A fizika tanításához is megfelelő 

társadalmi közeg kell: értékszemlélet, nyitottság, elfogadó készség, tolerancia. És szeretet az 

ember, a tárgy, a munka iránt. Ezek hiányában elbizonytalanodik a gyakorló tanár, a 

pályaválasztás előtt álló fiatal. Nekünk egyetemi (gyakran képesítés nélküli) pedagógusoknak 

a szakmai háttér biztosítása mellett meg kell adnunk a lelki erősítést, az eszmei muníciót is. 

Ne feledjük: a tanító, a tanár nemcsak a gyerekeket tanítja, de rajtuk keresztül a szülőkre, a 

közvetlen és tágabb környezetre, az egész társadalomra hatással van, befolyással kell lennie. 

T
3
: TUDOMÁNY, TANÍTÁS, TÁRSADALOM 

Az ember élete, tevékenysége sokoldalú, de önmagától eredően, a Teremtés 

eredményeképpen egységes. A kultúra és tudomány mesterséges szétválasztása, ezeken belül 

további elkülönítés a mi gyengeségünk, az egyszerűsítésre való törekvésünk, lustaságunk 

eredménye. Matematika, természet- és műszaki tudományok, filozófia, 

társadalomtudományok, művészetek – a véges emberi elme a végtelen megismerésének 

folyamatában differenciál, megkülönböztet, majd szétválaszt, minősít, felmagasztal és elvet. 

Nemcsak az elveket, elméleteket, hanem az azt képviselő személyeket is kategorizáljuk. Még 

egy lépés és máris fellángol a gyűlölet, aminek hatására prominens személyiség kijelentheti 

nagy nyilvánosság előtt, hogy a természettudományok és a műszaki tudományok az 

önkényuralom termékei, előidézői, kiszolgálói, hiszen a fasizmus és a kommunizmus nagyon 

fejlesztette, használta ezek eredményeit. (És a kapitalizmus?) Joggal kérdezhetünk vissza: 

Nem a gondolati síkon jelentkeznek előbb ezek a szörnyű elvek? Az irodalom, filozófia, 

művészetek nem szolgálták ki már előre és aztán folyamatosan hatalomra kerülésüket? 

Lépten-nyomon a fizikus-kémikus (és novellista) C.P. Snow által 1956-ban leírt „Két 

kultúra‖ falaiba ütközünk [1]. Feltette a kérdést: Csak az a kulturált ember, aki az 

irodalomhoz és a művészetekhez értőnek hiszi magát? Csak „humán‖ műveltség létezik és 
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csupán a „bölcsészet‖ a tudomány? (A Debreceni Tisza István Tudományegyetemen az 1930-

as években a Bölcsész Karhoz tartozott minden tudomány!) Kérkedni illik azzal, hogy 

sohasem értették a matematikát, fizikát? Ennek is eredménye lett a mostani helyzet, hogy a 

természettudományok iránt kicsi az érdeklődés, szinte minden országban. Aztán most, 

félévszázad múltán viszont azon megy a kesergés, hogy az ifjúság a „klasszikus humán‖ 

műveltséget sem fogadja be. Vigyázzunk tehát, hogy mit dobunk el az emberiség kollektív 

értékeiből! Közös bajunk lett immár az álliberálisok társadalomromboló és az egyéneket a 

fogyasztás rabságába hajszoló politikája, mely a tanult, általános műveltségű, önállóan 

gondolkodó, dönteni képes személyeket akarja eltüntetni, akár fizikailag is megsemmisíteni. 

Erre a veszélyre hívja fel a figyelmet nagyhatású könyvében Susan George [2]. 

A tanári pálya megbecsültsége mindig joggal felmerülő kérés, kérdés. Biztos vagyok 

benne: a közeljövő rendezi ezeket a vitákat. Az egységes, 4+1 illetve 5+1 éves tanárképzés, 

azaz lényegében a korábbi elvek magasabb szinten történő megvalósítása, végre erkölcsileg is 

megadja a súlyát a pedagógusi pályának. A középiskolai tanárképzés már hosszában is, 

szerkezetében is az orvosképzéshez hasonlít. Mindkettőnél életpálya-modell készül a testi, 

szellemi „karbantartásunk‖ legjobb megvalósítása érdekében. 

Tapasztalataim alapján viszont szkeptikus vagyok a „tudós tanár‖ cím feltételeként szabott 

PhD-fokozattal kapcsolatban, amely a tanár- és tudósképzést vegyítő megoldás. Amire 

szükség van: sok bemutatás, kísérletezés, a diákokkal közösen végzett szertárfejlesztés, 

mérési intelligencia megalapozása, reális világlátás kialakítása. Mindez ellenőrizhető és 

eredményei alapján valamilyen cím odaítélhető lenne, pl. „Mestertanár‖. A sok pedagógiai-

pszichológiai disszertáció nem fogja segíteni a fizika megszerettetését. Ne feledjük: a 

tanárnak, a mérnöknek és az orvosnak diplomázás után rögtön alkotnia kell. A tudóspalánta 

meg ráér játszani. 

Egyébként: miért nem állítjuk vissza a tudósképzésben is az egyciklusú rendszert? Be 

kellene végre látnunk, hogy mostani formájában a BSc-MSc rendszer itt is teljes csőd! 

 
1. ábra. Az atommag- és részecskefizikai kutatások jellemző tartományai. 

MIÉRT ÉPPEN AZ ATOMMAGFIZIKA? 

A tudományos kutatás mai sikeres módszertana, minden eredménye a kereszténységnek 

köszönhetően Európában alakult ki, fejlődött a mai szintre, és ezekre a gyökerekre 

büszkéknek kell lennünk. A fizika minden tudomány számára nem csupán a kísérleti 

eljárásokat, új eszközöket fejleszti és biztosítja, hanem alapozó, módszertani segítséget 

nyújtó, a matematikai megfogalmazás példáját adó diszciplina is. A klasszikus alapokat 
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megkövetelő, de nem könnyen emészthető kvantumfizika a gondolkozás teljesen új 

dimenzióit tárja fel, alkalmazásai pedig szédítő távlatokat nyitottak meg. A legkisebb anyagi 

összetevőktől a Világmindenségig, időben és térben, minden fizikai mennyiségben elképesztő 

nagyságrendeket fog át az eléggé egységes fizikai kép az 1. ábra szerint. Természetesen, 

korántsem tökéletes a leírás, a megértésünk, de tudományunk nyitottsága mindig elvezet a 

megújuláshoz. Újra sejtjük, mit nem tudunk még. Mindenesetre lelkesítő, hogy ilyen 

távlatokat azonos elvek alapján kezelni tudunk, s a Teremtés és anyagfejlődés titkainak egy 

részét megismerhetjük. 

A kvantumfizika a parányi részecskék látszólag pici energiájú, lendületű, perdületű 

állapotaival, folyamataival, kölcsönhatásaival foglalkozik. Három jellegzetes tartományát a 2. 

ábra mutatja be. A „felszabadítható‖ energiák már a kémiában sem hanyagolhatók el (égetés, 

oxidáció), ha mólnyi mennyiségű anyaggal számolunk. Az atommaghasadást a fosszilis 

égéssel összevethetjük a fajlagos energiafelszabdulás szempontjából: 1 g 
235

U hasadásakor 

nyerhető energia 2500 kg szén elégetésének felel meg. A 2. ábráról az arányok is érzékelhetők 

az egyes tartományok között. 

 
2. ábra. A kvantumfizika fejezetei a jellemző energiákkal (1 eV = 1,6∙10

-19
 joule) 

Az atommagfizika a „logaritmikus közepet‖ jelenti a „kvantumtriádban‖ az energia 

szempontjából. Az elvi alapok elsajátítását nyilván az atomfizikával kell elkezdeni: diszkrét 

energiaállapotok, kvantált fizikai mennyiségek, gerjesztés – legerjeszt(őd)és, spektroszkópia, 

részecske típusok spinjük alapján megkülönböztetve, részecske-hullám dualizmus, állapotok 

leírása a Schrödinger-egyenlettel. A magfizika viszont kitágítja a horizontot. A megmaradási 

törvények a klasszikus fizikához képest új megvilágításba kerülnek. Az energiamegmaradás 

szükséges, de nem elegendő volta nagyobb hangsúlyt kap a lendület-, perdület- és 

töltésmegmaradás követelménye mellett: részecsketípusok, paritás befolyásolja, hogy 

egyáltalán bekövetkezhet-e az energetikailag lehetséges folyamat. 

A szemlélet átalakítása még kifejezettebb a Heisenberg-féle határozatlansági elv miatt. 

Ismert formáit az (1a,b) képletek idézik fel az x hely- és p impulzus-bizonytalanságra, illetve 

az állapot E energia- és t időhatározatlanságára (h a Planck-állandó): 

 
2π

h
ΔpΔx  , seV=

h
ΔtΔE  16106,58

2π
 (1a,b) 

(1b) másként az energianívók  (eV) kiszélesedését és  (s) élettartamát jelenti, amit a 

radioaktivitásban a T1/2  felezési idővel és a  bomlási állandóval szokásosan így fejezünk ki: 

 τ=λ=T 0,693/ln22/1  (2) 

Ha az állapot a kezdeti t=0 pillanatban No betöltöttségű volt, a „bomlási törvény‖ alapján t 

időben N(t)  marad az el nem bomlottak száma: 

 2/1
/

00 2
Tttλ N=eN=N(t)

   (3) 

Vagyis a felezési idő mérésével („primitív kísérlet‖) az átmenet fontos adatát ismerjük meg. 

A gravitációs és elektromágneses mellett az erős és a gyenge kölcsönhatás is tudatosítható 

a tanulókban a radioaktivitás vizsgálatával, teljessé téve világképüket ebből a szempontból is. 
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3. ábra. Az atommagok táblázata áttekintő és részletező nézetben. 

A világ sokszínűségét ismertethetjük meg a nuklidokat rendszerező Atommagtérképpel 

(Nuklidkarte, Chart of the Nuclides). Ideje lenne végre ezt éppúgy közszemlére kitenni, mint 

az évszázados periódusos rendszert. A mintegy 289 stabil és ~3000 radioaktív atommagot 

feltüntető táblázat képe látható a 3. ábrán. Egyszerű szemlélése a magfizika alapjainak 

élményszerű elsajátítását teszi lehetővé: atommagok felépítése, páros-páratlan effektusok, 

periódicitások, mágikus számok (=‖nemesgáz konfiguráció‖), bomlási- és reakcióadatok, az 

elemek izotópjainak eloszlása. Összevetve az elemek táblázatával a kölcsönhatások jól 

jellemezhetők. 

Az (1b) kifejezés a kvantumfizika talán legnehezebben emészthető jellegzetességéhez 

vezet: a bizonytalanság, a határozatlanság, a csupán valószínűséggel kifejezhető világ. Az 

állapotok (atomok, részecskék) egymástól független létrejötte, elbomlása statisztikus 

ingadozást mutat, aminek észlelése a magsugárzásoknál igen egyszerű egy Geiger-Müller 

számlálócső adatainak időbeli megfigyelésével. A 4. ábra baloldala az átlag körüli szórást 

jellemzi, mellette a bomlások (impulzusok) időbeli eloszlását mutatja az oszcilloszkópos 

felvétel. A mindennapi életben sok esetben találkozunk a valószínűség kiszámításának 

szükségességével, hogy döntéseinket tudatosan hozhassuk meg. A kvantumfizikában azt 

mondják, hogy a „dolgoknak rojtos a széle‖. Einstein ettől sokat „szenvedett‖ és a 

kvantummechanikával szembeni ellenérzése alapvetően innen eredt. Ugyanakkor Teller Ede 

nagyon komolyan vette ezt a tulajdonságot, épített rá és igyekezett tudatosan kihasználni a 

benne rejlő lehetőségeket. 

 
4. ábra. A bomlás statisztikus jellegének szemléltetése 

Érdekes, hogy a fenti jelenségek kísérletileg általában könnyebben mutathatók ki a mag-

fizikában, mint a sokkal egyszerűbbnek látszó atomfizikában (a részecskefizikáról nem is 

beszélve). Az élettartamok nagyságrendje pl. „kellemes‖ a magfizikában. A fluoreszcencia és 

foszforeszcencia bizonyos esetekben ugyanígy észlelhető megfelelő detektorok és elektronika 
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alkalmazásával (ami lehet közös a radioaktivitás műszereivel is!). Érdemes lenne párhuzamos 

kísérleteket végezni a jelenségek összekapcsolására, közös gyökereik demonstrálására. 

A magfizika oktatásának a környezet megismerésében és védelmében, radioaktivitásának 

vizsgálatában nagy szerepet adhatunk. Az urán és tórium magok bomlási sorából származó 

nuklidok, valamint a 
40

K bomlása adja az embereket érő, a természetből eredő ionizáló 

sugárzások átlagos dózisának 85 %-át, a kozmikus sugárzás a 15%-át. GM-számlálókkal a 

helyi és időbeli változások jól nyomon követhetők. 

Két detektor koincidenciába kapcsolásával a kozmikus müonok azonosíthatók és közepes 

élettartamuk meghatározható. Ez a speciális relativitás elméletére szolgáltat kísérleti 

bizonyítékot az idődilatáció kimutathatósága folytán: a müonok kb. 15 km magasságban 

keletkeznek, de =2∙10
-6

 s miatt fénysebességgel sem juthatnának le a Föld felszínére. 

A magreakciók tanulmányozására több lehetőség kínálkozik gyorsító berendezés 

hiányában is. Az 5. képen az ezt bemutató Phywe gyártmányú ködkamrával készült felvételek 

láthatók: neutron-proton rugalmas szórás Pu-Be forrással (alul elhelyezve), és proton-

kilépéssel járó magreakció Th( B+C) -forrás felhasználásával. 

 
5. ábra. Magreakciók nagyméretű diffúziós ködkamrában. 

Az atommag-átalakítás élménye a régi alkimisták érzelmeit közvetítheti diákjainknak! A 

fenti neutronforrással mesterséges radioizotópok előállítása is lehetséges. Ennek azonosítása 

felezési idejével is lehetséges. Az m tömegű, M móltömegű minta N számú céltárgy 

atommagját  (cm
-2

∙s
-1

) részecske-áramsűrűséggel bombázva  (cm
2
) reakció 

hatáskeresztmetszet esetén az időegység alatt végbemenő folyamatok száma az R (1/s) 

reakciósebesség: 

 σΦN=R  , ahol 23106,2 
M

m
=N  (4) 

A T ideig tartó besugárzás alatti bomlások miatt a T1/2 felezési idejű végmagra a maximális 

Ao aktivitás (Bq): 

 )(R=A
TΔT

2/1
/

0 21


  (5) 

T = 3T1/2 aktiválás után A/Amax=(1-1/8) = 0,875 arány elérhető (a reakciótól függően ennél 

rövidebb besugárzás is elegendő lehet). Ezután t idő múlva a (3) képlettel számíthatjuk az 

aktivitást. A következő néhány 

 X(a,b)Y      Z + c (6) 

alakú magreakció és radioaktív bomlás jól vizsgálható egyetemi, kutatóintézeti magfizika 

laboratóriumban, ahol rendelkezésre áll neutronforrás és az adott anyagból ~0,5 g mennyiség: 
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  β+SnInγ)In(n, m 116

50

116

49

115

49  (6a) 

    95,7 %    54 m 

  β+PdRhγ)Rh(n, 104

46

104

45

103

45  (6b) 

    100 %    42 s 

  β+CdAgγ)Ag(n, 110

48

110

475

109

47  (6c) 

    100 %    24,5 s 

(A céltárgy atommag alatt a természetes izotópösszetétel, a végmagnál a felezési idő látható.) 

A 6. képen a [3] cég által gyártott két Geiger-Müller számláló közé helyezett minta mérése 

folyik a A Debreceni Egyetem Kísérleti Fizikai Tanszék laboratóriumában (ilyeneket mi is 

tudnánk gyártani!). A LapTop-on az intenzitás időfüggése látható. A GM-csövek 

koincidencia-körön (hátsó doboz) keresztül csatlakoznak a számítógéphez, amelybe a külön-

külön mért és az észlelt együttes („VAGY‖ kapcsolatban lévő) beütésszámok vannak 

továbbítva. („ÉS‖ logikával észlelhetők az áthaladó müonok és más korrelált jelenségek is.) 

 
6. ábra. Felezési idő mérése LapTop-ról vezérelt 2 GM-csöves detektorral és adatgyűjtővel. 

A sugárzások anyaggal való kölcsönhatásának tanítása egyrészt a detektorok működését 

teszi érthetővé, másrészt a sugárvédelem és dozimetria alapjait teremti meg. Abszorpciós 

mérésekkel a gamma-sugárzás tulajdonságai vizsgálhatók. Az alfa-részek energiavesztesége 

és hatótávolsága jól bemutatható, kimérhető a ködkamra segítségével. Ehhez video- vagy 

fényképfelvétel és azok kiértékelése szükséges. A béta-részecskék hasonló vizsgálata a 

folytonos energiaspektrum miatt így nem lehetséges. Viszont a ködkamrában a mágneses 

térbeli eltérítés elég meggyőzően demonstrálható. 

Laboratóriumban egyszerűbb alfa- és gamma-spektrometriai kísérletek elvégezhetők. 

Környezeti minták vizsgálata az utóbbi módszerrel tanulságos lehet a természetes radioaktív 

nuklidok és leányelemeik megismerésére, a 
40

K előfordulási helyeinek feltérképezésére. 

MIT, HOGYAN ÉS HOL OKTASSUNK? 

Marx György írta valahol: egyetemi fizikát kell tanítani a középiskolában. Ezt én úgy 

értelmezem, hogy a modern fizikát se hagyjuk ki a tananyagból sohasem. A legtöbb iskolában 

éppen a tanulmányok végét rövidíti meg a kevés óraszám. (Ki és miért nem harcol a fizika 

érdekében? Hol vannak ilyenkor a vezető tanárok, professzorok? Az akadémikusok?) 

Mit tegyünk, hogy a klasszikus fizikához hasonló készség, jártasság alakuljon ki ezen a 

téren is a fiatalokban és felnőttekben? Kísérletessé kell tenni ezeket a fejezeteket! Láttuk, a 

kvantumfizika néhány alapelve, jelensége könnyebben nyomon követhető az atommagfizika, 
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radioaktivitás segítségével, mint más területen. Nem könnyű a feladat: drága (mihez képest?) 

eszközök kellenek és sok felkészülési idő a tanárnak. Valljuk be: az egyetemeken sem sokkal 

jobb a helyzet a kísérletezés terén. A számítógép veszélyes csábítása a modellezésre ösztökél 

a valóság bemutatása helyett. Lassan azonban elérhetővé válnak a számítógéppel 

üzemeltethető [3] és házilag is barkácsolható sugárzásmérő eszközök, amelyekkel társadalmi 

szinten lehet közel hozni mindenkihez az egyes esetekben már mumusként kezelt 

sugárzásokat, a radioaktivitást, mint a környezet alapvető tulajdonságait és a sokoldalú 

felhasználás szükségességét (atomenergia, diagnosztika és terápia, …). Ha szeretjük, ha nem, 

kiküszöbölhetetlen életünkből. Attól félünk, ami ismeretlen számunkra! 

Veszélyes-e a sugárzás? Két válasz: 

i) Köteles György: „A sugárzás … veszélyes, mint a tűz, de ahogyan a tűzvédelem teszi 

lehetővé a tűz elengedhetetlen, biztonságos alkalmazását, úgy a sugárvédelem 

intézkedik a sugaras technológiák biztonságos alkalmazásáról.‖[4] 

ii) Teller Ede: „ A butaság a legveszélyesebb …‖ [5] 

Alapvető követelmény néhány műszer beszerzése minden iskola számára: GM-csöves 

számlálók és/vagy doziméter (számítógép-alapú, illetve hordozható terepi mérésekhez). Egy 

Atommagtérképre is feltétlenül szükség van (didaktikailag a Karlsruher Nuklidkarte a jó, [6]). 

A kísérletezéshez a műszereken kívül sugárforrásokra is szükség van, amelyeknek 

használatára kemény megszorítások vannak érvényben. Fel kell fedeznünk azokat a 

lehetőségeket, amelyek mindezek ellenére lehetővé teszik a diákok oktatását, a felnőttek 

felvilágosítását. 

Az előző fejezetben bemutatott kísérletek kapcsolódnak a középiskolás anyaghoz, illetve a 

tanár tetszése szerint válogathat közülük. Az említett műszerbeszerzési és forrással 

kapcsolatos nehézségeket figyelembe véve kell az iskolai kísérletes oktatást megszervezni. Az 

alábbiakban a feladatok megosztását vázolom fel. 

Források: ha az iskola kap valamilyen jogot ilyenek tartására (sugárvédelmi felelős 

képzéssel), akkor a taneszköz gyártóktól a megfelelő aktivitásúak és zártságúak beszerezhetők 

(izotóp generátorok). Sajnos, ezekre nem számíthatunk nagy tömegben. Maradnak a 

természetes radioaktív anyagok, U- és Th-tartalmú vegyületek, kövek, kristályok, …, a kémiai 

szertárból, vagy a kiránduláson gyűjtött ásványok. A rádiumos világítófestéket tartalmazó 

óraszámlapok és mutatók, a tóriumos gázharisnya nem nagyon érhető el (bár ez utóbbi 

interneten néha beszerezhető). Amibe senki sem szólhat bele: porszívóval szűrőpapírra vagy 

papírzsebkendőre lehet gyűjteni az 
238

U-sorából a levegő radonjának bomlástermékeit a 

következő lánc szerint (a nagyon kicsi elágazási arányú szárnyakat elhanyagolva), alul a 

felezési időkkel: 

 ...... 210

82

214

84

214

83

214

82

218

84

222

86

226

88   Pbα+Po+βBi+βPbα+Poα+Rnα+Ra  

1600 év 3,825 nap 3,05 p  26,8 p  19,9 p 0,164 ms 22,3 év 

Legalább 1 órás gyűjtés után GM-csővel 0,5-1 perceseket mérve komplex bomlásgörbét 

kapunk: a három különböző felezési idő miatt a LOG(intenzitás) időfüggése nem lesz 

„lineáris‖. A 3 perces komponens elég jól elkülönül a másik kettőtől időben (és papírlappal is 

elnyelethetők az -részek), melyek 15-20 perc multán már „egyedül‖ vannak. A 27 és 20 

perces felezési időket „szemmel‖ nem lehet megkülönböztetni egymástól, de egyszerű 

eljárással kiértékelhetők. Ha csak - illetve 

- vagy gamma-forrásra van szükségünk, pl. 

demonstrációra („mi minden por, aeroszol, … van körülöttünk!‖), akkor 1-2 órán keresztül 

használható forrással tudunk dolgozni. Abszorpció és egyéb kísérlethez az időbeli függést 
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figyelembe kell vennünk. (Érdekes kísérletek folytathatók a szűrőpapíron való megtapadással, 

leválással kapcsolatban.) 

Regionális centrumokban kell bemutatni a fentieken túlmenő lényeges, de iskolákban nem 

elérhető jelenségeket kihelyezett fizikaórákon, szakkörökön: magreakciók, rövid felezési idők 

meghatározása, mérések spektrométerekkel, nagy méretű ködkamrát igénylő folyamatok 

szemléltetése. Ennél a következőkre lehet számítania az érdeklődőknek Tanszékünk részéről: 

háttérsugárzás, különböző energiájú -részecskék hatótávolsága és ebből energiaeloszlás 

számítása, -sugárzás eltérülése mágneses mezőben, rugalmas neutron-proton ütközés, 

magreakció, Rutherford-szórás,…[7,8]. A ködkamráról videokamerás közvetítést tudunk adni 

előre egyeztetett időpontban [9]. Az elméleti alapokról egyetemi jegyzetek állnak 

rendelkezésre irodalomjegyzékkel [10]. További anyagok, ködkamra felvételek és videók 

tölthetők le a [11] tárhelyről. Mobil laboratóriumunkkal az iskolákat meglátogatjuk és 

kísérleteket mutatunk be. 

Az oktatás és ismeretterjesztés céljait szolgálják az évenkénti Kutatók Éjszakája és a SEE 

Science rendezvények, intézetlátogatások, melyekre egyéni szervezésben is várjuk az 

érdeklődőket. Röntgen fluoreszcencia és NMR méréseket kell beállítani a jövőben. Épül és 

2014-ben működni fog az interaktív Tudományok Palotája [12]. A „Radioaktivitás: A 

Természet része‖ c. reprezentatív kiállítási anyag színes tablói demonstrációs eszközökkel 

kölcsönözhetők [13]. 

ÖSSZEFOGLALÁS, KITEKINTÉS 

A magfizika kísérletes tanítása a közoktatásban megvalósítható az iskolák szertárának 

fejlesztésével és regionális központok kialakításával, melyek ismeretterjesztést is végeznek. 

A művészetek, matematika és fizika művelőinek találkozása sikeres volt 

Marosvásárhelyen. A máig fennálló szekértáborok fellazítására, egymás jobb megismerésére 

érdemes lenne a jövőbeli folytatásban a bölcsész tárgyak oktatóit is meghívni, bekapcsolni 

ebbe a lelkesítő együtt-gondolkodásba céljaink megvalósítására: a sokoldalú műveltséget 

igénylő és azt majdan önmagában is létrehozó, egész életében tanulni képes nemzedékek 

nevelése. 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

A számítógép vezérelt GM-csövek rendelkezésre bocsátásáért a Quantechnologies Kutatási és 

Fejlesztési Kft-t (4026 Debrecen, Bem tér 18/A) illeti köszönet. 
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LAKÁSRADON A SÁRVULKÁNOK SZOMSZÉDSÁGÁBAN, 
REPREZENTATÍV LAKÁSRADONMÉRÉS ROMÁNIÁBAN 

Csegzi Sándor 
Bolyai Farkas Líceum, Marosvásárhely, csegzis@tirgumures.ro 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Az elmúlt 20 év igazolta az ICRP-1995 által megfogalmazott előrelátásokat, melyek szerint a 

minél nagyobb számú reprezentatív lakásradon mérés lehet az igazi alapja azon 

feltételezéseknek, hogy legalább 37%-a a tüdőrák megbetegedéseknek a radon belégzésével 

magyarázható. Ugyanakkor fontos az egységes mérési módszer alkalmazása az 

összehasonlítás lehetőségének érdekében. Erre ajánlott a szilárdnyomdetektoros módszer és 

erre alapozott az itt bemutatott lakásradonkoncentráció-térkép megrajzolásának módszere is. 

BEVEZETÉS 

Az ICRP (International Comission on Radiological Protection) az a nemzetközi fórum, 

mely kiadványai nemzetközi munkacsoportok tapasztalataiból, kutatási eredményei alapján 

fogalmaz meg következtetéseket és fogalmaz meg javaslatokat, tesz ajánlásokat nemzetközi 

szervezetek és kormányok felé. Kiegészíti és részben módosítja 2011-ben azt az 1995-ben 

kiadott radonra vonatkozó dokumentumot, mely eddig viszonyítási alapként és a radonkutatás 

fontosságának fő promotoraként kezeltetett. 

A 2011-es változat csak megerősíti az előző állításokat, módosít néhány ajánlást a 

megengedett szintekkel kapcsolatban, de hangsúlyozottabban kiemeli a radon tüdőrákhoz való 

„hozzájárulásának‖ jelentőségét és kiegészíti a leukémiás megbetegedésekkel kapcsolatos 

tanulmányok eredményeivel. Szükségesek a további mérések és a dokumentum nemzeti 

mérési stratégiák kidolgozását javasolja. 

A RADONTÉRKÉP-SZERKESZTÉS EGY MÓDSZERE 

Fő célja a dolgozatnak bemutatni egy tapasztalatokon nyugvó, tudományosan 

megalapozott radontérkép „rajzolási‖ módszert, mely reprezentatív, olcsó , gyors és csak a 
222

Rn izotópra vonatkozik. Maga a módszer három részből áll: matematikai megalapozás, 

mérési technika és a térképezés módszere. 

1. MATEMATIKAI MEGALAPOZÁS 

A szempontok között a statisztikai kezelhetőség (reprezentativítás) és megismételhetőség a 

legfontosabbak. A hipergeometrikus statisztikai modellt alkalmazva (minden cím csak 

egyszer sorsolható) biztosítottuk a reprezentatív mintavételt, illetve ebben az esetben igaz a 

következő összefüggés [1]: 
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2. MÉRÉSI MÓDSZER 

Fő szempontként azt tartottam fontosnak, hogy a mérési módszer nemzetközileg elismert 

legyen az adatok és eredmények tudományos elismertetésének érdekében. A Debrecenben 

működő Radon Csoport kidolgozott és nemzetközileg tesztelt egy szilárd-nyomdetektoros 

mérési módszert, melyet Csige Istvánnal közösen, együttműködési szerződés keretén belül 

használtunk méréseinknél [2]. 

A módszerhez használt detektor a Radamon nevet viseli és szerkezetileg az 1. ábrán látható 

módon néz ki:  

  
1.ábra. A Radamon legfontosabb elemei: 1,2- doboz,  6,7- papírszűrő, 8-polietilén fólia,  9- 

CR-39 detektor,  11- fém kupola. 

3. A FELMÉRÉS MÓDSZERE  

Első kérdés a helyszín kiválasztása. Romániában szinte ajánlja magát a Kárpát-kanyar akár 

belső, akár külső vonulata. Belülről a számtalan ásványvíz forrás és mofetta, kivülről a 

sárvulkánok egyértelmű tanúi a gázszivárgásoknak. Gyergyóremetét (Hargita megye) mint 

legészakibb, Kovászna városát (Kovászna megye), mint legdélibb pontot választottuk. Vintila 

Voda (Buzau megye) a sárvulkánokhoz való közelsége miatt lett kiválasztva. 

A mérések (a lakótéri radonkoncentráció éves átlagának megállapítása) lebonyolításának 

sikeréhez alapfeltétel a közösség pozitív hozzáállása. Minden esetben a helyi iskolával, 

orvossal és polgármesterrel sikerült konstruktív kapcsolatot kialakítani. Minden esetben 

munkacsoportokat alakítottunk ki és sorozatos felkészítő után került sor a detektorok 

kihelyezésére, a hálószobába az ágy mellé. A lakosság a média által, illetve helyi kábel-tv 

rendszeren keresztül volt tájékoztatva. Ezek a feltételei a reprezentativitás betartásának, mert 

a lakossági bizalmatlanság kompromittálhatja a címsorsolás eredményeinek szigorú 

betartását. 

Minden helyszín szigorúan dokumentált (tipizált jegyzőkönyv készül) és minden 

detektornak felelőse van, aki ellenőrzi azt a mérési időszakban (tél-tavasz, hat hónap) [1].  

A detektorokat Debrecenben készítették elő és itt maratták, illetve végezték a számlálást a 

[2]-ben leírt módszer alapján. 
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EREDMÉNYEK 

Az eredmények több katégóriába sorolhatóak: 

1) Direkt vagy fizikai eredmények, melyek a munka fő célját jelentik, s melyek végső soron 

kimutatják a lakásradon aktívítás éves átlagát az adott térség lakásaiban. 

Ezek több formában jeleníthetőek meg: 

a) A II.1. pontban leírt összefüggések alapján például a 2012-ben végzett Vintila 

Voda-i (Buzau megye-RO) mérésben N= 462, n= 50, α= 10 (ahol a radon 

koncentráció 200-600 Bq /m
-3

 között van). Vagyis ezen lakások száma, majdnem 

100%-os pontossággal, 18 és 177 közé tehető. 

   997,00,36<P<04,0P   (4) 

   997,0166,32<P<48,18P   (5) 

b) Grafikai feldolgozási módszerrel a 2.ábra mutatja az 1998-ban Gyergyóremetén 

(Hargita megye-RO) végzett mérések eredményeit: 
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2. ábra. A gyergyóremetei lakásokban mért éves 
222

Rn-aktivitás eloszlása kétszer logaritmikus 

skálán [2]. 

 

 

c) A végső eredmény pedig Kovászna városára (Kovászna megye-RO) vagyis a 

lakásradon aktivítás térképe: 
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3. ábra. Kovászna lakásradon aktivitási térképe. 

 

2) Indirekt eredmények 

Tulajdonképpen ezek az eredmények azok, amiért ezen a konferencián ezeket a munkákat 

meg akartam mutatni. Egyetem előtti oktatásban tevékenykedő tanárok, egyetemi oktatásban 

és kutatásban résztvevő személyek számára lehetséges könnyen finanszírozható, valós kutatói 

munkát végezni. Az évek során több tudományos értekezés, több I. Fokozati Dolgozat és 

doktori disszertáció is született ezekből a munkákból. 

Ezek az eredmények nem születhettek volna meg együttműködési egyezmények nélkül, 

mint amilyen a debreceni ATOMKI Radon Csoportja és a Bukaresti Egyetem Fizika 

Fakultása vagy a HH-IFIN Bukarest között. 

Megjegyezendő, hogy két esetben, Kovászna és Vintila Voda esetében párhuzamos 

méréseket is végeztünk egy saját mérési módszer tesztelése érdekében, melyet [3]-ban írtunk 

le. 

Nem elhanyagolható az az eredmény sem, melyet a lakossági nevelés vonalán elértünk 

(fizikai alapismeretek, polgári tudatosság, egészségi nevelés). Főleg, ha szem előtt tartjuk, 

hogy a felmérések után rehabilitációs folyamatnak is be kellene indulnia, amit tudatosítani 

kell, úgy az érintett magánszemélyekben, mint a hatóságokban. 

Nagyon remélem, hogy Romániában is lesz nemzeti stratégia e kérdésben és ebben e 

módszer által az iskolák fiataljai és tanárai aktívan részt vállalhatnak. 
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A LÓTUSZ-EFFEKTUS BEMUTATÁSA 
NANORÉSZECSKÉKKEL  

Szász Ágota Judit 
Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely, szasz_agota@yahoo.com 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Bemutatásra kerül egy olyan érdekes kísérlet a nanorészecskék világából, amely a lótusz-

effektuson alapul, és iskolai körülmények között is könnyen elvégezhető. Ez röviden a 

különböző víztaszító felületeknek az öntisztuló képességét jelenti. A jelenség a hétköznapi 

életben leginkább elterjedt új nanotechnológiás termékek segítségével tanulmányozható. 

Ugyanakkor szó lesz a témához kapcsolódó új ismeretekről, fogalmakról, valamint az ilyen 

kicsi méretek anyagi világában észlelt megváltozott, furcsa, újszerű tulajdonságokról is. 

BEVEZETÉS 

A kiválasztott témát a  Bolyai Farkas Elméleti Líceum kutató diákjainak interdiszciplináris 

szakkörében, az Appendix Természettudományos Diákkörben folytatott  tevékenység ihlette. 

A fizika szakköri foglalkozások során a diákok, megismerkednek a nanorészecskék világával . 

A téma napjaink egyik legrohamosabban fejlődő tudományterületéhez [1,2] kapcsolódik, 

amely az élet szinte minden területére kínál technikai megoldásokat (vagy találmányokat), és 

majdnem minden tudományból tartalmaz valamit. 

Az érdeklődők, a diákkutatások mellett, a természettudományok korszerű oktatásának 

módszereivel, számos érdekes kísérlettel, valamint a feldolgozott témákhoz kapcsolódó 

legújabb tudományos eredményekkel gazdagodhatnak. 

 

A LÓTUSZ-EFFEKTUS 

A lótusz-effektus, az ugyanerre a névre hallgató virághoz kapcsolódik (a növény latin 

neve: Nelumbo nucifera).  Ez ázsiai növény, a diótermők családjából származik, érdekessége, 

hogy a vízen él és virágzik, a levelei akár 35 cm–esek is lehetnek, miközben a levelek 

víztaszító tulajdonságúak. Az először a lótusz növénynél figyeltek meg, levelek felületének 

azt az érdekes tulajdonságát, hogy a vízcseppek nem tapadnak meg rajtuk és apró 

gömböcskék formájában leperegnek róluk, miközben a levélen található porszennyeződést is 

eltávolítják (1.ábra). Lótusz-effektusnak a tudományban a felületek nagyon kicsi 

nedvesíthetőségét nevezik.  A jelenséget Wilhelm Barthlott és Nesta Ehler német botanikusok 

(Universität Heidelberg) fedezték fel az 1970-es években. C. Neinhuis-szal (Universität 

Bonn)  a 1990-es években leírták a lótusz-effektus fizikai-kémiai alapjait. 1997-ben a 

Zeitschrift Planta című folyóiratban közöltek egy összefoglaló cikket a jelenségről, majd a 

„lótusz-effektus‖ elnevezést 1998-ban védetté nyilvánították. 

 

http://www.appendix.bolyaisok.ro/),folytatott
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1. ábra. A lótuszvirág levele. 

 

A kutatók a jelenség magyarázatához több száz növényt vizsgáltak meg, a levelek felületét 

többek között elektronmikroszkóppal is. Ennek során rájöttek arra, hogy a növényi részeken 

lévő mikroszkopikus méretű kiemelkedések szabályos mintázata teszi a leveleket víztaszítóvá 

(2.ábra). A lótusznövény bőrszövetén (felületi rétegén) kb. 5-10 mikrométer magas és 

egymástól 10-15 mikrométer távolságra lévő apró dudorok találhatók, amelyek egy redős 

védőréteget alkotnak. Ez a réteg olyan polimer vázból áll, amilyen a kutin (poliészter típusú 

anyag, kombinálva cellulózzal, pektinnel és viasszal) és vízhatlanná teszi azt. 

 

2.ábra. A lótusz levél felülete 

A növény felületi struktúrája miatt lesz a víz nedvesítési peremszöge igen nagy, ami 

elérheti a 160 fokot is, ami már szuperhidrofóbnak tekinthető. Ez azt jelenti, hogy a csepp, 

amely a molekulák közötti belső összetartó, kohéziós erők hatására gömbalakot vesz fel, 

felületének csak 2-3%-a érintkezik a növény felületével, ami egy extra kicsi nedvesítést jelent. 

A vízcsepp és a levél közötti adhéziós erők, amelyek a felülethez tapadást biztosítják olyan 

kicsik, hogy a cseppet nem köti meg, a víz könnyen lepereghet. A levélen lévő szilárd kis 

szennyező szemcsék – amelyek éppen csak, hogy érintkeznek a levéllel – a vízzel könnyen 

lemosódnak [3]. 

A LÓTUSZ-EFFEKTUS JELENTŐSÉGE ÉS ALKALMAZÁSAI 

A lótusz-effektusnak jelentős biológiai szerepe van. Ennek tulajdonítható, hogy bizonyos 

növények védetté válnak egyes mikroorganizmusok, például gombaspórák, algák károsító 

hatásával szemben, amelyek a vízcseppekkel tapadnak meg a növény felületén. Fontos 

szerepe van a lótusz-effektusnak olyan szennyeződések eltávolításában, amelyek a 

fénybeszűrődést csökkentik, vagy a levélfelületek légzőnyílásait eltömíthetik. Az 

állatvilágban a lepkék, szitakötők és egyéb rovarok esetében figyelték meg a jelenséget olyan 

testrészek esetében, amelyeket az állatok a lábaikkal nem tudnak tisztítani. A növény- és 

állatvilág példáiból arra következtettek, hogy ha mesterségesen hoznak létre ilyen, mikro-
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nanoméretű kiemelkedésekkel mintázott felületet, az lótusz-effektust eredményez és így a 

felület könnyen tisztíthatóvá válik. Korábban úgy vélték, hogy minél simább egy felület, 

annál kevésbé tapadnak meg rajta a szennyezések, és annál könnyebben tisztítható. A 

természet idézett biológiai példái ennek ellenkezőjét jelzik. A lótusz-effektus felfedezése óta a 

tudósok a természet leutánzásán dolgoznak, olyan érdes felületek, felületi bevonatok 

előállításán, amelyek nanométer nagyságrendű egyenetlenségeket tartalmaznak. 

Korábbiakban már sokszor volt sikeres, ha az ember leutánozta a természet megoldásait. Így 

az egyik legjobb hőszigetelő anyagot a juhoktól, a tépőzárat a bogáncsos növényektől, a 

leghatékonyabb úszódresszeket a cápáktól lestük el. A biomimetika (a görög bios = élet és 

mimézis = utánzás szóból) olyan új tudományág, amely a biológiát és a mérnöki tudományt 

hivatott egyesíteni. Fő célja, hogy az élőlények felépítését és mechanizmusait mesterséges 

anyagokban gyakorlati szinten megvalósítsák, gépekben mintegy lemásolva az evolúció által 

évmilliók alatt tökéletesített természetes szervezeteket. Az öntisztuló, vízlepergető felületeket 

kialakítása, a lótusz-effektus felhasználásával szintén eredményesnek bizonyul.  

A szuperhidrofób felületek előállítására több módszer is született: nanoszerkezetű 

bevonatok alkalmazása, felületmódosító eljárások (önszerveződő rétegek, szolgél eljárás, 

Langmuir-Blodgett-LB-technika), elektrokémiai és lézertechnológiai bevonatok készítése. 

Alig három éve forradalmian új anyagot, permetezhető „folyékony üveget‖ fejlesztettek ki, 

amely a védőréteget képez a vele beszórt felületeken. A bevonat anyaga lényegében szilícium 

dioxid, amely kristályos formában a közönséges homok anyaga is. A bevonat tehát nem 

természetidegen, sőt természetazonosnak is mondható. A lótusz-effektust eredményező 

felületmódosító eljárás már a háztartási gyakorlatban is alkalmazható, a felületekre 

felszórható folyadék kereskedelmi forgalomban kapható. A felszórt anyag nano-rétegű 

bevonatot képez a legkülönbözőbb felületeken. A felületi nano-réteg véd a víztől, 

szennyeződéstől, baktériumoktól, valamint a hőtől és az UV-sugárzástól is. A technológiai 

szabadalmat birtokló „Nanopool‖ német cég leírása szerint a felületi réteg kialakulása 

összetett folyamat.   

 

 

3.ábra. A felületkezelés menete 

 

A felvitel közben a felületkezelő anyagok három fő alkotó eleme mondhatnánk, hogy 

intelligensen elrendeződik egymás alatt. A kapcsolódó komponens (sárga) a kezelendő 

felületre vándorol és azzal homogén kötődést alakít ki, közben a felület részévé is válik. Erre 

épül egy ultravékony, üvegkeménységű réteg (narancs), amely rendkívül hosszú ideig tartós, 

és a felületet a legagresszívebb külső hatásoktól is képes megvédeni. A nano- (tapadást gátló) 

részecskék (kék) rendeződnek legfölülre. Ezek együttese eredményezi a lótuszeffektusnak 

nevezett lepergető hatást. Az ismertető leírás szerint a védőrétegek a megszilárdulás után 

kémiai és mechanikai hatásokkal szemben is rendkívül ellenállók. UV-állók, bírják a fagyot 

és meleget is, esetenként 450°C-ig hőállóak. A felület szilárdsága, karcállósága látványosan 

javul - nagyon erős környezeti hatásnak sem marad nyoma. Az alkalmazási lehetőségek 

területe szinte végtelen: autóüvegre, autólakkra, felnire, ablaküvegre, műanyagra, ruházati 
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cikkekre, fa-, kő-, padlófelületre, graffiti eltávolításra, képernyőre, fegyverre, páravédelemre 

használathatóak. A lótusz-effektus tulajdonságai mellett a textil bevonat bírja a vasalást, a 

vegyi tisztítást, a nedves szennyeződés nehezebben szívódik be a szövet szálai közé, a textil 

mindezek ellenére megőrzi légáteresztő képességét. Egy kezelés hatása átlagosan fél évig tart.  

Alkalmazható hétköznapi és alkalmi ruhákon, egyenruhákon, cipőkön, autóülés huzatokon, 

függönyökön, tehát minden elképzelhető textílián egyaránt hatékony [4]. 

 

NANOSZERES KÍSÉRLETEK 

A termékismertető leírásainak hitelt adva, a diákokkal egyszerű kísérletekkel vizsgáltuk a 

felületkezelés hatását textilián, üvegen és kerámián. Felületkezelésre az üzletben vásárolható 

(könnyen hozzáférhető) nanoszeres felületkezelő terméket használtunk. A kezelt felületek 

nedvesedési tulajdonságát összehasonlítottuk a kezeletlen anyagokéval. A 4. ábra bizonyítja, 

hogy a kezelt „farmeranyag‖ nem szívja be a ráöntött vizet.  

 

4.ábra. Nanorészecskés farmeranyag 

Az 5.ábra fotói a kezelés hatását szemléltetik abrosz-szöveten és üvegen. A  jobboldali, 

kezeletlen textil magába szívja a kiöntött vörösbort és kávét, a baloldali kezelt felületen 

mindkét folyadék cseppeket formálva megáll, anélkül, hogy beszívódna. Az üveg és kerámia 

felületek kezelés hatására szintén víztaszítóvá váltak. Tapasztaltuk, hogy lemosásukkor a víz a 

nedves felületre tapadt port is könnyedén eltávolította, míg a kezeletlen felület szennyezett 

maradt.  

  

5.ábra. Kezelt-nemkezelt felületek összehasonlítása 

 

A kezeléseket azonnal követő vizsgálatok után a kezelt felületeket különböző fizikai 

hatásoknak (mosás, vasalás, nap, fagy) tettük ki, majd ismételten elvégeztük a korábbi 

kísérleteket. A mintáink többszöri ellenőrzése után is megállapíthattuk, hogy megőrizték 

víztaszító tulajdonságaikat. 
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A következő vizsgálatunk a felületkezelő anyag esetleges biológiai hatására vonatkozott. A 

kérdés akkor merült fel először, amikor a kezelési kísérletek során a szer óhatatlanul a 

kezünkre került. A termékismertető szerint a felületi nano-réteg bármilyen tartós is, nem tart 

örökké, lassan hatástalanná válik, lekopik. Vajon a kopás során a leváló apró részecskéknek, a 

levegőbe vagy mosáskor a vízbe jutva van-e, lehet-e élettani hatása? A részecskék azon 

fizikai-kémiai tulajdonságairól, amelyek a káros hatásért felelősek lehetnek csak feltevéseink 

vannak. Feltehetően fontos lehet az ultrafinom részecskék mérete, lerakódási és tisztulási 

sebessége, a kezelt felületek össznagysága, stb. [5]. A felmerült kérdésre első közelítésként 

választ keresve egyszerű laboratóriumi kísérleteket végeztünk. A kísérletek során a 

nanoszeres oldat élesztőgombákra (Saccharomyces cerevisiae) gyakorolt hatását vizsgáltuk.  

A kísérletek eredménye egyértelműen mutatta, hogy a szer károsan hat a gombákra. Már 

szabad szemmel is észrevehető volt, hogy a sejtek aggregálódak, azaz összetömörültek a szer 

hatására. A szemrevételezés után optikai mikroszkóppal is megvizsgáltuk a nanoszeres oldat 

hatását a sejtekre, és képeket készítettünk róluk (6.ábra). 

 

 
6. ábra. A sejtek agregálódása a nanoszer hatására 800-szoros nagyításban. 

 

Az első megfigyeléseink alapján elmondhatjuk, hogy a szer hatására a sejtek méretbeli, 

formai és vitális változásokat szenvedtek. Összezsugorodtak, alakjuk szögletesebbé vált, 

szorosan összetömörültek (agregálódtak). Feltételezésünk szerint a szer elvonja a sejtektől a 

vizet (megakadályozza, hogy vízhez jussanak), ez okozhatja a zsugorodásukat.  A sejtek közel 

fele a kezelést követő első három órában elpusztult. Természetesen tudjuk, hogy az 

élesztőgombákkal végzett amatőr kísérlet alapján nem lehet komoly következtetéseket 

levonni, ennek ellenére a kapott eredmények óvatosságra intenek. 

Az Appendix Természettudományos Diákkörben folytatott kísérleti vizsgálatok tanulságait 

a következőképp összegezhetjük: A természet „találmányainak‖ leutánzása sok lehetőséget 

kínál a kutatóknak, fejlesztő mérnököknek és nem utolsó sorban a felhasználóknak.  Az új 

anyagok, technológiák azonban kellő óvatosságot, megfontoltságot és nem mellékesen 

sokoldalú komplex természettudományos körültekintést kívánnak, hogy a kényelmünknek ne 

váratlanul megjelenő új problémák jelentsék az árát.  

http://www.appendix.bolyaisok.ro/),folytatott
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INTELLIGENS FOLYADÉKOK, ELEKTRO- ÉS 
MAGNETOREOLÓGIAI FLUIDUMOK A KÖZÉPISKOLÁBAN 
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Pannon Egyetem, Fizika és Mechatronika Intézet, medvegy.tibor@gmail.com, 

az ELTE Fizika Tanítása doktori program hallgatója 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Az elektroreológiai és magnetoreológiai folyadékok olyan különleges tulajdonsággal bíró 

komplex folyadékok, amelyek szerkezete átrendeződik külső elektromos- illetve mágneses 

terek jelenlétében. Cikkünkben e folyadékok tulajdonságait ismertetjük, valamint azt, hogy 

miként lehet szemléletes demonstrációs kísérleteken keresztül a fizikának és az 

anyagtudománynak e korszerű termékeit, és a különleges viselkedésük fizikai okait a 

középiskolás diákokkal megismertetni. 

BEVEZETÉS 

Mágneses tulajdonságokkal rendelkező folyadékoknak az iparban számtalan felhasználási 

módja adódik. Sajnos azonban a kézenfekvő megoldással – egy mágneses anyag 

megolvasztásával – nem állíthatók elő ilyen anyagok, mivel egy szilárd ferromágneses anyag 

a melegítése során lényegesen hamarabb éri el az ún. Curie-hőmérsékletét, amelyen elveszíti 

mágneses tulajdonságait, mint az olvadáspontját. Erre a problémára az 1940-es években 

felfedezett, de csak az elmúlt két évtizedben elterjedő különleges folyadékok nyújtottak 

megoldást, és azóta a modern mérnöki tudományok területén számtalan alkalmazásuk alakult 

ki. 

Az elektroreológiai (ER) és magnetoreológiai (MR) folyadékok olyan különleges 

tulajdonsággal bíró komplex folyadékok, amelyek szerkezete átrendeződik külső elektromos- 

illetve mágneses terek jelenlétében.  Innen ered az elnevezésük, hiszen a reológia 

tudományága az anyagok alakváltozásaival, illetve az alakváltozások és az azokat kiváltó 

hatások közötti törvényszerűségek vizsgálatával foglakozik. Az említett tulajdonságok szilárd 

testekben való megfelelőjét elektro- illetve magnetostrikciónak nevezzük. Jó példa erre a 

piezoelektromos jelenség, amely során bizonyos kristályokban egy meghatározott tengellyel 

párhuzamos nyomás hatására elektromos potenciálkülönbség lép fel. A jelenség 

megfordításával, tehát külső elektromos tér alkalmazásakor ugyanezen kristályban deformáció 

megjelenését tapasztaljuk. 

Cikkünkben egy középiskolai szakköri foglalkozás során bemutatható demonstrációs 

kísérleteket ismertetünk javasolt didaktikai sorrendben haladva. A következőkben 

bemutatásra kerülő kísérletekről készült videókat a YouTube video-megosztón is közzétettük, 

az elérési útvonalakat a hivatkozások között adjuk meg [1-4]. 

BEMELEGÍTÉS – A CURIE-HŐMÉRSÉKLET 

A Curie-hőmérséklet elérésekor lejátszódó jelenség szemléltetésére egy igen egyszerű 

kísérletet mutathatunk be a diákjainknak. A kísérlethez egy nikkeldarabot – a nikkel 358 °C-

os Curie-pontja még egy gyertya lángjával is elérhető – ingaként egy vékony fémszálon 

felfüggesztünk, és egy mágnes segítségével a függőleges helyzetből kitérítjük úgy, hogy 

stabilan álljon. Nikkeldarabként akár egy 100 forintos, vagy 1-2 eurós érmét is használhatunk, 
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azok nagy nikkeltartalma miatt, de egyes gemkapcsok is készülnek nikkelből. A gyertyát, 

vagy borszeszégőt a nikkeldarab alá helyezve azt tapasztaljuk, hogy egy bizonyos 

hőmérséklet elérésekor a mágnes „elengedi‖ az ingát (1. ábra)[1]. 

 

1. ábra. A Curie-hőméréséklet kísérleti bemutatása. 

AZ ER FOLYADÉKOK ÉS AZ ER HATÁS 

Elektroreológiai folyadékot úgy készíthetünk, ha εp dielektromos permittivitású
 

részecskéket – amelyek ármérője általában a 0,1–100 μm-es tartományba esik – εf 

dielektromos permittivitású folyadékkal keverünk el (εp > εf ). A részecskéknek külső 

elektromos tér hatására a tér irányával megegyező irányú dipólusmomentuma indukálódik, 

ami miatt igyekeznek úgy mozogni, hogy az indukált pozitív pólusuk egy másik részecske 

indukált negatív pólusa közelébe kerüljön. A kiváltó tér jelenlétében a részecskék először 

párokba, láncokba, majd oszlopokba rendeződnek (2. ábra). Ez a folyamat a viszkozitás 

drasztikus növekedését eredményezi.  

 

2. ábra. Az ER folyadék részecskéinek láncosodása külső elektromos tér alkalmazásakor. 

A 3. ábrán átlagosan 10 μm-es üreges üveggolyók láthatók szilikonolajban először külső 

tér nélkül, majd 1600 V/mm-es elektromos tér jelenlétében láncokba szerveződve. 

  

3. ábra. Szilikonolajban elkevert üveggolyók külső elektromos tér nélkül, illetve annak 

jelenlétében. 
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A képeken is látható jelenségre ráismerhetünk egy, a középiskolákban viszonylag gyakran 

előforduló kísérletben, amikor egy Van der Graaff generátor segítségével, olajrétegre szórt 

kukoricadarával szemléltetjük az elektromos erővonalakat. Ennek a kísérletnek a célja 

általában az erőtér jellemzőinek bemutatása, így a magyarázat sokszor elmarad. 

Természetesen itt is a szemcsék indukált dipólusmomentumai miatt lép fel a láncosodás 

(4.ábra). 

   

4. ábra. Étkezési olajra szórt kukoricadara viselkedése erős elktromos tér jelenlétében. 

Elektroreológiai folyadékot akár magunk is készíthetünk, ha étkezési olajba egyszerű 

keményítőt szórunk. Az összetevők pontos arányára nem túl érzékeny a folyadék, 

igyekezzünk nagyjából fele-fele arányban kikeverni. Próbaképpen az elkészített folyadékot 

egyik edényből egy másikba átöntve, a folyadéksugár közelébe feltöltött üveg, vagy 

ebonitrudat helyezve a vízsugáréhoz hasonló eltérülést tapasztalhatunk. A 5. ábrán 

napraforgóolajból és keményítőből készített ER folyadékba merített, majd abból kiemelt 

elektródák láthatók. Az első esetben nem kapcsoltunk feszültséget az elektródákra, így a 

folyadék azonnal kifolyik a fémlapok közül, a második esetben 5000 V-os feszültséget 

használtunk, ekkor a keverék a lapok között marad, onnan hosszú idő alatt sem folyik ki [2]. 

  
5. ábra. Külső elektromos tér alkalmazásával több nagyságrendbeli viszkozitás-növekedést 

érhetünk el az ER folyadékokban. 

A kísérletet magunk is könnyen megismételhetjük, arra kell ügyelnünk, hogy amennyiben 

nem nagyfeszültségű tápegységgel (a 5. ábrán látható kísérlethez egy Stanford Research 

PS350 típusú tápegységet használtunk), hanem Van der Graaff generátorral, vagy elektromos 

megosztógéppel állítjuk elő a kellő feszültséget, abban az esetben a folyadékon keresztül a 

felhalmozott töltés gyorsan kisül, hiszen sem a generátor, sem a megosztógép nem képes 
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néhány mA-es áramerősséget sem fenntartani. Ezért az elektródákat jól el kell szigetelnünk a 

folyadéktól. Nagyfeszültségű tápegység használata esetén a kísérletet nagy körültekintéssel 

hajtsuk végre! Elektródaként bármilyen fémlapot használhatunk, a közöttük lévő távolságot a 

felhasznált feszültségtől függően állítsuk be úgy, hogy még éppen ne üssön át! 

AZ MR FOLYADÉKOK ÉS AZ MR HATÁS 

Amennyiben egy μf mágneses permeabilitású folyadékban μp > μf mágneses permeabilitású 

ferromágneses részecskéket keverünk el, úgy magnetoreológiai folyadékhoz juthatunk.  A 

részecskék ferromágnesesek, de méretüknél fogva – amely a 0,1-50 µm-es tartományba esik – 

több mágneses domént is tartalmaznak, így külső mágneses tér hiányában nincs eredő 

mágneses dipólusmomentumuk. MR folyadékokat külső mágneses térbe helyezve az elkevert 

részecskéknek mágneses dipólusmomentuma indukálódik.  Külső mágneses tér hatására az 

ER folyadékokéhoz hasonló módon értelmezhető dipólus párok, láncok és oszlopok alakulnak 

ki az MR folyadékokban is (6. ábra). 

 

6. ábra. Az MR folyadék részecskéinek láncosodása külső mágneses tér alkalmazásakor. 

Az MR folyadékok külső mágneses tér jelenlétében szinte megszilárdulnak. A 7. ábrán 

erős mágneses térbe helyezett MR folyadékot láthatunk, amire felülről további MF fluidumot 

csöpögtetve oszlopszerű képződmények építhetők. A tér kikapcsolásával nem tartja meg 

alakját, hanem szinte azonnal szétfolyik (7. ábra) [3]. 

 

7. ábra – MR folyadék viselkedése külső mágneses térben. 

Amennyiben az említett méretnél kisebb, 10-50 nm-es mérettartományba eső részecskéket 

használunk, úgy ún. ferrofluidumhoz juthatunk. A kisebb részecskeméretnél fogva a Brown-

mozgás hatására ezek a részecskék kevésbé ülepszenek le, illetve – ugyancsak a kisebb 

méretük miatt – az egyes részecskék általában csak egyetlen mágneses domént tartalmaznak, 

ezért saját dipólusmomentummal rendelkeznek. A folyadék felszíne erős mágneses térben 

tüskés alakzatot rajzol ki (8. ábra). 
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8. ábra – Ferrofluidum felszíne egyre erősebb külső mágneses térben. 

Az MR jelenséghez hasonló effektussal jelenleg is találkozhatunk a középiskolákban, 

hiszen amikor permanens mágnesre, vagy áramjárta tekercsre vasreszeléket szórunk, ott a 

vasreszelék láncokba rendeződése révén tudjuk az erővonalakat szemléltetni (9. ábra). 

Házilag csak egyszerűbb mágneses folyadékokat készíthetünk, például vas- vagy magnetit por 

étkezési olajjal való összekeverése révén (10. ábra)[4]. 

 
9. ábra – Magnetit por mágneses térben. 

 

10. ábra – Magnetit porból és napraforgóolajból készített mágneses folyadék egyre erősebb 

mágneses térben. 

ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK 

Ezeknek a folyadékoknak a modern mérnöki tudományok területén mára számtalan 

alkalmazása alakult ki. A műszaki érdeklődésű diákokkal érdemes lehet megismertetni azokat 

az eddig bemutatott jelenségeken alapuló eszközöket, amelyek már ma is megtalálhatók a 
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környezetünkben, illetve azokat a jövőbeli lehetőségeket, amelyek jelenleg is aktív kutatási 

területek. 

Magnetoreológiai elven működő, használat közben, néhány milliszekundum alatt 

szabályozható keménységű lengéscsillapítókat a katonai járművekben (pl. HMMWV) és 2002 

óta a civil autóiparban is alkalmaznak (pl. Cadillac Seville STS, Audi TT és R8, Camaro ZL1, 

Ferrari 458 Italia…). ER és MR rezgéscsillapítókat mosógépekben, hangszórókban, 

léptetőmotorokban, de nagyobb méretekben épületek földrengésvédelmi rendszereiben is 

használnak [7]. 

Az ER és MR folyadékok szabályozható viszkozitása erőátviteli rendszerekben is 

felhasználható, kopásmentes fékek és kuplungok építhetők a segítségükkel, amelyekben a 

külső tér változtatása révén szabályozható az erőátvitel mértéke is [8]. Sikerrel alkalmazzák 

még robotkarok tengelyeinek közös motorról való meghajtására is, így tovább csökkentve 

azok tömegét, aminek következtében a mozgékonyságuk növelhető. 

Az orvostudományok terén mágneses magrezonanciás (MR) képalkotási módszereknél 

kontrasztanyagként alkalmazzák a vízbázisú, stabilizált, biokompatibilis mágneses 

folyadékokat. Emellett festékek és hatóanyagok mágneses térrel való célba juttatására, 

biokomponensek szeparációjára és mágneses hipertermiás kezelésekre – amely során 

tumorokba injekciózzák, majd jól megválasztott változó mágneses térrel hevítik a folyadékot, 

és ezen keresztül a rákos sejteket, így pusztítva azokat – is sikerrel használják ezeket az 

anyagokat [9]. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A gimnáziumi fizikatanítás a folyamatosan csökkenő óraszámkeret miatt csak a kiemelt 

jelentőségűnek tartott jelenségek tárgyalásának ad teret. Ez azt jelenti, hogy például a 

gimnáziumi alapóraszámi keretek között általában mindössze két-három leckében térnek ki a 

félvezetőkre és félvezető eszközök oktatására, de sok tankönyv még csak nem is említi ezt a 

témakört. Ugyanakkor a félvezetők jelentős szerepet töltenek be a mindennapi életünk 

eszközhasználatában. Mivel a félvezetők témakörének megértése igen széleskörű előismeretet 

igényel és feltételez, ezért (paradox módon) kismértékű hangsúlyt kapnak a félvezetők a 

középfokú fizikaoktatásban. Mit és mennyit tanítsunk a félvezetőkről és félvezető eszközökről? 

BEVEZETÉS 

A gimnáziumi fizikatanítás a folyamatosan csökkenő óraszámkeret miatt csak a kiemelt 

jelentőségűnek tartott jelenségek tárgyalásának ad teret. Ez azt jelenti, hogy például a 

gimnáziumi alapóraszámi keretek között általában mindössze két-három leckében térnek ki a 

félvezetőkre és félvezető eszközök oktatására, de sok tankönyv még csak nem is említi ezt a 

témakört. 

Az idő szűkösségére hivatkozássál, sok esetben a tanárok saját döntésük alapján nem 

érintik a félvezetők tulajdonságát, illetve a félvezető eszközöket, nem egyszer azzal az 

érveléssel, hogy a tanulók részéről mélyebb kémiai ismereteket is igényel a témakör. A 

félvezetők témakörének megértése valóban igen széleskörű előismeretet igényel és feltételez. 

Elképzelhetőnek tartom, hogy a félvezetők oktatása ezért kap kismértékű hangsúlyt a 

középfokú fizikaoktatásban. 

Ugyanakkor a félvezetők jelentős szerepet töltenek be a mindennapi életünk 

eszközhasználatában. A gyermekek érdeklődésére joggal tartanak igényt a félvezetők, mi 

több, van is irántuk érdeklődés a tanulók részéről. Egyrészt a gyermekek kíváncsiak arra, 

hogy az általuk használt eszközök hogyan működnek (csaknem minden eszköz szívét-lelkét a 

félvezetők adják). Másrészről, egy kis bíztatásra pl. régi, tönkrement játékokból, számítógép-

alkatrészekből örömmel készítenek új, működő eszközöket. Nem utolsó sorban azért is fontos 

a félvezetők oktatása a középiskolában, mert ma már mindenki előtt világos, hogy a mérnöki 

pályán a félvezetők ismerete megkerülhetetlen. 

Mit és mennyit tanítsunk a félvezetőkről és félvezető eszközökről? Talán elmondható, 

hogy az utóbbi 10-15 évben a megújult eszközigényű mindennapi élet és az újonnan 

kifejlesztett eszközök megkövetelik a téma bővebb tanítását, bár ennek jelenleg akadálya az 

időhiányon kívül, hogy téma oktatásának módszertana kiforratlan, nincs róla közös 

fizikatanári álláspont. 

Vajon a nemzetközi középszintű fizikaoktatás tantárgyirodalma mit mutat? Milyen 

mértékben, milyen formában és milyen eszközökkel tanítja a félvezetőket, illetve félvezető 
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eszközöket a más országok közoktatási rendszere? (Néhány példa.) Vajon ezek a változatok a 

tanulók a félvezetőkről szerzett tudásának mélységét, a használt eszközök működésének 

ismeretét hogyan és mennyire hatékonyan befolyásolják? 

ANGLIA ÉS WALES 

Anglia és Wales közös (Skóciától és Észak-Írországtól eltérő) irányítású oktatási 

kormányzattal rendelkezik. 

A (Key Stage 4) 14-16 éveseket elektromosságtanból mindössze arra kell megtanítani, 

hogy az energia áramlása mérhető, az áramlás hatékonysága kiszámolható, amely azért 

fontos, mert ebből megismerhető az energia gazdasági költsége és használatának környezetre 

gyakorolt hatása. Továbbá, hogy az elektromos energia könnyen szállítható, használata 

ellenőrizhető, és különböző formában felhasználható, illetve, hogy a sugárzások energiát 

szállítanak, és ezeket kommunikációra lehet használni. Ezen belül további nyolc plusz egy 

(Exceptional performance) ismereti szintet határoz meg a tanterv. Az alapkövetelmény [1] 

(első nyolc szint) itt sem sokkal bővebb. Nem kéri elmélyedni a jelenségek okainak 

tanulmányozásában, a fizikai törvényekben. Minimális az elvárás: ismerni kell az egyszerű 

áramkörök elemeinek működésbeli összefüggését és bármelyik változásának a 

következményét az áramkörben, illetve a legmagasabb szinten (Exceptional performance) az a 

követelmény, hogy a tanulók tudják leírni és megmagyarázni például a villamosenergia-

termelés alternatív módszereinek jelentőségét. 

A gimnáziumokban (16+ évfolyamokon) a fizika önállóan szereplő tantárgy, amelynek 

további követelménye a korábbi Tudományok tananyagban meghatározottakhoz képest, hogy 

a tanulók tudják azt, hogy: a LED-nek mi a technikai jele, illetve, hogy az elektromos áram 

jelenlétét bizonyítja a LED működése; az elektromos áramot a szilárd fém vezetőkben a 

negatív töltésű elektronok okozzák; ismerjék fel a közönséges anyagokról, hogy elektromos 

áramvezetők-e vagy szigetelők, ideértve a fémeket és a műanyagokat. 

Ez utóbbi az egyedüli hely, ahol a félvezető eszköz bármelyikével találkoztam a középfokú 

oktatást szabályozó angliai-walesi Nemzeti tantervben. 

Természetesen, a tankönyvekben ennél többről is lehet(ne) szó, azonban az angliai és 

walesi fizikaoktatásra a legkevésbé sem jellemző, hogy a félvezető anyagokról, eszközök 

működésének elvéről, tudományos ismertetéséről szó esne [2]. 

Tény azonban, hogy a tankönyv röviden ismerteti néhány olyan eszköz működését, amely 

tartalmaz félvezető eszközöket, pl. EKG, MR, CT, vérnyomásmérő stb. 

Az angol iskolákban félvezető eszközökkel leginkább szakkörökön foglalkoznak. Az itt 

elvégzett kísérleteket pl. a Physics Teacher folyóiratban teszik közzé. Itt is sokkal inkább az 

eszközre, az eszköz használatára helyezik a hangsúlyt, semmint a tudományos alapok 

megismertetésére. A 2002-2011 közötti folyóiratokat átnézve mindössze hét témába vágó 

cikket találtam. 

NÉMETORSZÁG 

A német oktatási rendszer megszervezése tartományi hatáskör. 

Egy alsó-szászországi gimnáziumi matematika, műszaki és természettudományok tagozat 

két fizikatankönyve [3][4] áll a rendelkezésemre, amelyekből tájékozódhattam az alaposabb 

képzést nyújtó oktatási forma félvezetőket oktató igényességéről. 

Az első tankönyv – amelyről szót ejtek [3] – az alsó középfokú osztályok, amíg a második 

[4] a felső középfokú szakirányú képzést választók számára készült. A Magyarországon 

szokásosnál nagyobb méretű könyvek 11, illetve 7 oldalon keresztül tárgyalják a félvezetők 
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témakört. A tárgyalt téma kulcsszavai, pontosabban a szakkifejezések, amelyek hiányoznak a 

magyar fizikatankönyvekből: vezetési elektronok, rekombináció, küszöbfeszültség, a 

határréteg kialakulásának tárgyalása, a dióda működésének tudományos indoklása, 

teljesítményszámolás, ellenállás-mérés, -számolás, napelem működése, vezetési sáv, tiltott 

sáv, vegyértéksáv, áramsűrűség, Hall-effektus és ezek rövid magyarázata, működési 

hatékonyság, a tranzisztor részletes tárgyalása számításokkal, FET és MOSFET ismertetése. 

Egy bajorországi tanárcsoport által készített (harmadik) fizikatankönyv [5] 20 oldalon 

keresztül tárgyalja a félvezetőket. Ez a tankönyv kisebb hangsúlyt helyez a tudományos 

ismeretekre (de nem mellőzi teljes mértékben), sokkal inkább gyakorlati szempontból közelíti 

meg a tananyagot. Méréseken, a tanuló által otthon is összeállítható félvezetőeszközt 

tartalmazó kísérleteken keresztül vezeti be tananyagot. A leckék végén tanulókísérletekhez 

kapcsolt mérési és számítási feladatokat találunk [6]. 

Ha arra a kérdésre szeretnénk válaszolni, hogy a tanulók milyen félvezetőket tartalmazó 

eszközöket tudnának készíteni? Íme, egy ötletes és egyszerű példa a fent említett német 

tankönyvből: 

Virágcserép-nedvesség monitor [7] 

Bernard egy fénykibocsátó diódát tartalmazó áramkört akar készíteni. Ha a virágföld 

száraz a virág gyökerénél, a dióda nem világít tovább. 

a) Rajzolj egy megfelelő kapcsolási rajzot! 

b) Magyarázd meg, hogyan fog működni az áramkör! 

(Költség 2012 augusztusában: 4,5 V-os elem 220 Ft, ellenállás 20 Ft, 3 mm-es vagy 5 mm-

es LED 20-70 Ft, összesen 260-310 Ft körüli érték, kb. egy BKV jegy ára.) 

Példák a tankönyvben lévő tanulókísérletekre: 

    
1. ábra Virágcserép-nedvesség monitor [7].   2. ábra Varázsakasztófa [8]. 

          
3. ábra Ruhanedvesség          4. ábra. A titokzatos ceruzabél [10]. 

-mérő [9]. 

Melegítsük, majd 

hűtsük. 

A ceruzabél egy 

NTK-ellenállás 

(termisztor) vagy 

egy PTK-ellenállás 

(termisztor)? 
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Az NTC-termisztorokkal hőmérséklet mérhetünk. A mi „hőmérőáramkörünk‖ 

termisztorának hőmérséklete meghatározza az áramkör áramerősségét. De a hőmérséklet 

értéke nem adható mA-ben, hanem csak Celsius-fokban! Ennek érdekében szükségünk van 

egy átváltási táblázatra – de ennél is jobb egy hőmérséklet-áram grafikon. 

Így készítsd el a diagramot! 

a) Merítsük a termisztort egy pohár meleg vízbe (max. 70 °C). Mérjük meg pontosan 

a víz hőmérsékletét egy alkalmas hőmérővel, olvassuk le az áramerősséget, majd az 

értékeket jegyezzük fel egy táblázatban! 

b) Annyi hideg vizet töltsünk a pohárba (keverjük jól össze), amíg a pohárban lévő víz 

hőmérséklete kb. 10 °C-ot hűl! Ismét olvassuk le a hőmérséklet- és áramerősség-

értékeket. Addig ismételd meg a méréseket lépésről lépésre, amíg a víz 

hőmérséklete 10 °C-os nem lesz! 

c) Rajzoljuk le a hőmérséklet-áramerősség grafikont! 

   
5. ábra. Áramerősség-mérés – Celsius-fokban [11]. 6. ábra. Hőmérsékletet (lázat) persze 

így is lehet mérni [12]. 

Az új hőmérőkkel mérjük meg különböző tárgyak hőmérsékletét! Ellenőrizzük az értékeket 

egy "igazi" hőmérővel! 

ROMÁNIA (ERDÉLY) 

Romániában az oktatási rendszer teljes egészében központilag irányított a 

tanfelügyelőségeken keresztül. A mozgástér igen szűk. Mind az indított szakok, mind az 

indított osztályok, mind az óraháló, mind a gyereklétszám tanfelügyelőségi engedélyhez van 

kötve. Az elméleti középfokú oktatásban jellemzően humán (filológia, 

társadalomtudományok szakokkal) és reál (matematika-informatika, természettudományok 

szakokkal) szakirányra oszlik az oktatás. Példának megnéztem a kolozsvári Báthory István 

Elméleti Líceum honlapján [14] található órarendet. Ebben az iskolában középfokú oktatási 

szinten a humán osztályokban (nyelvi, teológiai szakok) négy év alatt összesen heti 6 

fizikaóra szerepel a tanrendben. (Magyarországon általában ez a jellemző óraszám a 

gimnáziumi oktatásban.) A reáltagozaton (matematika, informatika, természettudományi 

szakok párosítva) a fizikatanítás heti óraszáma a négy év alatt összesen heti 12 óra. (A duplája 

a Magyarországon szokásosnak.) 

Nézzük meg három általam is ismert, az erdélyi magyar fizikaoktatásban használt 

fizikakönyvek félvezetőkről szóló fejezetének tartalmát – röviden! 

Egy az elméleti középiskolák matematika-informatika, illetve természettudományok szakra 

járó 10. osztályos tanulók számára készült fizikakönyv 20 oldalon keresztül foglalkozik csak 

a félvezető eszközökkel, illetve gyakorlati alkalmazásukkal. A leckék végén feladatokat és 
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tesztsorokat találunk. Mindhárom tankönyvre jellemző, hogy sok, a témakörhöz tartozó 

szakkifejezést és fogalmat vezet be. 

A harmadik tankönyv a kötelező tananyagrésznél röviden említi a félvezetőket, a tankönyv 

végén a kiegészítő, elmélyítő témáknál tárgyalja részletesebben kb. 7 oldalon keresztül (A4-es 

formátum) a félvezetőket és félvezető eszközöket. Ebben a könyvben matematikai 

műveletsorokat is találunk a félvezetők esetében használt Ohm-törvény levezetéseként. 

Hasonlóképpen találunk gyakorlati tanulói szinten is elkészíthető alkalmazásokat, illetve 

feladatokat a tananyag végén. 

Példák tankönyvi feladatra: [15][16][17] 

  

MAGYARORSZÁG 

A Magyarországon 2012. június 4-én kihirdetett Nemzeti alaptantervről [13] (NAT) szóló 

kormányrendeletben nem szerepel a félvezető kifejezés (a vezetők és szigetelők szavak 

szerepelnek). A napenergiára és annak hasznosítására van utalás, azonban a napenergiát 

hasznosító eszközök közül mindössze a napkollektor szó szerepel a NAT-ban. 

Magyarországon a gimnáziumokban általában három évfolyamon tanítanak fizikát. A 

középfokú fizikaoktatás második évében kerül sor az elektromosságtanra és ezen belül a 

félvezetőkre. De ez utóbbira is csak általában, hiszen nem minden tankönyv pazarolja az 

amúgy is szűk időkeretet a félvezetőkre, a tankönyvválasztás Magyarországon pedig szabad! 

Magyarországon például az angliaihoz viszonyítva egyelőre még elmélyültebben tanítunk 

fizikát. Mégis a gimnáziumi oktatásban használt legnépszerűbb fizikatankönyvek csak 6-8 

oldalban térnek ki a félvezetőkre és a félvezető eszközökre. Ennek a 6-8 oldalnak körülbelül a 

felét teszik ki a képek, ábrák és a leckék végén található kérdések. A tanmenetek általában 2-3 

órát terveznek a félvezetők oktatására, amelyből két óra az elméleti oktatás, egy órát mérésre 

szán a tanmenet. Nos, ez utóbbi egy órát – a mérőeszközök általános hiánya miatt – leginkább 

a témakör összefoglalására fordítják a tanárok. 

Az elméleti rész a félvezetők és vezetők közötti különbséget a fény- és 

hőmérsékletváltozás alapján bekövetkezett elektromos áramvezető-képességgel szemlélteti; 

meghatározza a sajátvezetés fogalmát. A szennyezés fogalmára és jelenségére 13 sort szán a 

szerző. Az egyéb szakkifejezésekre – mint pl. kötő-elektronpár, pozitív lyuk, sajátvezetés, n-

típusú, p-típusú félvezető, határréteg, záró és nyitó irányú kapcsolás, dióda, tranzisztor, 

integrált áramkör – 1,5–3 sort. 

A félvezető eszközök, illetve bemutatásuk, valamint jellemzésük gyakorlatilag 

felsorolásszerű. 

Magyarországon a feladatgyűjtemények jellemzően egyáltalán nem tartalmaznak 

feladatokat a félvezetőkre vonatkozóan. 

VÉGÜL 

Mindig vita tárgyát képezi, hogy mit és milyen mélységig tanítsunk fizikából. Tanítsuk-e a 

félvezetőket a középiskolában? Ha igen, mit és mennyit tanítsunk belőle? 
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Mint láthattuk Németországban és Erdélyben sokkal részletesebben és alaposabban 

történik a félvezetők tanítása a középiskolában, mint Magyarországon. Mi több, 15 évvel 

ezelőtt még a szilárdtestfizika és a félvezető eszközök (dióda, tranzisztor) tudományos 

ismertetése és magyarázata 25-30 oldal terjedelemben volt megtalálható a magyarországi 

fizikatankönyvekben is (fényképek nélkül, csak a tudományos magyarázathoz szükséges 

grafikonokkal, ábrákkal és kapcsolási rajzokkal). Ez az oldalszám épült le mostanra 5-7 

oldalra (aminek fele fénykép), miközben a félvezetők korát éljük. Úgy tapasztalom, hogy a mi 

fiataljaink tanulásbeli képességei nem gyengébbek, mint más országok fiataljaié, vagy mint 

volt a 15 évvel ezelőttieké. A fiataljaink képességeit nem lenne szabad kihasználatlanul 

hagynunk. 

Ma Magyarországon egyre gyakorlatiasabb, már-már csak alkalmazott fizikával 

ismertetjük meg tanítványainkat. Felmerül a kérdés, vajon a gyakorlatiasabb kifejezés nem 

csak leplezése-e a felszínesebbnek? 

A félvezetők középfokú oktatását több ok miatt is javaslom. A jelenség megértéséhez 

tudományos igényű ismeretekre van szükség, mélyebb rétegű tudásra, mint amit az eszköz 

alkalmazása kíván. A jelenségek alapvető okával ismertethetjük meg a tanulókat (a természet 

szervezettségét a legmélyebb szintektől a gyakorlati megvalósulásig), megmutatva a fizikai 

törvények mindig érvényesülő, egymásra épülő és egymástól függő kapcsolatrendszerét, ezzel 

fejlesztve a tudás mellett a tanulók logikai, rendszerező képességeit. Magyarázatot kapnának 

az elektromosságtanban tanultakra: miért vezetik a fémek az elektromos áramot, a szigetelők 

miért nem, a fémek és félvezetők vezetőképessége hogyan és miért függ a hőmérséklettől, 

megvilágítástól. Mindezek mellett a félvezetők területe interdiszciplináris tananyagrész. Élő 

kapcsolatot teremt a kémia- és a fizikatantárgy között. A tanulás hatékonyabb, alapossága 

jobb, ha a tanuló tudja, hogy a kémiaórán tanultakra a következő tanévben feltétlenül 

szüksége lesz fizikaórán. 

A felsorolt érvek miatt is nagyon célszerűnek és hasznosnak tartanám, ha a félvezetők 

témakör tananyag lenne a magyar középfokú fizikaoktatásban. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A tanulói tévképzetek azok közé a jelenségek közé tartoznak, amelyek speciális törődést 

igényelnek. Előbukkanhatnak magasabb korosztályoknál is, pl. a kvantummechanika tanítása 

során. Cáfolatuk mindig nagy körültekintést igényel, hiszen látszólag helyes elképzelések ellen 

kell felvenni a harcot. Megvizsgálunk néhány kvantummechanikai kísérletet abból a 

szempontból, hogy milyen félreérthető vonásokkal rendelkeznek. 

BEVEZETÉS 

Tanulói tévképzetek előfordulnak a fizika minden ágában, a mechanikától kezdve egészen 

a modern fizikáig. Minden korosztályban megtaláljuk őket, szisztematikus kimutatásukra 

különféle módszerek, tesztek léteznek. A tanár könnyen megfigyelhet tévképzeteket 

mindennapi munkája során is, de nem biztos, hogy tisztában van minden jellegzetességükkel. 

Az ellenük való harc csak a jellegzetességeik ismeretében hatékony. A harc egyik 

legfontosabb eszköze a kísérletezés, mert rádöbbenthet az elképzelések vagy következtetések 

helytelen mivoltára. 

A mechanikai tévképzetek alapvető vonása, hogy gyakran összefüggésbe hozhatók a 

tanulók saját tapasztalataival. Emiatt nehéz őket cáfolni és felszámolni. De miből 

származhatnak tévképzetek pl. a kvantummechanikában, ahol nem köznapi tapasztalatok 

befolyásolják az ismeretszerzést? Az alábbiakban áttekintünk néhány olyan kísérletet, mely 

fontos az elmélet alapjainak lerakásakor, ugyanakkor félreérthető vonásokkal is rendelkezik. 

A kísérlet helyes értelmezése főleg akkor kulcskérdés, ha ellentmond (vagy látszólag 

ellentmond) a klasszikus képnek. Igyekszünk arra is rámutatni, hogy ha a mikroobjektumok 

részecske-jellegét adagosságként értelmezzük, akkor a látszólagos ellentmondások 

feloldódhatnak. 

KÉTRÉSES INTERFERENCIAKÍSÉRLET 

Vizsgálódásunkat a kétréses kísérlettel kezdjük. Ez a kísérlet alapvető a 

hullámfüggvénnyel való ismerkedésben, mert benne egyszerre találkozunk az elektron 

hullám- és részecskejellegével (ha nem is ugyanabban a pillanatban). A kísérleti szituáció 

kiindulópontot nyújt a kvantumelmélet interpretációs problémáinak a megközelítéséhez. 

Tárgyalása során elemezhető a hullámfüggvény kollapszusa és vele összefüggésben a 

nemlokalitás kérdése is. Ezek kulcsfontosságú kérdések az interpretáció szempontjából [1]. 

A kétréses kísérletben az elektronforrásból kibocsátott elektronok útjában két rést 

tartalmazó akadály helyezkedik el. A réseken átjutó elektronokat egy ernyőn regisztráljuk. Az 

elektron és az ernyő kölcsönhatásának jelét nevezzük feketedésnek. A feketedés egy elektron 

beérkezésekor pontszerű. Amennyiben azonban sok elektron halad át a réseken, az ernyőn a 

két résen áthaladó fényéhez hasonló interferenciakép rajzolódik ki. Azt kell tehát 
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megértenünk, hogy az ernyőn miképpen alakul ki a pontszerű feketedésekből az 

interferenciakép. 

Képzeljük el először azt, hogy a rések közül csak az egyik van nyitva (lásd az elemzést pl. 

[2]-ben). Ekkor az ernyőn a beérkező elektronok kölcsönhatási helyei olyan eloszlást 

mutatnak, melynek maximuma a nyitott rés mögött van. Ha csak a másik rést hagyjuk nyitva, 

akkor a maximum a másik rés mögött jelenik meg. Ez hasonló ahhoz, mint amikor a réseken 

apró klasszikus lövedékek (részecskék) repülnek keresztül. Ha viszont mindkét rést egyszerre 

tartjuk nyitva, akkor nem a két előző eloszlás összegét kapjuk, hanem a fénnyel végzett 

kétréses kísérletben adódóhoz hasonló interferenciaképet (1.ábra). Ez az eredmény az 

elektronok hullámtermészetét mutatja, és lényeges eltérést jelent a klasszikus részecskeképtől. 

Az interferencia kizárólag a hullámok sajátsága. 

 
1. ábra. Az elektronforrásból kibocsátott elektronok interferenciája. 

De Broglie volt az első, aki 1924-ben felvetette a mikrorészecskék hullámtermészetének a 

lehetőségét. Az elektronok hullámtermészetét nem sokkal később Davisson és Germer 

kísérletileg is kimutatta. A kétréses kísérlet akkor még csak, mint gondolatkísérlet szerepelt, 

ma már el is végezhető. Az elvégzett kísérletek igazolják a λ = h / p összefüggést, amely az 

elektron hullámhosszát a p lendület és a Planck-állandó segítségével adja meg. Ez a kísérlet 

egyik fő eredménye. 

A KÍSÉRLET ÉRTELMEZÉSE 

Felvetődhet a kérdés, hogy az interferencia nem az elektronok egymással való 

kölcsönhatásának következménye-e? Természetesen egyetlen foton, vagy egyetlen elektron 

nem adhat észlelhető interferenciaképet. A kérdés mégis megválaszolható, ha olyan 

berendezést használunk, amelyben minden pillanatban csak egyetlen részecske tartózkodik. A 

kísérletek azt mutatták, hogy ha a kétréses kísérletben az elektronokat csak egyesével 

engedjük a kettős résre, ugyanolyan interferenciakép alakul ki, mint amikor egyszerre sok 

elektron érkezik, csak hosszabb idő alatt, fokozatosan. Ez további információt jelent, és 

mutatja, hogy az elektronok interferenciája nem az egyes elektronok közti kölcsönhatás 

eredménye. Hogyan befolyásolja tehát az elektront az a tény, hogy mindkét rés nyitva áll? 

Interferencia csak úgy jöhet létre, ha egy hullám a rések környezetében nagy térrészt foglal el 

és a hullám egy része az egyik, egy része a másik résen megy keresztül. 

Ha megpróbáljuk a kis térfogatú elektron klasszikus képét összeegyeztetni a 

hullámjelleggel és azt gondoljuk, hogy az elektron pontszerű (vagy közel pontszerű) 

részecske formájában mégiscsak mindvégig ott bujkál valahol a kettős résen áthaladó 

hullámban, akkor további „meglepetések‖ érhetnek. Ezt mutatja a „Heisenberg-mikroszkóp‖. 

Ebben a kísérletben a rések mögött fényforrást helyezünk el és az elektronon szóródó fényt 
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figyeljük. A szórt fény hol az egyik, hol a másik rés közelében regisztrálja az elektront, 

elárulva, hogy a részecske melyik résen haladt át. Döbbenetes módon azonban, ha az 

elektronok nagy többségét „elcsípjük‖, az ernyőről eltűnik az interferenciakép, s helyette a két 

résen egymástól függetlenül áthaladó részecskenyaláb valószínűség-eloszlása jelenik meg. 

Nincs olyan kísérlet, amely mutatná a klasszikus részecskejelleg összeegyeztethetőségének 

lehetőségét a hullámjelleggel. A „Heisenberg-mikroszkóphoz‖ fűzött kommentárokat 

ugyanakkor sajnos félre is lehet érteni, ha azt hisszük, hogy az elektronnak eredetileg is 

pontos koordinátája és lendülete volt, de a megvilágítás azt megzavarta [3]. 

Most vizsgáljuk meg azt, mire vezet, ha nem a klasszikus részecskeképet próbáljuk a 

hullámképpel összeötvözni, hanem az elektront hisszük olyan hullámnak, mely a 

részecskejellegnek nevezett jelenségeket is produkálja. 

A REDUKCIÓ LEHETŐSÉGE 

Tekintsük tehát az elektront teljes mértékben hullámnak. Gondolkodjunk úgy, hogy az 

elektron olyan kis térrészen belül is hullámként tárgyalható, mint egy atom. Az ernyő 

pontszerű tartományába való beépülését ekkor hullámokkal kapcsolatos fogalmakkal 

magyarázhatjuk. Az elektronhullámnak kis térrészre való összpontosulását redukciónak vagy 

kollapszusnak nevezzük. Ebben az elképzelésben az interferenciát nem matematikai hullámok 

hozzák létre, hanem valóban létező hullámok, az interferencia tényére pedig úgy tekintünk, 

mint a hullámok létezésének közvetett bizonyítékára. A hullámok valódiságának kérdését 

részletesebben is érdemes átgondolni [4]. 

Tetszőleges hullám felépíthető harmonikus hullámokból. Az így kialakuló hullámcsoport 

alkotóelemei általában különböző sebességgel, a fázissebességgel mozognak, a csoport 

együttes mozgásához pedig hozzárendelhető a csoportsebesség. Harmonikus hullámok 

esetében a fázissebesség az  szögsebesség és a k hullámszám hányadosa. Relativisztikus 

tárgyalásmód esetén a fázissebesség és csoportsebesség szorzata c
2
, tehát a fázissebesség az 

elektron esetében nagyobb, mint a fénysebesség [5]. 

A fény beérkezése egy adott helyre Feynman szerint azzal függ össze, hogy mekkora eredő 

amplitúdót kapunk, ha összeadjuk az összes lehetséges úton (és időben) való odaérkezések 

amplitúdóit [6]. A foton befogódásának időszakában folyamatosan nő a befogódás helyén az 

amplitúdó, miközben más helyeken lecsökken. Ennek értelmében a redukció nem más, mint 

egyfajta hullám-összetevődés. A mikroobjektumok hullámjellege következtében a kísérlet 

látszólag indeterminisztikus: nem tudjuk megjósolni, hogy az elektron hová épül be. 

Megjegyezzük, hogy a kezdeti feltételeket és a későbbi hatásokat a klasszikus mechanikában 

is lehetetlen pontosan ismerni [7]. 

Olyan kísérlet nincsen, amelyben a redukciót végigkövethetnénk, mint ahogyan arra sincs 

kísérleti alapunk, hogy az interferencián áteső elektronokat a kettős rés környezetében pici 

képződményeknek higgyük. Ezt csak a klasszikus részecskeképhez való kötődésünk 

sugallhatja. De mi készteti az elektront arra, hogy a hulláma csak egy térrészre 

összpontosuljon? 

A redukciónak nem is kellene bekövetkeznie, ha az elektronhullám nem rendelkezne olyan 

alapvető tulajdonsággal, mely nem engedi, hogy az egyetlen elektronnak megfelelő hullámból 

kisebb amplitúdójú, egymástól független hullámok alakuljanak ki. Ez az elektron adagossága. 

Az adagosság hiányában az elektronhullám energiája fokozatosan is szétosztódhatna az ernyő 

különböző pontjai közt. Az adagosság viszont tény, az elektron mindig csak mint egész hat 

kölcsön (pl. az ernyőnek csak az egyik pontjában). Az adagosság csak kölcsönhatásokban 

mutatkozik meg, tehát összefér azzal a gondolattal, hogy az elektronhullám 

kölcsönhatásmentes terjedés közben az ernyő különböző résein haladjon át. Az 
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elektronhullám adagos (egységes) viselkedésének oka nem ismert, megértéséhez a 

hullámdinamika jobb megértése vihet közelebb. Az alapvető dinamikát a harmonikus 

összetevők szintjén kell vizsgálni. A redukció lefolyásában viszont szerepe lehet a 

fázissebességnek. Ez a nemlokalitás kérdéséhez vezet. 

NEMLOKALITÁS 

A redukció esetében feltehetjük azt a kérdést, hogy honnan „tudja‖ az elektronhullám más 

helyeken, hogy valahol már bekövetkezett a kölcsönhatás. Úgy tűnhet, hogy ez 

információterjedéssel lehet kapcsolatos. A fő kérdés az, hogy ellentmondásba kerülünk-e a 

relativitáselmélettel. A relativitáselmélet szerint ugyanis információ a fény sebességénél 

nagyobb sebességgel nem terjedhet. De lehet szó ilyenkor információterjedésről? 

Fázissebességgel köztudottan nem terjed információ. Az információátadásnak a 

kvantumelméletben a kölcsönhatásokhoz van köze. A kétréses kísérletben az egyik 

kölcsönhatás az elektron kibocsátása. Amikor az elektronhullámok a résekkel ellátott 

ernyőhöz érkeznek, akkor azok az elektronok, amelyek hozzájárulnak a túloldalon az 

interferenciakép kialakításához, nem hatnak kölcsön a kétréses ernyővel, különben ugyanaz 

következik be, mint amikor megállapítjuk, hogy az elektron melyik résen ment keresztül. Az 

elektronok áthaladása a kettős résen nem kölcsönhatás, csak spontán terjedés a Huygens-elv 

nyújtotta lehetőségeknek megfelelően. 

A réseken való áthaladást és interferenciát követően létrejön a módosult elektronhullám 

egyszeri kölcsönhatása a felfogó-ernyővel. Ez a második kölcsönhatás. Több kölcsönhatás a 

folyamatban nincs. Az elektronhullám amplitúdójának más helyeken való lecsökkenése nem 

információátadás következménye, az információ terjedési sebességére vonatkozó aggály tehát 

nem releváns. 

A TŰSUGÁRZÁS-HIPOTÉZIS 

A részecskejelleg (adagosság) és a hullámjelleg összeegyeztetésére irányuló kísérletnek 

tekinthető Einstein tűsugárzás-hipotézise is. Eszerint egy sugárforrás nagy térszögben 

sugározhat ki elektromágneses hullámokat, de a velük kapcsolatos kvantumok, a fotonok, 

mindig egy szűk, tűszerű tartományba irányulnak. Ezt az elképzelést Selényi Pál cáfolta meg 

1911-ben [8]. Kísérletében csillámlemezen elhelyezett sugárforrást használt, melyből az 

elektromágneses hullámok a csillámlemez belseje felé és az ellenkező irányba is indulhatnak. 

Ezek az üvegprizmán áthaladva találkozhatnak és interferálhatnak (2. ábra). 

 
2. ábra. A csillámlemezen elhelyezett sugárforrásból kiinduló sugarak. 

Az interferenciát úgy írhatjuk le, mint a fény interferenciáját a vízen úszó vékony 

olajrétegen. A kísérletben a sugárzásnak közel ellentétes irányokba induló részei 

interferálnak, a kiinduló hullámokat ezért úgy kell tekintenünk, mint a kisugárzott foton szinte 

minden lehetséges irányba való terjedését. Ez kizárja a tűsugarak módjára való terjedést. A 
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kísérlet alkalmat ad annak hangsúlyozására is, hogy az elemi objektumoknak nincs pályája, a 

kisugárzás pillanatában nem dől el, hogy melyik irányban lehet majd őket felfogni. 

Leszögezhetjük, hogy a tűsugárzás-elképzelés a klasszikus részecskekép bizonyos fokú 

megtartása lenne. 

A BELL-EGYENLŐTLENSÉGEKKEL KAPCSOLATOS NEMLOKALITÁS 

Említsük meg végül röviden a Bell-féle egyenlőtlenségekkel kapcsolatos kísérleteket, 

amelyek nagymértékben járultak hozzá a kvantumelmélet interpretációs problémáinak a 

tisztázásához. Ezeknek a kísérleteknek az eredményei érvet jelentenek a rejtett paraméteres 

próbálkozásokkal szemben [9], miközben kapcsolódnak a determinizmus kérdéséhez is. A 

hullámok nemlokális viselkedését még világosabban mutatják, mint a kétréses kísérlet. Az 

egyenlőtlenségek viszonylag későn, csak 1964-ben láttak napvilágot. 

A kísérletekben egyazon mikroobjektum bomlásával keletkező bomlástermékek 

viselkedését vizsgálják. Az ilyen bomlástermékek fizikai jellemzői a megmaradási törvények 

miatt nem függetlenek egymástól. Pl. ha egy nulla perdületű objektum bomlik el, akkor a 

bomlástermékeknek az össz-perdülete szintén nulla kell, hogy legyen. A bomlástermékeken 

elvégzett mérések egymástól olyan nagy távolságban és olyan időpontokban is történhetnek, 

hogy fénysebességgel terjedő hatások sem biztosíthatják a mérési eredmények 

összehangolódását. A kísérletek mégis következetesen mutatják az összehangolódást. 

Látszólag itt is az információ terjedési sebességére vonatkozó korlátozással kerülünk 

konfliktusba. Az ilyen esetekben történő információátadás feltételezése a 

kvantummechanikában az általánosan előforduló tévképzetek közé tartozik [3]. 

Információáramlásra valójában csak akkor lenne szükség, ha a bomlástermékek a bomlás után 

eleve egymástól független, kész képződményekként jelennének meg. Ez viszont egy igen 

elterjedt tévképzet [3], melyet a kísérlet cáfol. Az, hogy az ilyen kész képződmények már a 

mérést megelőzően is jelen vannak a térben, ellentmond a kvantumelmélet mérésről vallott 

elképzelésének. A mérés előtt nem dől el, hogy melyik bomlásterméknek milyen lesz a spin-

beállása [10]. A kísérletek összehangolódásának megértését viszont segítheti az, ha 

figyelembe vesszük az egységes hullámtérben terjedő hullámok fázissebességét (hasonló 

lehetőséget feszeget pl. [11]). 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Összefoglalásképpen mondhatjuk, hogy a kvantumelmélet értelmezésének központi 

problémája a hullámjelleg és részecskejelleg összeegyeztetésének kérdése. Ennek kezelése a 

kvantumelmélet különféle interpretációinak központi problémája. A mikroobjektumok a 

klasszikus részecskekép és hullámkép egyszerre való alkalmazása közepette érthetetlenül 

viselkednek, és ez akadályozhatja a kísérletek megértését is. 

Bár úgy tűnik, hogy a kérdéskör elsősorban a kvantummechanika alapjaival foglalkozó 

kutatókra tartozik, úgy véljük, hogy a középiskolában tanító tanároknak is érdemes 

megismerni a lehetséges válaszokat, mert pl. a kétréses interferencia-kísérlet tárgyalásakor 

igen könnyen felmerül a tanulókban is, hogy az elektron a kibocsátás és az elnyelés közötti 

időszakban hogyan viselkedik. Tanárként úgy érzem, hogy ha a hullámjellegnek nagyobb 

szerepet szánunk, akkor a kulcsfontosságú kísérleteket könnyebben magyarázhatjuk. A 

problémakör tárgyalása során azonban könnyen beleütközhetünk olyan kérdésekbe, amin még 

a kvantummechanika interpretációival foglalkozó kutatók is vitatkoznak. Ezt minden további 

nélkül elmondhatjuk diákjainknak is. Fontos azonban, hogy hangsúlyozzuk, a 

kvantummechanika alaptörvényei sokszorosan bizonyított és alkalmazható törvényei a 

természettudománynak. 

A vizsgált kísérletekkel kapcsolatos tévképzetek a következőképpen fogalmazhatók meg: 
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1. a pontszerű kölcsönhatási helyből arra következtetni, hogy pontszerű objektum 

érkezett 

2. azt gondolni, hogy van értelme kérdezni, hogy a mikroobjektum melyik résen ment 

keresztül 

3. azt gondolni, hogy az elektron kollapszusának megértését akadályozza az információk 

terjedési sebességére vonatkozó feltétel 

4. azt gondolni, hogy a sugárforrásból kiinduló sugárzásban mindig adott irányba mozog 

egy kis méretű részecske  

5. azt gondolni, hogy a bomlástermékek spin-beállásainak összehangolódását 

információ-terjedés okozza, vagy ellenkezőleg, már a bomláskor eldől, melyik 

bomlásterméknek milyen lesz a spin-beállása. 

A kvantumelmélet szemszögéből a tévképzetek forrásai közé a rossz analógiák 

alkalmazását, a klasszikus részecskeképhez való indokolatlan kötődést és a rossz 

következtetést is besorolhatjuk. Aktuálisak Tisza László gondolatai [12], miszerint a 

kvantumelméletet sokan paradox elméletnek hiszik, és sajnálatos, hogy még nem jutottunk el 

arra a fokra, hogy megértettük volna, miért tekintjük az elméletet paradox elméletnek. Szavai 

szerint „paradoxon akkor lép fel, ha azt kívánjuk, hogy a newtoni mechanika érvényes legyen 

az atomra. A dogmák feladása nagyon fontos. Kár, hogy ez a XX. században sajnálatosan 

háttérbe szorult, mert romantikusan érdekes ellentétes fogalmakkal játszani.‖ 
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NUMERIKUS MÓDSZEREK INTENZÍV LÉZERTÉR ÉS 
ATOMOK KÖZÖTTI KÖLCSÖNHATÁS ELMÉLETI 

TANULMÁNYOZÁSÁRA 

Kiss Gellért-Zsolt, Borbély Sándor, Nagy László 
Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Fizika Kar, Kolozsvár, zsolti_g_kiss@yahoo.com 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A legpontosabb elméleti módszerek intenzív, ultrarövid lézerimpulzusok és anyag közötti 

kölcsönhatás tanulmányozására az időtől függő Schrödinger-egyenlet (time-dependent 

Schrödinger equation, TDSE) numerikus megoldásán alapulnak. Jelen cikkben egy újonnan 

kifejlesztett közelítő módszert, a TDSE iteratív megoldását mutatjuk be, és vetjük össze az 

egzakt/direkt [1], illetve más közelítő megoldással. A modellek tesztelésekor különböző fizikai 

mennyiségeket (kötött állapotok betöltöttségi valószínűsége, ionizációs valószínűségsűrűség) 

számoltunk a folyamatok pontos megértésének érdekében. 

BEVEZETÉS 

A lézertechnológia rohamos fejlődésének köszönhetően lehetőség nyílt az anyag 

szélsőséges körülmények közötti viselkedésének tanulmányozására. Napjainkban az atomok 

és molekulák intenzív, ultrarövid lézertérrel történő kölcsönhatása alapvető kutatási területnek 

számít. A kísérletekben alkalmazott lézerek intenzitása már elérte a 10
18

 W/cm
2
-es 

nagyságrendet. A lézerimpulzusok hosszát pedig az attoszekundumos (10
-18 

s) időskálára 

sikerült lecsökkenteni. Ezen, rövid időintervallumok alatt, az UV/XUV lézerek elektromos 

térerőssége mindössze néhány oszcillációt végez, és kölcsönhatva az atomi (molekuláris) 

rendszerekkel, csak részlegesen megértett jelenségekhez (gerjesztés, ionizáció) vezet. A 

különböző ionizációs mechanizmusok (Ionizációs folyamatok alfejezet) az alkalmazott 

tudományterületek jelentős érdeklődési körét képezik (kémiai reakciók irányítása [2], orvosi 

kutatások és szemműtétek [3], plazma melegítése [4], lézeres fúzió [5]). Ezért a lézer és anyag 

közötti kölcsönhatás részletes elméleti tanulmányozására van igény. 

A szakirodalomban fellelhető elméleti módszerek az időtől függő Schrödinger-egyenlet 

(TDSE) megoldásán alapulnak. Korábban publikált munkánkban [1] már bemutattunk egy, a 

TDSE impulzustérbeli (5-ös egyenlet) direkt megoldásán alapuló, módszert (TDSE modell), 

melynek erőforrásigénye nagy volt (számítási idő, számítógépes memória). A fizikai 

problémák megoldásánál gyakran folyamodunk közelítő megoldásokhoz, vagy azért mert 

analitikus megoldás nem létezik, vagy azért, hogy számításainkat egyszerűsítsük (pl. a 

numerikus program lefutási idejét lecsökkentsük). Ezért felmerült annak az ötlete, hogy 

közelítő megoldásokat dolgozzunk ki a numerikus számolási idő lecsökkentésének az 

érdekében. Így került előtérbe a TDSE iteratív megoldásán alapuló közelítő módszer (iTDSE 

modell). Jelen munkánkban felhasználjuk a direkt megoldásunk során elért eredményeket [1], 

és összevetjük az iTDSE modell eredményeivel. Számolásainkban a félciklusú impulzusok 

tartományára (half-cycle pulse regime) szorítkozunk: a lézerimpulzus hossza nem haladja 

meg az oszcilláció félperiódusát (τ≤π/ω). Igazolni kívánjuk az iTDSE modell 

alkalmazhatóságát ezen tartományban. Jelen munkánk célja bebizonyítani, hogy az iTDSE 

modell ugyanolyan alkalmas a különböző ionizációs mechanizmusok azonosítására és az 

ionizációs valószínűségsűrűség számolására, mint az egzakt módszer. Numerikus 

módszereink tesztelését a legegyszerűbb atomi rendszerre, a hidrogénatomra végeztük. 
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Számolásaink ugyanakkor kiterjeszthetőek és alkalmazhatóak más, egy aktív elektront 

tartalmazó rendszerekre is. 

Ionizációs folyamatok 

A lézertér intenzitásának és frekvenciájának függvényében különböző ionizációs 

mechanizmusok jelentkeznek. Az egyfotonos ionizáció kis intenzitású lézerterek esetén is 

létrejöhet, ha az elektron által elnyelt foton energiája nagyobb vagy egyenlő a Coulomb-

potenciál abszolút értékénél. Közepes és nagy erősségű terek esetén a többfotonos ionizáció 

jelentkezik. Ennek feltétele a nagy fotonsűrűség. Ha az elektron az ionizációjához szükséges 

fotonok számánál többet nyel el, küszöb feletti ionizációról beszélünk. Az erős lézerterek 

eltorzítják a mag által létrehozott Coulomb-potenciálnak az alakját, és potenciálgátat hoznak 

létre. Megfelelően alacsony a frekvencia esetén, az elektron az alagúthatás révén távozik a 

mag vonzásából (alagút-ionizáció). Nagy erősségű terek esetén a többfotonos és az alagút-

ionizáció egyszerre van jelen. Extrém nagy erősségű terek hatására a potenciálgát magassága 

nullára csökken, és az elektron „szabadon‖ távozik (direkt, potenciál feletti ionizáció).  

Számolásainkban atomi egységeket használunk! Az elektron tömege (me), az elemi töltés 

(e), a Coulomb-féle arányossági tényező (1/4πε0) és a redukált Planck-állandó (h/2π) mind 

egységnyi. Hosszegység a Bohr-sugár (0.53 × 10
-10

 m), energiaegység az 1 Hartree (27.21 

eV), az időegység 2.418×10
-17

 s, elektromos térerősség egysége a 5.14 × 10
11

 V/m. 

ELMÉLET 

Schrödinger-egyenlet impulzustérben 

A lézerteret jellemző elektromágneses (EM) tér elektromos komponense a következő 

kifejezéssel adható meg:  

  (1) 

ahol ̂  a polarizációs egységvektor,   a lézerhullám frekvenciája, 0E  az elektromos 

térerősség amplitúdója,   az impulzus hossza, a 0  kezdőfázis értékét pedig olyannak 

választottuk, hogy a térerősség időben szimmetrikus legyen (1a. ábra):  2/2/0   . 

 
1. ábra. Az elektromos tér idő függvényében (a), valamint ennek Fourier transzformáltja (b). 

Az elektromos térben levő, egy aktív elektront tartalmazó, rendszerre felírt időtől függő 

Schrödinger-egyenlet dipól közelítésben a következő: 

  (2) 

ahol )t;r(


  az elektron időtől-függő hullámfüggvénye, )r(V


 a mag Coulomb-potenciálja, 

valamint )t(Er

  az elektron és a lézertér közötti kölcsönhatási tag hosszmértékben. 

Alapötletünk, hogy a hullámfüggvényt a Volkov-hullámfüggvények bázisában írjuk fel:  
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  (3) 

A Volkov-hullámfüggvények a külső EM térben lévő szabad töltött részecskére felírt 

Schrödinger-egyenlet egzakt analitikus megoldásai, és alakjuk a következő: 

  (4) 

ahol )t(A


 az EM tér vektorpotenciálja: 
t

0

11 dt)t(E)t(A


. A (3)-as egyenlet )t;k(c


 sorfejtési 

együtthatói hordozzák a rendszer időbeli fejlődésére vonatkozó összes információt, és 

kiszámításuk egyenértékű a (2)-es egyenlet megoldásával. Alapvető analitikus számításokkal 

[6] a következő, sorfejtési együtthatókra felírt, differenciál-egyenlethez jutunk: 

 , (5) 

ahol 
t

0

11 dt)t(A)t(F


. Az (5)-ös egyenletben a sorfejtési együtthatók a Coulomb-potenciál 

Fourier-transzformáltjával csatoltak, ennek értéke -1/r –es potenciál esetére: 2)kp/(4


  

[6]. 

A Schrödinger-egyenlet megoldása 

Figyelembe véve a rendszer szimmetriáját (lineárisan polarizált lézertér, 

gömbszimmetrikus Coulomb-potenciál és alapállapot) az (5)-ös egyenlet két dimenziós alakra 

hozható. A 2D-s egyenlőközű rácson reprezentált hullámfüggvényt a direkt megoldás során a 

Runge-Kutta módszer alkalmazásával időben fejlesztettük (TDSE modell)[1]. Jelen 

munkánkban az (5)-ös egyenletet formálisan átírjuk a következő alakra: 

  (6) 

A (6)-os egyenlet egy iteratív egyenlet, és nulladrendű megoldását Volkov megoldásnak 

( )k(c)0t;k(c)t;k(c s1


 ) nevezzük. Extrém erős lézerterek esetén ez egy jó közelítő 

megoldás, mivel ilyenkor a Coulomb-potenciál értéke elhanyagolható az EM térrel való 

kölcsönhatás értéke mellett. Az elsőrendű közelítést (Coulomb-potenciál elsőrendű 

perturbációként való figyelembe vétele) impulzustérbeli erős-tér közelítésnek (momentum-

space strong-field approximation, MSSFA modell) nevezzük. Az iteratív megoldás (iTDSE 

modell) ezen utóbbinak a továbbfejlesztése, amikor a hullámfüggvény konvergenciáját 

magasabb rendű (n>1) tagok számításával érjük el (értelmezhető n-ed rendű perturbációs 

közelítésként). Feltételezve, hogy a (6)-os egyenletben a )t;p;p(c zp

)1n( 
 értéke időben állandó 

a te és ts közeli időpontok között, kihozható az idő szerinti integrál elé: 

  (7) 

ahol GG a (6)-os egyenlet nevezőjét, míg iq(t) az összevont exponenciális kitevőjét jelöli. A 

módszerünk nehézsége a (7)-es egyenlet idő szerinti integráljának numerikus számolása, 

mivel az integrandus egy időben gyorsan oszcilláló függvény. Levin [7] módszerével az 

integrál számítását visszavezetjük egy sima differenciálegyenlet megoldására: 
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  (8) 

A w függvényt a Lagrange-polinomok (Pj) szerint fejtjük sorba, és a te, ts időpontokban vett 

értékeit az αj sorfejtési együtthatókra kapott (9)-es lineáris egyenletrendszer megoldásával 

határozzuk meg [7]. 

  (9) 

Fizikai mennyiségek számolása 

A kiszámolt sorfejtési együtthatók felhasználásával, a különböző kötött állapotok 

betöltöttségi valószínűségeit számolhatjuk: 

  (10) 

ahol a b  állapot Volkov-bázis szerinti sorfejtési együtthatóinak ( )t;k(cb


) értéke 

analitikusan kiszámítható [6]. A lézertér kikapcsolását követően (t=τ) a folytonos állapoti 

elektronok ionizációs valószínűségsűrűségét számoltuk első közelítésben a síkhullámok 

használatával: 

  (11) 

majd az egzakt Coulomb-hullámfüggvények alkalmazásával (TDSE-C, iTDSE-C): 

  (12) 

EREDMÉNYEK 

A lézertér frekvenciáját (ω=0.05 a.e.) és idejét (τ=5 a.e.) lerögzítettük. Konvergencia 

tesztekkel ezután meghatároztuk a numerikus paraméterek optimális értékeit: Δp=0.5 a.u. 

(rácsponttávolság); Δt=0.04 a.u. (időlépés); Pmax=5 a.u. (rácsméret). Az iteratív megoldással 

számolt hullámfüggvény konvergenciáját vizsgálva megfigyeltük (2. ábra), hogy az MSSFA 

modell esetén a hullámfüggvény normája nem marad meg, ugyanakkor a negyedrendű 

iterációs lépéstől kezdve az iTDSE már unitér (a norma 1 marad). 

 
2. ábra. Hullámfüggvény normájának időfüggése: (a) E0=1 a.e.; (b) E0=0.5 a.e.; (c) E0=0.1 a.e. 

A különböző kötött állapotok betöltöttségi valószínűségeire (BV) a direkt megoldással közel 

azonos értéket számoltunk a negyedrendű iterációt követően (3a. ábra). Az iTDSE modell 

tesztelése mellett a gerjesztési folyamatokat az 1s, 2s és 2pm=0 kötött állapotok BV-inek 

időbeli fejlődésével vizsgáltuk. Mivel a negyedrendű iterációt követően a számolt értékek 

közel azonosak voltak az egzakt megoldás értékeivel, itt csak az egyik módszerrel számolt 

(TDSE modell) BV-ket ábrázoltuk (3b-e. ábrák). Megállapítottuk, hogy nagy 

lézerintenzitások esetén (E0=0.6 – 1 a.e.) a BV-k értékei egy maximális érték elérése után 

elkezdenek csökkenni. Ez azzal magyarázható, hogy maga az alapállapot a t≈τ/2 időpillanattól 
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kezdődően rohamosan elkezd kiürülni, valamint a 2s és a 2p orbitálokon lévő elektronok 

tovább gerjesztődnek. A BV-k értékei ezen orbitálok esetén relatívan magasak (3%-5%), 

amiből arra következtethetünk, hogy ezen közbenső állapotok jelentős szerepet játszanak az 

ionizációs folyamatokban. Alacsony intenzitások (E0=0.1, 0.2 a.e.) esetén ez a csökkenési 

tendencia nem figyelhető meg, mivel az alapállapot továbbra is magasan betöltött. A 3b. 

ábrán feltüntetett, adott E0=0.6 a.e. intenzitásra számolt, BV-ket figyelembe véve 

megállapítható, hogy az 1s→2s átmenet később következik be, mint az 1s→2p, mivel az 

optikai átmenetekre érvényes kiválasztási szabályok értelmében előbbinek páros (minimum 

kettő), az utóbbinak páratlan számú (minimum) fotont kell elnyelnie. Az utóbbi ezért időben 

hamarabb következik be (kisebb fotonsűrűség esetén is). Látható, hogy kis intenzitásokra 

(E0=0.1 a.e.) a 2s állapot alig betöltött, a 2p orbitál viszont jelentős BV-el rendelkezik (2.5%). 

 
3. ábra. (a) Néhány kötött állapot betöltöttségi valószínűsége (BV) iTDSE és TDSE modell 

alapján (t=τ, E0=0.1 a.e.). Az 1s(c), 2s(d) és 2pm=0(e) kötött állapotok BV-nek időfüggése 

különböző intenzitásértékekre; (b) adott E0=0.6 a.e. értékre a három állapot BV-nek értékei. 

Az elektronenergia és a kilépési szög függvényében vizsgáltuk különböző 

lézerintenzitásokra az ionizációs valószínűségsűrűségeket (IVS) (4a. ábrán). Az iTDSE és 

TDSE modell eredményei közötti különbségek újra elhanyagolhatóan picik lettek. A Volkov 

és az iTDSE számolási eredményeinket összevetve mindkét esetben arra következtethetünk, 

hogy az elektronok legnagyobb valószínűséggel a lézertér polarizációs irányában (θ=0°) 

lépnek ki 2/)r(A 2


 energiával ( )r(A


a lézertér által átadott impulzus). Eredményeinkben 

ugyanakkor megjelentek egymást követő IVS maximumok, melyek egyfotonos ionizációk, és 

a lézertér véges időtartama miatt jelentkeztek (1b. ábra). Mivel ezen maximumok értékei 

elhanyagolhatók a lézertér irányában jelentkező értékek mellett, az alagút és a direkt 

ionizációk az elsődleges mechanizmusok. A (11)-es, vagy a (12)-es kifejezést a kilépési 

irányok szerint integrálva megkapjuk az IVS-t elektron energiájának a függvényében (4c. 

ábra). Megfigyelhető, hogy az iteratív (iTDSE) és az egzakt (TDSE) megoldások nagyon jól 

egyeznek. Ha az ionizált elektronok leírására a pontos Coulomb-hullámfüggvényeket 

használtuk (iTDSE-C), az eredményeink megegyeztek Duchateau [8] által számolt egzakt 

megoldás eredményeivel. A síkhullám-közelítést a kisebb számolási idő érdekében 

alkalmaztuk, de alacsony energiákon hibás eredményhez vezetett, valamint közepes 

energiaértékek esetén (2 a.e. – 4 a.e.) a kapott IVS görbék eltolódtak a nagyobb energiák 

irányába. Ezen közelítés keretén belül a kis energiákon jelentkező hibát lecsökkentettük 

ortogonalizálva a számolt hullámfüggvényt az 1s, 2s, 2p kötött állapotokra (TDSE-O modell). 
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A Volkov modell alapján számolt valószínűségsűrűség kvalitatív egyezést mutat a pontos 

számolásokkal (iTDSE-C, [8]), de kvantitatív számolásokra nem alkalmas. Ugyanakkor a 4b. 

ábrán látható, hogy a negyedrendű iterációs lépéstől kezdődően a számolt IVS-ek 

megegyeznek a TDSE-C módszerrel számolt értékkel. 

 
4. ábra. (a) Ionizációs valószínűségsűrűség a kilépő elektron energiájának és kilépési 

szögének a függvényében (első sor E0=1 a.e.; második sor E0=0.8 a.e.; harmadik sor E0=0.4 

a.e.), valamint elektronimpulzus (b) és elektronenergia (c) függvényében (E0=0.6 a.e.). 

KÖVETKEZTETÉSΕΚ 

Munkánk során sikerült egy olyan közelítő numerikus módszert kidolgozni, melynek 

alkalmazásával pontos számolásokat végezhetünk egy aktív elektront tartalmazó atomi 

rendszerek és erős, ultrarövid lézerterek közötti kölcsönhatásának elméleti tanulmányozására. 

Kimutattuk, hogy az újonnan kifejlesztett módszerünk, a TDSE iteratív megoldásán alapuló 

módszer, a direkt megoldás eredményeivel azonos eredményt szolgáltat, miközben a 

numerikus program lefutási idejét sikerült lecsökkentenünk. Modelleink segítségével mélyebb 

betekintést nyertünk a gerjesztési és az ionizációs folyamatok lejátszódásába. Sikerült 

beazonosítani, az egyfotonos ionizációs mechanizmust. A számolt IVS-ek segítségével 

megállapítottuk, hogy az elektronok legnagyobb valószínűséggel a lézertér irányában lépnek 

ki, a tér által átadott impulzussal, utalva az alagút és a direkt ionizációk jelenlétére. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

Az embereket régóta foglalkoztatja az, hogy vannak-e a Földhöz hasonló lakható helyek 

máshol is a Világegyetemben. Az utóbbi évtizedek csillagászati felfedezései alapján ma már 

tudjuk, hogy Arisztotelésszel szemben Epikurosznak volt igaza, aki úgy gondolta, határtalanul 

nagy számban létezhetnek más világok, köztük a miénkhez hasonlóak és eltérőek is. Mára 

közel ezer Naprendszeren kívüli bolygót, úgynevezett exobolygót ismerünk, és keressük 

közöttük a Földhöz hasonlókat, esetleg lakhatókat. 

BOLYGÓK, EXOBOLYGÓK MEGHATÁROZÁSA 

Az elmúlt évtizedben nemcsak a Naprendszeren belül történtek jelentős felfedezések, 

hanem a Naprendszeren kívül is megnövekedett az újonnan észlelt égitestek száma. Először a 

Naprendszeren belüli új rendszerezést mutatjuk be, s a második részben térünk rá a 

Naprendszeren kívüli felfedezésekre. 

2006-ban a Nemzetközi Csillagászati Unió (IAU) foglalkozott egy a mai ismereteinknek 

jobban megfelelő bolygó-meghatározással. Ennek során a Naprendszer égitesteit négy 

különböző csoportba osztották. 

Bolygónak nevezzük azt az égitestet, amely a Nap körül kering, és elegendően nagy 

tömegű ahhoz, hogy kialakulhatott a hidrosztatikai egyensúlyt tükröző közel gömb alakja, 

valamint tisztára söpörte a pályáját övező térséget. Ezen meghatározás alapján a 

Naprendszerben nyolc bolygó található: a Merkúr, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Szaturnusz,  

Uránusz és a Neptunusz. A Plútó és a hozzá hasonló égitestek törpebolygók, melyek szintén a 

Nap körül keringenek, elegendően nagy tömegűek ahhoz, hogy kialakulhatott a hidrosztatikai 

egyensúlyt tükröző közel gömb alakjuk, de nem söpörték tisztára a pályájukat övező térséget. 

A Nap körül keringő összes többi objektumot a Naprendszer kis égitestei közé soroljuk [1]. A 

holdak a bolygók körül keringő égitestek. 

A Naprendszeren kívül eleinte nagy tömegű exobolygókat fedeztek fel, így köztük és a 

barna törpék között határvonalat kellett húzni. Erre már 2003-ban született ajánlás az IAU 

részéről. Eszerint exobolygók azok az égitestek, amelyek csillagok, vagy csillagmaradványok 

körül keringenek, és tömegük alatta marad annak a határértéknek, amelynél a deutérium 

termonukleáris fúziója beindulna (13 Jupiter- tömeg). Ha egy égitest tömege ennél nagyobb, 

akkor barna törpének nevezzük.  

AZ ELSŐ EXOBOLYGÓ-FELFEDEZÉSEK 

1991 novemberében Alekszander Wolszczan és Dale Frail többes bolygórendszert figyelt 

meg a PSRB1257+12 jelű pulzár körül. A pulzár igen pontos periódusában olyan változásokat 

találtak, melyeket három exobolygó jelenlétével magyaráztak. Ezek közül kettő Föld 

méretűnek, míg a harmadik Holdunkéhoz hasonló tömegűnek adódott. Később találtak egy 

még kisebb tömegű égitestet is a rendszerben, amely esetleg csak egy kisbolygó lehet. Mivel a 
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pulzárok igen gyorsan forgó neutroncsillagok, közeli bolygókísérőiket igen erős 

röntgensugárzásukkal lakhatatlanná teszik, legalábbis a földihez hasonló élet számára. 

1995. augusztus 29-én Michael Mayor és Didier Queloz, a Genfi Obszervatórium 

munkatársai az 51 Pegasi fősorozatbeli csillag körül egy olyan, fél Jupiter-tömegű exobolygót 

találtak, amely csillagát mindössze 4 nap alatt kerüli meg [2]. Ezt tekintik az első exobolygó-

felfedezésnek, mivel ez egy a Naphoz hasonló csillag körül történt. 

1996-ban egy kettős csillagrendszer egyik tagja (55 Cancri A) körül fedeztek fel 

exobolygókat. A legtávolabbinak a tömege a Jupiterének 3,8-szerese, kicsit távolabb kering 

csillagától (5,76 csillagászati egység, CsE), mint a Jupiter a Naptól (5,2 CsE), keringési ideje 

pedig 5218 nap (a Jupiteré 4333 nap). Az 55 Cancri rendszer legbelső és egyben legkisebb 

bolygója egy úgynevezett szuperföld, melynek tömege 8,4-szerese a Földének, és sűrűsége is 

kőzetbolygóra utal (4,5 g/cm
3
). Másban nem hasonlít bolygónkra, csillagához 60-szor 

közelebb kering (0,0156 CsE), mint a Föld, és keringési periódusa csak 18 óra. Az 55 Cancri 

AB rendszerben jelenleg öt bolygót ismerünk. 

 
1. ábra. A képen a Föld és az 55 Cancri e bolygó méretarányos ábrázolása látható (NASA). 

Az első magyar exobolygó-felfedezésre Bakos Gáspár (Harvard-Smithsonian Center for 

Astrophysics) vezetésével 2006-ban került sor (HAT-P-1b). Egy távoli (453 fényév)  

kettőscsillag halványabb tagja körül kering, hozzá igen közel, 4,5 napos periódussal egy fél 

Jupiter-tömegű bolygó, úgynevezett „forró Jupiter‖, melynek különlegessége, hogy egyike a 

legkisebb sűrűségű exobolygóknak. 

 
2. ábra. A HAT-P-1b exobolygó. A fantáziarajzon látszik, hogy milyen közel kering ez az 

exobolygó a csillagához (David A. Aguilar, Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics). 
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AZ EXOBOLYGÓK FELFEDEZÉSÉNEK FŐBB MÓDSZEREI 

Ha egy csillagnak van egy számottevő tömegű kísérője, amely lehet csillag vagy bolygó is, 

akkor a két égitest a közös tömegközéppont körül kering. Emiatt a csillag sebessége egy 

megfigyelőhöz viszonyítva periodikusan változik. Vizsgálhatjuk a csillag sebességének a 

látóirányunkba eső komponensét (radiális sebességmérés), illetve az erre merőleges, égboltra 

vetülő komponenst is (asztrometriai módszer). Az előbbi spektroszkópiai vizsgálatokat jelent. 

A nyugalmi helyzethez képesti hullámhossz-eltolódás megadja a csillagnak a közeledési 

(kékeltolódás), illetve a távolodási (vöröseltolódás) sebességét (Doppler-effektus) [3],[4]. 

Ilyen jelenség észlelése a csillag körüli kísérő jelenlétére utal.  

Igen hatékony az exobolygókeresésben a tranzit módszer is, amelynél a központi csillag 

fényességcsökkenését vizsgálják, miközben egy bolygója elvonul előtte. (Egy ilyen fénygörbe 

elemzését választhatták 2011-ben a magyarországi diákok a fizika középszintű érettségin.) A 

fénygörbe alakjából, a fényességváltozások időpontjából és időtartamából  meghatározható a 

láthatatlan kísérő mérete és pályája. A radiális sebességmérés és a tranzit módszer együttes 

alkalmazásával a bolygó sűrűségére (és így elképzelt összetételére) is következtetni lehet. Ha 

egy távoli exobolygóról figyelnénk a Jupiter Nap előtti átvonulását, akkor az 1%-nyi 

fényességcsökkenést okozna, míg a Föld fedése csak 0,01 %-nyit [3],[4]. 

Az általános relativitáselmélet szerint a nagy tömegek mellett elhaladó fénysugár elhajlik, 

ezért két, egy vonalba eső égitest közül a közelebbi (előtércsillag) gyűjtőlencseként 

viselkedik, időszakosan felerősíti a mögötte elvonuló fényforrás (háttércsillag) fényét. Ha az 

előtércsillag körül kering egy bolygó, ennek gravitációs hatása hozzájárulhat a csillagéhoz, 

ami a háttárcsillag fényességváltozásában jellegzetes másodlagos maximumként jelentkezik. 

Ez a gravitációs mikrolencse módszer különösen alkalmas a csillaguktól nagy távolságra 

keringő, vagy a csillagközi térben szabadon (középponti csillag nélkül) haladó exobolygók 

felfedezésére [3],[4]. 

Legmeggyőzőbb eljárás az exobolygók lefényképezése, ami a csillagától elég távoli, de 

elég fényes bolygóknál lehet eredményes akkor, ha eltakarjuk a csillagot a képen. A csillag és 

a bolygó fényessége között akár milliárdszoros eltérés is lehet a látható tartományban, de az 

infravörös tartományban ez az arány már „csak‖ milliószoros (mint például a Nap és a Föld 

esetében ) [3],[4]. 

 
3. ábra. A HR8799 csillag exobolygói infravörös felvételen (Gemini 

Observatory/NRC/AURA/Christian Marois), és mellette a b jelű exobolygó egy fantáziaképen 

látható (NASA, ESA, G. Bacon). 
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EXOBOLYGÓ-KERESŐ TÁVCSÖVEK 

Az exobolygó-kutatásban mind a földi, mind az űrtávcsövek eredményesen használhatók. 

Szükség is van a sok megfigyelésre, hiszen csak a Tejútrendszerben exobolygók milliárdjai 

várnak felfedezésre. A földiek közül a magyar HATNet (Hungarian Automated Telescope 

Network) csoportot említjük meg. Bakos Gáspár vezetésével fejlesztették ki az automata, 11 

cm átmérőjű teleszkópokat, amelyekkel fedési exobolygók után kutatnak Arizonában, 

Hawaii-n és Izraelben. A déli égboltot pedig az ausztráliai, namíbiai és chilei távcsöveikkel 

tudják folyamatosan figyelni. A csoport már több, mint 40 exobolygó felfedezésével 

büszkélkedhet. 

 
4. ábra. A hawaii-i és az arizónai HATNet robottávcsövek (Bakos Gáspár fotói). 

A földi légkör az elektromágneses sugárzásnak csak egy kis részét engedi át, főleg az 

optikai és rádiótartományban. Űreszközökkel viszont más hullámhosszakon is lehet 

megfigyeléseket végezni. További előnye az űrtávcsöves méréseknek, hogy folyamatosan 

végezhetők, és a földi távcsöveknél fellépő légköri zavaró hatások sem okoznak problémát. 

Az exobolygó-kutatással kapcsolatosan a CoRoT (Convection, Rotation and Planetary 

Transit) és a Kepler űrtávcsövet említjük meg. 

2006 végén állították poláris pályára a CoRoT műholdat, amely 896 km magasan kering a 

Föld körül, 1 óra 43 perces periódussal. 27 cm-es távcsövével fél évig tud folyamatosan 

megfigyelni egy kiválasztott égi területet, majd 180 fokkal elforgatják, hogy a Nap a holdat 

mindig hátulról érje, a napelemeknél.  

 
5. ábra. A CoRoT űrtávcső a csillagok fényesség-változásait méri (fantáziarajz: CNs/D. 

Ducros, ESA). 
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Az első kőzetes összetételűnek számított exobolygó felfedezése ennek az űreszköznek 

köszönhető (CoRoT-7b, 4,8 földtömegű kőzetbolygó). 

 
6. ábra. A CoRoT-7b kőzet-exobolygó. A fantáziarajz a csillagához igen közel keringő (0,017 

CsE) exobolygó forró felszínét mutatja (ESO/L. Calçada). 

2009. március 7-én bocsátották fel a Kepler űrszondát, amely 372,5 nap alatt halad egyszer 

körbe a Nap körül, a Földet követő pályán. A Hattyú és a Lant csillagképekben 150 000 

csillagnak vizsgálja az esetleges fényességváltozásait 1,4 m tükörátmérőjű Schmidt-

távcsövével. 

 
7. ábra. A Kepler űrtávcső. A képen az űrtávcső megfigyel egy csillagot, amely előtt egy 

bolygója éppen átvonul (NASA). 

A Kepler űrszonda mérései alapján több, mint 2000 exobolygó-jelöltet vizsgálnak 

világszerte a csillagászok. A már megerősített felfedezések száma meghaladja a százat, 

melyek között a Földhöz hasonló méretű exobolygók is találhatók. 
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8. ábra. A Kepler-22b exobolygó pályája a Naprendszerrel összehasonlítva (NASA). 

A Kepler-22b egy Napunkhoz hasonló csillag körül kering, ráadásul a csillag lakhatósági 

zónájában, ahol ha van víz az exobolygón, az tartósan folyékony állapotban maradhat. Ez a 

Földünknél 2,4-szer nagyobb méretű „szuperföld‖ a csillagát 289 naponként kerüli meg 0,85 

CsE távolságban [5].  

 
9. ábra. A Kepler-11 exobolygórendszer. A rajzon láthatjuk, milyen közel kering a népes 

bolygócsalád csillagához (NASA/Tim Pyle). 

A Kepler-11 a Naphoz hasonló csillag, amely körül hat exobolygó található. A tőlünk 2000 

fényévnyire levő Kepler-11-et a Naprendszerrel összehasonlítva elmondhatjuk, hogy a 

Földnél nagyobb tömegű (2MF; 3MF; 7,3MF; 8MF; 2MF; 25MF, ) exobolygói nagyon közel 

keringenek csillagukhoz, szinte mind a Merkúr pályájának megfelelő távolságon belül, így 

azok felszínén igen magas a hőmérséklet (900-400 K). 

EXOBOLYGÓKKAL KAPCSOLATOS ÉRDEKESSÉGEK 

Naprendszerünkben a bolygók közel egy síkban és egy irányban, közel kör alakú pályákon 

keringenek. Az exobolygók között találhatunk nagy pályahajlásút (XO-3b), nagy 

excentricitásút (Kepler-37b), a csillagának forgásával ellenkező irányban keringő, retrográd 

mozgásút (HAT-P-7b). Találtak igen nagy sűrűségűt, például a Kepler-10b-t, amelynek az 

átlagos sűrűsége 8,8 g/cm
3
. Ez az exobolygó igen közel (0,017 CsE) található a Naphoz 

hasonló csillagához, ezért „lávabolygóként‖ is emlegetik. Az egyik legkisebb sűrűségű 

exobolygó a HAT-P-1b, melynek 0,3 g/cm
3
-es sűrűsége a Jupiter sűrűségének kevesebb, mint 

negyede [6]. Az 55 Cancri rendszer 'e' jelű exobolygójának összetétele olyan gazdag szénben, 

és olyan közel kering csillagához, hogy a csillagászok „gyémántbolygónak‖ nevezik. 
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Ismerünk nagyon fiatal (Coku Tau 4), és igen öreg (HIP 11952b,c) exobolygókat. Talán 

mégis a legmeglepőbb az, hogy csillagrendszerekben is találtak exobolygókat. Létezik olyan 

csillagkettős, amelynek egyik tagja körül kering a bolygókísérő (55 Cancri rendszer), és van 

olyan is, ahol a csillagpár mindkét tagját megkerüli (Kepler-47 rendszer). Vannak hármas 

csillagrendszerhez tartozó exobolygók is, például a Gj 667 Cc, amely ráadásul az egyik 

csillag lakhatósági zónájában kering. 

 
10. ábra. Naplemente a Gliese-667 Cc exobolygón. A fantáziarajzon látszik, hogy ebben az 

exobolygó-rendszerben három „Nap‖ is ragyog az égen (ESO/L. Calçada). 

Lehet tovább sorolni az érdekes példákat. Egy négyes csillagrendszer egyik csillagpárja 

körül is fedeztek fel exobolygót (PH1), sőt csillaghalmazban is találtak már ilyeneket. A 

Pr0201 és a Pr0211 két olyan csillag a Méhkas csillaghalmaz ezernyi csillaga közül, amelyek 

körül bolygókísérőt fedeztek fel. Ezek csillagukhoz közeli „forró Jupiterek‖, ahol talán éjjeli 

sötétség sincs a sok közeli csillag fénye miatt. 

 
11. ábra. A Méhkas csillaghalmaz (M44) Stuart Heggie felvételén (NASA). 
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12. ábra. A Pr0201b exobolygó a Méhkas nyílthalmazban. Így képzeli el egy művész a 

csillagos égboltot az óriás gázbolygó körül (NASA/JLP-Caltech). 

A távoli bolygók, bolygórendszerek vizsgálata segít saját planétánk és Naprendszerünk 

megismerésében. A csillagászati és geológiai folyamatok nem emberi léptékűek, 

tanulmányozásuk ezért igen nehéz. Az égbolton viszont különböző korú rendszereket 

figyelhetünk meg, így pontosabb képet alkothatunk a bolygók keletkezéséről, a 

bolygórendszerek fejlődéséről, jövőjéről. Arra a kérdésre még nem tudunk válaszolni, hogy 

egyedül vagyunk-e a Világegyetemben vagy sem, de már tudunk olyan helyekről (csillagok 

lakhatósági zónájában keringő exobolygókról), ahol a feltételek kedvezőek lehetnek az élet 

kialakulásához. 
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A FEKETE VÉNUSZ 

Döményné Ságodi Ibolya
 

Garay János Gimnázium, Szekszárd, sagodi62@freemail.hu, 

az ELTE Fizika Tanítása doktori program hallgatója 

ÖSSZEFOGLALÁS 

2004-ben és 2012-ben is átvonult a Vénusz a Nap előtt. Idén júniusban, a távcső feltalálása 

óta, az emberiség mindössze a nyolcadik alkalommal figyelhette meg a jelenséget. 

Tudományos jelentőségét korábban az adta, hogy a megfigyelési adatok segítségével 

meghatározható volt a Föld - Nap távolság. Középiskolás tanítványaimmal megismertük a 

jelenség történeti hátterét, a Föld - Nap távolság számolási módszereit, a felkészülés után 

pedig megfigyeltük a jelenséget. Az alábbi cikkben ezt a szakköri munkát mutatjuk be. 

BEVEZETÉS 

Az erősen eltérő méretű, egymás körüli pályán keringő égitestek esetén bekövetkezhet, 

hogy a kisebb égitest áthalad a nagyobb előtt. Ezt nevezik átvonulásnak. A Nap és egy bolygó 

esetén az átvonulás létrejöttéhez két feltétel szükséges: a bolygó belső együttállásban legyen 

(ekkor a bolygó a Napot és Földet összekötő egyenes mentén fekszik) és emellett még közel 

is essék a csomóvonalhoz (az a vonal, amelyben a bolygó pályája metszi az ekliptika síkját). 

Mivel a fenti feltételek ritkán teljesülnek, a bolygóátvonulás különleges égi jelenség. 

 
1. ábra. A Föld és a Vénusz pályája és a fekete csepp jelenség. 

Edmond Halley már 1716-ban kifejtette, hogy ha a Föld egymástól távoli pontjairól 

figyeljük meg a Vénusz átvonulását a Nap előtt, akkor az átvonulási húrok látszólagos 

eltolódásából a Föld - Nap távolság (a Csillagászati Egység) kiszámítható. A Föld különböző 

helyein feljegyezve a bolygó belépésének időpontját a napkorong elé, illetve kilépésének 

időpontját a napkorong elől, az időadatokból és a mérési pontok távolságából a parallaxis 

elméletét felhasználva, meghatározhatjuk a Föld - Nap távolságot. A csillagászati egységet 

alapegységnek tekintve meghatározható a Naprendszer más objektumainak illetve a közelebbi 

csillagoknak a Földtől vett távolsága is. Ezután természetesen a naprendszerbeli égitestek és a 

közeli csillagok egymástól mért távolsága is meghatározható. A mérés elvégzéséhez szükség 

van a megfigyelők pontos földrajzi koordinátáira, mivel az átvonulás eltérő földrajzi helyekről 

másképpen látszik. 

TÖRTÉNETI HÁTTÉR 

Az idők folyamán egyetlen csillagászati esemény kapcsán sem indítottak annyi expedíciót, 

mint a Vénusz átvonulások megfigyelésére, hiszen a jelenség egy-egy földrajzi helyről 
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gyakran csak részlegesen figyelhető meg, a pontos számítások miatt pedig lényeges, hogy az 

elejétől a végéig nyomon követhető legyen. 

A Vénusz átvonulások aránylag ritkák, az egymást követő átvonulások közötti időtartamok 

sora a következő: …8 év – 121,5 év – 8 év – 105,5 év – 8 év… Ha a két egymást követő 

átvonulás között 8 év telik el, ikerátvonulásról beszélünk. A távcső megalkotása óta az első 

két átvonulás 1631-ben és 1639-ben történt, amikor még a távcsövek minősége és az égi 

mechanikai számítások is kezdetlegesebb szinten voltak, mint jó száz évvel később az 1761-

ben és 1769-ben bekövetkező ikerátvonulás idején. 

Az 1761-es átvonulás keserves csalódást okozott, mert nagyon tág határok között mozgott 

az észlelési adatokból számolt parallaxis értéke: 8,5‖–10,5‖. A parallaxis bizonytalanságát az 

okozta, hogy abban az időben sem a Vénusz pályáját, sem a megfigyelési helyek földrajzi 

koordinátáit nem ismerték kellő pontossággal, és a megfigyeléseknél más nem várt hibák is 

jelentkeztek. Egyik legsúlyosabb problémát a fekete csepp jelenség okozta (1. ábra). Ez a 

tünemény akkor lép fel, amikor a Vénusz korongja belülről érinti a Nap korongját. Ilyenkor a 

napperem és a Vénusz között rövid, fekete híd jelenik meg, ami megnehezíti kontaktusok 

pillanatának pontos megállapítását. További hibaforrás vált azonosíthatóvá a Vénusz 

légkörének felfedezésével. A légkör a bolygókorongot övező fénylő gyűrű alakjában jelent 

meg, és ez nehezítette az időpontok pontos megállapítását. Ezek után nagy érdeklődés előzte 

meg az 1769-es átvonulást. A csillagászok már idejekorán előre jelezték az átvonulás 

lefolyását. Hell Miksa, a bécsi egyetemi obszervatórium igazgatója azonban az 1761-es 

adatok alapján újraszámolta az 1769-es átvonulás időpontjait. Erről szóló tanulmánya, 

amelyben részletesen leírta az jelenséggel kapcsolatos tudnivalókat és teendőket, az általa 

szerkesztett 1764. évi Csillagászati Almanachban jelent meg. A cikk nagy érdeklődést váltott 

ki szakmai körökben, ennek alapján hívta meg Hell Miksát a dán uralkodó a vardöi expedíció 

élére. Kivételes szerencsével meg tudták figyelni a jelenséget. De sikerrel járt a Hudson-

öbölnél, Kaliforniában és Tahiti szigetén (Cook kapitány által vezetett) expedíció is. Ez 

utóbbi méréseket egybevetve számította ki Hell Miksa a napparallaxis szögét. Erről írt 

tanulmánya, amely 1772-ben jelent meg Bécsben, nagy vitákat kavart. A Hell által számított 

érték: 8,7‖. 

A XIX. század két átvonulásának megfigyelésére újabb eszközök alkalmazása vált 

lehetővé: a távcsövek általános optikai teljesítményének javulása mellett megjelent a 

fényképezés módszere. A korszerűbb eszközök alkalmazása mellett célul tűzték ki a 

napparallaxis ezrelék pontossággal való meghatározását. Az 1874-es német expedíciók 

egyikén (Kerguelen-szigetek) a magyar Weinek László vezette a fotográfiai csoportot. 

Sikerült a teljes átvonulást megfigyelni, összesen 61 lemezfelvétel készült, ami abban a 

korban nagy technikai teljesítménynek számított. A felvételek kiértékelésének tanulsága 

mégis az volt, hogy a fényképezés alkalmazása sem tette pontosabbá a parallaxis értékét. 1881 

októberében nemzetközi konferencián vitatták meg a következő átvonulással kapcsolatos 

kérdéseket és egységes észlelési normákat dolgoztak ki. Mégis, 1882-ben kevesebb expedíciót 

indítottak az átvonulás megfigyelésére, mert az előző átvonulás bizonytalan eredményei 

megrendítették a bizalmat az alkalmazott módszerek hatékonyságában. 

A mostani ikerátvonulások első eseménye 2004. június 8-án történt. Akkor a jelenség teljes 

egészében megfigyelhető volt, a belépéstől a kilépésig. Magyarországon komoly 

szervezettséggel, sok eredményes megfigyelés történt, a derült idő is elősegítette ezt. Az 

észlelt adatokból meghatározták a csillagászati egységet is, bár az űrtechnika korában ennek 

már nem tudományos, hanem inkább tudománytörténeti és pedagógiai értéke volt. A mostani 

átvonulásnak az utolsó kétórányi része esett napfelkelte utánra, így tanulóimmal csak ezt a 
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részletet figyelhettük meg. Ők a 2004-es átvonuláskor még kisgyermekek voltak, így azt nem 

láthatták. 

AZ ÁTVONULÁS GEOMETRIÁJA 

A Vénusz átvonulás megfigyelése, az átvonulás furcsa, nem egyenletes időközönkénti 

bekövetkezése mindig felkelti a tanulók érdeklődését és alkalmat ad arra, hogy néhány 

csillagászati tényt elmondjunk és egyszerű geometriával, ha közelítőleg is, de értelmezzük az 

átvonulás periodicitását. A gondolatmenet a [7] honlapon találhatót követi. A leírásban 

igyekszünk minél kevesebb csillagászati szakszót használni, mert a túlságosan sok új fogalom 

nehezítheti a megértést. 

A Vénusz és a Föld is a Nap körül kering, mindkét bolygó pályája körnek tekinthető. A 

Vénusz átvonulás jelensége azért következhet be, mert a Vénusz pályasugara kisebb, mint a 

Földé. A Vénusz Nap körüli keringésének ideje 224,6987, a Földé 365,25 nap. Tudjuk 

továbbá, hogy a Vénusz pályasíkja 3,4 fokos szöget zár be a Föld pályasíkjával, az 

ekliptikával (1. ábra). Mivel az átvonulás csak akkor következik be és figyelhető meg, ha a 

Föld, a Vénusz és a Nap jó közelítéssel egy egyenesbe esik, a pályasíkok dőlése miatt ez az 

egyenes csak a pályasíkok metszésvonala lehet. A jelenség időbeli lefolyásának megértéséhez 

vetítsük le a Vénusz pályasíkját az ekliptikára, azaz tekintsük úgy, mintha a két bolygó azonos 

síkban keringene. 

 
2. ábra. A tranzitok periodicitása. [7] 

Kezdjük az időmérést egy valódi átvonulási helyzettől! A Vénusz és a Föld Nap körüli 

keringési idejét egybevetve megállapítható, hogy jó közelítéssel 1,6 földi év elteltével a 

Vénusz éppen eggyel többször, azaz 2,6-szor kerüli meg a Napot, vagyis ha a bolygók azonos 

síkban mozognának, akkor újabb átvonulás következne be. Ezután az átvonulások 1,6 

évenként követnék egymást és nyolc év után újra a kiinduló helyzet ismétlődne. Eközben a 

Vénusz éppen tizenháromszor - azaz 5-tel többször, mint a Föld - kerülné meg a Napot. A 

2. ábra ezeket a helyzeteket, és a következő nyolc évben bekövetkező együttállásokat mutatja 

a 2004-2012 és 2012-2020 időszak megfelelő dátumainak bejelölésével. Látható, hogy a 

nyolc évenkénti ismétlődés csak közelítőleg teljesül. Ez érthető, hiszen az 1,6 évenkénti 

együttállás is csak igen jó közelítés, mert 8 földi év 22 órával hosszabb, mint 13 Vénusz év.  
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A 22 órányi eltérés azonban még éppen olyan helyzetet eredményez, hogy a Vénusz a 

napkorong előtt halad el. Újabb nyolc év múlva azonban a Földről nézve a Vénusz már a 

napkorong felett halad el. A mozgás geometriájának elképzelése nehéz feladat elé állít 

bennünket és a diákokat is. Sokat segít, ha a magyarázat mellett a mozgás szimulációjának 

bemutatásával is segítjük a tanulókat. Az interneten található kitűnő szimulációk egyike a [9] 

weblapon található. 

A továbbiakban a vetületi képen az együttállások a bolygók keringési irányával ellentétes 

irányban tolódnak el, és 105,5 év elteltével a Föld, Vénusz Nap égitest hármas ismét jó 

közelítéssel a Vénusz és a Föld pályasíkjának metszésvonalába kerül, s a Vénusz átvonulása 

észlelhetővé válik, a nyolc évvel később bekövetkező átvonulással együtt. Ez azonban éppen 

a földpálya ellentétes oldalán következik be. Hasonló érvelést alkalmazva adódik, hogy újabb 

121,5 év múlva valóban megismétlődik a kiinduló átvonulásnak megfelelő helyzet. 

A CSILLAGÁSZATI EGYSÉG MEGHATÁROZÁSA 

Az alábbiakban leírt módszer véleményünk szerint a lehetséges legegyszerűbb a 

Csillagászati Egység kiszámítására a Vénusz észlelése alapján. A cél az, hogy a diákok 

megértsék az alapgondolatot. Több egyszerűsítést teszünk, hogy a szükséges háttértudás 

minimális lehessen. Nem használunk sem trigonometriát, sem a parallaxisfogalmat. 

Hasonlóságból adódó geometriai összefüggések mellett csak Kepler harmadik törvényére lesz 

szükségünk. 

Emlékeztetünk, hogy a Nap a Föld körüli látszólagos mozgása során „a‖ sugarú kört ír le, 

ahol „a‖ a Föld-Nap távolság (Csillagászati Egység). A Nap szögátmérője kb. 0,5 fok (melyet 

a diákok könnyen megmérnek) és Nap által leírt teljes kör 360 fok. A Nap valódi átmérőjét D-

vel jelölve felírhatjuk a következő arányosságot:
360

aπ2
=

0,5

D 
, amiből a Csillagászati 

Egység a Nap átmérőjével kifejezve: 

 
π

D
=a

360
 (1) 

A Nap D  átmérője a Vénusz átvonulásából határozható meg. Vizsgáljuk a Föld, a Nap és a 

Vénusz helyzetét az átvonulás alatt, és figyeljük a Vénusz átvonulását a Föld felszínének két 

különböző, A és B pontjáról. A számítások egyszerűsítésére tegyük fel, hogy A és B 

ugyanazon a hosszúsági körön (meridiánon) helyezkedik el (3. ábra). 

  

3. ábra. Balra: A Vénusz átvonulás sematikus képe. Jobbra: A sematikus kép kiemelt részlete. 

[10]  

Az 3. ábra ABV és A'B'V háromszöge hasonló, így: 

 
d

da
=

AB

BA ''
 (2) 
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Az a-d és a távolság jó közelítéssel megegyezik a Vénusz és a Föld pályasugarával, tehát 

arányuk Kepler harmadik törvényéből meghatározható: 

23

















 

F

V

T

T

d

da
, ahol TV és TF 

rendre a Vénusz és a Föld keringési ideje. Behelyettesítve a kapott értéket a (2) 

összefüggésbe: A′B′ = 2,61. Az AB a földfelszíni távolság ismert, tehát a Nap felszínén lévő 

A' és B' pontok távolsága is kiszámítható. 

A Nap valódi átmérőjének kiszámításához a Föld két különböző helyén végzett méréseket 

használjuk. Készítsünk ábrát (4. ábra) és jelöljük be a Napkorong képén az M és N pontokat, 

melyek a Vénusz pozícióját jelzik a földi A és B pontból nézve (3. ábra). 

C

M

N

 
4. ábra. A két különböző földrajzi helyen megfigyelt pozíciók egyesített ábrája. 

Ezután az ábrán mérjük meg a Nap Δ átmérőjét (mely a valóságban D-nek felel meg) és az 

MN távolságot (mely a valóságban A'B'). Felírhatjuk a következő arányt: 
d

D
=

MN

BA ''
. Innen a 

Nap átmérője:
MN

ΔAB
=D

2,61
. Behelyettesítve a D értékét az (1) kifejezésbe, a Nap-Föld 

távolságra 

 
MNπ

ΔAB,
=a



6939
 (3) 

adódik. (Megjegyezzük, hogy AB nem a Föld felszínén mért távolság, hanem egy egyenes 

vonal azon a korongon, mely a Földnek a Nap-Föld irányra merőleges metszete, amint az a 3. 

ábrán látható.) 

MEGFIGYELÉS SZEKSZÁRDRÓL 

A tanulók kiselőadás formájában ismertették meg egymással a távcső felfedezése óta 

lezajlott hét Vénusz-átvonulást. Ezután a parallaxis ill. Nap-Föld távolság számítási 

módszerei kerültek bemutatásra tanári segítséggel, a szakirodalom alapján.  

Az alapos elméleti felkészülés után következett a gyakorlati munka megszervezése. 

Megkerestük azt a helyszínt, ahonnan a keleti horizontot zavartalanul megfigyelhetjük, és 

közzétettük az MCSE honlapján. Voltak olyan érdeklődők, akik jelezték, hogy az interneten 

keresztül szereztek tudomást a szekszárdi megfigyelési lehetőségről. Plakátokat terveztünk és 

megszerveztük a távcsövek helyszínre szállítását, majd a fagyos hajnalon elvégeztük az 

észlelési munkát.  

A csillagászati egység meghatározása meglehetősen bonyolult feladat, két távoli földrajzi 

helyről végzett megfigyelés adatai kellenének hozzá, ezért számolást nem végeztünk az 

észlelési adatokból. Egyébként is csak a kilépési kontaktusokat láttuk, valamint a sok 

érdeklődő tudományos munkát zavaró hatása miatt a feljegyzett időpontok pontossága sem 

lett kielégítő. 



Környezetfizika 

228 

  
 

5. ábra. A megfigyelő diákok. 

 
 

6. ábra. A Vénusz kilépése. 

Az átvonulásról készült felvételeket egy 127/1200 refraktor primer fókuszában Canon EOS 

1000D fényképezőgéppel készítettük, 1/1000 és 1/2000 közötti expozíciós idővel. 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Köszönetemet szeretném kifejezni témavezetőmnek, dr. Tasnádi Péter egyetemi tanárnak a 
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ÉPÍTSÜNK ŰRSZONDÁT! - FIZIKATANÍTÁS ÉRDEKESEN  

Hudoba György 
Óbudai Egyetem, Alba Regia Egyetemi Központ, Székesfehérvár,  

hudoba.gyorgy@arek.uni-obuda.hu, 

az ELTE Fizika Tanítása doktori program hallgatója 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Egy űrszonda modell építése gyakorlati, tevékenység orientált oktatást tesz lehetővé, mely 

során az építésben részt vevő diákok összehangolt technológiák láncolatán keresztül a 

természetudomány számos területével együttesen találkoznak. A cikk bemutatja az oktatási 

célú kísérleti űrszondamodell építő program szerepét a fizikaoktatásban. 

BEVEZETÉS 

A 20. század hatalmas technikai fejlődést hozott, így korunkat hol atom-, hol űrkorszaknak 

is szokták nevezni. Az eredetileg katonai célra kifejlesztett eszközök és technológiák 

átszivárogtak a civil szférába (pl. számítógép, okostelefon, mikrohullámú sütő, GPS, MRI, 

CAT,…), aminek köszönhetően mindennapi életünk teljesen átformálódott, kényelmesebbé 

vált. 

Az eredmények továbbviteléhez, a fejlődés fenntartásához és megújulásához a lassan 

kiöregedő korosztálytól a fiataloknak fokozatosan át kell venniük a stafétabotot. A 21. 

századba lépve napjainkban viszont azt tapasztaljuk, hogy a korábbi lelkesedés lelohadt, a 

mérnöki és kutatói életpályák iránti érdeklődés vészesen csökken, a fiatalok hátat fordítanak a 

műszaki és a természettudományi szakoknak, amire az elhibázott, folyamatos tantervi 

módosítások még rá is dupláznak. A fent vázolt problémák orvoslására ad egyfajta választ a 

15-től 21 éves korosztály számára meghirdetett kísérleti, gyakorló űrszonda építési program, 

összefoglaló nevén a HUNVEYOR-projekt. 

A KÍSÉRLETI, GYAKORLÓ ŰRSZONDA ÉPÍTŐ PROGRAM ÉS CÉLJAI  

A kísérleti gyakorló űrszonda építési program a HUNVEYOR elnevezést kapta, amely a 

„Hungarian UNiversity SurVEYOR‖ megnevezésből alkotott mozaikszó. Az első két tag 

jelentése magától értetődő, az utolsó tag pedig azt jelzi, hogy mintául az ember Holdra 

szállását előkészítő amerikai SURVEYOR-7 holdkutató robot szolgált.  

Az űrszonda építés alapgondolata az ELTE-n született meg 1997-ben. A programhoz Pécs 

és Szombathely után Székesfehérvár 2001-ben negyedikként csatlakozott, így űrszonda 

modellünk a 4-es indexet kapta. A továbbiakban többnyire a HUNVEYOR-4 kísérleti, 

gyakorló űrszonda építő programra szorítkozunk. 

„A Föld környezetét végleg elhagyó űreszközöket űrszondáknak, vagy bolygóközi 

szondáknak nevezzük. Céljuk a Naprendszer égitestjeinek megközelítése és helyszíni 

vizsgálata, illetve a bolygóközi tér tanulmányozása.‖[1] 

Természetesen senki nem gondolhatja komolyan, hogy a HUNVEYOR-4 elhagyja a 

Földet. Nem is az a célja, mint azt a „gyakorló‖ jelző is mutatja. A HUNVEYOR-4 project 

valódi célja az, hogy a hallgatókat bevonja az Intézetben folyó tudományos kutató és fejlesztő 

munkába, valamint hosszú távon értelmes, hangulatos és vonzó keretet biztosítson, az ún. 

project, TDK és diplomamunkáknak. Célja, hogy a hallgatók gyakorlatot szerezzenek a 

mailto:hudoba.gyorgy@arek.uni-obuda.hu
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mérnöki tervező munkában, szervezésben és kivitelezésben, ismerkedjenek meg a legújabb, 

korszerű technikákkal és technológiákkal, gyakorlatot szerezzenek a "team-munkában". Az 

egyes működő modulokkal ellátott szondával a tanulók kísérleteket, komplex adatgyűjtést, s 

planetáris analóg helyszíneken terepgyakorlatokat végezhetnek. 

Az nem célunk, hogy egy kész, befejezett űrszonda álljon elő. Maga az építés, a mérnöki 

feladatmegoldó tevékenység gyakorlása illetve gyakoroltatása a cél, akár a már meglevő 

egységek esetleges ismételt újratervezése és megépítése révén, követve a műszaki fejlődést, a 

folyamatosan megjelenő újabb és újabb technikákat és technológiákat, nem felejtve el 

mindennek az alapját, a fizikai jelenségek és törvényszerűségek mélyebb megismerését és 

ezen ismeretek megszilárdítását.  

A HUNVEYOR kísérleti, gyakorló űrszonda modell összetett robotikai oktatási eszköz, 

melynek tervezése, építése és használata felvonultatja a különböző anyagokat, eszközöket, 

mérési és informatikai technológiákat. A projekt a tudomány számos területét integrálja, mint 

például a fizikát, elektronikát, számítógépes alkalmazás- és web-programozást, modellezést, 

vagy akár animációk készítését. A szonda laboratóriumi és planetáris analóg terepgyakorlatok 

során végzett tesztelése és használata, mint pl. hőmérséklet, szélsebesség, szélirány, 

besugárzás monitorozása, szálló por mágneses anyag tartalmának vizsgálata, talaj pH mérés, 

… stb. a fizikai környezet jobb megismerését célozza. A valódi, komplex szituációkat, nem 

csupán a laboratóriumi, lecsupaszított, „steril‖ fizikát. 

AZ ŰRSZONDA MODELL STRUKTÚRÁLIS FELÉPÍTÉSE 

A HUNVEYOR-4 egy Internet felől elérhető és azon keresztül kezelhető mérési adatgyűjtő 

robotszonda.  

 
1. ábra. A HUNVEYOR-4 struktúrája. 
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A kezelő a böngészőjével felkapcsolódik az Internetre, és kapcsolatot teremt az ún. „Földi 

Irányító Központ‖-tal, amely az intézmény szerverén fut. Itt kapott helyet a Postgre SQL 

adatbázis is, mivel a szonda erőforrásai korlátozottak. A Földi Irányító Központ egy 

XML/RPC protokollon keresztül lép kapcsolatba magával a HUNVEYOR-4-el, mely egy 

Debian linux operációs rendszer alatt fut. Az XML/RPC protokollt megvalósító programot 

(szervert) mindkét oldalra már a hallgatók írták. A parancs formátuma szabványosított:  

 
2. ábra. Az XML/RPC parancsok szabványosított formája. 

Az ábrán szereplő rövidítések: 

1. ADDR - a kiválasztott egység címe 

2. LG - parancshossz (a DI mezőtől kezdődően) 

3. DI - eszköz azonosító (Device Identifier) 

4. RESP - ha 0, csak hallgató, ha 1, válasz szükséges 

5. CMD - parancskód 

6. DATA - adatmező (az LG mezőben meghatározott hosszon) 

Az űrszondán az EMU-val (Environment Monitoring Unit) jelölt műszercsoport a szonda 

és környezetének fizikai paramétereit mérő eszközök, melyek a szabvány I
2
C műszer 

interfészre vannak felfűzve. Ilyen mérési adatok pl. a hőmérséklet, légnyomás, páratartalom, a 

gázelemző szonda adatai, szélirány és szélsebesség, megvilágítottság és annak spektrális 

összetétele, környezeti zajszint, szálló por mérése, részecske/gamma sugárzás (beütésszám), 

villámdetektor és a három láb végén elhelyezett rezgésmérők adatai. A szondán elhelyezett 

webkamerák felhasználói parancsra körbe forgathatók. A kamerák léptetőmotorjainak, 

valamint egyéb eszközök (pl. LED spektrométer, jelzőfények, .. stb.) vezérlése a párhuzamos 

port bitjeinek segítségével történik. A HUSAR (Hungarian University Surface Analyzer 

Rower) elnevezés egy rádió távirányítású, markoló karral ellátott talajminta gyűjtő kiskocsit 

takar. 

AZ ŰRSZONDA MODELL ÉPÍTÉS SZEREPE A FIZIKAOKTATÁSBAN 

A HUNVEYOR projekt számos lehetőséget nyújt a fizikai ismeretek megszerzésére és 

elmélyítésére. Kezdhetjük rögtön azzal, hogy ha valamilyen mennyiség (hőmérséklet, 

szélsebesség, … stb.) mérésére mérőeszközt kell tervezni, először is alaposan meg kell 

ismerni a mérendő mennyiséget. A konkrét eszköz megépítése során a komplexitásból 

fakadóan elkerülhetetlenül olyan újabb és újabb problémák lépnek fel, melyek megoldása 

további fizikai ismeretek elsajátítását igényli. A következőkben kiragadunk néhányat a szonda 

építőelemei közül, s csupán vázlatszerűen felsorolunk néhány, a fizikával kapcsolatos 

fogalmat vagy jelenséget mellyel a diák ezen építőelem kapcsán szembesül. A mérőeszközök 

egy részét a diákok készítették, más esetben vásárolt szenzort vagy kész eszközt illesztettek a 

rendszerbe. A fizikával való találkozás ilyen esetekben az egyes mérőeszközök bemérése, 

hitelesítése, kalibrálása során, valamint a fentiekben felsorolt eszközök mérési adatainak 

elemzése, kiértékelése révén valósult meg. 

 



Környezetfizika 

232 

A szonda fémváza:  

 

 
3. ábra. A szonda aluminiumból kézült váza. 

Kapcsolódó fizikai fogalmak: erők, vektorok, stabilitás, állásszilárdság, nyomás, húzó-

nyomó, nyíró feszültség, makroszkópikus anyagi állandók, hőtágulás, rezgések 

 „Szélkakas”: 

 
4. ábra A szélirány és szélsebesség mérő egység 

Kapcsolódó fizikai fogalmak: hőmérséklet és mérési módszerei ,légáramlás – lamináris és 

turbulens, szélsebesség és szélirány mérése, légnyomás – tengerszinten és magasságfüggése 

Pascal és Bernoulli törvénye, besugárzás és a sugárzás spektrális összetétele, villámdetektálás, 

elektrosztatika és elektromágnese hullámok 

Webkamera: 

 
5. ábra. A forgatható webkamera. 

Kapcsolódó fizikai fogalmak: optika: geometriai és hullámoptika, leképezés és leképezési 

hibák, a fény detektálása, a fény és anyag kölcsönhatása, a fény kvantumos tulajdonsága 

fotonelmélet, a CCD működési elve 
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LED-spektrométer: 

 
6. ábra. Különböző színű LED-ekből, mint fényforrásokból és egy detektorból álló 

spektrométer. 

Kapcsolódó fizikai fogalmak: az elektromágneses spektrum, az anyagok spektrális 

tulajdonságai, abszorpció, transzmisszió, reflexió, a félvezetők fizikája: a félvezetők 

sávmodellje, elektronok és lyukak, P és N típusú félvezetők, PN-átmenet, elektron-lyuk 

rekombináció, fényemittáló diódák (LED-ek) 
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7. ábra. A LED spekrométerrel felvett néhány, az emberi szem számára egyaránt fehérnek 

látszó anyag spektruma.  

Részecskesugárzás detektor: 

 
8. ábra. Az I

2
C buszra illesztett, kereskedelmi forgalomban vásárolt sugárzásdetektor. 

Kapcsolódó fizikai fogalmak: elektromágneses és részecske sugárzás, kozmikus sugárzás, 

radioaktivitás, bomlástörvény, felezési idő, radioaktív kormeghatározás, elemi részecskék és 

kutatásuk (CERN), sugárvédelem 
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Egyebek (terepi és űrbéli működés feltételei): 

 
9. ábra. A Hunveyor-4 tart a célja felé (fantáziakép). 

Kapcsolódó fizikai fogalmak: energiaellátás és energiagazdálkodás: egy feszültségről 

(12V) való működés, feszültségforrás: akkumulátor/napelem, hűtés, hődisszipáció, mozgó 

alkatrészek nélküli megvalósítás, rázásállóság, hordozhatóság, távirányítás, rádiós 

kommunikáció, mérések: adatgyűjtés és adattovábbítás, mérési hibák, hibaszámítás, 

statisztikák, mérési eredmények kiértékelése 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Már a fenti vázlatos felsorolásból is nyilvánvaló, hogy a HUNVEYOR gyakorló űrszonda 

modell rendszer számos olyan természettudományos kutatási és műszerépítési területet 

összekapcsol, amelyek külön-külön nem rendelkeznek olyan vonzerővel, mint az egységes 

egésszé megépített robot-együttes. A HUNVEYOR összehangolt technológiák láncolata, 

szövete. Hosszú távon lehetővé teszi a természettudományok, mindenek előtt a fizika, az 

elektronika, a számítástechnika és a robottechnika együttes oktatását és kutatási területekkel 

való összehangolását. 

A HUNVEYOR gyakorló űrszonda modell építése egy új, gyakorlati, tevékenységorientált 

oktatási és tantárgypedagógiai formát kínál fel a környezettudomány-/fizika-

/földtudományok-/matematika-/informatika-/elektronika oktatására. A gyakorló űrszonda 

modellen végzett munka rendszerszemléletre nevel, ugyanakkor mások munkájára való 

építésre, mások munkájának megbecsülésére, kooperatív munkamódszerekre is ösztönöz. A 

bemutatott oktatási forma további előnye, hogy a munkavégzés a projekt vezető (tanár) és 

diák közötti egyenrangú partneri kapcsolat formájában valósul meg, felszabadítva ezzel a diák 

alkotó fantáziáját és munkakedvét, a gúzsba kötő alá/fölérendeltségi viszonyból fakadó 

állandó feszültség alól. 

Összefoglalásként elmondható, hogy a HUNVEYOR projekt már több mint tíz éve 

sikeresen folyik, az űrszondát a projektvezető útmutatása és aktív segítsége mellett, teljesen a 

diákok építik. A HUNVEYOR-4 építése során eddig 12 diplomamunka készült, az egyes 

megoldások konkrét részletei ezekben olvashatók. 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

A konferencián való részvételt a „TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0030 – Önálló lépések a 

tudomány területén‖ c. pályázat támogatása tette lehetővé. 

IRODALOMJEGYZÉK 

1. SH atlasz, Űrtan, 13. o., szerkesztők: Almár I.-Both E.-Horváth A.-Szabó Gy.,   

Springer Hungarica, Bp. 1966. ISBN 963 845582 9 
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KÖRNYEZETFIZIKA TANÍTÁSA A KÖZÉPISKOLÁBAN 

Gulyás Krisztina 
Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Iskola, Göd, dinexfilm@gmail.com 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A fizika tantárgy célja, hogy megismertesse a diákokkal a természet működésének 

legalapvetőbb, a tudomány által feltárt törvényszerűségeit. Olyan ismeretek megszerzésére 

ösztönözzük tanulóinkat, amelyekkel egész életpályájukon hozzájárulhatnak a társadalom és a 

természeti környezet összhangjának fenntartásához. A bemutatásra kerülő fizikaórák célja 

ennek az ismeretanyagnak és gondolkodásmódnak az átadása. 

BEVEZETÉS 

A négy évfolyamos tehetséggondozó gimnáziumok – az emelt óraszámból következően – 

lehetőséget adnak arra, hogy a különböző általános iskolákból érkező tanulók tudását 

egységes szintre hozzák és ezt követően megfelelő fizikaképzésben részesüljenek, felkészülve 

a továbbtanulásra. 

A kerettanterv több helyen is lehetővé teszi a környezetfizika oktatását a fizika tantárgyon 

belül. Ez különösen igaz az emelt óraszámban tanító gimnáziumok 11–12. évfolyamára. Az 

ottani tankönyv például a 12. évfolyamon 11 órát biztosít erre a célra. 

A KÖRNYEZETFIZIKA, MINT TEMATIKAI EGYSÉG NEVELÉSI, FEJLESZTÉSI 

CÉLJA  

Emelt szinten a 12. évfolyam anyaga a magfizika témakörével kezdődik, ami magában 

foglalja a nukleáris technika kérdéskörét és az alkalmazás kockázatait is. Ezt követi a 

„Csillagászat és az asztrofizika‖ fejezet, amely a klasszikus csillagászati ismeretek 

rendszerezése után a magfizikához jól kapcsolódó csillagszerkezeti és kozmológiai 

kérdésekkel folytatódik. 

A Környezetfizika (órakeret: 6 óra) és a Fizika és társadalom (órakeret: 5 óra) témakör a 

fizika mai legfontosabb gyakorlati alkalmazásait tárgyalja, ezzel egységes képbe foglalja 

(szintetizálja) a korábbiakban elhangzott általános (néhány hallgatónak kicsit talán „túl 

száraznak‖ tűnő) kérdéseket. 

A tanév e szakaszában már az érettségire készítjük fel a 12. évfolyamos diákjainkat, 

akiknek így a korábbinál célirányosabb, intenzívebb órákat kell tartanunk. A 12. évfolyamban 

biztosított plusz órakeret terhére szervezett kiscsoportos foglalkozásokkal, reményeink 

szerint, alkalmassá válnak diákjaink, hogy emelt szinten érettségizzenek, s műszaki, orvosi 

vagy kutatói pályára jelentkezzenek.  

A KÖRNYEZETFIZIKA TEMATIKUS EGYSÉG BEMUTATÁSA 

A következőben a Környezetfizika tematikai egységre (6 tanóra) tett javaslatot ismertetem 

(1. táblázat). Ez a természettudományos ismereteket helyezi előtérbe. A másik 

környezetfizikai témakörrel (Fizika és társadalom, órakeret: 5 óra), ami a tudományterületek 

közötti kapcsolatok megismerésére helyezi a hangsúlyt, itt nem foglalkozunk. A 

környezetfizikai tematika már kétszer oktatásra került. Ennek tapasztalatait tartalmazza a 

cikk. 
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1. táblázat. Tanterv javaslat a Környezetfizika tematikai egység (6 tanóra) feldolgozásához. 

   

 

Környezetfizika  Órakeret 6 óra 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

A Föld különleges 

adottságai a 

Naprendszerben az élet 

számára. 
Probléma: a „Gaia-

modell‖. 

Ismerje a tanuló a Földnek az élet 

szempontjából alapvetően fontos 

környezetfizikai adottságait: a 

napsugárzás hatásait, a légköri 

üvegházhatást, az ózonréteg 

szerepét és a Föld mágneses 

terének védő hatását a világűrből 

érkező nagy energiájú töltött 

részecskékkel szemben. Tudja a 

fizikai környezet és a bioszféra 

bonyolult kölcsönhatásait, 

önszabályzó folyamatait.  

Földrajz: bioszféra, légkör, éghajlat, 

üvegházhatás; bányaművelés, ipari termelés, 

környezet átalakítás; energiahordozók: 

fosszilis, megújulók (nap, víz, szél). [1] 

Kémia: a környezetszennyezés fajtái, okai és 

csökkentésük módja, környezetterhelő és 

környezetkímélő technológiák. fosszilis és 

alternatív energiahordozók kémiai 

vonatkozása. [2] 

Az emberi tevékenység 

hatása a Föld felszínére 

és légkörére: 
A természeti kép 

átalakulása, 

környezetszennyezés, 

erózió. 

Ismerje az emberi tevékenységből 

adódó veszélyeket a környezetre, 

benne a bioszférára.  

Az időjárást befolyásoló 

folyamatok, a globális 

klímaváltozás kérdése. 

Ismerje a globális felmelegedés 

veszélyére vonatkozó elméleteket 

és kutatási eredményeit (Milyen 

változások várhatók a Kárpát-

medence éghajlatában a XXI. 

században?) 

Energiagondok, 

környezetbarát 

energiaforrások. 
A fosszilis 

energiahordozók gyors 

elhasználása és környezeti 

hatásai. A megújuló 

energia (nap, víz, szél) 

felhasználási lehetőségei, 

korlátai. [3] 
Az atomenergia és 

kockázatai. 

Tudja, hogy a Nap a Föld 

meghatározó energiaforrása: 

a fosszilis és a megújuló 

energiahordozók döntő része a 

Nap sugárzásának köszönhető.  

 

Nehézséget okozott a hallgatóknak a máshol tanult ismeretanyag felhasználása a 

környezeti folyamatok magyarázatában. 

A KÖRNYEZETFIZIKA OKTATÁSA EGY ÉRETTSÉGI TÉTEL 

FELDOLGOZÁSÁBAN 

A következőkben a környezetfizika tématerület egy óráját mutatom be, amelynek célja egy 

érettségi tétel feldolgozása. A metodika emelt szintű fizikaoktatásban részvevő 12. 

évfolyamosoknak készült.  
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Az érettségi tétel címe: A magenergia felszabadítása. Az atomerőművek 

villamosenergia-termelése. [4] 

A tétel két tematikus egységet tartalmaz. Elsőként az atomerőművek villamosenergia 

termelését tekintjük át az órán. Itt foglalkozunk a klasszikus atomfizikai ismeretanyaggal. A 

második nagy terület az atomerőművek biztonsága és a környezetkockázat, ami a fizikai 

alapokra támaszkodva már egy szélesebb tudományterületi és társadalmi kitekintést ad. 

Nézzük a két témakört! 

Az atomerőművek villamosenergia-termelése 

A témakör kiválóan alkalmas arra, hogy a diákok önállóan, egymást segítve tegyenek szert 

új ismeretekre. Az ismeretanyag nagy része már a birtokukban van, de rendszerezni kell 

azokat. Az itt használt fizikai fogalmak (pl. atomenergia, maghasadás, primer és szekunder 

kör, hűtőrendszer) ismertek, gyakran találkozunk velük a mindennapi életben, de épp ezért 

szükség van a pontos definíciókra. A tanulás során a diákok számos képessége, készsége 

fejleszthető (pl. fogalomalkotás, rendszerezés, fogalmak, jelenségek összekapcsolása).  

Az órán – szándékom szerint – nemcsak fizikai ismereteik bővülnek, hanem társadalmi, 

környezetvédelmi és gazdasági kérdésekkel, problémákkal is találkozhatnak. A második 

tématerület: 

Az atomerőművek energiatermelése, biztonsága és környezeti hatása.  

Ezt a témakört az előző órán kiosztott cikkek alapján csoportmunkában dolgozzák fel. A 

feldolgozáshoz és a cikkek rövid bemutatásához az előre elkészített kérdéseket is megkapnak 

a hallgatók. 

A következőkben az óravázlattal ismerkedünk meg!  

Célkitűzések: 

• energiaátalakítási folyamatokkal való megismerkedés, 

• a villamos energia előállításának módjai, 

• a környezetre gyakorolt hatása. 

Alkalmazott módszerek: 

• frontális osztálymunka, 

• egyéni és csoport munka. 

Az osztály létszáma 16 fő, így optimális kiscsoportos foglalkozásra. A diákok 4–4 fős 

csoportokat alkotnak, s minden csoport 2–2 kérdést dolgoz fel önállóan. Ehhez különböző 

segédletek állnak rendelkezésükre, ami jelenti a Fizika tankönyvet (256–259. oldal a Fizika 

11–12 könyvből [4]), ábraanyagot és rövid szakmai cikkeket, amiket az eddigi tapasztalatom 

alapján, jobb az előző órán kiosztani a feldolgozásra váró kérdésekkel együtt. Ez megfelelő 

időt és felkészültséget biztosít a csoportmunka számára. A javasolt óraterv már ennek 

figyelembe vételével készült (2. táblázat). A csoportmunka időkerete 25 perc.  

2. táblázat. Óraterv a „A magenergia felszabadítása. Az atomerőművek villamosenergia-

termelés‖ című érettségi tétel feldolgozásához. Fizika 12. osztály. 

Időkeret Az óra lépései Az óra célja Segédeszközök Munkaforma 



Környezetfizika 

238 

17’ Az előző órán 

tanultak 

összegzése, az 

energiaforrások 

ismertetése.  

A korábbi ismeretek, 

fogalmak, törvények 

felelevenítése. 

Ráhangolódás a 

témakörre,  

az előző óra 

felelevenítése, 

rendszerezés, 

lejegyzés 

tankönyv, füzet, 

jegyzet, 

táblai rajz  

frontális és egyéni 

5’ A tanulók feladata, 

hogy az elmúlt órán 

kiosztásra került (2–

2) ismeretterjesztő 

cikk alapján 

véglegesítsék a 

kiselőadást, 

megbeszéljék a 

válaszokat az előre 

megadott 

kérdésekre. 

lényegkiemelés  Egyéni, illetve 

csoportmunka 

4*4’ Minden csoportból 

egy-egy hallgató 

beszámol a 

többieknek úgy, 

hogy legyen idő 

néhány rövid 

kérdésre is.  

kommunikációs 

készség javítása 
 Csoportmunka 

5’ Tanári kiegészítés 

az elhangzottakhoz.  

 

A megszerzett 

ismeretek pontosítása, 

megerősítése. 

 tanári, tanulói kérdések 

2’ Az órán 

elhangzottak 

összefoglalása, a 

tanulók munkájának 

értékelése. 

A tanóra zárása, 

értékelése, házi 

feladat feladása. 

tanári közlés Frontális 

A következőkben a kiscsoportos foglalkozások kérdéseit és a kiosztott rövid cikkek közül 

kettő összefoglalóját mutatjuk be, amelyek az általam fontosnak vélt ismeretanyag kiemelését 

segítik. 

Kérdések az érettségi tétel kiscsoportos feldolgozásához:  

Az  atomerőművek energiatermelése, biztonsága és környezeti hatása 

1. Ismertesse az atomerőművek elvi felépítését és működését a mellékelt ábra (vagy 

szimulációs program) alapján (1. ábra). 

 
1. ábra. Az atomerőmű működésének sematikus ábrája. [5] 
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2. Sorolja fel, milyen szempontból tekinthető veszélyesnek az atomerőművek 

működése (2.a. ábra)! 

3. Értékelje a világ nukleáris energiatermelésének megoszlását a kiadott ábra alapján! 

4. Mondjon véleményt a megoszlásról! 

5. Mi a jelentősége a nukleáris eseményskálának? Tekintse át a mellékelt 2.b ábra 

alapján az egyes fokozatokat! 

6. Ismertesse, hogy milyen környezeti hatásai vannak az atomerőművek normálüzemű 

működésének! 

7. Említsen legalább 2–2 példát, hogy milyen előnyei és hátrányai vannak az 

atomerőműveknek a fosszilis tüzelőanyaggal működő hőerőművekkel szemben? 

8. A 2.c ábra alapján értékelje az atomenergiának a villamosenergia-termelésben való 

részesedését az 1983–1999 közötti időszakban és a világ energiafogyasztásának 

várható tendenciáit!    

 
 

2. ábra. a) veszélyforrások (középen), b) a nukleáris eseményskála (baloldal), c) kockázati 

tényezők (jobboldal).[6]  

A kiscsoportos foglalkozások számára kiadott rövid cikkek közül kettő összefoglalóját 

mutatjuk be Az első a megújuló energiaforrásokkal foglalkozik és a 7. kérdés 

megválaszolásához nyújt segítséget, a második cikk az energia fogyasztásáról szól és a 8. 

kérdéshez kapcsolódik. A bemutatásra kerülő cikkeket Bakosné Novák (2006) által 

összeállított tematikából [7] választottam. Igyekeztem megkeresni az eredeti forrást, s a 

diákoknak már egy kibővített anyagot adtam.  

1. cikk. Geotermikus energia [7] 

A geotermikus energia, más néven földhő a magmából ered és a földkéreg közvetíti a 

felszín felé. A hő felszínre jutása az útjába eső kőzetek jellegétől és azok vastagságától függ. 

A Kárpát-medence üledékes eredetű, víztározó porózus kőzetekből áll, amik jó hővezető 

képességűek, hazánk nemzetközi összehasonlításban is jelentős a geotermikus energia 

potenciálja. 

A geotermikus energiák alkalmazását ‖háztáji‖ kivitelben leginkább hőszivattyúk 

használatával lehet megoldani, amelyek képesek a pár fokos vízből meleg vizet előállítani. A 

meleg víz a továbbiakban alkalmazható háztartási meleg víz céljára, épületfűtésre, medencék 

vízmelegítésére, stb. 
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2. cikk: A világ energiafogyasztása [7] 

Miközben a világ energiafogyasztása várhatóan 2040-ig megduplázódik, a fosszilis 

készletek és az atomenergia addigra már csupán az igényeknek kevesebb, mint felét fogja 

tudni fedezni, hiszen a Föld olaj, szén és uránkészletei kimerülőben vannak. A legfrissebb 

magyar stratégia nyilvánosságra került része, még 2030-ban is a megújulók 10%-nál kisebb 

részesedésével számol, ami a nemzetközi prognózisokat is figyelembe véve, borítékolhatóan 

nem lesz elegendő. Az EU polgárok mintegy 80%-a támogatja a megújuló energiaforrások 

használatát, a drága olaj-és gázimport helyett. 

Lásd még a http://www.kzs.hu/nap/hungarian/b_napjaink_vilagenergiafogy.htm weboldalt 

is. 

A diákok a cikkek feldolgozása után elmondhatják az olvasott ismereteket és kifejthetik 

saját véleményüket. Az ilyen típusú órákat nagyon szeretik, mert az adott óra anyagát nem 

egy előírt tankönyv alapján dolgozzák fel, hanem kitekintést kapnak különböző álláspontú 

cikkek feldolgozásakor.  

ÖSSZEFOGLALÁS 

A 12. osztályos emelt szintű fizika tananyagban lehetőség van környezetfizikai oktatásai 

egység kialakítására. Erre mutat példát a cikk a gödi két tanítási nyelvű gimnáziumban 

oktatott tematika bemutatásával. Két nagy témakört dolgozunk fel ezek a Környezetfizika 

(órakeret: 6 óra) és a Fizika és társadalom (órakeret: 5 óra). 

Megismerkedtünk a Környezetfizika témakör tantervi ajánlásával, majd egy érettségi tétel 

kidolgozásával foglalkozó óra bemutatásán keresztül a kiscsoportos munka fontosságát 

hangsúlyoztuk. A diákok előre kiadott anyagok (cikkek, táblázatok ábrák) és a tananyag 

feldolgozását segítő kérdések alapján tartanak az órán rövid előadásokat, majd tehetnek fel 

kérdéseket.  

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Köszönettel tartozom Weidinger Tamásnak, az ELTE Meteorológiai Tanszék egyetemi 
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SOK KICSI SOKRA MEGY?  

Vörös Alpár István Vita
1
, Sárközi Zsuzsa

2
 

1
 Apáczai Csere János Elméleti Líceum, Kolozsvár, vorosalpar@yahoo.co.uk, 

az ELTE Fizika Tanítása doktori program hallgatója 
2
Babes-Bolyai Tudományegyetem, Fizika Kar, Kolozsvár, zs_sarkozi@yahoo.com 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Megvizsgáljuk, hogy milyen esetekben érdemes / nem érdemes, illetve hogyan lehet viszonylag 

kis mennyiségű mechanikai munkát elekromos energiává alakítani. Az ember által kifejtett 

mechanikai munka elektromos energiává való átalakításának lehetőségeit vesszük számba. 

Sok kicsi sokra megy?... Sajnos nem. Az emberi munkavégzés által termelhető 

energiamennyiség összességében is kis mennyiség. Mégis lokálisan fontos lehet, olyan 

helyeken, ahol nincs elektromos hálózat. Pozitív hozadéka lehet még a fogyasztókra gyakorolt 

nevelő hatása: az, hogy az ember megtapasztalja, hogy milyen fáradságosan tud önerejéből 

elektromos energiát termelni, és az mire elegendő. Elősegítheti az energiafogyasztásunk 

mértékének közvetlen megértését, illetve a tudatos és ésszerű energiafelhasználást. 

BEVEZETÉS 

Napjaink energiaproblémáinak megoldása kapcsán egyre gyakrabban a helyi kis 

energiatermelési módok felé fordítódik a figyelem. Bár sok területen jelennek már meg 

alternatív energiatermelési módok, meggyőződésünk, hogy még számtalan területen 

kihasználatlan energiaforrások vannak. Ilyen például az emberi energia. Felmerült, hogy 

ennek egy kis részét vissza lehetne nyerni és akár az elektromos hálózaton keresztül 

hasznosítani. Ennek érdekében számbavesszük, hogy milyen megoldások voltak/ vannak 

emberi energiával működő berendezésekre és megbecsüljük a kihasználatlan/ kihasználható 

energiamennyiséget. 

EMBERI ENERGIA RÉGEN  

A puszta kézzel kifejtett munkát az ember mindig is különböző áttételeken keresztül 

próbálta úgy átalakítani, hogy az igényeinek megfeleljen, például emelők, csigák, prések. 

Ahol folytonos munkavégzésre volt szükség, inkább a lábizom munkáját használták ki, 

esetleg egy lendkerék közbeiktatásával: fazekaskorongok, ferde és egyenesállású 

mókuskerekek meghajtására (malom működtetésére), vagy taposómalmok működtetésére. Ez 

utóbbit az emberek büntetés gyanánt élték meg a XIX. században, ugyanis a szerkezet 

kialakítása olyan volt, hogy folytonos üzemmódot igényelt, amit csak nagy fegyelem mellett 

lehetett megvalósítani, ezért csak a fegyenceket lehetett erre kényszeríteni (1. ábra): 6 fegyenc 

taposta egyszerre a malom lépcsőfokait 30 percig, 5 percet pihent, így 7 fegyenccel biztosítani 

lehetett a folytonosságot, ha 5 percenként mindig egyet felváltott a soron következő társa [1]. 

Ezeket a taposómalmokat víz pumpálására vagy gabonaszemek őrlésére használták.  

A népi eszközök meghajtására nálunk is ismert volt a lábító: emelő, melyet lábbal hajtunk 

oly célból, hogy annak kilengését egyenes vonalú vagy forgó mozgássá valamely géprészre 

átvigyük. Alkalmazást talál gyakran a kézi szövőszékeknél, a rokkáknál, esztergapadoknál, 

köszörűgépeknél stb., általában ott, ahol nagyobb munkamennyiség kifejtéséről nincsen szó. 

Tervezésénél figyelembe kellett venni az embertől kifejthető munkamennyiséget és a láb 

maximális emelkedési magasságát.  
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1. ábra. Taposómalom [2].  

EMBERI ENERGIA NAPJAINKBAN 

A keramikusok ma is szívesen használják a lábbal hajtható korongozóasztalt, sőt egyes 

varrónők is jobban kedvelik a lábbal hajtható varrógépet. Közismert a mechanikus karóra is, 

sőt az a változata is, amelyet nem kell felhúzni, mert a járás közbeni mozgás során „húzódik 

fel‖. Olyan vidékeken, ahol nincs elektromos hálózat (magas hegyvidéken vagy a sivatag 

közepén), érdekes megoldásokat találunk arra, hogy hogyan működtethetnek mégis 

különböző gépeket. Ilyen például a turmixgép, amely akár 6000 fordulatra is képes 

percenként. Guatemalában 1997-ben jött létre egy Maya Pedal elnevezést viselő vállalkozás 

[3], amely bicikliket alakít úgy át, hogy különböző gépek meghajtását biztosítsa: 

bicilicuadora (blender) (2. ábra), bicidesgranadora (kukoricadaráló), bicibomba (pedálos 

vízpumpa), despulpadora (kávé-szemező), bicimacademia (mogyoróhámozó), biciesmeril 

(fémköszörű).  

  
 

2. ábra. Bicilicuadora (blender) Guatemalában [1].  

Hasonló megoldást használtak még néhány évtizede itthon is a biciklis vándorköszörűsök: 

a kerékpárral közlekedtek, majd a meghajtott kereket feltámasztva a pedállal a köszörűt 

hajtották. Természetesen ma is használunk kézi meghajtású fúrógépet, darálót.  

A dinamo-elv alapján ma már át lehet alakítani elktromos energiává is az ember által 

kifejtett mechanikai munkát. Így az olyan vidékeken, ahol nincs elektromos hálózat, lehet 
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működtetni egy televíziókészüléket, laptopot, zseblámpát. Az elmúlt években megjelentek, és 

komoly fényerővel rendelkeznek  a kis kurblival hajtható LED-es kézilámpák is. A 

viszonylag kisfogyasztású „kütyük‖ töltését is meg lehet így oldani [4]. Így például eléggé 

népszerűek a kézzel felhúzható MP3-as lejátszók, hisz nem kell félni, hogy kifogy az elem, 

útközben is könnyedén fel lehet tölteni.  

A piezoelektromos hatás felhasználásával is történtek próbálkozások. Itt két ismertebb 

alkalmazást említenénk: a testbeépíthető pacemaker-töltőt, mint egy igen fontos komfort-

megoldást azoknak a szívbetegeknek a számára, akik így nincsenek egy feszültségforráshoz 

kötve dróttal, és az inkább reklámfogásként kihasznált LED-es, világító talpú sportcipőt. 

 

  
 

3. ábra. ―Zöld‖ konditerem [5].  

Tény az is, hogy manapság az ember izomenergia helyett sok esetben elektromos energiát 

használ fel munkájának elvégzésére a háztartásban is: seprés helyett porszívóz, mosás helyett 

mosógépet használ. Viszont, hogy teste egészségét megőrizze tornázik, konditerembe jár. 

Természetesen felmerült a kérdés, hogy e torna során kifejtett munkát hasznosítani lehetne-e, 

be lehetne-e táplálni az elektromos hálózatba.  

Az első „zöld‖ konditeremben, amelyet 2007-ben indítottak a Floridai Egyetemi 

Campusban [5] az edzőbicikliket alakították át úgy, hogy a tekerésükre fordított munkát 

elektromos energiává alakítsák és tárolják. A gépeken általában digitális kijelző is található, 

amely feltünteti a termelt energiamennyiséget. Az ötlet alapvetően már száz éves, hiszen 1914 

januárjában beszámolnak arról [6], hogy háztartási céllal felhasználható elektromos energia 

termelésére alkalmas szobabiciklit fejlesztettek ki francia feltalálók. Az energia tárolására két 

típusú akkumulátort használtak: egy 12V és 12A-est, illetve egy 12V és 25A-est, amelyek 

feltöltése körülbelül egy órát vett igénybe. Mivel a termelt energiamennyiség csak egy izzó 

működtetésére volt elegendő, az ötlet nem fejlődött tovább. 

Szinte száz évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy megalakulhassanak a „zöld konditermek‖, s 

az egyidejűleg több edzőgépet energiatermelésre használó létesítmények kis teljesítményű 

erőművekként szolgáljanak. Amint azt a 3-as ábra mutatja, az emberek torna közben jól érzik 

magukat, jószántukból, sőt tudatosan – környezettudatosan cselekszenek, amikor a 

testedzésük közben felszabaduló energiát a köz javára fordítják. Megjegyezzük, hogy ez egy 

lényegesen más hozzáállást jelent, mint a taposómalmokban munkára fogott fegyencek 

esetén. A kondigépek közül a folytonos mozgásúakat érdemes átalakítani, mint a bicikli és a 

futószalag. A kar- és hasizom edzésére kialakított gépeket nem, hiszen ezek esetén kevés a 

folytonos mozgás. 
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Ma már Amerika több egyetemi Campus-án működnek ilyen „green gym‖-ek, és eléggé 

népszerűek. Az ötletgazda nagy reményeket fűz ahhoz, hogy ha Amerika minden konditerme, 

amit kb. 30000-re becsül, átállna, akkor ez jelentős mértékű energia volna [5]. Több 

elképzelés is született arra, hogy szabadtéri testedzésre is fel lehetne állítani zöldövezetekben 

olyan futószalagokat (4. ábra), amelyek a megtermelt energiát az elektromos hálózatba 

juttatnák [7]. Ötlet szintjén nagyon sok változata van az emberi energia fehasználásának: a 

gyerekjátszótereken levő hinták (főleg körhinták és libikókák) átalakítása, speciális 

piezolektromos anyagból készült hátizsákok és melltartók, amelyek futás közben töltenek 

akkumulátort, sőt egyesek még a légzés közbeni mozgást vagy a véráram mozgásának 

kiaknázását sem átallják fontolóra venni [1]. 

  
 

4. ábra. Környezettudatos testedzés – futurista kép. Kb. 100 W teljesítményt jelenthet, amikor 

működtetik.  

MI KEVÉS? MI SOK? 

Az emberi szervezet élelem és folyadék által felvett napi energiamennyisége mintegy 2500 

Cal, vagyis 10500 kJ. Ebből az energiából, mintegy 60-75%-ot fordítunk a pihenésünk során 

leadott energiára, 10%-ot a szervezetünk hőmérsékletének megtartására (termogenézis) és 

csak 15-30%-át adjuk le a fizikai munkavégzésünk során [8], így napi aktivitásunk által kb.  

mintegy 3150 kJ energiát adunk le. Ezt 6 órás effektív munkavégzési időre számítva, 

elmondhatjuk, hogy az ember egy kb. 140 W teljesítményű gépnek felel meg. Természetesen, 

ha figyelmbe vesszük, hogy előbbi számításaink szerint napi 18 órát nem történik hasznos 

energialeadás, akkor a napi átlagos teljesítményünk mindössze kb. 36 W. Amennyiben ezt az 

értéket összehasonlítjuk egy ember által csak a saját háztartásában felhasznált átlagos 

fogyasztott elektromos teljesítménnyel (kb. 200W), akkor láthatjuk, hogy jelenleg mintegy 

egy nagyságrenddel több energiát fogyasztunk, mint amennyit napi aktivitásunk során 

leadhatunk.  

A zöld konditermekben, ahol természetesen jelentős veszteségek mellett egy emberre 

maximálisan számítsunk tehát 140 W-os átlagos teljesítményt, nem állandó a testedzést végző 

klubtagok száma. Vegyünk egy nagyvárosban egy nagyon népszerű konditermet, tételezzük 

fel, hogy átlagosan 200 klubtag használja a „zöld‖ tornaszereket: ez 28 kW-ot jelent. Mire 

elegendő ez? Mivel a konditermet fűteni, világítani kell, melegvizet biztosítani zuhanyzásra, 
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ez a 28 kW csak a működtetésre felhasznált teljesítmény egy részét fogja fedezni. Viszont 

legalább ezt nem kell külön, más, széndioxidkibocsátással járó erőműben megtermelni. Az 

anyagi vonatkozásairól érdemes Tom Gibson cikkét elolvasni [9], hiszen a hagyományos 

eszközök átalakítására is energiát és pénzt kell fordítani. A pusztán energetikai számításoknál 

a következő egyszerű gondolatmenetet érdemes követni. Hasonlítsuk össze egy atomerőmű 

teljesítményével (kb. 500 MW) azt a teljesítményt, amit Amerika összes konditerme tudna 

nyújtani, ha minden edzőgépe át lenne már alakítva. Ahhoz, hogy könnyebb legyen a számok 

világában eligazodni, vezessük be mi is David JC MacKay nyomán [10] a kWh/nap 

mértékegységet, ami azért áll közelebb a mindennapjainkhoz, mert naponta könnyűszerrel 

leolvashatjuk az elfogyasztott energiát villanyóránkon. Ebben a mértékegységben kifejezve 

egy atomerőmű 500MW x 24h/nap = 12000 MWh/nap teljesítményű. Ha Amerika 30000 

konditermének mindenikében volna 20 átalakított edzőgép, amelyet állandóan használnak, 

napi 10  órán át, az 200x140 Wh/nap/konditerem. Ez összesen 30000x28 kWh/nap = 840 

MWh/nap. Tehát láthatjuk, hogy ez összesen nem érne fel egyetlen atomerőművel (egy 

nagyságrenddel kevesebb). 

Vizsgáljuk meg azt is, hogy mit jelent ez háztartási fogyasztókat tekintve. Legyen az 

átlagos háztartási fogyasztás az egyszerűség kedvéért 10 kWh/nap. Így a 840 MWh/nap azt 

jelenti, hogy 84000 háztartással kevesebbet kellene ellátni ideális esetben. Ez egy nagy szám 

egyetlen város szintjén, viszont egész Amerikát tekintve, a háztartások elenyésző hányada. 

Talán nem árt, ha diákokkal tanórán elvégzünk egy túlzottan optimista, utópisztikus 

számítást is: tételezzük fel, hogy a Föld lakosságának az egyhatoda (mondjuk 1 milliárd 

ember, hiszen a csecsemőket, betegeket, időseket nem vehetjük számításba) naponta 1 órát 

testedzés közben energiát adakozna. 



109 140 Wh/nap =140000 MWh/nap. Ez már 10 

atomerőművel érne fel. Viszont ne feledjük, hogy egy ilyen mértékű, globális infrastruktúra 

kialakítása költségesebb lenne, mint a szóban forgó atomerőművek megépítése (egy 

atomerőmű építési költsége 3-5 milliárd euró). Könnyebben elképzelhető, hogy ez tehát nem 

sok, hanem kevés, ha azt nézzük, hogy a 10 millió magyar ember mindenike adakozná 

naponta 1 órányi testedzés energiáját, akkor a termelt összenergia mindössze egy atomerőmű 

energiatermelésének egy tizedével volna egyenértékű. 

A kerékpárral való elektromos energiatermelést oktatási céllal is kamatoztathatjuk, hiszen 

semmi sem teheti az energiafogyasztásunkat jobban érzékelhetővé, mint az, ha nekünk 

személyesen kell megdolgoznunk a felhasznált energia előállításáért. A diákok számára 

emlékezetes tanórai élményt nyújthat, ha saját energiájukat elektromos energiává alakíthatják 

át. Wisconsin-ban bevezettek „Energia Kerékpár‖ néven egy oktatási eszközt, amelynek célja 

egy új perspektívát nyújtani az energia témakörre. A generátorrá alakított kerékpárra 

rákapcsoltak egy oktatási panót, amelyre több fogyasztó (hagyományos izzó, kompakt 

fénycső, hajszárító, rádió, merülőforraló, stb.) van egy áramkörön keresztül bekötve. A 

diákok kipróbálhatják egyenként működésbe hozni ezen fogyasztókat, illetve egyidőben 

minden fogyasztót is. Így saját verejtékük által érthetik meg az energia fogalmát és válhat 

kézzel tapinthatóvá az egyes fogyasztók által felhasznált energiamennyiség [1]. 

KÖVETKEZTETÉS 

Bár az emberi testedzés melléktermékeként létrejött, elektromos energia formájában tárolt 

munkavégzőképesség összességében is kis mennyiség egy atomerőműben termelt energiához 

képest (kb. 500 MW), de még egy szélerőműben megtermelt energiához képest is (kb. 1,5 

MW), mégis lokálisan fontos lehet, olyan helyeken, ahol nincs más módja az elektromos 

energia előállításának. Sok kicsi sokra megy, de haszna inkább csak egy kis energiaspórolás. 

Pozitív hozadéka főként tehát a fogyasztókra gyakorolt nevelő hatása: elősegíti az 
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energiafogyasztásunk mértékének közvetlen megértését, illetve a tudatos és ésszerű 

energiafelhasználást. 
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FÖLDRAJZ A FIZIKAÓRÁN 

Gróf Andrea 
Karinthy Frigyes Gimnázium, Budapest, grof.andrea.beatrix@gmail.com, 

az ELTE Fizika Tanítása doktori program hallgatója 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A földrajzi jelenségek hátterében levő fizikai folyamatokat a középiskolai földrajzkönyvek 

felületesen tárgyalják. A fogalmak nem világosak, a magyarázatok túl tömörek és gyakran 

hibásak. A mélyebb megértéshez nélkülözhetetlen kvantitatív megfontolások a földrajz-

tananyagban egyáltalán nem szerepelnek. Így a tanulók földrajzi ismereteik jelentős részét 

valójában nem értik. Ezért a fogalmak és törvények ismeretében fizikaórán érdemes 

visszatérni a földrajzból hallottakra, eloszlatni a tévedéseket és elmélyíteni az ismereteket. 

BEVEZETÉS 

Magyarországon a középiskolások egy évig, kilencedikben tanulnak természetföldrajzot, 

amely így túlnyomórészt, sőt, egyes iskolákban teljesen megelőzi a fizika tantárgyat. 

Hat különböző kiadó forgalomban levő középiskolai földrajzkönyveit tanulmányozva arra 

a meggyőződésre jutottam, hogy néha a szerzők maguk sem értik a fizikai jelenségeket, 

amelyekre hivatkoznak. A könyveket az irodalomjegyzék nem tartalmazza, mert a cél nem 

egyes hibák pellengérre állítása, hanem az általánosan hibás szemlélet bemutatása. 

Az alábbi összeállítás ilyen, a földrajzkönyvek által homályosan hagyott jelenségekre és 

lehetséges kvantitatív tárgyalásukra mutat példákat. A kvantitatív összefüggések felállítása és 

alkalmazása még akkor is elősegíti a mélyebb megértést, ha a kvantitatív modell bonyolult 

jelenségek erős leegyszerűsítését vonja maga után. 

ÁRAPÁLY 

Ismeretes, hogy az árapályt a Hold okozza. Adott pillanatban a Föld Holdhoz legközelebbi 

és a legtávolabbi pontján következik be dagály. (A magyarázat egyszerűsítéséhez úgy 

képzelhetjük, hogy a Föld teljes felszínét víz borítja.) A jelenségre vonatkozóan kivétel nélkül 

mindegyik földrajzkönyv ugyanazt a hibás magyarázatot adja, mely szerint a két dagálypúp 

két különböző okra vezethető vissza (1. ábra): a Hold felőli púp oka a Hold vonzása, míg a 

túloldali púpért a Föld–Hold rendszer közös tömegközéppontja körüli keringésből adódó 

centrifugális erő a felelős. (Valószínűleg nemcsak a magyarországi tankönyvekkel van baj, 

hiszen a legkülönfélébb nyelveken írt ismeretterjesztő weboldalak is osztoznak a tévedésben.) 

Ennek a magyarázatnak egyik hibája, hogy a vonzás tényére hivatkozik a vonzás 

távolsággal való csökkenése helyett. A másik hiba a centrifugális erőre való hivatkozás. 

(Minderről részletes és szemléletes elemzést ad [1].) 

 
1. ábra. Ilyen illusztrációkat találunk a földrajzkönyvekben. 
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Sajnos, heti két fizikaórába nem férnek bele a gyorsuló vonatkoztatási rendszerek. Annyit 

azonban minden fizikatanár hangsúlyoz feladatmegoldáskor, hogy egyrészt mindig a testekre 

ható összes erő eredőjét kell tekinteni, másrészt a rendszer viselkedését illető 

következtetéseink (hogy mi történik), nem függhetnek a vonatkoztatási rendszer 

megválasztásától. A centrifugális erő önmagában nem okozhat dagálypúpot, hiszen csak 

akkor van jelen, ha forgó rendszerben írjuk le a mozgást. Ha két púpot észlelünk, akkor 

azonban inerciarendszerben is két púp van.  

Az elsőként hallott magyarázat, még ha hibás is, olyan mélyen bevésődik, hogy nagyon 

nehéz fizikaórán helyrehozni. Hiába magyaráztam el korábban a jelenséget (kvalitatív módon) 

tanítványaimnak, érettségi előtt rákérdezve mégis a földrajzkönyv szavait kaptam vissza: ―A 

Hold felőli púp oka a Hold vonzása, a túloldali púpé a centrifugális erő.‖ A gravitációs erő 

távolsággal való gyengülésére még a heti öt órában fizikát tanuló csoportomban sem 

hivatkozott senki. A mélyebb megértést kvantitatív tárgyalással erősítendő, nekik szólt a 

következő becslés.  

A 2. ábrán R a Föld sugara, d a Hold távolsága, r a Föld–Hold tengelytől φ szögtávolságra 

levő P pont távolsága a Holdtól és d ≈ 60R miatt R<<d, a d és r által bezárt α szög kicsi. A 

Hold által a φ helyen levő egységnyi tömegre kifejtett f gravitációs erő felírható két erő, az 

átlagos f  erő (amely mindenütt ugyanaz, ezért nem okoz deformációt), valamint az átlagtól 

vett ff   eltérés összegeként: Ez utóbbit nevezik általában árkeltő erőnek (2. ábra). 

 
2. ábra. Az árkeltő erő. 

Ha inerciarendszert használunk, akkor f  a centripetális erő (A tengelyforgás most nem 

számít!), amely a Föld pontjainak azonos sugarú körpályákon való keringéséhez szükséges. 

Ha pedig a Föld a közös tömegközépponthoz rögzített forgó rendszerben egyensúlyban van, 

akkor minden pontban ugyanekkora centrifugális erő hat [2]. A deformációért, vagyis azért, 

hogy a vízfelszín a helyi „vízszintes‖ irányhoz (a geoidhoz, lásd alább) képest lejt, mindkét 

tárgyalásban ff   felelős, ennek tangenciális komponensét számoljuk ki φ függvényében. 

Egyensúly esetén ezt az erőt ellensúlyozza a Föld gravitációs erejének lejtőirányú, vagyis a 

vízfelszín irányába eső komponense (3. ábra). A fenti jelölésekkel. a középiskolai 

matematikából ismert trigonometrikus és algebrai összefüggések, valamint kis szögre 

vonatkozó közelítések segítségével az alábbi eredményt kaphatjuk, a felszíni g nehézségi 

gyorsulással (azaz a Földtől származó gravitációs térerősséggel) kifejezve. (g helyfüggésétől 

eltekintünk.) 
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(Gravitációs térerősség helyett potenciál alkalmazása is hasonló eredményre vezet: [3].) A 

zárójelben levő trigonometrikus kifejezés második tagja csak akkor nem hanyagolható el az 

első mellett, amikor φ 90º-hoz közeli, de R<<d miatt az értéke ilyenkor is kicsi. g 

szorzótényezője tehát ott maximális, ahol sin2φ = 1, ekkor az értéke 8,4·10–8. Mivel ez az 

érték kicsi, g szorzótényezője a lejtős vízfelszín meredekségének tekinthető, vagyis a 

legnagyobb meredekség kb. 8,4 cm emelkedést jelent 1000 km távolságon. 
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3. ábra. Erők egyensúlya a lejtős vízfelszínen. 

Az alacsonytól magas vízig terjedő teljes szintkülönbséget megkapjuk, ha az egységnyi 

távolságokra vonatkozó emelkedéseket összegezzük miközben φ értéke 0 és derékszög között 

változik. Ehhez elég annyit tudnunk, hogy a szinuszgörbe alatti terület 0-tól π-ig 2, ebből már 

következik, hogy a szög helyett az x = 0-tól Rπ/2-ig vett távolsággal kifejezve az 

 
R

x
sin210 8,4=y -8   (2) 

függvény alatti terület ennek 8,4·10
–8

·R/2-szerese. Eredményül fél méter körüli értéket 

kapunk. Ez a becslés természetesen hipotetikus, egész Földet beborító óceán szintváltozásaira 

vonatkozik. Az adott partszakaszon ténylegesen megfigyelhető árapály ennél bonyolultabb, 

sok tényezőtől függ. 

A FÖLD ALAKJA 

Mindegyik földrajzkönyv említi, hogy a Föld nem tökéletes gömb, hogy a forgás 

következtében belapult. Szerepel a forgásellipszoiddal való közelítés, és említik a geoid 

alakot is. Egyes esetekben azonban az olvasó azt hiheti, hogy a geoid maga a forgásellipszoid, 

másutt pedig nem világos, hogy a geoid nem azonos a felszín tényleges alakjával. Csak azt 

mondják, hogy a felszín nem követi az ellipszoidot, tehát a Föld geoid alakú. A hat könyv 

közül csak egy hivatkozik a tömegeloszlás egyenetlenségére. (A geoid az igazi 

ekvipotenciális felület, amely mindenütt merőleges a helyi ―függőlegesre‖, amelyet a helyi 

gravitációs és centrifugális gyorsulás határoz meg. Részletesebben lásd [4],[5].) 

Az ellipszoid legnagyobb és legkisebb sugara közti 21 km eltérés sokszorosan nagyobb, 

mint bármilyen apály-dagály különbség. (Természetesen az árapály okozta szintváltozás a 

lapult földhöz képest értendő). A forgás miatti felszín-lejtésre, és abból a teljes 

szintkülönbségre a fentiekkel analóg módon nagyságrendileg helyes becslést kaphatunk. 

Ehhez most – forgó vonatkoztatási rendszert választva – az árkeltő erő helyett az adott helyen 

ható centrifugális erőt kell g-vel összehasonlítani. (A valóság most is bonyolultabb, hiszen az 

óceán mélysége messze nincs 21 km. Az sem baj, hogy g-be a centrifugális erő már bele van 

számítva, hiszen csak nagyságrendi összehasonlításra törekszünk.) 

SZÉLIRÁNY 

A fenti két probléma megközelítése nagyjából ugyanúgy történik inerciarendszerben és 

forgó rendszerben. A fizika-tantervek – feltehetően a diákok összezavarását elkerülendő – 

nem említik a tehetetlenségi erőket, noha egyébként a vonatkoztatási rendszer fontosságára 

nagy hangsúlyt helyeznek. Jól példázza a tantárgyak közötti összhang hiányát, hogy 

ugyanakkor a földrajzórán magától értetődőnek veszik, hogy van centrifugális és Coriolis-erő, 

és fel sem vetik a vonatkoztatási rendszer problémáját. 

A földrajzkönyvek hibás fizikai szemlélete az árapály mellett a Coriolis-erőre való 

hivatkozással tárgyalt jelenségekből világlik ki legjobban. Ilyen az áramló közegek 

viselkedése: a szél és a tengeráramlások. 
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A Coriolis-erőt mindegyik könyv említi, többen azt is, hogy a Föld forgása miatt jön létre, 

és a mozgás irányához képest az északi féltekén jobbra, a délin balra hat. Egyetlen könyv 

kísérli meg a jelenség magyarázatát, egyedüliként említve azt is, hogy az erő nő a földrajzi 

szélességgel. Arról egyik könyv sem szól, hogy arányos a sebesség nagyságával. 

A szélirányokat illetően rengeteg a hibás állítás és magyarázat. A háttérben felfedezhető a 

fizikatanítás kudarca a leendő földrajzkönyv-szerzők esetében. Minden erőfeszítésünk 

ellenére ugyanis tanítványaink jelentős része megmarad az arisztotelészi világképnél: a test 

abban az irányban mozog, amerre az erő hat. Ezt példázza a következő idézet: „A szél 

mozgása a valóságban nem egyenes irányú, azaz a levegő nem pontosan az alacsony 

légnyomású területek irányába mozog, ugyanis ezt a légmozgást több tényező is befolyásolja. 

Ilyen a Föld forgásából származó kitérítőerő, az ugyancsak ebből eredő centrifugális hatás és 

a földfelszín közelében ható súrlódás, amely a magasabb légrétegekben már elhanyagolható. 

A szél a valóságban az említett erők közös eredőjének irányába mozog.” 

A legtöbb tankönyv egyszerűen kijelenti, hogy a levegő mindig a magasabb légnyomású 

hely felől az alacsonyabb légnyomású hely felé áramlik, és ettől az iránytól az eltérítő erő 

hatására kicsit eltér. Egyetlen könyv mondja helyesen, hogy a szél az izobárokkal közel 

párhuzamosan fúj, de magyarázatot nem ad. Pedig magyarázat gyanánt elég lenne körülbelül 

ennyi (4. ábra):  
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4. ábra A szélben mozgó részecskékre ható erők egyensúlya. 

A talajtól távol, ahol a súrlódás elhanyagolható, az egyensúly úgy alakulhat ki, ha a szél az 

izobárokkal párhuzamosan fúj és (az északi féltekén) a széliránytól jobbra van a magas 

nyomás. A felszín közelében az üres nyíllal jelölt szélirány valóban szöget zár be az izobárok-

kal, de ha nem lenne súrlódás, akkor velük párhuzamos lenne. (Részletesebben: lásd [6],[7].) 

A megértés hiányában a nehézségek tovább fokozódnak, amikor a tankönyvek a ciklonok 

és anticiklonok forgásirányát kísérlik meg néhány mondatban elmagyarázni. Ha a tanuló azt 

hiszi, hogy a mozgás az erő irányában történik, majd azt olvassa, hogy a ciklonban a befelé 

haladó levegő a Coriolis-erő hatására kicsit eltérül, és tudja, hogy északon az erő jobb felé 

hat, akkor nem fogja érteni, hogy miért is kanyarodik a levegő a ciklonban balra. 

TENGERÁRAMLÁSOK 

A tengerfelszín alakjához visszatérve: a légköri áramlásokhoz hasonlóan a 

tengeráramlások létrejöttében is szerepet játszik a Coriolis-erő. Ezt a földrajztankönyvek is 

említik, noha részletes magyarázat nélkül. Arról azonban nem szólnak, noha a diák fantáziáját 

általában megragadja, hogy a tengeráramlások is a vízfelszín lejtésével járnak együtt: [8]. (A 

szintkülönbség csekély, kisebb, mint amit a hullámzások okoznak, de műholdas mérésekkel 

kimutatható.) Ezt a szintkülönbséget is megbecsülhetjük. Bár az eredmény forgó 

vonatkoztatási rendszerben könnyebben adódik, ha nem kívánunk tehetetlenségi erőkre 

hivatkozni, az alábbi módon inerciarendszerből is megkapható. 

Az 5. ábra hamisszínes felvételén a széles sötét (narancsszínű) sáv Amerika partjai mellett 

a Golf-áramlás. Mivel a földgömbön 1 fok kb. 110 km távolságnak felel meg, a képről 
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leolvasva az áramlat szélességét 100 km-nek vehetjük. Nagyságrendi következtetésekhez ez 

megfelel, pontosabb becslésnek pedig nincs értelme, hiszen nincs éles széle az áramlatnak. A 

vízfelszín-lejtés becsléséhez tekintsük a képen fehér nyíllal megjelölt területet, ahol Florida 

partjai előtt észak felé áramlik a tenger. Itt a földrajzi szélesség φ = 30º. Az áramlás v sebes-

sége m/s nagyságrendű. 

Az inerciarendszerben a víz sebessége nem állandó. A lejtés becsléséhez a vízrészecske 

gyorsulását kell meghatároznunk: Gondoljunk arra a jól ismert kísérletre, ahol a laboratóriumi 

asztalon gyorsulva mozgatott vizeskádban kialakul a ferde felszín. 

http://oceanmotion.org/images/gatheringdata/modern-gulf-sst.jpg
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5. ábra. Hamisszínes felvétel a tengervíz hőmérsékletéről 

(http://oceanmotion.org/images/gatheringdata/modern-gulf-sst.jpg). 

Egy vízrészecske sebességvektora a földfelszín u kerületisebesség-vektorából és a 

felszínhez képesti áramlási sebesség v vektorából áll össze. Mindkét vektorkomponens 

változik, tekintsük őket külön-külön. A v relatív sebességet (6/a ábra) bontsuk forgástengely-

irányú és arra merőleges összetevőkre. Csak az utóbbi (v’) változik, mivel iránya változik. 

(Kiemelve a 6/a ábra jobb felső sarkában.) A változás nyugati irányú:  

       ΩΔtsinv=Δv   ,sinv='v='v 21  . (3),(4) 

Ω a Föld forgásának szögsebessége, értéke 2π per nap, azaz 7,3 × 10
–5

/s. A gyorsulás ebből 

 sinvΩ=a (a) . (5) 
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6. ábra. Egy vízrészecske sebességvektorának megváltozása. 

Az u kerületi sebesség (6/b ábra) keletre mutat és nagysága észak felé haladva csökken, a 

változás tehát szintén nyugati irányú: 
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  (6) 

http://oceanmotion.org/images/gatheringdata/modern-gulf-sst.jpg
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 sinvΩ=a (b)   (7) 

A két gyorsuláskomponenst összeadva kapjuk a vízrészecske eredő gyorsulását az inercia-

rendszerhez képest. Ezt a gyorsulást a felszín lejtése teszi lehetővé, az asztalon gyorsulva 

mozgatott kádhoz hasonlóan. Mivel a lejtő kényszererejének vízszintes komponense gyorsít, 

míg a függőleges a gravitációt ellensúlyozza, a gyorsulás értékét g-vel osztva kapjuk a felszín 

meredekségét (7. ábra):  

 sin2vsinsin  Ω=vΩ+vΩ=a  (8) 

 56
5

10107,3
10

1sin30107,32sin2 




=

°
=

g

vΩ
=

g

a 
 (9) 

Ny 100 km K
1 m

Ny K
D

Éα

v
a ≈ g·tgα

 
7. ábra. A v sebességgel mozgó folyadékelem és gyorsulása. 

Az eredmény a 100 km nyugat-kelet irányú távolságon kb. 1 méter, ami megfelel a 

valóságnak. (Vegyük észre, hogy a 2vΩsinφ gyorsulás számértékében megegyezik a 

vízszintes Coriolis-gyorsulással, hiszen Ωsinφ nem más, mint a földforgás szögsebességének 

függőleges komponense φ földrajzi szélességen. Forgó rendszerben ennyivel egyszerűbb lett 

volna a számolás.) 

TOVÁBBI JELENSÉGEK 

A fentieken kívül is számos földrajzórán tárgyalt jelenség kvantitatív megvilágításában 

segíthet a fizikaóra. Néhány további példa: víz- és földrengéshullámok, légnedvesség, 

csapadékképződés, a Föld energiamérlege, csillagászati és asztrofizikai problémák. 

IRODALOMJEGYZÉK 

1. http://www.lhup.edu/~dsimanek/scenario/tides.htm; 

2. Thurman, H.V.: Introductory Oceanography, pp247-276, Merrill PC, Columbus, Ohio, 

1985; 

3. Stewart, R.H.: Introduction To Physical Oceanography, pp 300-304, Texas A&M 

University, College Station, Texas, 2008; 

4. Li, X., Götze, H.J.: Tutorial: Ellipsoid, geoid, gravity, geodesy, and geophysics, in: 

Geophysics 66, p1660, 2001; 

5. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/229667/geoid/9322/The-concept-of-the-

geoid; 

6. Götz G., Rákóczi F.: A dinamikus meteorológia alapjai, pp237-243, Tankönyvkiadó, 

Budapest, 1981; 

7. Péczeli Gy.: Éghajlattan, pp49-56, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,1998. 

8. Colling, A. and the Oceanography Course Team: Open University, Ocean Circulation, 

pp46-63, Pergamon Press, London, 2001;  

http://www.lhup.edu/~dsimanek/scenario/tides.htm
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/229667/geoid/9322/The-concept-of-the-geoid
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/229667/geoid/9322/The-concept-of-the-geoid


Környezetfizika 

253 

A FÖLD ENERGIAMÉRLEGÉNEK NÉHÁNY KÉRDÉSE A 
FIZIKAÓRÁN  

Tasnádi Anikó  
Karinthy Frigyes Gimnázium, Budapest, tasnadi.aniko@gmail.com, 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

Napjaink legtöbbet tárgyalt kérdései közé tartozik a globális felmelegedés és klímaváltozás, 

melynek egyik okául az emberi tevékenység miatt megnövekvő széndioxid kibocsátást szokták 

megjelölni, gyakran mindenféle magyarázat nélkül. Ugyancsak központi témája a sajtónak az 

emberiség egyre növekvő energiaigénye, a nem megújuló energiaforrások kimerülése, és a 

megújuló energiaforrásokra való áttérés szükségessége, ám az utóbbi korlátairól, 

nehézségeiről, már kevesebb szó esik. A cikk a teljesség igénye nélkül két egyszerűbb, s egy 

nehezebb, a fizikaórákon, illetve szakkörön tárgyalható számítást, modellt mutat be. Az első 

két számítás annak illusztrálására szolgál, hogy hogyan befolyásolja a felszín hőmérsékletét a 

légkör, a harmadik bonyolultabb, a maximálisan munkává alakítható szélenergiára ad 

becslést.  

BEVEZETÉS 

Mindannyian látjuk az egyre növekvő energiaárakat, és tapasztaljuk a néha nagyon extrém, 

nem az évszaknak megfelelő időjárási viszonyokat. Mind az energiaválság és a megoldására 

javasolt új, megújuló energiák hasznosítási lehetőségei, mind a valószínűsíthető klímaváltozás 

komoly problémák, melyekről a felnövekvő generáció számára kötelességünk reális képet 

nyújtani. A mélyebb megértés és megértetés érdekében mindenképpen szükséges ezeket a 

témákat beépíteni az iskolai oktatásba. A témák többsége a fizikához áll a legközelebb, s az új 

tartalmak beépítése komoly többletfeladatot jelenthet a fizika órákon, ugyanakkor a témakör 

érdekessége és a politikai életet is befolyásoló fontossága lehetőséget nyújt a fizikai törvények 

vonzó alkalmazására és hasznosságuk bemutatására. 

KÉT BECSLÉS A FÖLDFELSZÍN ÁTLAGOS HŐMÉRSÉKLETÉRE  

A következő két becsléssel [1] könnyen elmagyarázható a diákoknak a légkörben levő 

üvegházgázok melegítő hatása. (A szükséges előismeretek: feketetest sugárzása, Stefan—

Boltzmann törvény, Wien-féle eltolódási törvény, Napállandó és az albedó fogalma.) 

a) A földfelszín átlaghőmérséklete a légkör nélkül  

Tekintsük a Földet abszolút fekete testnek, amely a Napból érkező sugárzást részben 

elnyeli, részben visszaveri, (a Föld átlagos albedója a=30%:) miközben sugároz is. Mivel a 

Föld termikus egyensúlyban van ezért a kisugárzott és elnyelt teljesítmény egyenlő. A 

számolás legnehezebb lépése a középiskolában annak a megértetése, hogy míg a kisugárzás a 

teljes földfelszínen keresztül történik, tehát a gömb felszínével kell számolni, addig az 

elnyelésnél csak a felszín sugárzásra merőleges komponensével kell számolni, tehát csak a 

Föld keresztmetszetének területét, kell szorozni a Napállandóval ( S=1370 W/m2). (Az első 

szemléltetése egyszerű, a lángba belógatott anyacsavar minden irányból nézve vörösen izzik, 

tehát minden irányba izotróp módon sugároz. Az elnyelésnél viszont csak a napsugárzásra 

merőleges keresztmetszettel kell számolni, ez érzékeltethető, azzal a kísérlettel, hogy amikor 
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egy sötét szobában egy asztali lámpával megvilágítunk egy labdát, annak a lámpával 

ellentétes oldala jól láthatóan árnyékban marad.) Az így kapott egyenlet tehát:  

 4

0

22 Tr4)a1(Sr  , (1) 

melynek megoldása:  

 C18K255
4

)a1(S
T 4

o 



  (2) 

A kapott hőmérsékletérték meglepően kicsi, módosítanunk kell a modellt, vegyük tehát 

figyelembe a légkört is.  

b) A tökéletesen elnyelő légkörrel borított földfelszín átlagos hőmérséklete  

A számolás előtt érdemes néhány szót szólni, arról, hogy miért van melegítő hatása a 

légkörnek. A Napot is és a Földet is fekete testnek tekintjük, ám mivel felszíni hőmérsékletük 

más, ezért a Wien-féle eltolódási törvény értelmében a Nap a látható fény tartományában, míg 

a Föld az infravörös tartományban sugároz a legintenzívebben. Az 1. ábra grafikonján a 

különböző gázok elnyelési spektruma látszik. Leolvasható, hogy a légkör szinte teljesen 

átlátszatlan az ultraibolya tartományban, nagyon jó elnyelő az infravörös tartományban és 

szinte teljesen átlátszó a látható fény tartományában. Ebből az következik, hogy a felszín által 

az infravörös tartományban kibocsátott sugárzást a légkör majdnem teljesen elnyeli, és 

minden irányba visszasugározza, tehát a Föld által kisugárzott energia egy része nem jut ki a 

világűrbe.  

Érdemes elmagyarázni azt is, hogy ennek az un. üvegházhatásnak a 2/3 részét a légköri 

vízgőz adja, mégis az emberi tevékenység által a légkörbe juttatott üvegházgázok közül a 

legjelentősebb, s a legtöbbet emlegetett a CO2. Ennek oka, hogy míg a vízgőz nagyjából 10 

napig marad a légkörben, a szén-dioxid légköri tartózkodási ideje kb. 100 év. A vízgőz 

szerepe azért nagyon jelentős, mert ha megemelkedik a légkör átlag-hőmérséklete, akkor 

nagyobb lesz a vízgőztartalma is, és ebből kifolyólag még jobban felerősödik az 

üvegházhatás.  

Ugyancsak említésre méltó, hogy a szén-dioxidon, és a vízgőzön kívül, más üvegházgázok 

is vannak, sőt náluk sokkal „erősebb üvegházgázok‖, mint például a metán és a dinitrogén-

oxid, is léteznek. Ezeknek azonban sokkal kisebb a légköri koncentrációja mint a szén-

dioxidé ezért hatásuk kevésbé jelentős.. (A metánnál és a dinitrogén-oxidnál is veszélyesebb a 

freon és a kén-hexafluorid, de ezek koncentrációja már nagyon kicsi.) [2]  

A második modellben a légkört teljesen ‖átlátszatlannak‖ vesszük, mivel a felszín a 

legintenzívebben az infravörös tartományban sugároz, s ebben a tartományban a légkört 

alkotó gázok szinte minden sugárzást elnyelnek. A 2. ábrán a sugárzások leegyszerűsített 

modellje látható.  
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1.ábra. Néhány légköri gáz elnyelési spektruma [3] (a függőleges tengelyen a légköri elnyelés 

százalékos aránya, a vízszintes tengelyen a felszín által kibocsátott sugárzás μm-ben mért 

hullámhossza látható) 

 

 

 

 

 

2. ábra. A nyilak a Napból beérkező és visszavert  (bal oldali); a felszínről visszasugárzott 

(jobb oldali); és a légkör által kibocsátott  (középső) sugárzásokat mutatják.  

Tekintsük a Föld, és a Föld-atmoszféra rendszert. Mindkét rendszer egyensúlyban van 

ezért a következő egyenleteket írhatjuk fel:  

A Földre: 24

f

24

a

2 r4Tr4TrS)a1(   (3) 

A Föld-atmoszféra rendszerre: 24

a

2 r4TrS)a1(   (4) 

(Ta az atmoszféra, Tf  a földfelszín hőmérséklete, és r a Föld sugara.) Az egyenletrendszert 

megoldva a következő eredményeket kapjuk: Ta=T0=255K=-18°C és 

C30K303T2T 0
4

f  . Az első eredmény érthető, visszakaptuk a légkör hőmérsékletére 

a csupasz Föld hőmérsékletét. A földfelszín hőmérsékletére viszont nagyobb értéket kaptunk, 

mint a ténylegesen mért átlagos hőmérséklet (15°C) még mindig nem tökéletes a modell, de 

az atmoszféra melegítő hatása jól érzékelhető. 

Érdemes kitérni arra is, hogy bár a rendszer egyensúlyban van, még sincs hőmérsékleti 

egyensúly. Ennek az az oka, hogy a Föld-légkör rendszer nem zárt rendszer, a Napból érkező 

sugárzás konstans energia-bevitelt biztosít.  

A két modell mellett mindenképpen érdemes kitérni arra, hogy valójában sokkal 

bonyolultabb a helyzet, a légkör nem minden sugárzást nyel el, és vannak más 

mechanizmusok is melyek „fűtik‖ a légkört, mint például a vízpára kicsapódása. Több éves, 

az egész Földre kiterjedő mérés és számolás eredménye a látható 3. ábrán, mely a légkör éves 

energiamérlegét mutatja.  
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3. ábra A Föld éves átlagos energiamérlege [4] (Az IR az infravörös rövidítése.)  

BECSLÉS A NAPENERGIA SZÉLENERGIÁVÁ ALAKÍTÁSÁNAK 

HATÁSFOKÁRA  

A következő probléma, amelyet de Vos és Flater [5] nyomán tárgyalunk, mind fizikai, 

mind matematikai szempontból jóval nehezebb, inkább szakkörre való, a szélsőérték számítás 

elemei mellett a diákoknak a Carnot-körfolyamatot is ismerniük kell a megoldáshoz. Míg az 

előző két modell esetén a földfelszínt homogén hőmérséklet-eloszlásúnak tekintettük, s nem 

foglalkoztunk azzal milyen módon egyenlítődik ki a felszín hőmérséklete, most éppen ezt a 

kiegyenlítődési folyamatot vizsgáljuk. Tapasztalatból tudjuk, hogy a felszín hőmérséklete 

erősen inhomogén, s a különböző hőmérsékletű helyek közötti hőmérsékletkiegyenlítődés 

részben a légköri áramlásokkal, a széllel történik. Tehát a szél energiája is a Napból jövő 

energia egy részének konverziójából származik. Az alábbi modellben a maximálisan 

szélenergiává alakuló energiára adunk becslést. Tekintsük a Földet olyan bolygónak, amelyre 

a következők igazak:  

• A bolygó mindig ugyanazt a felét fordítja a Nap felé. (r a sugara); 

• T1: A Nap felőli oldal hőmérséklete; 

• T2: Az árnyékos oldal hőmérséklete; 

• A két térfél között az energiacserét a szél biztosítja, s ez munkavégzés akkor a 

legnagyobb, ha a folyamat reverzibilis Carnot-gépként működik (valójában csak a szél 

konverzió részfolyamatot tekintjük reverzibilisnek, a radiatív transzport 

részfolyamatok irreverzibilisek. Az ilyen folyamatokat endoreverzibilis 

folyamatoknak nevezük [6]); 

• Mindkét térfélen a hőmérsékletet eloszlást homogénnek tekintjük. 

A Napból érkező sugárzás intenzitása a távolsággal négyzetesen csökken, ezért a 

megvilágított térfél által elnyelt sugárzás teljesítményére:  

  224

N2

B

2

N
N Sr)a1(rT

R

R
)a1(Q  (5) 

adódik, ahol a a bolygó albedója, RN a nap sugara, és RB a bolygó és a Nap távolsága, r pedig 

a bolygó sugara. Az 4

N2

B

2

N T
R

R
  kifejezés a Nap és a Föld adataival számolva éppen a 

Napállandóval (S) egyezik meg.  

4. ábrán látható sematikus rajz a bolygó hőháztartásának modelljét mutatja. Az η 

hatásfokú, W munkát végző, reverzibilisen működő hőerőgép biztosítja a bolygó melegebb és 
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hidegebb fele közötti hőcserét és termeli a szél kinetikus energiájának megfelelő munkát. A 

gép két hőtartállyal áll kapcsolatban.  

 
4. ábra. A bolygó hőháztartásának modellje. 

Az egyik a bolygó melegebbik fele, mely T1 hőmérsékletű és a TN hőmérsékletű nap 

sugárzását elnyeli, s a közelítőleg 0 K hőmérsékletű világűrbe sugároz, miközben Q1 hőt lead 

a Carnot-gépnek. A (6) egyenlet az erre a hőtartályra felírt energiamegmaradás. A másik 

hőtartály a bolygó T2 hőmérsékletű hideg fele, amelynek a hőerőgép Q2 hőt ad le, s ez a 

hőtartály is a 0 K hőmérsékletű űrbe sugároz. A (7) egyenlet ezt az energiaegyensúlyt fejezi 

ki. A (8) egyenlet, a Carnot-gép reverzibilitásából adódó feltétel, a (9) a reverzibilis Carnot-

gép hatásfoka, és a (10) a termodinamika első főtétele. 
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 WQQ 21   (10) 

Q1-et és Q2-t beírva a (8) egyenletbe és felhasználva a (9) egyenletet a két térfél 

hőmérsékletére a következők adódnak:  
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A hőmérsékleteket visszaírva a (6) és (7) egyenletbe és Q1-et és Q2-t behelyettesítve a (10) 

egyenletbe kifejezhető a Carnot-gép által végzett munka: 
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Keressük azt a hatásfokot, amelyre ez a munka maximális. Így a 0
d

dW



 egyenletet kell 

megoldanunk amely a deriválás elvégzése után a következő negyedfokú egyenletre 

rendezhető:  

 02864 234   (14) 

Mivel a hatásfok csak 0 és 1 közötti értéket vehet fel ezért csak ezen az intervallumon 

keressük a megoldást. Számítógéppel vagy grafikus kalkulátorral megkereshető az egyenlet 

közelítő megoldása, s ez η=0,307. Az (5) és (13) kifejezéseket összehasonlítva látszik, hogy a 

szél által végzett munka:  

 N3

3

Q
)1(1

)1(
W




  (15) 

A fent kiszámított hatásfokot behelyettesítve, a maximális munkára Wmax=0,0767QN 

adódik, tehát körülbelül a Nap energiájának 7%- a alakítható át munkává a reverzibilisen 

működő Carnot-géppel. Meglepő, hogy ez az adat minden bemenő paramétertől, még a Nap 

hőmérsékletétől is független, tehát minden bolygóra azonos. 

A valóságban ez az érték sokkal kisebb, a Föld esetében, a beérkező napenergiának csak 

kb. a 3 %-a alakul szélenergiává. Természetesen a modell egyáltalán nem tökéletes, a valóság 

ennél sokkal bonyolultabb. Egyrészt semmilyen mechanizmus nem garantálja, hogy a Carnot 

gép olyan hatásfokkal működik, amelyre a munkavégzés maximális. Másrészt a valóságban 

mindig van hőátadás a két térfél között: a hővezetés és a forgás következtében. S végül, de 

nem utolsó sorban a szél a Földön nem két különböző hőmérsékletű félgömb között fúj, 

hanem a lokálisan más hőmérsékletű helyek között. 

A fenti számítás csak elvi maximumot mutat a Föld szélrendszerében megjelenő energiára. 

A szélenergia hasznosításakor azonban ez az energiamennyiség nem használható fel teljes 

mértékben s az igazán gazdaságos hasznosításhoz is még nagyon sok technikai újításra van 

szükség, s ugyancsak lényeges megemlíteni, hogy a szélerőművek hatásfokát az un. Betz limit 

is korlátozza. (A turbinák a szél kinetikus energiájának maximum 16/27 részét tudják 

hasznosítani.) [7] 
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OKTATÁSI KÍSÉRLET A „WEB-CAM LABORATORY” 
WEBKAMERÁS SZÁMÍTÓGÉPES MÉRŐRENDSZERREL 

TAPASZTALATOK, TANULSÁGOK, TERVEK 

Juhász András 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A számítógép használata új korszakot jelent a fizikatanításban. A Web-Cam Laboratory 

magyar fejlesztésű számítógépes, webkamerás mérőrendszer, amely a megfigyelés, a 

kísérletezés és a mérések területén kínál új lehetőségeket. Az eszköz lehetőségeinek 

beillesztése az iskolai tematikus fizikatanításba szakmódszertani feladat, ami egyaránt jelent 

tananyagfejlesztést és az alkalmazott új módszerek iskolai kipróbálását. A bemutatott oktatási 

kísérlet a Web-Cam Laboratory – Kinematika program alkalmazhatóságát vizsgálja 

gimnáziumok 11, évfolyamán tanított „Rezgések” témakörében.  

BEVEZETÉS 

A gyerekeket 13-14 éves korban érdeklik a természet jelenségei, szívesen kísérleteznek, 

szeretik a fizikát. Ez az érdeklődő nyitottság és aktivitás sajnos a középiskolás évekre 

csökken, és ahogyan a fizikában előtérbe kerül a jelenségek mennyiségi leírása, a törvények 

matematikai megfogalmazása, úgy fordul el a diákok többsége a fizikától. A 2011 tanévben a 

magyar fejlesztésű Web-Cam Laboratory számítógépes mérőrendszerre alapozó oktatási 

kísérletet szerveztünk, arra keresve választ, vajon a számítógépes mérések rendszeres 

használata a tanórán és az otthoni munkában mennyire alkalmas arra, hogy visszatérjen a 

diákok érdeklődése, és munkakedve. Az oktatási kísérletben 8 gimnázium tanárai és tanulói 

(kb. 150 diák) vettek részt Magyarország egész területéről, továbbá egy felvidéki és egy 

erdélyi magyar középiskolából.  A kísérlet során a „rezgések‖ témakörét dolgoztuk fel 11. 

évfolyamos diákokkal. Az oktatási kísérlethez részletes tanmenet-javaslat, tanári segédanyag 

és tanulói munkalapok készültek. A Web-Cam Laboratory programot kifejlesztő Intellisense 

Zrt. a kísérletben részt vevő tanárok és diákok számára biztosította a számítógépes programot. 

A kísérlet lényegéhez tartozott, hogy a mérőprogramot az iskolai számítógépek mellett, a 

diákok saját számítógépükre telepítve otthon is korlátlanul használhatták. Így lehetőség nyílt 

arra, hogy az iskolai kísérletezésen és méréseken túl, a tananyaghoz kapcsolódó házi 

feladatként otthoni kísérletek és mérések is szerepet kapjanak.  

Az oktatási kísérlettel a következő kérdésekre kerestük a választ: 

 Használható-e a „Web-Cam Laboratory‖ az igényes iskolai fizikatanításra?  

 Alkalmas-e a diákok motiválására, szívesebben dolgoznak-e a számítógépes 

mérésekkel és azok gépi feldolgozásával, mint a hagyományos módszerekkel? 

 Képesek-e, hajlandók-e a diákok a számítógépes mérések elektronikus feldolgozására? 

 Mennyire fejleszti a kipróbált kísérleti módszer a kreativitást, önállóságot, kísérletező 

készséget, gyakorlati érzéket, problémamegoldást? 

 A Web-Cam Laboratory kínálta lehetőségek inspiráltak-e diákokat arra, hogy 

tananyagban nem szereplő, esetleg saját ötleten alapuló kísérleteket is elvégezzenek? 

 Szükségesek-e, és ha igen, milyen irányú fejlesztések a program iskolai tanórán 

történő eredményes alkalmazásához? 
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A KÍSÉRLETI PROGRAM TEMATIKUS FELÉPÍTÉSE, MÓDSZEREI 

Oktatási kísérletünk tárgykörének a rezgések tanítását választottuk. A választást a tananyag 

nem túl nagy terjedelme, és az egész korábban tanult mechanikát ismétlő, integráló jellege 

indokolta. Fontos szempont volt az is, hogy a rezgések tárgyalására – matematikai okokból – 

a gimnázium 11. évfolyamán kerül sor, amikor a diákok többsége már kevéssé érdeklődik a 

fizika iránt, így az új módszerek feltételezett motiváló hatása egyértelműbben vizsgálható, mit 

az alacsonyabb évfolyamokban.  

Az oktatási kísérlet ajánlott tanmenete 15 tanórára terjedt ki. Ebből az első három óra a 

számítógépes mérőprogram megismerésére és a korábbi dinamikai ismeretek felfrissítésére 

szolgált. Az ismétlést az új kísérleti technikához kapcsoltuk.  Az új tartalmak frontális 

feldolgozására 6 órát terveztünk. Ennek során frontális osztálymunka keretében, tanári 

vezetéssel végzett kísérletekkel, közös számításokkal javasoltuk feldolgozni az új ismereteket. 

A frontális órákhoz szinte azonos számban (5 óra) kapcsolódnak gyakorló órák, kiscsoportos 

kísérletekkel, mérésekkel, probléma- és feladatmegoldással. Egy-egy órát fordítottunk a 

bevezető szintfelmérő, és a befejező záró dolgozat megíratására.  

A tananyag feldolgozását 44 oldalas, módszertani útmutatóval ellátott tanári szakanyaggal 

segítettük. Ebben fotókkal és grafikonokkal illusztrált részletes leírást adunk a közös 

feldolgozásra ajánlott kísérletekről, és hozzájuk szorosan kapcsolódó elméleti tartalmakról. A 

rezgések tematikus feldolgozását három témakörre bontottuk. A rezgőmozgás kinematikájára, 

dinamikájára és energetikai tárgyalására.  

A rezgések kinematikai leírása során a hangsúly a kitérés-idő, sebesség-idő és a gyorsulás-

idő függvények kísérleti meghatározásán és matematikai leírásán van. Alapkísérletként a 

rugóra akasztott test mozgását vizsgáljuk webkamera és a program segítségével. A kirajzolt s 

– t, v – t, és a – t grafikonokról megállapítjuk a periódusidő állandóságát, igazoljuk, hogy a 

rezgésidő a magára hagyott rezgő test csillapodása során is igen jó közelítéssel változatlan 

marad. A számítógéppel kirajzoltatott kitérés, sebesség és gyorsulás grafikonokat 

összehasonlítva ellenőrizzük a periódusidő azonosságát, leolvassuk a maximális sebesség és 

gyorsulás értékeket, (Ezek a matematikai leírást követően kapnak pontosabb értelmezést, 

azzal, hogy kísérleti igazolást adnak majd a leírás helyességére.), és értelmezzük a grafikonok 

fáziseltérését.  A bevezető kísérlet után a matematikai értelmezést „segédkísérlet‖ vezeti be. 

Lemezjátszó korongjára helyezett, körmozgást végző testről készítünk webkamerás felvételt, 

bemutatva, hogy az egyenletes körmozgás két egymásra merőleges vetületének idő-grafikonja 

egyaránt harmonikus rezgés. Ezt követően a korong síkjában oldalról készítünk webkamerás 

felvételt a körmozgást végző tárgyról, majd ennek alapján írjuk fel a harmonikus 

rezgőmozgás kitérés – idő, sebesség – idő és gyorsulás – idő függvényét, mint a körmozgás 

vetületét. A függvény paramétereit közvetlenül ellenőrizzük: megmutatjuk, hogy az 

amplitúdó a körmozgást végző test közvetlenül lemérhető pályasugara, a rezgésidő pedig 

megegyezik a körmozgás periódusidejével. A rezgés sebességfüggvényét, mint a körmozgás 

kerületi sebességének vetületét írjuk fel. Mivel a kerületi sebesség a sugárral és a 

szögsebesség szorzatával fejezhető ki, a rezgőmozgás maximális sebessége vmax = Aω. 

Ellenőrzésként a körmozgás így kiszámolt kerületi sebességét összehasonlítjuk a rezgés 

sebesség-amplitúdójának a grafikonról leolvasható értékével. A rezgés gyorsulásfüggvényét 

az egyenletes körmozgás (folytonosan a körpálya középpontja felé mutató) centripetális 

gyorsulásának vetülete adja meg.. A körmozgás és a rezgőmozgás kapcsolatát vizsgáló 

kísérleteket és a számítógépes program által felrajzolt grafikonokat az 1. ábra mutatja.  
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1.ábra. A körmozgás és a rezgőmozgás kapcsolata. 

A rezgések dinamikai tárgyalásánál a korábbiakban tanult mozgásegyenletre és a rugó 

erőtörvényére támaszkodunk. A már ismert kitérés- és gyorsulásfüggvényt beírva a 

mozgásegyenletbe frontális osztálymunkával meghatározzuk a T rezgésidőt. A rezgésidőre 

kapott összefüggést csoportmunkában végzett tanulói mérésekkel igazoljuk (l. tanulói 

kísérletek, feladatlapok). A rezgésidő-formula minden esetben használható, ha a testre a 

kitéréssel arányos visszatérítő erő hat (lineáris erőtörvény). Ez ad alapot az inga lengésidő 

képletének levezetéséhez. A levezetést szintén frontális munkára ajánljuk. A számítással 

kapott eredményt kísérletileg igazoljuk. Az inga mozgásának webkamerás vizsgálata 

csoportmunkában történik.  

A rezgés energetikai tárgyalása során a hangsúly a rugóenergia és a mozgási energia 

szabályosan váltakozó egymásba alakulásán van. A z energia megmaradása számítással és 

méréssel is igazolható, ha a maximális kitérés potenciális energiáját és ezt követően 

egyensúlyi helyzeten való áthaladás mozgási energiáját vetjük össze. Az energiamegmaradás 

jó eredménnyel igazolható kísérletileg, hosszú fonálra bifilárisan felfüggesztett nagy tömegű 

inga lengéseit vizsgálva is. 

A közegellenállással és súrlódással csillapított rezgéseket kísérleti alapon, kvalitatív szintű 

energetikai magyarázattal tárgyaljuk. Hasonló a kényszerrezgés és a rezonancia 

tárgyalásmódja is. A csillapított rezgések és a kényszerrezgés-rezonancia  kísérletileg felvett, 

jellegzetes grafikonjai a 2. ábra mutatja. 
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2. ábra. Csillapodó rezgések és gerjesztett rezonancia grafikonjai. 

A tanmenet órafelosztását úgy készítettük, hogy, a gyakorló órák száma az új anyag 

tárgyalását szolgáló frontális órák számával közel megegyező legyen. A gyakorló órákon 

kiscsoportos diákmunkát javaslunk. Ennek döntő része a Web-Cam Laboratory – kísérlet, és a 

kísérletekhez kapcsolódó feladat, ill. problémamegoldás. A tanulói munka segítésére 19 

kísérlet-leírás és minden kísérlethez kiértékelő, értelmező feladatlap szolgál. (Természetesen 

minden kísérlet elvégzése biztosan nem fér bele a tanórai időkeretbe, ezért az egyszerűbb 

kísérleteket és a hozzájuk rendelt feladatlapok feldolgozását házi feladatként, vagy fakultatív 

otthoni munkaként ajánljuk.) A feladatlapok elektronikus formában készültek, magyarázó, 

értelmező szövegrészekkel. A diákoknak a megjelölt helyeken, webkamerás fotók 

csatolásával, mérési grafikonok bemásolásával, kiértékelő számításokkal, helyenként rövid 

szóbeli válaszokkal kell teljessé tenni az anyagot. A számítógéppel elkészített munkákat 

elektronikus levélben lehet elküldeni a tanárnak. A hasonló témán dolgozók csoportosan 

összehasonlíthatják, kölcsönösen ellenőrizhetik egymás munkáját. Érdekesebb, fakultatív 

feladatként vállalt kísérletekről ppt-bemutatóval illusztrált kiselőadásban érdemes beszámolni 

az egész tanulócsoport előtt. A 3. ábra egy otthoni kísérelt leírását és a két bajai diák által 

kitöltött feladatlapot mutatja be. A feladatlapon alászínezés jelzi a diákok beírásait.  

     

3. ábra. Otthoni kísérlet leírása és a diákok által kitöltött feladatlap. 
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AZ OKTATÁSI KÍSÉRLET ÉRTÉKELÉSE  

Az oktatási kísérlet eredményességének megítélését, a cikk bevezetőjében közölt rész- 

kérdések megválaszolása jelentheti. A válaszokat többféle módszerrel szerzett információk 

alapján tudjuk megadni. A kísérlet során folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a kísérletben 

részt vevő tanárokkal, akik a kísérlet végén egy hosszabb, részletes kérdőívet írásban is 

megválaszoltak. Itt módjuk volt a feltett kérdésektől függetlenül is nyilatkozni a közös 

munkával kapcsolatban. A tanári kérdőívekből részletes információkat kaptunk a 

számítógépes mérőprogram használatának eredményességéről, az írásbeli segédanyagok 

alkalmasságáról, és talán a legfontosabbként arról, hogy hogyan fogadták a diákok a 

számítógépes kísérletezést és az eredmények digitális formában történő feldolgozását. Minden 

iskolától visszajelzést kértünk arról, hogy a segédanyagokban leírt 47 mérésből melyeket 

sikerült elvégezni, illetve mely esetekben adódtak nehézségek. Érdekes volt számunkra, hogy 

a fakultatív otthoni diák-mérések közül melyeket választották a diákok, és hogyan sikerült 

megvalósítani őket.  

Az oktatási kísérlet kezdetén és végén felmérő dolgozatot írattunk minden diákkal. Az első 

felmérésben azt vizsgáltuk, hogy a 11, osztályban mennyire élnek még a 9, évfolyamon tanult 

mechanikai alapismeretek, és olyan fontos kompetenciák, mint például a mennyiségek 

grafikus ábrázolása. Emellett azt is vizsgáltuk, hogy mennyire képesek a diákok a tanult 

ismeretek gyakorlati kreatív alkalmazására. Ez utóbbihoz olyan feladatokat adtunk, amelyek 

nem tartalmazták a szokásos módon a megoldáshoz szükséges adatokat, mellékeltünk 

azonban a feladattal kapcsolatos fotókat, amikről egyszerű mérésekkel a hiányzó adatok 

önállóan meghatározhatóak voltak. A kísérletet lezáró dolgozat a feldolgozott tananyaghoz 

kapcsolódva vizsgálta az alapvető mechanikai ismeretek bővülését, a bevezető dolgozathoz 

hasonlóan, itt is szükség volt az elmélet és a gyakorlat (a kísérletről készült fotók és mérési 

grafikonok) kreatív összekapcsolására.  

A bevezetésben felvetett kérdésekre válaszolva a következőkben foglalhatók össze a 

tapasztalatok:. 

1. A kísérlet egyértelműen igazolta, hogy a Web-Cam Laboratory eredményesen 

alkalmazható az iskolai tematikus fizikatanításban. Előnye, hogy gyorsan elvégezhető 

számítógépes mérőkísérletekkel lehet összekapcsolni az elméleti tananyagot. A tanári 

felmérő-lapok válaszaiból egyértelmű, hogy a kollégák szívesen folytatnák a 

megkezdett munkát annak ellenére is, hogy az új technika, különösen az összetettebb 

kísérletek esetén, nehézséget jelentett számukra. Többen jelezték, hogy a webkamerás 

adatrögzítés nem mindig sikerült, és a kísérlet többszöri megismétlése jelentős 

időveszteségeket okozott az órán. A tanári kérdőív utolsó kérdéseként a program 

fejlesztésével kapcsolatos javaslatokra kérdeztünk rá, amire több hasznos észrevételt 

kaptunk.  

2.  A Web-Cam Laboratory mérőprogram használata érdekelte a diákokat. Természetesen 

itt nehéz elvonatkoztatni az eszköz és a módszer újszerűségétől. A tanárok többsége 

arról számolt be, hogy a kisebb diák-csoportok szívesen vállaltak többletfeladatokat és 

lelkesen dolgoztak a kísérleteken és a kiértékelésen. Sajnos nem kérdeztünk rá a munka 

során (pedig utólag érdekes lenne látni), hogy mennyi időt töltöttek a diákok az az 

önként vállalt többletfeladatok megoldása során fizikával. A visszajelzésekből kitűnik, 

hogy voltak olyan iskolák és diákcsoportok, ahol a webkamerás mérőprogram 

megismerése komoly lendületet adott, az oktatási kísérlet témakörén túl is a szakköri 

munkának, diák-kutatásoknak, projektmunkáknak. Azt is meg kell jegyezni azonban, 

hogy akadt olyan osztály, ahol a fizika iránti közömbösség eleve olyan mértékű volt, 
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hogy az új módszer csak az órai érdeklődést növelte kissé, de többletmunka vállalására 

nem motiválta a diákokat.  

3. A tananyag feldolgozásának digitális módszere, a mérések kiértékelése, beleértve az 

elektronikusan beadandó fakultatív- és házi feladatokat is, nem jelentettek nehéz 

feladatot a diákok számára. A tanárok számára ezzel szemben jelentős többletmunkával 

járt az elektronikus levélben elküldött anyagok átnézése és az ezekre adott visszajelzés.  

4. A felmérő dolgozat és a témazáró dolgozat egybevetése egyértelműen jelzi, hogy az új 

módszer jelentős pozitív hatással volt a diákok kreativitására, a elméleti fizika tananyag 

és a kísérleti valóság lényegi összekapcsolására. A szintfelmérő írásakor a diákok 

döntő többsége tehetetlenül ült a hiányos adatú feladatok fölött, és fogalmuk sem volt 

arról miként lehetne a fotón végzett egyszerű mérésekkel pótolni a hiányt. Hasonlóan 

nehéz feladatot jelentett a megadott adatsor grafikus ábrázolása, és a grafikonról 

leolvasható adatok felhasználása a feladat kérdésének megválaszolásához. A témazáró 

dolgozat során a diákok jelentős része nehézség nélkül használta a fotó-

dokumentumokat a feladatmegoldásban és a grafikon-olvasás és az így nyert adatok 

alkalmazása sem okozott megoldhatatlan problémát. 

5. A számítógépes program fejlesztésére vonatkozó legfontosabb javaslat a betölthető 

videoklip kiértékelésére vonatkozott. Számos apróbb javaslat érkezett a kiértékelés 

javítására, gyorsítására vonatkozóan is. A program fejlesztett változata azóta már képes 

videoklipek kiértékelésére és a mérések gyorsítására, pontosítására vonatkozó 

fejlesztések is folyamatban vannak. 
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KÍSÉRLETEK A WEBCAM LABORATORY PROGRAMMAL 

Tóthné Juhász Tünde 
Karinthy Frigyes Gimnázium, Budapest, tjtunde78@gmail.com, 

az ELTE Fizika Tanítása doktori program hallgatója 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A WebCam Laboratory program egy új fejlesztésű (és folyamatos fejlesztés alatt álló) 

program, melynek bizonyos funkciói kiválóan használhatóak a fizika tanítása során. A 

Kinematika és a Logger funkciók segítségével számos demonstrációs kísérlet valamint tanulói 

mérés gyorsan és egyszerűen végrehajtható. Ebben a cikkben ezen kísérletek közül szeretnék 

négyet bemutatni, melyek közül kettő egyszerű demonstrációs kísérlet, kettő pedig tanulói 

mérésként is használtható. 

BEVEZETÉS 

Módszertani előadásokon, konferenciákon gyakran előkerül a kérdés, hogy mivel lehetne a 

diákoknak kellő motiváltságot adni a fizika tanulásához, szeretetéhez. Személyes véleményem 

az, hogy fontosak lehetnek az igényes, szép tankönyvek, és ezenkívül nyilván rengeteg dolog 

van, ami segíthet, de az első helyen nem kétséges, hogy a kísérletek állnak.  

Mindannyian tudjuk, hogy ha egy diák választhatna egy hosszas számolással járó 

feladatmegoldás vagy egy kísérlet között, nyilván az utóbbit választaná. Nem azért, mert a 

kísérletezés könnyebb, hanem azért, mert izgalmasabb. Semmi sem marad olyan emlékezetes 

egy diák számára, mint egy-egy látványos kísérlet. Lehet, hogy az elméleti hátterére évek 

múlva már nem fog emlékezni, de az élmény akkor is megmarad. Épp ezért fontos, hogy ha 

motiválni szeretnénk diákjainkat, akkor a lecsökkent órakeretek között is találjunk időt a 

kísérletezésre. 

A WebCam Laboratory program pont azért hasznos, mert segítségével gyorsan és 

hatékonyan végezhetünk el olyan kísérleteket, amelyek hagyományos körülmények között 

akár egy egész tanórát igénybe vennének. Az alábbiakban négy olyan kísérletet mutatok be, 

melyekben a WebCam program hasznosnak bizonyult. Magának a program használatának 

egyes lépéseit nem részletezem, a különböző funkcióihoz készített oktatóvideókat a WebCam 

hivatalos oldalán megtalálhatjuk[1]. 

1. KÍSÉRLET: TÁVIRÁNYÍTÁSÚ AUTÓ MOZGÁSÁNAK VIZSGÁLATA 

Ennek a kísérletnek a szépsége abban rejlik, hogy rendkívül egyszerű, körülbelül 5 percet 

vesz igénybe, mégis egy olyan összetett mozgást tanulmányozhatunk rajta, amely 

grafikonjainak megértése a legtöbb diáknak gondot okoz. 

Saját tapasztalatom az, hogy a diákok többé-kevésbé jól megértik az egyenesvonalú 

egyenletes, illetve egyenletesen gyorsuló mozgások út-idő és sebesség-idő grafikonjait, 

amikor azonban ezen mozgások kombinációjára kerül sor, már nem tudják, hogyan 

alkalmazzák a tanultakat. Éppen ezért hasznos, hogy ebben a kísérletben egy egyenletesen 

gyorsuló mozgásból állandó sebességű mozgásba való átmenetet tanulmányozhatunk. 

Maga a kísérlet egyszerű: egy távirányítós vonatra vagy autóra van szükségünk, melynek 

álló helyzetből való elindulását vizsgáljuk a WebCam kinematika funkciójával. Az autó út-idő 
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és sebesség-idő grafikonjait egyszerre rögzíthetjük. Egy ilyen mérés grafikonját mutatja az 1. 

ábra: 

 
1. ábra. Távirányítású autó sebesség-idő (felső görbe) és út-idő (alsó görbe) grafikonja 

Mivel a program egyszerre két grafikont ábrázol, gyakran előfordul, hogy az egyiket (jelen 

esetben a sebesség-idő grafikon) nem lehet részleteiben elég jól megfigyelni. Ezért a mérés 

adatait mentsük el Excel-fájlba, majd készítsük el külön-külön az egyes grafikonokat! 

Távirányítós autó út-idő grafikonja

-200

-150

-100

-50

0

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80

t(s)

x
(p

ix
e
l)

Távirányítós autó sebesség-idő 

grafikonja

-5

0

5

10

15

20

25

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80

t(s)

v
(p

ix
e
l/
s
)

 
2. ábra. Távirányítós autó grafikonjai az Excel programban 

Így már sokkal jobban látszik, hogy az elindulás utáni első fázisban az autó egyenletesen 

gyorsult (sebesség-idő grafikonja ebben a szakaszban pozitív meredekségű egyenes), a 

végsebességét elérve pedig állandó sebességgel mozgott (sebesség-idő grafikonja ekkor 

vízszintes egyenes). A mozgás két fázisa természetesen az út-idő grafikonon is látszik, bár 

függvény illesztése nélkül nehéz bebizonyítani, hogy az első szakaszhoz tartozó görbe 

parabola, viszont a mozgás második szakaszában egyértelműen megfigyelhető az egyenletes 

mozgáshoz tartozó pozitív meredekségű egyenes. 

Hasznos lehet, ha a kísérlet elvégzése előtt a diákokat arra kérjük, rajzolják le, milyen 

grafikonokat „várnak‖. Így egyrészt jobban érdekli őket a végeredmény, másrészt 

hatékonyabban szembesíthetjük őket esetleges tévedéseikkel. 

A kísérlet bemutatása előtt érdemes kikísérletezni, hogy milyen távirányítós autót 

használjunk. A túl nagy végsebességgel rendelkezők nem ideálisak, mert a program nem tudja 

követni őket, de azok sem jók (pl. távirányítós vonat), amelyek kis végsebességre gyorsulnak, 

mert az ő esetükben nagyon rövid a gyorsítási szakasz. Az általam bemutatott grafikonokat 

egy viszonylag nagy végsebességű távirányítós autóval kaptam úgy, hogy hátramenetben 

vizsgáltam a mozgását. 
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2. KÍSÉRLET: ELLENÁLLÁS HŐMÉRSÉKLETFÜGGÉSÉNEK 

DEMONSTRÁLÁSA 

Ez a kísérlet egyszerű demonstrációs kísérlet, melyben azt mutatjuk be, hogy egy 

izzólámpa volfrámszálának ellenállása a hőmérséklet növekedésével nő. Ehhez egy 

bekapcsolási jelenség vizsgálatára van szükség. Az eredeti kísérletleírás oszcilloszkóppal való 

megfigyelést javasol [2], megfelelő összeállításban viszont e nélkül is megfigyelhető a 

jelenség. 

A kísérleti elrendezés „szíve és lelke‖ maga az izzó. Ahhoz, hogy a jelenség kellően lassú 

lefolyású legyen, egy 24V, 25W-os izzót kötöttem ampermérőn (digitális multiméteren) 

keresztül 4,5V-os zsebtelepre. Ezután a WebCam logger funkcióját használva rögzítettem az 

ampermérő által kijelzett értéket az idő függvényében, miközben a kapcsolóval egymás után 

háromszor zártam, majd (az üzemi hőmérséklet elérése után) nyitottam az áramkört. 

 
3. ábra. Kísérleti elrendezés volfrámszál ellenállásának hőmérsékletfüggésének 

demonstrálásához , valamint az áramerősség változása három egymást követő be- és 

kikapcsolás során 

Látható, hogy a bekapcsolás pillanatában megfigyelhető áramcsúcs jóval magasabb, mint 

az állandósult hőmérsékleten folyó áram értéke. Ez azzal magyarázható, hogy a volfrámszál 

ellenállása hidegen sokkal kisebb, mint üzemi hőmérsékleten. Az ábráról az is leolvasható, 

hogy az egymást követő bekapcsolások során az izzónak nem volt ideje teljesen kihűlni, így 

az áramcsúcsok értéke a második és harmadik bekapcsolások során már kisebb, mint az első 

esetben. 

Annak, hogy ezt a jelenséget nem oszcilloszkóppal figyeljük meg, elsődleges előnye, hogy 

a kapott áramerősség-függvény jobban látható és részletesebben elemezhető. 

3. KÍSÉRLET: RC KÖR VIZSGÁLATA 

A harmadik kísérlet akár demonstrációs, akár mérőkísérletnek is használható. A kísérlet 

eredeti leírása [2] ebben az esetben is oszcilloszkópos megfigyelést javasol, de ismét 

módosítható az összeállítás úgy, hogy egyszerűbben és pontosabban tudjuk elemezni a 

jelenséget. 

4,5V-os zsebtelepre kössünk sorba egy nagy ellenállást és egy nagy kapacitású 

kondenzátort kapcsolón keresztül. (A későbbi levezetésben látszik majd, hogy a jelenség 

karakterisztikus ideje az RC szorzattól függ, így a jobb megfigyelhetőség érdekében kell a 

szorzat értékét lehetőleg nagyra választani.) A kondenzátor feszültségét mérjük egy 

multiméterrel, és a WebCam logger funkciójának segítségével rögzítsük ezt az idő 

függvényében a kapcsoló zárása után. Az alábbi grafikon egy R=150kΩ ellenállás és egy 

C=6µF kondenzátor esetén mutatja a mérés eredményét. 
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4. ábra. Kapcsolási rajz az RC kör bekapcsolási jelenségének megfigyeléséhez, valamint a 

kondenzátor feszültségének ábrázolása az idő függvényében. (R=150kΩ és C=6µF) 

Mi most csak a bekapcsolási jelenséggel foglalkozunk, a görbe második fele egy magára 

hagyott kondenzátor kisülését mutatja, de ezt most részleteiben nem vizsgáljuk. 

Nézzük meg, hogyan elemezhető a görbe első fele, azaz a kondenzátor feltöltődése! Az 

elméleti háttér szerint a kondenzátor feszültsége a feltöltődés során exponenciálisan nő a 

következő összefüggés szerint: 

 )RC

t

e(U=U(t)



 10 , (1) 

ahol U0 a kondenzátor feltöltődés utáni feszültsége. A fenti képletet kicsit átalakítva 

kapjuk, hogy: 

 t
RC

=U(t))(U
1

ln 0   (2) 

Ellenőrizzük, mennyire egyezik mérési eredményünk az elmélettel! Ehhez először mentsük 

a mérés adatait Excel fájlba, hogy tovább dolgozhassunk velük! Itt már könnyen kifejezhetjük 

a mért U(t) adatokból (U0 leolvasásával) a (2) egyenlet bal oldalát, amelyet ábrázolhatunk t 

függvényében. Vegyük észre, hogy a fenti képlet ilyen formában csak akkor érvényes, ha a 

kapcsolót t=0 pillanatban zártuk. A mi esetünkben ez nem volt igaz, ezért a várt egyenes nem 

fog átmenni az origón, de a meredeksége az elmélet szerint továbbra is 
RC

1
  kell legyen. A 

következő ábra két ilyen grafikont mutat: 

ln(U0-U(t)) függvény

y = -0,6181x + 4,0151
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5. ábra. RC kör bekapcsolási jelenségének kvantitatív vizsgálata. („A‖ grafikon: R=150 kΩ, 

C=12µF; „B‖ grafikon: R= 150kΩ, C=6µF) 

Az elmélet szerint az egyenesek meredeksége 
RC

1
 , mely a megadott R és C étékek 

alapján számolható. Az illesztés alapján ugyanakkor megkapjuk az egyeneseink mért 

A B 
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meredekségét is. A mért és számolt értékeket a 7. ábra két grafikonjára az alábbi táblázat 

foglalja össze:  

1. táblázat. Mért és számolt meredekségek összehasonlítása 

  „A‖ grafikon „B‖ grafikon 

mmért -0,62 -1,2 

mszámolt -0,56 -1,1 

 

Látható, hogy a mért és számolt értékek jó közelítéssel egyeznek, tehát megmutattuk, hogy 

a kondenzátor feszültsége valóban exponenciálisan változik az idő függvényében, és az 

exponenciális tag kitevője valóban t
RC

1
 . 

4. KÍSÉRLET: ZSEBTELEP VIZSGÁLATA 

Az utolsó általam bemutatott kísérlet tipikusan jó példája annak, hogyan spórolhatunk időt 

a WebCam programmal. Magán az eredeti kísérletei összeállításon [2] semmit sem 

változtattam, ugyanúgy az összetartozó áramerősség és kapocsfeszültség értékeket rögzítjük, 

de sok időt spórolhatunk, ha erre a célra a WebCam logger funkcióját használjuk. 

Ilyenkor a programmal az idő függvényében mind a két multiméter által mutatott értéket 

egyszerre tudjuk rögzíteni:  

 
6. ábra. Kísérleti összeállítás zsebtelep karakterisztikájának felvételéhez (bal oldali ábra), 

valamint Uk (kék görbe) és I (piros görbe) értékek rögzítése a WebCam programmal (jobb 

oldali ábra). 

Látható, hogy az adatok rögzítése kevesebb, mint fél percet vett igénybe. Ezután - a mérési 

eredményeket Excel fájlba mentve - tudjuk ábrázolni kapocsfeszültséget az áramerősség 

függvényében. 4V-os zsebtelepet és 10-os ellenállást használva a mérési eredmények a 

következők: 

Zsebtelep kapocsfeszültsége az 

áramerősség függvényében

y = -1,0174x + 4,038

0

2

4

6

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

I (A)

U
k
 (

V
)

 
7. ábra. Zsebtelep karakterisztikája 
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Mivel tudjuk, hogy: 

 IRε=U bk   (3) 

így az illesztett egyenes egyenletéből leolvashatjuk a zsebtelep elektromotoros erejét, ami 

4V, valamint belső ellenállását, ami körülbelül 1. 

A mért adatok még egy jellegzetes görbe megrajzolását lehetővé teszik. (Ezt adhatjuk akár 

házi feladatnak is.) Mivel az összetartozó kapocsfeszültség és áramerősség hányadosa a külső 

ellenállást (Rk), szorzata pedig a külső ellenálláson eső teljesítményt (Pk) adja, az Excel 

táblázatban ezek az értékek gyorsan számolhatók. P kifejezését átalakítva, majd kihasználva a 

számtani és mértani közép közötti egyenlőtlenséget, kapjuk, hogy: 

 skons=
U

=
)U+(U

R

U
U=IU=P

bb

bk

b

b
kkk tan

4R4R

2

0

2

  (4) 

Azaz, a külső ellenálláson eső teljesítmény akkor maximális, ha Rk=Rb (illesztés). 

Megrajzolva a Pk-Rk grafikont valóban láthatjuk, hogy a görbének maximuma van, mégpedig 

körülbelül 1-nál, ami – mint korábban láttuk – valóban a zsebtelep belső ellenállása. 

Teljesítmény a külső ellenállás függvényében
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8. ábra. Teljesítmény illesztése: Pk maximális, ha Rk=Rb1. 
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HANGTANI DIÁKMUNKÁK 

Máthé Márta 
Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely, m.marta1212@gmail.com 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A hangtan mindig az érdeklődést kiváltó fejezetek közé tartozott. A személyi számítógépek 

elterjedése megteremtette annak lehetőségét, hogy a diákok a hangokkal kapcsolatos önálló 

megfigyeléseket tegyenek, hangfeldolgozó programokkal hanganyagokat kielemezzenek, 

önálló következtetéseket vonjanak le. Jelen dolgozat ilyen diákmunkákat mutat be és 

kapcsolódó módszertani észrevételeket tartalmaz. 

BEVEZETÉS 

Diákjaim számára hangokkal kapcsolatos számítógépes csoportmunkát kezdeményeztem. 

Ebbe minden diák bekapcsolódott. Legszívesebben tették ezt a digitális jártassággal 

rendelkező diákok valamint az iskolai diákrádió hangtechnikusai. A csoportokban is ők 

bizonyultak a kezdeményezőknek. A diákok élvezettel keresték és hasonlítgatták össze a 

hangfeldolgozó programokat, és használták fel azt, amelyik az adott cél vonatkozásában a 

legmegfelelőbbnek bizonyult. A kész diákmunkákat az osztályban, prezentációk formájában 

mutatták be. 

KÜLÖNBÖZŐ HANGTÍPUSOK SPEKTRUMAI 

A hangok spektrumát a „SpectrumAnalysis‖ nevű program segítségével tanulmányozták. 

Ez a világhálóról ingyenesen letölthető egyszerű program, ami valós időben ábrázolja a 

hangok spektrumát. A kapott ábrák rögzítését a Print Screen funkcióval oldották meg, mert a 

program nem tárol. A vízszintes frekvencia tengely lehet lineáris vagy logaritmikus 

beosztású, a felhasználó választása szerint.  

A felvett ábrák a vízszintes tengelyen logaritmikusan ábrázolják a frekvenciákat, a 

függőleges tengelyen pedig az adott frekvenciákhoz tartozó amplitúdókat. A sikeres mérés 

érdekében ajánlott minden külső zajt kizárni, hogy azok ne befolyásolhassák az eredmény 

hitelességét. 

A hangtípusok (zenei hang, zörej, dörej) spektrumai az 1. ábrán láthatók. A zenei hang 

spektrumán jól kivehetők a felhangok, amelyeknek frekvenciái az alaphang frekvenciájának 

(kb. 180Hz) egészszámú többszörösei. A füttyentéskor hangszálaink működtetésével 

gyakorlatilag egy frekvenciát keltünk, a még mutatkozó, 2kHz-en felüli frekvenciák 

valószínűleg a levegőnek a szájüregből történő kiáramlásával, fogakhoz érésével 

kapcsolatosak (lásd 3. ábra magyarázatát is). A taps és puskadörej spketrumában nem 

fedezhető fel semmilyen szabály az előforduló frekvenciákra vonatkozóan. 
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Énekelt hang (diák hangja) 

 

Füttyszó 

 

Taps 

 

Puska (mobiltelefonról) 

 

1. ábra. Hangtípusok. 

HANGSPEKTRUMOK KÜLÖNBÖZŐ ÉLETKOROKBAN 

Érdekes diákmunkák születtek a különböző korosztályokhoz tartozó fiúk és lányok 

hangspektrumának összehasonlításából. 

A diákok értékelhető spektrumokat készítettek II. osztályos (8 éves), XI. osztályos (17 

éves) lányok és fiúk, majd felnőtt nők és férfiak kitartott  i hangjáról (2.ábra). Megfigyelték, 

hogy az alaphang frekvenciája felnőtt férfiaknál 100Hz körül volt, felnőtt nőknél 200Hz 

körül, fiatal fiúknál 120-130Hz körül, lányoknál 250Hz körül. Érdekes, hogy a felnőtteknél és 

az ifjaknál a nők alaphangjának frekvenciája kb. kétszerese a férfiakénak, ezzel szemben a 8 

éves korosztálynál nincs lényeges különbség esetleg (20-30) Hz. A lányoknál kb. 280 Hz, 

fiúknál 250-280 Hz. Ez magyarázza azt a tényt, hogy sokszor nehéz megkülönböztetni egy 

kislány hangját egy kisfiúétól. A felnőttek és 17 évesek spektrumai között sokkal több a 

hasonlóság, mint a gyerekek és ifjakéi között. Ennek oka a hang mutálása, vagyis a hang 

felnőtté válása. Eredményeképpen a hang mélyül, erősebb és hangszínben jellegzetesebb lesz. 

A lányok esetében nem olyan feltűnő a mutálás, hangjuk nem mélyül éppen olyan sokat, mint 

a fiúké. Más kitartott magánhangzók spektrumát is felvették, ezeket itt hely hiányában nem 

közöljük.  

Az összegyűjtött anyagot vizsgálva elsősorban az tűnik fel, hogy a gyermek tesztalanyok 

hangja elég egyszerű, két domináló frekvenciából tevődik össze, míg egy idősebb alanynál a 

domináló hangfrekvenciák száma 4-5, az első felhang viszonylagos erőssége nagyon 

megnövekedik. 
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---- nő 
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2. ábra. Hangspektrumok 

Érdemes felfigyelni arra, hogy két frekvencia- tartomány van képviselve minden 

korosztály spektrumában. Az egyik 100Hz és 500Hz közötti tartomány, a másik a 2kHz-4kHz 

tartomány. Az első tartományba eső frekvenciákat a hangszalag kelti, ebben a tartományban a 

felhangok frekvenciái az alaphangénak egész számú többszörösei. A magasabb frekvencia-

tartomány megjelenése a fogak, az ajkak szerepével kapcsolatos. Itt nem állítható fel szabály 

az előforduló frekvenciák értékeire vonatkozóan. Azt tapasztaltuk, hogy a szájüreg más részén 

képezett és ajakkerekítést igénylő u hang spektrumából ez a tartomány minden korosztálynál 

hiányzik. 
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HÍRES ÉNEKESEK HANGJÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

Érdekes diákmunka született abból a próbálkozásból, hogy Audacity programmal 

elemezzék ki híres énekesek egyazon hangmagasságban énekelt hangját. Diákjaim a Nessun 

Dorma (Puccini: Turandot) utolsó hangjának spektrumát hasonlították össze négy híres 

énekes hangjából (3. ábra). Jól látható, hogy Pavarotti hangja a többiekénél gazdagabb magas 

felhangokban. A függőleges tengelyen ezúttal logaritmikus a skála, ez magyarázza a spektrum 

szoknyaszerű alakját, a spektrum tetszőlegesen mozgatható fel-le ezen a tengelyen, a 

megjelenő számértékek csak az összehasonlítást teszik lehetővé, abszolút értékük nem 

releváns. 

  

  

3. ábra. Híres énekesek hangspektrumai. 

DOPPLER-HATÁS VIZSGÁLATA 

Erre a célra az Adobe Soundbooth program bizonyult a leghasznosabbnak. Ezzel un. 

spektrogramot készítettek, ami a hangok spektrumának háromváltozós ábrázolási módja. A 

vízszintes tengely az időtengely, a függőleges tengelyen a frekvenciák jelennek meg lineáris 

skálán, ezek energiaeloszlását színkódok jelenítik meg. Egy kitartott összetett hangban több, 

jól meghatározott frekvencia fordul elő. Ezek bármelyikét az ábrán vízszintes vonal jeleníti 

meg. Diákjaim az Adobe Soundbooth program demo változatával tanulmányozták a mellettük 

elhaladó személyautó dudájának hangját. Ahhoz, hogy a frekvencia változása észlelhető 

legyen a program viszonylag gyenge felbontása mellett is, a hangforrásnak olyan sebességgel 

kell mozognia, ami a hangsebesség mellett nem elhanyagolható. Így adódott az a gondolat, 

hogy dudáló autóval végezzék el a kísérletet. A mozgó hangforrás elhaladt a megfigyelők 

mellett, akik laptopra vették fel a duda hangját (4.ábra). A felvett spektrogramon (5.ábra) a 

vízszintes vonalak „lecsúsznak‖a frekvencia változása miatt, ami akkor következik be, amikor 

a dudáló autó a  megfigyelő mellett elhalad. A frekvencia megváltozása véges időintervallum 

alatt történt, nem pillanatszerűen, mert a megfigyelők nem álltak a hangforrás 

sebességvektorának a tartóegyenesén. A spektrogramból meghatározható a jármű sebessége, a  

hangforrás közeledésekor (2), ill. távolodásakor (3) észlelhető frekvenciát megadó 

összefüggés (3) felhasználásával. Itt f az álló hangforrás által keltett  frekvencia. 



Kísérletek 

277 

 

c

v

f
=f

1
max  (1) 

 

c

v

f
=f

1
max  (2) 

 

c

v

c

v
+

=
f

f

1

1

min

max
 (3) 

 
h

km
=

s

m
,

f+f

ff
c=v 452512.

minmin

minmax 


 (4) 

A (4) összefüggésben c=330m/s a hangsebesség, a felhasznált fmax =4,85kHz, fmin =4,5KHz 

értékeket az ábra középső tartományából lehet leolvasni. Az autó sebességmérője közben 

48km/h értéket mutatott (7%-nyi eltérés van a kétféleképpen meghatározott sebesség-érték 

között). 

A kültéri kísérlet nagy érdeklődést váltott ki diákokban és járókelőkben egyaránt. 

       
 

        4. ábra. Kültéri kísérlet.                             5. ábra. Doppler-hatás kimutatása. 

CHLADNI- FÉLE ÁBRÁK, BEMUTATÓ KÍSÉRLETEK 

A fizika iránt leginkább érdeklődő diákok képesek arra, hogy önálló dolgozatokat 

készítsenek, amiket pályázatokon, tudományos diákkonferenciákon mutatnak be. Nagyon jó 

dolgozatot készítettek, Chladni-ábrákat fényképezve Csíki Boróka és Fekete Albert Zsombor 

diákjaim a Szegedi Tudományegyetem kísérleti fizika tanszékének felhívására. A gerjesztést 

egy régi telefonkészülék kagylójából kivett hangszóróval oldották meg, amelyet egy 

számítógéphez kötöttek. A hangokat egy számítógépes programmal keltették, így pontosan 

lehetett tudni a frekvenciák értékeit. A mellékelt két ábra ( 6.a, 6.b) az 1073Hz ill.az 1080Hz  

frekvenciákon kialakuló Chaldni-ábrákat mutatja be. Ezeken piros kör hívja fel a  figyelmet  a 

gerjesztés helyére, vagyis arra a  pontra, amelyre a kis hangszórót tartó kampót akasztották. 

A hangtechnikában jártas diákok bemutató kísérleteket is örömmel állítottak össze, pl. 

hangok interferenciáját mutatták be. Számítógépről, két hangszóróval keltették a tiszta 

szinuszos hangokat, s az interferenciamezőben sétáló diákok pontról pontra érzékelhették a 

hangerősség ingadozását. Ugyanezt a tényt mikrofonnal érzékelt hang számítógépes 

követésével is ki lehet mutatni. 
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6. ábra. Chladni-ábrák 

KÖVETKEZTETÉSEK 

A diákmunkák elkészítése mindig élményt jelent a diákok számára, s a szerzett 

tapasztalatok révén a fizikai tények tartósabban megmaradnak a diákok elméjében, mint más 

ismeretszerzési formák során. 

A munka rendszerint a diákok érdeklődése mentén történik, s azokkal a kérdésekkel, 

amelyeket a tanár szeretne a diákoknak felvetni, maguk a diákok szembesülnek a munka 

során. Íme néhány ezek közül: a megfigyelések megismételhetősége, a kirajzolt grafikonok 

értelmezése, a mögöttük meghúzódó fizikai tartalom meglelése. 

Kívánatos lenne, hogy a diákok más tevékenységeket is végezzenek, ne csak 

feladatmegoldást jelentsen a‖fizikázás‖. 

A tanár számára plusz erőfeszítést jelent ezeknek a munkáknak az irányítása, mert a munka 

eredménye előre nem ismert, kívánatos lenne a lépésről lépésre végigkísérni a munka 

folyamatát. Külön nehézség a kiértékelés, mert a követelmények és az eredmény is nehezen 

számszerűsíthetőek, ami diák és tanár számára is szokatlan. 

Ennek ellenére úgy vélem, hogy érdemes új utakat kipróbálni, hogy az iskola változatosabb 

legyen diák s tanár számára egyaránt. 

A TÉMÁVAL KAPCSOLATOS IRODALOM 

1. Budó Ágoston Kísérleti fizika Tankönyvkiadó, Budapest, 1971 

2. Filep Emőd, Néda Árpád, Mechanikai hullámok, Ábek kiadó, Kolozsvár, 1999 

3. Tarnóczy Tamás: Zenei akusztika, Zeneműkiadó, Budapest, 1982 

4. Németh Géza: A magyar beszéd, Akadémiai kiadó, Budapest ,2010 

5. Természettudományi lexikon, Akadémiai kiadó, Budapest,1968 
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LÉGKÖRFIZIKA EGY ÜDÍTŐS DOBOZBAN,  
AVAGY CANSAT12  

Pető Mária 
Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy, rkollegium@yahoo.com, 

az ELTE Fizika Tanítása doktori program hallgatója 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Űrkutatás, rakéták, műholdak, világmindenség ... Olyan fogalmak ezek, amelyek mindenkit 

érdekelnek, de amelyek nagyon távolinak, elérhetetlennek tűnnek. Ez csupán a látszat, mert 

már a X-XI-es diák ismeretei, kíváncsisága, fantáziája és érdeklődő hozzáállása elég ahhoz, 

hogy mindezt közelebb, tanóra közelbe hozzuk.  

Az előadás egy olyan mérőeszköz, mérési eljárás és adatfeldolgozási módszer bemutatása, 

amely lehetővé teszi a tanult termodinamikai, áramköri ismeretek elmélyítését, bővítését 

középiskolai szinten egy teljesen új környezetben egy „CanSat” nevű, saját építésű egységgel. 

A módszer célja olyan jártasságok, készségek kialakítása, amelyek képessé teszik a tanulókat 

tudományos feladatok, egyéni kutatómunka elvégzésére, felkeltik érdeklődésüket a 

természettudományok iránt. 

 „Az Idő s Tér bilincsei nem kötik meg a lelkeket.” 

Bolyai Farkas 

BEVEZETÉS 

A CanSat -„Can-Soda Satellite‖- nemzetközi űrkutatási versenyt már harmadik éve rendezi 

meg az ESA (European Space Agency) és a NAROM (Norwegian Centre for Space Related 

Education) középiskolás diákok számára. A feladat egy olyan mérőegység megépítése, amely 

képes mérni az alapvető légköri jellemzőket (nyomás, hőmérséklet, páratartalom, légköri 

szennyeződés) 1km magasságtól a Föld felszínéig. A versenykiírás alapfeltétele az, hogy az 

egész mérőegység férjen bele egy üdítős dobozba (330ml-es alumínium henger: 115mm 

magas, 66mm átmérő, max. 350g tömeg), bírjon ki min. 20 atm nyomást, (10-15)G 

gyorsulást, legyen állandó rádiókapcsolatban egy földi vevőegységgel, és a teljes költsége ne 

haladja meg az 500€-t. Az így megépített egységet egy Intruder típusú rakéta emeli 1km 

magasra az Andoya Rocket Rangen (É70
0
, K16

0
), majd ejtőernyő segítségével érkezik vissza 

a földre. 

 

 

 

 

 

 

A verseny igazi egy évig tartó (október-szeptember) tudományos kutatómunka, ugyanis a 

mérés elméleti megalapozásától, a tervezésen keresztül a működő szerkezet megépítéséig 

1. ábra. Az Intruder rakéta (www.esa.int/Education)  
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minden műveletet rögzíteni kell, erről havonta tudományos jelentést kell írni, illetve 

dokumentálni kell a próbamérések, adatgyűjtés és feldolgozás minden fázisát.  

2012-ben iskolánk csapata, a „Bolyai‖ is részt vett ezen a versenyen, ahol négy X-es diák 

(Kriszta, Andrea, Gellért és Zsolt) képviselte Tudós-klubunkat, akik a nyomás, hőmérséklet 

és páratartalom mellett a légköri szennyeződés mérését vállalták fel.  

EGY KIS LÉGKÖRFIZIKAI ALAPOZÁS 

A verseny által a feladat adott volt, arra kellett válaszolnunk, hogyan lehet megbízhatóan 

mérni a nyomást, hőmérsékletet, és miként lehet összekapcsolni az elméleti ismereteket, a 

technikai megoldásokat a szervezők által szabott feltételekkel. Gondot ―csupán‖ az jelentett, 

hogy tanév elején a tanulók semmilyen vagy csak alapfokú általános iskolai ismeretekkel 

rendelkeztek a temakörben, tulajdonképpen egy olyan versenybe vágtunk bele, amely teljesen 

új területre vezette őket. Ezért órán és diákköri foglalkozásokon lépésről-lépésre haladva meg 

kellett ismerniük a légkör fizikai jellemzőit, annak leírási módozatait és a benne lejátszodó 

folyamatok törvényszerűségeit. Ezután meg kellett ismerkedniük az elektromosság és 

elektronika alapfogalmaival, áramkörtervezési illetve építési technikákkal és mérési 

eljárásokkal.  

Elsődleges feladat: A nyomás- és hőmérséklet mérése a troposzférában 

A légköri nyomás megközelítőleg egyenletesen változik a magasság függvényében; 

amelyet a barometrikus egyenlettel írunk le:  

  (1) 

A Föld gravitációs hatása miatt a légköri részecskék lefelé irányuló ütközései gyakoribbak, 

mint a más irányításúak, ennek következtében függőleges nyomásgradiens alakul ki, amely 

függ a levegőrétegek sűrűség eloszlásától. 

A légköri hőmérséklet változását a magasság függvényében, a hőmérsékletgradiens írja le. 

Ez a függvény (dT/dz egységnyi távolságra jutó hőmérsékletváltozás) többször is előjelt vált, 

és ennek alapján a légkört feloszthatjuk: troposzférára, sztratoszférára, mezoszférára és 

termoszférára. Ez a felosztás az 2. ábrán látható: 

3. ábra. A légkör hőmérsékleti rétegződése 
 

A mérsékelt övben végzett, több éves magas légköri meteorológiai mérések alapján azt 

állapították meg a szakemberek, hogy a troposzférában az átlagos hőmérsékleti gradiens 

értéke: 0,65°C/100m, amit az alábbi megközelítő összefüggéssel írhatunk le méréseink során:   

  grad T ~ gradTz = dT/dz ~ ΔT/Δz  (2) 

A nyomás és a hőmérséklet méréséhez szenzorokat választottunk. Ezek esetében meg 

kellett érteni a mérési elvet, ellenőrízni kellett a mérési paramétereket és ezeket egyeztetni 

kellett az elvárt mérési határokkal. 
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Az LM 335- Philips hőmérsékletszenzort, amely (-15°C, 25°C) 

között mér, azért választottuk, mert ennek a mérési paraméterei 

leginkább megfeleltek a norvégiai illetve itthoni mérési 

körülményeknek, alacsony fogyasztású és jól illik a többi 

alkatrészhez. A mérés elve Ohm törvényére és az ellenállás 

hőmérsékletfüggésére épül, vagyis az ellenállás változása a 

hőmérséklet hatására feszültségingadozást jelent, ezt rögzítjük (3. 

ábra). 

 

3. ábra. A hőmérsékletmérés elve 

 

1. táblázat. Az LM335-ös hőmérsékletszenzor jellemzői 

Paraméterek Feltételek LM335 

kilépési feszültség 400μA≤IR ≤5mA 3mV, max. 14mV 

dinamikus impedancia IR =1mA 0,6Ω 

a hőmérséklet kilépési 

feszültségi együtthatója 

 +10mV/
o
C 

mérési időegység • nyugalomban levő levegő esetén 

• v=0,5m/s sebességgel áramló levegő  

80s. 

10s. 

mérési stabilitás TC=125
o
C 0,2

o
C/ 

 

Nyomásmérőként a MPX4115A nyomásszenzort használtuk:Működési jellemzői: 

méréshatár (15-115)kPa, minimális nyomásra adott válaszfeszültség: (0,135-0,273)V, 

maximális nyomásra adott válaszfeszültség: (4,521-4,659)V, érzékenység: 45,9mV/kPa, 

válaszidő: 1,00ms, várakozási idő: 20ms. 

A szenzorokat egy Arduino processzoron futó C+-nyelvben megírt program vezérelte, 

amelyet a csapat informatikus diákjai írtak meg. Ez a program biztosította az érzékelők által 

adott feszültségimpulzusok regisztrálását és egy hangolt rádióadón keresztül a földre való 

továbbításukat (az adatátvitelhez egy Yagi antennát használtunk, a rádióadónk 433,15Hz-re 

volt hangolva). Számítástecnikai programjaink lehetővé tették, hogy a földi egységhez küldött 

adatokat a számítógéppel azonnal (valós időben) feldolgozzuk és kövessük a mért 

paraméterek változását a landolásig (grafikonok, számeredmények, összehasnlító táblázatok). 

Az egész egységet egy 9V-os alkáli elem táplálta, amely megbízhatóan működött a 

megszabott 3 órás mérés alatt. Külön gondot és nehézséget okozott az ejtőernyő 

megtervezése, mert a legtöbb bizonytalansági tényező hozzá kapcsolódott. Milyen erős lesz a 

szél landoláskor? Milyen irányú? Mekkora helyen kell elférjen a rakétában, mikor fog 

kinyilni? Nyiláskor mennyire változtatja meg az egység mozgását és ezáltal a mérés 

folyamatát? Felhasználva a IX-es mechanikai ismereteket, és kiegészítve azt az áramló 

folyadékok, fluidumok törvényeivel több ejtőernyőt készítettünk, amelyek esési 

sebességhatára (5-8)m/s között volt. Az elmélet alapján elkészített ernyőket próbalandolással 

teszteltük, illetve több kiszámított modellt előbb az OpenModellica program szimulációival 

ellenőriztünk. 
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 4. ábra. A mérőegység elvi vázlata és felépítése. 

Másodlagos feladatunk a légköri szilárd, porszennyeződés eloszlásának vizsgálata és 

szabályszerűségeinek keresése volt. Ez a feladat azért fontos, mert arra kereste a választ, hogy 

milyen hatásai vannak a légköri szennyeződéseknek az emberek egészségi állapotára.  

A légkör jellegzetes szennyezőanyagai a PM10 (d≤10μm) és PM 2,5 (d≤2,5μm) jelzésű, az 

úgynevezett szállóporok (nem hétköznapi por vagy pollen, hanem aeroszol jellegű 

részecskék). A PM10 lehet: kadmium-, réz-, nikkel-, cink-, molibdén-, ólomion, azbeszt, stb.. 

Ezek közül a legveszélyesebb az azbeszt rákkeltő hatása miatt, és mivel közvetlen forrásai a 

közúti járművek illetve az ipartelepek. A PM 2,5 szennyeződés még kevésbé ismert, de 

méreténél fogva nagyon veszélyes, ugyanis könnyen bejut a tüdőbe és a hozzátapadó 

járulékos részecskékkel együtt sokféle betegséget okozhat. Az Európai Unió által 

meghatározott szabvány határérték 40 μg/m3 szállópor esetén, de Bukarestben nyáron ez az 

érték nagyon gyakran eléri a 73 μg/m3-et. A Nemzeti Egészségügyi Hivatal statisztikai adatai 

szerint, a belélegzett por részecskékhez baktériumok, vírusok, spórák és más mérgező 

anyagok tapadnak, amelyek károsíthatják a tüdő légző hólyagocskáit. További lehetséges 

egészségi hatásként, a jelentés a szem kötőhártyájának gyulladását, a felső légutak 

nyálkahártyájának irritációját, az asztmás és hurutos megbetegedéseket; illetve a tüdő 

szilikózist említi. [5] Azonban ezek ismeretében sem lehet egyértelműen kijelenti, hogy 

közvetlenül milyen kapcsolat van a szállópor szennyeződés koncentrációja és a különböző 

betegségek kialakulása között, mert ez függ a légkör többi összetevőjétől valamint az 

időjárástól is.  

A szállópor koncentrációjának (μg/m3) a méréséhez egy optikai szennyeződésérzékelő-

szenzort használtunk: Sharp GP2Y1010AU0F. Ebben egy fototranzisztor és egy infravörös 

jelt kibocsájtó dióda van átlósan elrendezve, így a szenzor képes érzékelni a por részecskékről 

visszaverődött fényt (a fotometrikus analízist egy megfelelően elhelyezett lencserendszer 

segíti), a keletkező áramimpulzust felerősíti, és a kimenő analóg feszültség pedig egyenesen 

arányosan növekszik a mért porkoncentrációjával. Alapvető jellemzői:  

1. mérési érzékenység: 0,5 V/0,1 μg/m
3
; 

2. alacsony fogyasztás (átlag 11mA, legtöbb 20mA); 

3. mérési periódus 10 ms,  mérési intervallum periódusonként: 0,32-0,35ms 

4. képes megkülönböztetni a szivarfüstöt és a házi port (ez lehetővé teszi, hogy 

laboratóriumi körülmények között is tudjuk használni); 



Kísérletek 

283 

5.ábra. Így készül a mérőegység. A doboz aljára furatokat készítünk, hogy a levegő 

átáramolhasson rajta, és megfelelő hűtést is biztosítson az egységnek. 

TERVEZETT PARAMÉTEREK ÉS EREDMÉNYEK 

Amit vártunk, a mérőegység kilövése előtt: 

A nyomás- és hőmérsékletváltozás törvényeinek megbízható igazolása mérési adatokkal. 

Szilárd szennyeződés mérése a légkörben, esetleges eloszlási szabályszerűség 

megállapítása. 

Tervezett esési sebesség 7,5m/s-8m/s 

Tervezett repülési idő 150-200s. Emelkedési magasság (950-1000)m 

Az ejtőernyő időben nyílik, sérülésmentes lesz a landolás. 

Adattovábbítás kilövés és landolás alatt, az adatok rögzítése, feldolgozása. 

Az egység működik landolás után is. 

Landolás után: 

A nyomás- és a hőmérsékletváltozás törvényét igazoltuk. A vizsgált magasságban az 

exponenciális törvény egy szakaszát (egyenessel közelíthető) jól leírják a mérési adataink 

Alig szennyezett a levegő Andoyaban. Eloszlási szabályszerűséget nem tudtunk 

meghatározni, mivel alig mértünk légköri szennyeződést az erős szélben. 

Landolási sebesség: 5,5m/s. Emelkedési magasság: 923m, esési idő: 165s. 

Az egység nem sérült meg a kilövés és a landolás alatt. Az ejtőernyő hatékonyan működött. 

Az adatátvitel folyamatos volt, az adatokat rögzítettük (több mint 3000) és fel is dolgoztuk. 

Az egység hatékonyan mért a landolás után is, több mint 1 órán át.  

  
6. ábra. A hőmérsékletváltozás és nyomás grafikonja kilövéskor és a landolás alatt. 

 
7. ábra. Szállópor szennyeződés Andoya légkörében.  

 

A grafikon és a mérési adataink is azt mutatták, hogy a vizsgált terület légterében (Andoya 

É700, K160) nem volt számottevő szállópor szenyeződés 2013. április 23-án, a legnagyobb 

érték: 25 μg/m3. 
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9. ábra. Szállópor szennyeződés ugyanazon a napon Románia légkörében  

 

10. ábra Szállópor szennyeződés Sepsiszentgyörgyön augusztusban (www.calitateaer.ro). 

 

Megállapítható, hogy mindkét mérési napon itthon nagyobb volt a légköri szennyeződés, 

augusztusban pedig többszörösen meghaladta az EU-s határértéket. 

ÖSSZEGZÉS 

A magas légkörben végzett mérések sikeresek voltak és az eredmények megfeleltek a 

fizikai törvények követelményeinek. Földi illetve osztály körülmények között végzett statikus 

mérések (több héten keresztül) igazolták a hőmérséklet- és nyomásváltozás jellegzetességeit 

saját földrajzi szélességünknek (É 45,8651, K25,7877) és az évszakoknak megfelelően. 

A norvégiai, illetve az iskola udvarán végzett mérések alapján készített tanulmányok, 

bemutatók meggyőzték a tanulókat arról, hogy az elméleti órákon tanult környezetfizikai 

törvények egyszerű mérésekkel is igazolhatók.  

A versenyen résztvevő diákok kísérleti beszámolói nagyon hatékonynak bizonyultak, mert 

nagyon sok tanuló bekapcsolódott mérési sorozatba, amelynek során sokkal eredményesebben 

sajátították el a termodinamika, környezetfizika, elektronika alapelveit. 

A középiskolában alkalmazva a bemutatott mérési eljárást a diákok egy átfogó, egységes 

képet kaphatnak a földi légkör szerkezetére, állapothatározóira illetve azok változásait leíró 

törvényekre vonatkozóan, ugyanakkor gyakorlati jártasságokra tesznek szert a mérőegység 

megtervezésével, megépítésével kapcsolatosan. 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

A Székely Mikó Kollégium „Bolyai‖ csapatának, akik sikeresen részt vettek a CanSat12 

nemzetközi vetélkedőn Norvégiában az Andoya Rocket Rangen: Rosu Kriszta (tudósítás, 

design, rádiókommunikáció), Popescu Andrea (design, tervezés, adatfeldolgozás), Kovács 

Gellért-Pál (programozás, vezérlés, tudományos program) és Pünkösti Zsolt (csapatkapitány, 

adatfeldolgozás, kommunikáció). Az előadáson a csapat mérési adatait használtam. 

Honlapunk: http://hun-bolyaicansat.blogspot.com/ 
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KÍSÉRLETEK, FÉNYKÉPEK ÉS VIDEOFELVÉTELEK 
ALKALMAZÁSA A FIZIKAOKTATÁSBAN 

Teiermayer Attila 
Pannon Egyetem, Mérnöki Kar, Fizika és Mechatronika Intézet, 

teiermayer.attila@gmail.com, 

az ELTE Fizika Tanítása doktori program hallgatója 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A tanulók fizika tantárgy iránti passzivitásának legyőzése nem könnyű feladat. Különösen 

komoly ellenállás mutatkozik a számítási feladatokkal szemben. Annak felismerése, hogy a 

jelenségek, és az ezekhez kapcsolódó feladatok a mindennapi életben körülvesznek minket, 

segíthet a tantárgy elfogadtatásában. Ha a feladatokat egy jelenség megfigyeléséhez, egy 

kísérlet elvégzéséhez, vagy a róluk készült fotókhoz, videofelvételekhez kötjük, akkor ez a 

felismerés bekövetkezhet. Írásomban ezen alkalmazási területeket, illetve a tanítás közben 

szerzett tapasztalataimat szeretném bemutatni. 

BEVEZETÉS 

Mindennapi tanári munkánk során gyakran tapasztalhatjuk, hogy a tanulók a fizikát 

számukra feleslegesnek tartják, emiatt kedvetlenül vagy egyáltalán nem tanulják. Különösen 

igaz ez a számítási feladatokra. Pedig a problémamegoldást sokszor a „fizikai gondolkodás 

iskolájának‖ tartják, hiszen a megszerezett ismeret ezen gyakorlatokon keresztül válik 

tudássá. Meg kell tehát mutatnunk, hogy a feladatmegoldás számukra is hasznos. 

A kísérletek egyik legegyszerűbb alkalmazása az, ha egy példatárban található feladatot be 

is mutatunk. A jelenség vizuálisan is megjelenik tanulóink előtt, a probléma megfoghatóbbá 

válik. Ha értelmeztük a jelenséget, megkeressük a probléma megoldásához szükséges 

törvényeket, a kiindulási adatokat megmérjük, elvégezzük a számításokat. A megoldás végén 

lehetőség nyílhat az eredmények ellenőrzésére is. A feladatok annál meggyőzőbbek, minél 

inkább a minket körülvevő világból származnak. Használjunk tehát a kísérletekhez 

hétköznapi eszközöket, és alkalmazzuk bátran a digitális technika vívmányait is! 

Ha a jelenségekről, kísérletekről fényképet vagy videofelvételt készítünk, akkor a feladat 

időben később is megoldhatóvá válik, alkalmazható akár házi feladatként vagy 

dolgozatfeladatként is. Ilyenkor a kiindulási adatokat a fényképről vonalzóval, szögmérővel 

mérjük le, majd arányos átszámítással határozzuk meg a valós értékeket.  

Videofelvétel esetén szükség lehet a felvétel képkockákra bontására. Ezt könnyen 

megtehetjük ingyenesen letölthető filmszerkesztő programokkal (pl. Windows Live Movie 

Maker). Ilyenkor a program a képekhez hozzárendel egy időpillanatot, így tudjuk nyomon 

követni a jelenség időbeli lefolyását. 

A következőkben a kísérletek, ill. a róluk készült felvételek néhány alkalmazási területét 

szeretném bemutatni. 

EGY JELENSÉG KVALITATÍV ÉS KVANTITATÍV ÉRTELMEZÉSE 

A véletlen események sokszor alapul szolgálhatnak egy fizika feladathoz. Néhány évvel 

ezelőtt a karácsonyfa díszítésekor lettem figyelmes a következő jelenségre. (1. ábra) 
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1. ábra. Két világító izzó között egy kiégett.  2. ábra. Az izzó felépítése. 

Látható, hogy két világító izzó között egy nem működik. Ez a soros kapcsolásról 

tanultaknak teljesen ellentmond. Eszembe jutott, hogy egykori kedves tanárom, Molnár 

Miklós, a Természet Világában foglalkozott a jelenséggel. [1] A cikkből megtudhatjuk, hogy 

a titok nyitja az izzó felépítésében rejlik. A 2. ábrán látszik, hogy az izzószálat tartó két 

konzol egy vékony dróttal van összekötve, melyet egy szigetelő lakkréteg választ el a 

konzoloktól. Az izzószál szakadása esetén azonban az áramforrás teljes feszültsége 

megjelenik a két tartó rész között, emiatt a lakk átüt, a drót vezetővé válik, és az áramkör újra 

záródik. Így lehetséges, hogy a működő izzósorban van nem világító izzó is. 

A képen látottakhoz készíthetünk számítási feladatot is. A diákok a hétköznapi 

tapasztalataikból tudhatják, vagy más órákon tanulhatják, hogy az áramkör ilyen módon 

történő zárása („megpatkolás‖) veszélyes lehet. Felmerül a kérdés, hogy a karácsonyfaizzó-

sor esetén a fenti megoldás nem tűzveszélyes-e. Végezzünk el egy rövid számítást! 

Az izzósor 40 égőből áll. Az adapterén az található, hogy a szekunder tekercsen a 

feszültség 24 V. Jelöljük az izzó ellenállását R-rel! Egyforma égők esetén egy égőre 

V6,0
40

V24
  feszültég jut. Ha egy kiég, akkor egy izzón V615,0

39

V24
  feszültséget 

mérhetünk. Ha az izzó ellenállása állandónak tekinthető, akkor az izzók teljesítményeinek 

aránya: 
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Tehát a felvett teljesítmény az eredeti 5,1%-val növekszik, adott idő alatt a hőfejlődés is 

ugyanakkora növekedést mutat. Egy kiégett izzó esetén tehát ez nem jelentős. Ha a sorban n 

megy tönkre, akkor ugyanez a hányados a következő alakban írható fel: 
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 4n  felett már átlépjük a 20%-os növekedést, ami vár veszélyeket rejthet magában. 
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ÚJ FOGALOM MEGÉRTÉSE, MEGTANÍTÁSA 

A következő két jelenség elég közismert, mégis nagyon hasznosnak tartom őket, mert 

segítenek két olyan fogalom megértetésében, melyek tapasztalataim szerint a diákoknak 

nehézséget okoznak. 

Az egyik szakköri foglalkozáson diákjaimmal almaszeletekből, rézlapocskákból és 

vasszegekből elektromos telepet építettünk. Ennek üresjárási feszültsége akár 4-5 V is lehet. 

Mégis azt tapasztaltuk, hogy az "alma-telep" nem működteti a zsebizzót. Mi lehet a jelenség 

oka? (3. ábra) 

  
3. ábra. Az alma-telep üresjárási feszültsége nagy, mégsem világít a zsebizzó. 

Ezen jelenség vizsgálata segíthet megérteni a belső ellenállás fogalmát. Miközben látjuk, 

hogy a telep feszültsége kellően nagy, és egy ugyanilyen feszültségű zsebtelep hatására az 

izzó világít, rájövünk arra, hogy maga az áramforrás is befolyásolja a körben kialakuló áram 

erősségét. Ha felrajzoljuk az áramkört (4. ábra), akkor megértjük, hogy az áram nemcsak a 

fogyasztón, hanem az áramforráson is áthalad. Tehát a két telep ellenállásában van különbség, 

amit nevezhetünk a telep belső ellenállásának. 

 

4. ábra. A kísérlethez készített áramkör. 

Végeztünk méréseket is a teleppel. Az izzó üzemi ellenállását egy zsebteleppel 62 Ω-nak 

mértük, a hideg ellenállása ennél jóval kisebb. Zsebteleppel működtettünk egy áramkört, és 

egy, a zsebizzóval közel azonos, de állandó értékű fogyasztót alkalmaztunk. A körben kb. 70 

mA erősségű áram folyt. Ugyanezzel a fogyasztóval és árammérővel alma-telep esetén az 

áram kb. 40 µA. Ha azt szeretnénk kiszámolni, hogy az alma-telep belső ellenállása 

hányszorosa a zsebtelepének, akkor felírhatjuk Ohm törvényét a teljes áramkörre mindkét 

esetben: 

 )RR(IU bzszszs0   (3) 

 )RR(IU baaa0   (4) 
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U0 a telepek üresjárási fezsültségét, R a külső, Rb pedig a belső ellenállását jelentik. A 

mérési adatokat felhasználva kapjuk, hogy a  két belső ellenállás hányadosának az értéke kb. 

78000. Így érthető, miért nem terjedt el ez az áramforrás a gyakorlatban. 

A 5. ábrán látható felvétel az interneten található. [2] A csillagok látszólagos égi 

mozgásáról készült hosszú expozíciós kép segítségével megvilágíthatjuk diákjainknak, miért 

van szükség a körmozgás leírásához a szögmennyiségekre.  

 
5. ábra. A csillagok látszólagos mozgása. 

Az egyenletes körmozgás leírását az egyenes vonalú mozgások során megismert 

mennyiségekkel kezdjük. Ilyenkor a megfigyelő a kör kerületén helyezkedik el. Ezek a 

mennyiségek azonban nem mindig alkalmazhatók. Jó példa erre a csillagok látszólagos 

mozgása a Sarkcsillag körül. Egy hosszú expozíciós felvétellel láthatóvá tehető a csillagok 

pályája, de az ókorban ennek hiányában is ismereték a mozgás tulajdonságait. Legyen a 

vonatkozatási pont a Sarkcsillag, mely mozdulatlannak tűnik. Innen, a kör középpontjából 

írjuk le a mozgást! 

Ha megmérjük a Sarkcsillagból mint középpontból nézve a képen látható ívekhez tartozó 

szögeket, rájövünk, hogy egyformák. Tehát ha a középpontból nézve az adott idő alatt történő 

szögelfordulások egyenlők, akkor ez a szögelfordulás alkalmas lenne a csillagok mozgásának 

leírására. Manapság is közvetlenül ez a szög mérhető az égbolton, a távolságok ebből 

számolhatók. Ha az állandó nagyságúnak tekinthető sebesség az elmozdulás és az idő 

hányadosa, akkor a szögelfordulás és az idő hányadosaként is definiálhatunk egy sebességet. 

Nevezzük ezt szögsebességnek! 

A fenti gondolatmenet segítségével megmutathatjuk diákjainknak, hogy szükség van erre a 

leírási módra is, hiszen sokszor tiltakoznak, hogy miért kell egy mozgást kétféleképp is 

jellemezni. Könnyen felfedezhető az analógia a két leírási mód mennyiségei között, és azt is 

kihangsúlyozhatjuk, hogy ha a szögelfordulást radiánban mérjük, akkor a szögmennyiségek 

értékeit a kör sugarával szorozva rögtön megkapjuk az analóg kerületi mennyiségek értékeit. 

A fotó segítségével rögtön egy számolási feladatot is készíthetünk: Mennyi ideig tartott a 

fotó elkészítése, azaz mekkora volt az expozíciós idő? Tudjuk, hogy a 24 h alatt egy teljes 

körívet rögzíthetnénk a fotón, ha nem lenne nappal, ehhez 360° középponti szög tartozik. Ha 

a körívekhez tartozó szöget α-val jelöljük, akkor a következő egyenlet segítségével 

kiszámítható a τ expozíciós idő: 

 







360h24
 (5) 
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A képen történő mérés után kiszámíthatjuk, hogy τ  2,3 h. 

A STELLARIUM NEVŰ VIRTUÁLIS PLANETÁRIUM A FIZIKAÓRÁN 

A videofelvételek is igen sokrétűen használhatók fizikaórán. Alkalmazhatók gyors 

jelenségek vizsgálatára (pl. Szabadon eső gyertya lángja valóban gömb alakú?), vagy 

megfelelő program segítségével lassú jelenségek megfigyelésére (pl. egy növény növekedése, 

kristályosodás). Az első esetben az elkészült filmet egy filmszerkesztő program segítségével 

képkockákra bontjuk, és ezek alapján vizsgáljuk a jelenséget; a második esetben pedig 

viszonylag nagy időközökkel készítünk a jelenségről egy-egy felvételt, és ezekből készítjük el 

a filmet. Erre alkalmas program például a WebCamLaboratory, vagy a CyberLink YouCam. 

Mindkét program webkamera képeit dolgozza fel.  

Lehetséges az is, hogy egy film megfelelő képkockáiból egy képszerkesztő program 

segítségével montázst készítünk, ahol egy képen figyelhető meg a jelenség (pl. mozgás) több 

fázisa. Ebben a fejezetben egy speciális alkalmazást szeretnék bemutatni. 

A Stellarium nevű virtuális planetárium fizikaórai alkalmazásának egy szép lehetőségét 

mutatta be Carla Isabel Ribeiro egy nemrég megjelent cikkében.[3] Ez a program nagyszerű 

képet ad az égboltról, és annak időbeli változásáról. A jelenből tudunk elindulni, és az idő 

folyását akár egészen fel is gyorsíthatjuk, így egy folyamat könnyen áttekinthetővé válik. 

Tehát a program úgy viselkedik, mint egy film, ugyanúgy kiemelhetünk belőle egy-egy 

képkockát, és készíthetünk belőlük montázst. Az alábbi példa a Mars Phobos nevű holdjáról 

szól. 

Tanítványaim többször megkérdezték, hogyan lehet egy égitest tömegét megmérni. A 

következő kép segítségével megmutathatjuk, hogyan mérhetnénk meg a Mars tömegét.         

(6. ábra) A kép elemzése előtt hasznos lehet a programon élőben bemutatni a hold keringését, 

akkor könnyebbé válhat a feladat megoldása. 

 
 

6.ábra. A Mars körül keringő Phobos mozgásának két fázisa. 

A képen az ellipszis (közel kör) alakú pályán keringő Phobos látható mozgásának két 

szélső fázisában, feltüntetve a két időpont, amikor a hold az adott fázisban tartózkodik. A 

Marson látható, hogy a kép két fotó összeillesztéséből származik, és az időmérőről illesztettük 

be az időadatokat is. 
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Ahhoz, hogy meghatározhassuk a bolygó tömegét, ismernünk kell annak átmérőjét. 

Tudatosíthatjuk tanítványainkban, hogy ha csillagészok lennénk, ezt is meg tudnánk mérni, de 

most elegendő egy megbízható forrásból megtudnunk. Ezután lemérjük a fotón a Mars 

átmérőjét, és ezt feleltetjük meg a valóságos 6805 km-es átmérőnek. Majd lemérjük a Phobos 

és a Mars középpontjának távolságát a két helyzetben. Mivel a pálya szinte kör alakú, 

gyakorlatilag ugyanazt az értéket kapjuk. Az átmérő mérésekor kapott viszonyszám 

segítségével kiszámíthatjuk, hogy ez a távolság 9181,35 km. 

Mivel az ellipszis pálya szimmetrikus, és a hold a két szélső fázisban van, ezért a két 

feltüntetett időadat különbsége a periódusidő felével egyezik meg. Ha csillagászok lennénk, 

természetesen ezt is meg kellene mérnünk. 

Mivel a hold pályája körnek tekinthető, és a körpályán maradásához szükséges 

centripetális erőt a Mars gravitációs vonzása szolgáltatja, ezért felírhatjuk, hogy 
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ahol M a Mars, m a Phobos tömege, r a kettejük távolsága, T pedig a Phobos keringési ideje. 

Ebből a Mars tömegét a  
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összefüggés segítségével számíthatjuk ki.  

Az adatokat felhasználva a Mars tömegére 5,9610
23

 kg-ot kapunk. Ha összevetjük ezt az 

irodalmi 6,4110
23

 kg-mal, az eltérés 7%-os. 

ÖSSZEGZÉS 

Az elmúlt években több tanulócsoportban is kipróbáltam a  kísérlet-, és fénykép alapú 

feladatokat. Külön választottam a fizikából jó adottságokkal rendelkező, a tantárgyat nagy 

óraszámban tanuló diákokat az átlagos képességű, és általános tanterv szerint tanulóktól.  

Tapasztalataim alapján elmondhatom, hogy a kísérletek, fényképek és videofelvételek 

alkalmasak arra, hogy felhívják a figyelmet a fizika és a hétköznapi élet szoros kapcsolatára. 

A jelenség alapú feladatok módszerét azonban tanítani kell diákjainknak, mivel túlságosan 

hozzá vannak szokva az ideális, súrlódásmentes, tökéletesen rugalmas… jelenségekhez, és 

furcsa számukra, mikor a számítás végén leellenőrizve az eredményt a valós körülmények 

miatt nem pontosan az az érték jön ki, mint az elméleti számítás során kaptak. 

Mégis éppen emiatt válik igazán izgalmassá a fizika tanulása, mert megtalálható a 

kapcsolat a valós élet és a tantárgy között, és meglátható, hogy az elméleti törvények milyen 

keretek között alkalmazhatók. 
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A FIZIKA KÍSÉRLETI TÖRVÉNYEINEK MATEMATIKAI 
FORMÁJUK SZERINTI CSOPORTOSÍTÁSA 

Fülöp Csilla 
Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola, Budapest, fulcsilla@gmail.com, 

az ELTE Fizika Tanítása doktori program hallgatója 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A jól definiált mérhető fizikai mennyiségek között méréseink alapján összefüggéseket 

tapasztalhatunk, ezek a kísérleti törvények. Ezek a törvények a fizika fejezeteinek alapjait 

adják, formájuk valamilyen matematikai formalizmust határoz meg. A matematikai forma 

alapján is csoportosíthatjuk a fizika törvényeit, amely a természet egységességére utal. A 

lineáris összefüggések mellett az exponenciális összefüggésekre nézünk néhány törvényt, 

amely alapján javaslatot teszünk az exponenciális jelenségek egyfajta építkező felépítésére a 

középfokú oktatásban. 

BEVEZETÉS 

Magyarországon a kétszintű érettségi bevezetésével (2005.) a középszintű érettségi fizika 

tantárgyi témaköreinek csoportosítása, és azok előfordulási aránya az érettségi feladatokban 

előírás szerint az alábbi: 

- mechanika:    25%   - elektromágnesség:  25% 

- hőtan:    20%   - atom- és magfizika   20% 

- gravitáció, csillagászat:  10% 

Az alap-, és középfokú fizikaoktatás fejezeteit hagyományosan így is szoktuk megadni: 

mechanika, hőtan, elektro-mágnességtan, optika, modern fizika. Mi ezt a csoportosítást 

követjük. 

 

CSOPORTOSÍTSUNK MATEMATIKAI ALAK SZERINT!  

A tantárgy oktatásának szakdidaktikai vizsgálataiban, és fejlesztésében mindig is 

különleges szerepet kapott a matematikai ismeretekkel való találkozási pontok vizsgálata, 

lévén mérési eredményeink, valamint a számolásos feladatok is igénylik ezen ismeretek 

összehangolását, és alkalmazásuk előremutat az elméleti fizika munkamódszereire. 

 Galilei, a tudományos megismerés alapjainak megfogalmazója így nyilatkozott 1600 

körül: "A természet nagy könyve a matematika nyelvén íródott.‖ [1] 

A modern fizika egyik kiemelkedő alakja, Feymann napjainkban is hasonlóképpen 

nyilatkozott: "Azoknak, akik nem ismerik a matematikát, nehézséget okoz keresztüljutni a 

szépség valódi érzéséhez, a legmélyebb szépséghez, a természethez... Ha a természetről 

akarsz tanulni, méltányolni akarod a természetet, ahhoz szükség van arra, hogy értsd a 

nyelvét, amin szól hozzád." [2]  

A természet megismerésének alapvető lépése Galilei alapján a gondosan megtervezett 

kísérletek után a mérések elvégzése, és a már számszerűsített mérési eredmények analízise. A 

jól definiált mérhető fizikai mennyiségek között összefüggéseket tapasztalhatunk, ezek a 

kísérleti törvények. Nyilvánvaló ötletként adódik, hogy csoportosítsuk a fizika kísérleti 

törvényeit matematikai formájuk alapján. Ez a gondolat közelebb vihet a természet 

egységességének alaposabb megértéséhez csakúgy, mint értékes ötleteket adhat a 

szakmódszertani repertoárunk bővítésére, valamint a kapcsolódási pontok részletesebb 

elemzéséhez. 
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Néhány alapvető matematikai forma, amely a középiskolások számára előírt tananyagokon 

alapszik, és különleges szerepet játszik a fizikában: 

1. Lineáris függvények(, benne az egyenes arányossággal) 

2. Exponenciális (és logaritmikus) összefüggések 

3. Gyökös összefüggések 

4. (Reciprok, és hatvány-alak ) 1/x
2 
arányosság

  

5. Trigonometrikus függvények  

Jelen cikkben a lineáris törvények köréből nézünk válogatást ízelítőül, majd az 

exponenciális törvényeket vizsgáljuk, mely alapján egy tanítási kísérlet körvonalai 

rajzolódnak ki. 

 

LINEÁRIS ÖSSZEFÜGGÉSEK A FIZIKA FEJEZETEIBEN 

Két mennyiség (például x és y ) kapcsolata lineáris, ha található olyan két paraméter 

(például a és b), melyekkel felírható az y = ax+b összefüggés. A két változót derékszögű 

Descartes koordináta rendszerben ábrázolva (1. ábra) egy egyenest kapunk, innét ered a 

lineáris jelző. 

 
1. ábra: Lineáris függvény grafikonja 

Ha b=0 a grafikon átmegy a koordináta rendszer origóján, ezt az esetet egyenes 

arányosságnak is nevezzük. Ez utóbbi javaslatot tesz a fizikában újabb mennyiségek 

bevezetésére, lévén algebrai megközelítésben a két mennyiség hányadosának állandóságát 

jelenti.  

Az egyszerű, lineáris összefüggésekre néhány példa a középiskolai tananyagból válogatva, 

a fizika hagyományos fejezeteinek mindegyikéből: 

Mechanikából említhetjük a Mikola-csőben mozgó buborék által megtett út, és a közben 

eltelt idő összefüggését adott hajlásszögre, vagy a szintén alapvető rugó erőtörvényét (akár 

teljes hosszt, akár megnyúlást vizsgálunk a rugalmassági határon belül a megnyúlás 

függvényében).  

Hőtanból az abszolút hőmérsékleti skála bevezetéséhez használhatjuk az adott mennyiségű 

gázok izobár, és izochor állapotváltozásaira felírt Gay-Lussac-törvényeket, melyek a térfogat-

hőmérséklet, valamint a nyomás-hőmérséklet összefüggésben adnak lineáris ábrát. 

Elektromágnességtanból legismertebb összefüggésünk, az Ohm-törvény a feszültség-

áramerősség lineáris összefüggésének példája. 

Optikából a nagyítás fogalmának bevezetésére gyakran használjuk az Optikusok 1. 

törvényét, amely a képnagyság, és a képtávolság között állít egyenes arányosságot, tehát 

szintén egy lineáris összefüggésről van szó.  

Modern fizikából kiemelhetjük a híres Einstein egyenletet, ahol a linearitást a kilépő 

fotonok energiája, és a beeső sugárzás energiája között vehetjük észre. 

Ezt összefoglalhatjuk az alábbi táblázatban: 
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1. táblázat: Néhány lineáris jelenség 

A jelenség/törvény neve mely mennyiség (y) 

(amely változik) 

melyik mennyiség (x) 

lineáris függvénye (amit 

változtatunk) 

Mikola cső kísérlet megtett út eltelt idő 

a rugó erőtörvénye a rugó hossza/ megnyúlása a terhelő erő 

Gay Lussac1., ill. 2. törvénye a gáz térfogata ill. nyomása a gáz hőmérséklete 

Ohm törvénye áramerősség Feszültség 

kép jellemzése kép nagysága Képtávolság 

fény-elektromos hatás e
-
 mozgási energiája foton energiája 

 

Ezek a törvényszerűségek, kiváltképp az egyenes arányosság összefüggések jellemzően 

egy-egy új, sok esetben igen szemléletes fizikai mennyiség bevezetésének lehetőségét 

alapozzák meg, mint példáinkban például a sebesség, direkciós állandó, ellenállás, nagyítás. 

Érdekes javaslatot tesz egy régi szakdidaktikai kérdés megválaszolására, ha megvizsgáljuk 

az exponenciálisan csökkenő jelenségek körét.  

 

EXPONENCIÁLIS ÖSSZEFÜGGÉSEK A FIZIKA FEJEZETEIBEN 

Ha két mennyiség között y = yoa
kx

 kapcsolat írható fel, azt exponenciális összefüggésnek 

nevezzük. A két változót ábrázolva jellegzetes görbét kapunk (2. ábra): 

 

 
2. ábra: Exponenciális függvények grafikonja 

A középszintű fizikaoktatásban tárgyalt természeti törvények vizsgálatakor csak az a<1 

esetre korlátozódunk, így exponenciális lecsengésről beszélhetünk. A függvény páros, tehát a 

kitevőben megjelenő negatív előjellel korrigálhatunk. A természetes alap (e-Euler szám) 

használata a matematikai követelményrendszer miatt átgondolást igényel, vagy nem lehet 

jellemző. 

 Mechanikából a csillapított rezgőmozgásnál, 0<k<1 ütközési számmal jellemezhető 

ütközések emelkedési magasságára (vízszintes talajon pattogó labda esete) találkozunk 

exponenciális lecsengéssel, ennek pontosabb, kvantitatív vizsgálata csak szakköri munkában 

lehet jellemző.  

 Hőtanból mindennapi tapasztalati jelenség egy, a környezetétől eltérő hőmérsékletű 

tárgy hőmérséklet-változása az idő függvényében. Erre Newton írt fel tapasztalati törvényt, 

melynek jól ismert megfogalmazása [3] ez:  

„A Newton-féle hűlési törvény szerint a test hőmérsékletének változási sebessége arányos 

a test és környezete hőmérsékletének különbségével, T-Tk-val.‖  

Ez a megfogalmazás elősegíti, hogy exponenciális összefüggéseket hogyan ellenőrizhetünk 

kvantitatív módon az exponenciális összefüggések alaposabb ismerete nélkül: a numerikusan 

meghatározható időszerinti derivált (a görbéből származtatott differenciahányados) egyenesen 

arányos az alapmennyiség pillanatnyi értékével. Ez csakis exponenciális összefüggés esetén 

lehetséges.  
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A törvény egyszerűtől a tudományos igényű szintig feldolgozható. Középiskolásaink 

számára is széles lehet ez a paletta.  

Newton hűlési törvényére egyszerű, rövid idő alatt, egy tanórán belül elvégezhető, és 

kiértékelhető, teljesen veszélytelen tanulói mérést adhatunk minden diákunknak. A mérésnek 

kicsi az eszközigénye: pohár, meleg víz, óra, hőmérő (3. ábra). Ez mindenkinek 

rendelkezésére áll akár kiscsoportok számára is nagyobb mennyiségben. 

Például így adhatjuk ki a mérési feladatot:  

Vizsgálja meg, hogy egy, a környezetétől eltérő hőmérsékletű tárgy hőmérséklete hogyan 

alakul! Derítse ki, hogy egyenletes-e a hűlés folyamata! 

1. Ismertesse a méréshez szükséges eszközöket, és mérésének elvét!  

2. A pohárba kapott meleg víz hőmérsékletét célszerűen kb. 3-5 percenként 

érdemes megnéznie, és legalább 30 percig érdemes vizsgálnia a 

hőmérséklet alakulását. 

3. Mit jelentene az egyenletes hűlés?  

4. Milyen törvényszerűséget tud megfogalmazni? 

 
3. ábra: A hűlési törvény mérési eszközei. 

Elektro-mágnességtanból is találkozunk egyszerű jelenséggel, melynek matematikai 

formája exponenciális lecsengést mutat: a kondenzátor kisülése. Ezt így kérhetjük 

diákjainktól (4. ábra): 

Vizsgálja meg, hogy egyenletes-e egy terhelt kondenzátor kisülése! 

1. Méréssel egy adott feszültségre feltöltött, majd terhelő ellenállással magára hagyott 

kondenzátor feszültségének időbeli változását kell vizsgálnia. 

2.  A folyamat szigorú időbelisége miatt érdemes a mérési táblázatot előre elkészíteni! 

3. Készítsen grafikont, amely a kondenzátor feszültségének időbeli változását jellemzi! 

4. Értékelje a kapott eredményt! 

5. Mekkora volt a kondenzátoron tárolt töltés maximális értéke a kísérlete során?  

 
4.ábra: A kondenzátor kisülése mérés képlete és eszközei. 
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A kapott grafikus eredmény nyilván hasonló a hűlési törvényhez, lévén szintén 

exponenciális lecsengésről van szó. Figyelemre méltó, hogy a mérés elvégzésének ideje kb.10 

perc. Eszközigénye: tápegység, vezeték, voltmérő, stopper, kondenzátor, terhelő ellenállás.  

Az optikában a visszaverődés, és a törés együttes jelenlétéből fakadóan magyarázhatjuk a 

valódi síktükrön kialakuló képek sorozatát, melyek fényerősségére szintén az exponenciális 

csökkenés jellemző. Az előírt tananyag nem tárgyalja ezt a jelenséget részletesebben, 

szakkörön lehet érdekes. 

A modern fizika középiskolai tananyagában az egyik didaktikailag sarkalatos pont szintén 

exponenciális összefüggés: a radioaktív sugárforrás aktív magjai számának időbeli 

csökkenése szintén az idő exponenciálisan lecsengő függvénye (5. ábra): 

 

 
 

5.ábra: A radioaktív bomlási törvény grafikonja és képlete. 

 

MIT AJÁNL EZ TANÍTÁSI GYAKORLATUNK SZÁMÁRA? 

A középiskolai tananyagban különösen nehézkes a radioaktív sugárforrás intenzitásának 

függésére felírt összefüggés tanítása. Nyilván, hiszen a nehéznek számító matematikai 

eszközpark (exponenciális összefüggések, függvények) használatát készségszinten 

feltételezzük, és ezt a modern fizika absztrakt atom-modelljével kombináltan kell(ene) 

alkalmaznunk. Bonyolult, és elvont a fizikai modell, melynek nincs a tanulóink számára 

közvetlen tapasztalati alapja, és nehéz a matematikai háttér. Nyilván, egy didaktikailag 

különösen problémás törvény oktatásáról van szó. Alaposabb előkészítésre, több segítség 

nyújtására már több ötlet is a szakmai köztudatban van ebben a kérdésben. A kísérleti 

törvények matematikai formájuk alapján történő csoportosítása alapján egy alapos vizsgálatra 

érdemes új módszertani lehetőség is kínálkozik.  

Egy olyan törvény kezdheti a tematikus felépítést, mely közvetlenül, érzékszerveikkel is 

megtapasztalható tanulóink számára, egyszerű méréssel grafikont rajzolhatnak fel, mely 

exponenciális csökkenést mutat. A tanórai keretekhez, és az iskolában meglévő 

eszközparkhoz is kell illesztenünk, lehetőleg a tananyaghoz kapcsolódó legyen minél 

szervesebben, valamint veszélytelen tanulóink számára. Mindezeket a kritériumokat teljesíti a 

Newton féle hűlési törvény, és annak fentebb tárgyalt szintű feldolgozása. 

Az exponenciális jelenségek vizsgálata egy kevésbé szemléletes, de könnyen mérhető 

jelenséggel folytatódhat középiskolásaink számára: a kondenzátor kisülése. Ebben a mérésben 

nincs közvetlen érzékszervi tapasztalat a mért mennyiségek tekintetében, az eszközök 

használata még megmaradt, csakis mérési eredmények alapján találkozunk az exponenciális 

csökkenés jellegével.  A mérés a többi igényeket is teljesíti.  

Ilyen előkészítés után következhet a radioaktív izotópok intenzitásának időbeli függése, 

melyet akár GM számlálóval végzett mérések, vagy kiadott mérési eredmények, vagy modell-

kísérlet alapján is feldolgozhatunk.  
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A ROMÁNIAI MAGYAR NYELVŰ FIZIKATANÁR-KÉPZÉS 
GONDJAI, TÁVLATAI 

Kovács Zoltán 
Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, kovzoli7@yahoo.com 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Végzős középiskolások körében készített felmérésből az derült ki, hogy a fizikusi- és a 

fizikatanári pálya iránt a tanulók érdeklődése igen szerény, aminek fő oka a tanárképzésben 

rejlik. Az írás megoldásokat javasol a romániai magyar nyelvű fizikatanár-képzés gondjaira. 

Röviden bemutatásra kerül a romániai tanárképzés rendszere, majd az iskolai tanítás 

eredményesebbé tételére következnek javaslatok. 

BEVEZETÉS 

Magyar nyelvű fizikatanár-képzést Romániában csak Kolozsváron, a Babeş-Bolyai 

Tudományegyetemen (BBTE) nyújtanak [1]. Jelen írás szerzőjének több mint két évtizede 

van lehetősége közelebbről rálátni erre a képzésre. Ennek az időszaknak az egyik 

jellegzetessége, hogy a román oktatáspolitika, különösen az oktatási reform idején, a 

hangsúlyt a középfokú oktatásban egyre inkább a társadalomtudományok oktatására helyezte 

a természettudományok rovására. Másfelől megcsappant a fizikatanári és fizikusi pálya iránti 

érdeklődés, noha a kereslet és a társadalmi igény ezekre meglett volna. Ezért az egyetem 

fizika karára jelentkezőknek nem csak a száma, hanem az ezzel korreláló minőség is 

alacsonyabb lett annak ellenére, hogy a műszaki pálya által megkövetelt fizikai tudásra itthon 

és világszerte továbbra is jelentős igény mutatkozik. Dolgozatunkban azt szeretnénk 

megvizsgálni, hogy a kolozsvári BBTE fizika karán, illetve a Pedagógiai Intézet keretén 

belül, amelyek a magyar nyelvű fizikatanár-képzést közösen magukra vállalták, milyen 

lehetőségek mutatkoznak a jövőben. 

A VÉGZŐS KÖZÉPISKOLÁSOK FIZIKA IRÁNTI ÉRDEKLŐDÉSE 

Egyik kutatásunkból, ami a végzős középiskolások fizika iránti érdeklődését vizsgálta, és 

amit tavaly a Körmöczi János fizikusnapokon ismertettünk, kiderült, hogy az érettségi előtt 

álló tanulók csupán 3%-a választ olyan szakot, amelyhez fizikatudásra van szükség. Az 

egyetem fizika karára pedig ugyanennek a populációnak csupán 1%-a jelentkezik, ami 

nagyjából évi 15-20 hallgatót jelent. Így aztán az egyetem fizika karára már évek óta 

korlátozott számú, évente közel kéttucatnyi hallgató jut be, ráadásul felvételi vizsga nélkül. 

Ezeknek mintegy a fele fejezi be az alapszintű (bachelor) képzést, és nagyjából csupán a 

negyede szerzi meg végül a tanári képesítést is. A tanárképző pedagógiai modul második 

szintjére, amely a középiskolai tanításra készít fel, még kevesebb hallgató iratkozik be, és 

katedrához még ennél is kevesebben jutnak. Ennek eredményeképpen már jelentkeznek a 

fizikatanár-hiány jelei, de a matematika meg a többi természettudomány oktatóiból is évek óta 

hiány mutatkozik. Jelenleg a pedagógiai modul második szintjének első évén két 

fizikushallgató tanul. 

A TANÁR SZAKOS HALLGATÓK FELKÉSZÍTÉSE 

A tanár szakos hallgatók felkészítése is sok kívánnivalót hagy maga után. Eddig a 

tanárképző pedagógiai modul alsó szintje az alapképzéssel párhuzamosan folyt, sok esetben a 
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kétféle képzés órái ütköztek. A tanítási gyakorlat időigényes munkát jelent a gyakorló 

hallgatóknak, ami viszont az alapképzéstől vonja el őket. Két éve a tanárképzést az 

alapképzés utánra tervezték áttenni mesterképzés formájában, ami talán javított volna a 

felkészítés színvonalán. Csak azt nem lehetett tudni, hogy elegendően jelentkeznek-e majd 

erre a képzésre? Talán emiatt is újabban visszaállították a tanárképzés régi formáját, vagyis 

ismét az alapképzéssel párhuzamosan folyik. Ugyanakkor, a pedagógiai modulokból 

hiányoznak olyan tárgyak, amelyek szigorúan a fizikatanári felkészítéshez lennének 

szükségesek. Ilyen például a demonstrációs laboratóriumi gyakorlat, ami más országokban 

alapvető diszciplínának számít. Az elmúlt években, amikor a Tanárképző Főosztály magyar 

részlegét igazgattam, az Iskolaalapítványon keresztül, az Apáczai Alapítványtól pályázat útján 

beszerzett eszközökkel, valamint személyes szakkönyvtáram odaadományozásával sikerült az 

egyik gyakorlóiskolánkban, a kolozsvári Református Kollégiumban, egy szerény 

oktatástechnológiai labort kialakítani, miután az egyetem Fizika Kara ehhez nem volt partner. 

Ugyanezen időszakban a Tanárképző Főosztályon kialakított kis oktatástechnológiai labort 

meg kellett szüntetni, és iroda helyiséggé kellett átalakítani. 

MILYEN MEGOLDÁSOK SEGÍTHETNEK A JELENLEGI HELYZETEN? 

1. Sokan azon a véleményen vannak, hogy európai léptékkel nézve egy viszonylag 

peremhelyzetű kisváros fizika karán csak egy-két szaknak kellene működnie, amely viszont 

világszinten számottevő eredményeket tudna felmutatni, iskolát teremteni, ami által a kar 

presztízse növekedne, és akár külföldről is több diákot vonzana. Kolozsváron magyarul 

leginkább az elméleti fizikának vannak számottevő hagyományai, ahol jelenleg is jelentős 

eredmények születnek. A többi szak működtetése a kísérleti berendezések hiánya és a 

korlátozott gazdasági potenciál miatt csak külföldi együttműködéssel lenne megoldható. A 

másik terület a fizikatanár-képzés lehetne, ha ezt a fizika kar teljes egészében fel tudná 

vállalni. Jelenleg e feladat egy részét a Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet keretében 

nyújtott pedagógiai modulok, illetve mesterképzések oldják meg. Véleményünk szerint az 

alapképzésbe kötelezően belefoglalt tanárképzés megéreztetheti a hallgatókkal ennek a 

hivatásnak az ízét, még akkor is, ha egy részüknek korábban ehhez nem sok kedve volt. 

2. Több tehetséges diákot kellene a pedagógusi pályára irányítani ahhoz, hogy sikeres 

tanárokkal lehessen ellátni a jelentősebb iskoláinkat. Ezek a tanárok aztán a maguk során 

tehetséges diákokat készíthetnének fel a versenyekre, és küldhetnének az egyetemre. (Jelenleg 

ugyanis ez a spirál lefele mutató tendenciájú.) Ehhez jól átgondolt tantervű, és komolyan 

(például oktatástechnológiai laborral, informatika teremmel, szakkönyvtárral stb.) felszerelt 

tanárképző szakot kellene működtetni a fizika karon. 

3. A fizika iránti érdeklődést az iskolai tanórákon kívül az iskolásoknak szóló, a 

részvételükkel, bevonásukkal íródó iskolai fizika lappal kellene fokozni, aminek anyagaiból 

válogatva egy tudománynépszerűsítő folyóiratot is ki lehetne adni. Vagyis, minden 

jelentősebb iskolában ennek a folyóiratnak helyi szerkesztősége lenne, minden szerkesztőség 

eljuttatná anyagait a tudománynépszerűsítő fizika laphoz. Erre a célra akár a Firka című 

folyóiratot is érdemes lenne átalakítani. Ezáltal hozzásegítenénk a tanulókat a tudományos 

kutatási munkához, és még a lapszerkesztő munkához is. Ilyen próbálkozás már történt a 

margittai iskolában Rend Erzsébet irányításával a múlt években [2], amit a többi iskola is 

felkarolhatna. 

4. Csatlakozom dr. Néda Zoltán egyetemi tanárkollégám javaslatához, aki szerint a 

fizikatanárok fokozati vizsgáihoz kötelezővé kellene tenni azt a követelményt, hogy bizonyos 

számú diákot sikerrel készítsenek fel a fizika versenyekre, vagy juttassanak be az egyetem 

fizika karára. Ez a tanárokat arra ösztönözhetné, hogy magukat önállóan és folyamatosan 

képezzék, fejlesszék, ami szintén az oktatás minőségének a fokozásához vezetne. Továbbá, 
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meg lehetne követelni tőlük elektronikus tankönyvek, példatárak összeállítását is, hiszen a 

legtöbb gondot a tankönyvek hiánya jelenti. 

5. A fiatal nemzedékek számára olyan játékos lehetőségeket kellene biztosítani, amelyek 

során megismerkedhetnek a fizikával kapcsolatos jelenségekkel, alkalmazásokkal, és amik a 

fizika megkedveléséhez vezethetnek. Például a Csodák palotája típusú létesítményekben, 

vagy a Kísérlet szombat, a Múzeumok éjszakája típusú rendezvényeken, érdekes jelenségek 

bemutatásával népszerűsíthetnénk a fizikát. 

6. A játékipar nem sok fizikai jellegű játékot, eszközt dob piacra. Ezeket magáncégeknek 

kellene gyártani és forgalmazni, amelyeket aztán az iskolák minden gyermekéhez el kellene 

juttatni szponzorok bevonásával. Ugyanezt a hálózatot lehetne felhasználni fizikai tárgyú 

gyermekirodalom, valamint tanárok számára módszertani szakirodalom létrehozására. is. Ezt 

a rendszert a könyvesboltok, szerkesztőségek vagy szponzorok elfekvő könyveinek célirányos 

szétosztására már ismertettük egy konferencián és az idén megjelent emlékkönyvben leközölt 

írásunkban is. 

A rendszer lényege az, hogy egy koordináló központ oktatási referense az iskolákkal 

tartaná a kapcsolatot, adatbázissal rendelkezne a tanulók érdeklődéséről, illetve tanárok 

igényeiről. A központ könyv- és játékreferense a kiadókkal, könyvesboltokkal, 

könyvállományukat felajánló magánszemélyekkel, játékgyártókkal és forgalmazókkal tartaná 

a kapcsolatot, és adatbázissal rendelkezne a ezekről az anyagokról. A központ harmadik 

referense a gazdasági kérdéseket oldaná meg, biztosítaná az anyagi forrásokat, szponzorokat, 

köztük az OM-ot is. Ezáltal egy digitalizált rendszer biztosíthatná érdem, érdeklődés és igény 

szerint a megfelelő eszközöket [3]. 

7. A fizikaórákat aktív és interaktív módon kellene tartani, az alternatív módszerek bátrabb 

bevetésével, illetve számítógéppel támogatott oktatás keretei között. A fizika oktatását többek 

között hatékonyabbá lehetne tenni a kíváncsiság-vezérelt fizikatanítás (IBL), azaz az irányított 

felfedeztetés módszerével [4], valamint az élet-közeli fizika bemutatásával. Az előbbi 

módszeren a Primas elnevezésű EU-s projekt keretében dolgozunk a kolozsvári Báthory 

István Líceum fizikatanáraival, Káptalan Ernával és Czilli Péterrel. A példákkal illusztrált 

módszerről, amelyet a Firka oldalain is ismertettünk [5] könyvet szándékozunk megjelentetni. 

Az utóbbi módszer pedig egy másik EU-s projektünknek a témája. Közismert, hogy az élet-

közeli jelenségek mentén az ismeretek könnyebben elsajátíthatók. 

8. Az iskolai tantervekben a tiszta fizikát az alkalmazott fizikával megfelelő arányban 

ötvözve kellene bevezetni. Ehhez természetesen megfelelő tankönyvekre lenne szükség, első 

sorban magyarországi tankönyvekre, mivel azok választéka gazdagabb, színvonala pedig 

általában magasabb, mint a hazai tankönyveké. Ahhoz, hogy a programok követelményei 

megvalósíthatók lehessenek nem éves, hanem ciklusonkénti követelmények teljesítését 

kellene előírni, hogy a két, három vagy négy éves ciklusokban a tananyagot és a tankönyvet 

tetszőlegesen lehessen megválasztani, akárcsak az alternatív iskolákban. Ehhez viszont az 

iskolai autonómiát kellene növelni. 

9. Oktatáspolitikusainknak elő kéne segíteniük a pálya presztízsének a megteremtését 

azáltal, hogy több szakma megszerzéséhez írnák elő feltételként a fizikatudást (orvos, 

vegyész, mérnök, biológus, geológus, geográfus, matematikus, csillagász, informatikus stb.), 

illetve támogatnák a fizikával kapcsolatos szakmák bevezetését (pl. autófizikus, 

környezetfizikus, lakásfizikus, egészségfizikus, sportfizikus stb.). Továbbá, a fizikát kötelező 

érettségi tantárgyként kellene a reálosztályok számára előírni. Ezáltal a fizikatanítás külső 

motivációja is növekedhet, nem beszélve azokról a modellező képességekről, amelyeket 

főképp a fizika tanulásával lehet kifejleszteni, és amelyek a világ „működésének‖ jobb 

megértéséhez segítenek hozzá. 
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10. Az oktatás eltömegesedése, a mamut iskolák nagy létszámú osztályközösségei esetén 

nagyon nehéz nyomon követni a tanulók rendszeres felkészülését. Az iskolamenedzserek, 

igazgatók, az iskola vezetőségi tanácsának a tagjai jobban meg kellene, hogy szervezzék a 

tanulók felkészítését, illetve jobban kellene gondoskodniuk arról, hogy a tanulók tudásában ne 

maradjanak hiányosságok, „hézagok‖. A pszichológusok kimutatták, hogy a tanulmányi 

lemaradás legfőbb oka nem annyira a képességek hiánya, mint a tananyag ismeretében 

maradó bepótolatlan hiányosságok. Ennek érdekében minden tantárgynál be kellene vezetni a 

rendszeres ismeretfelmérést és a személyre szóló szöveges értékelést. Erre kiválóan alkalmas 

a fejlesztő értékelés módszere, kiegészítve a számítógépes ismeretellenőrzéssel [6]. Így 

feltárhatóak lennének a hiányosságok, és azokat szigorúan be kellene pótoltatni 

(kompenzálás). Valamikor ez a rendszer iskolánkban nagyon jól működött. Az ilyen 

esetekben a tanulókat „bezárták‖, azaz az iskolában tartották, hogy bepótolják a meg nem 

tanult leckéiket. 

A fejlesztő értékelés lényege az, hogy minden ismeretegység megtanítása után felmérjük a 

tanulók előzetes tudását (Xpre pontszám). Ezt követi az előzetes kompenzáció, a tapasztalt 

hibák kijavítása (korrekció) és hiányosságok személyre szóló kiküszöbölése (kompenzáció) 

megbeszélésekkel, számítógépes oktatóprogramokkal stb., majd végül az utófelmérés (Xposzt 

pontszám) zárja, ami szintén utólagos korrekcióval-kompenzációval jár. A fenti 

pontszámokkal kiszámítható a transzferhányados (1). 

 )(
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%100
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 (1) 

A transzferhányados a tudásgyarapodást relatív módon, és nem abszolút értékben jellemzi, 

azt mutatja meg, hogy a hiányzó tudásnak (Xmax – Xpre) hány százalékát pótolta be a tanuló 

(Xmax a maximális tudásért járó pontszám) a fejlesztés során [7]. Adott feladat esetében egy 

bizonyos tanuló Vigotszkij szerinti legközelebbi fejlődési zónája (LFZ) a két jegy által 

meghatározott intervallumnak megfelelő tudás lehet (Xposzt – Xpre). amikor a tanuló 

maximálisan teljesít (lásd 1. ábra). 

 
 

1. ábra. A nyíl a Vigotszkij-féle LFZ kiterjedését jelöli két tanuló esetén. 

Abban az esetben, ha a transzferhányados valamelyik tanulónál ettől az őt jellemző értéktől 

jelentősen eltér, esetleg negatív értékeket vesz fel, vagy az elvárás (a feladat) volt túl nehéz a 

tanuló számára (nem differenciáltunk megfelelően), vagy pedig a tanulási motivációval, a 

tanuló komolyságával, hozzáállásával, magatartásával vannak gondok. Az értékelésnél ezt a 

növekedést kellene figyelembe venni. 

A tanuló akkor lenne sikeres, ha legközelebbi fejlődési zónáját 100%-os, vagy ennél 

nagyobb transzferhányadossal érte el. Az elvárt transzferhányados képletét nem a maximális 

tudással, hanem minden egyes tanuló legközelebbi fejlődési zónájának megfelelő tudással 
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kellene felírni (2). Azaz, akkor lennénk a tanulóval megelégedve, ha Xposzt = XLFZ. Ezt az 

elvárt XLFZ értéket minden tanulónál előre meg lehet becsülni, ha már megismertük a 

képességeiket, de mérni is lehet. A személyre szóló transzferhányados képlete ekkor így 

alakulna az XY nevű tanulónál: 
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XY

pre
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 (2) 

Ha az értékelést személyre szólóan a fenti módon oldanánk meg, amit méltányos 

értékelésnek nevezhetnénk, akkor minden tanuló sikerélményt élhetne meg, amikor maximális 

erőkifejtéssel dolgozik. Ezáltal az értékelés motiváló funkciója sokkal hatékonyabban 

érvényesülne, és a tanuló személyisége nem sérülne a frontális elvárások sorozatos nem 

teljesítése okozta kudarcok miatt. A kétszintű érettségi rendszere valami hasonló célt próbál 

majd megvalósítani. 

ZÁRSZÓ 

A fenti megoldási javaslatok mind fölöslegesek egy olyan oktatási rendszerben, amelyben 

a tanulók nem akarnak tanulni, mert azt látják, hogy tanulás nélkül is lehet érvényesülni az 

életben. Ez a felfogás egyre általánosabbá kezd válni. Ez ellen csak az értékek elfogadására, 

megőrzésére neveléssel lehet tenni, a tudatosan tanuló tanulókkal [8]. 
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GONDOLATOK A FIZIKA TANÍTÁS HAZAI ÉS 
NÉMETORSZÁGI GYAKORLATÁRÓL, SZEMÉLYES 

TAPASZTALATOK ALAPJÁN 

Hömöstrei Mihály 
Német Nemzetiségi Gimnázium, Budapest, Georg-Cantor-Gymnasium, Halle 

hmisko83@hotmail.com, 

az ELTE Fizika Tanítása doktori program hallgatója 

 

ÖSSZEFOGLALÀS 

A Georg-Cantor-Gymnasium tanulói kiemelkedő eredményeket érnek el fizikából a 

tartományi és az országos tanulmányi versenyeken, s a diákok közül sokan tervezik a 

jövőjüket ezen a területen. Az elmúlt egy év során, amit vendégtanárként töltöttem ebben az 

iskolában, megpróbáltam kideríteni, hogy mi rejlik az eredmények mögött. Talán az oktatási 

rendszer, tananyagfelosztás, munkaszervezés, felszereltség? Egy év alatt be kellett látnom, 

hogy sok dolgot a magyar kollégák máshogy, és sokszor talán hatékonyabban csinálnak. Mit 

tanulhatunk egymástól? Ugyanis bőven van mit tanulni tőlünk is! 

BEVEZETÈS 

Egy bármely – németül legalább középfokon beszélő – magyar fizikatanár számára is 

elérhető ösztöndíjprogram keretében tölthettem el a 2012 évet a hallei Georg-Cantor-

Gymnasium vendégtanáraként. Az ösztöndíj program az én esetemben elvileg csak 

hospitálásra terjedt volna ki, de a fizikatanár Németországban is hiányszakma, így hamar – 

már a második héten – az iskola aktív fizikatanárává léphettem elő. Ìgy gyorsan, bár 

nyelvtudásom messze volt az anyanyelvi szinttől, bekapcsolódhattam egy nyolcadikos 

osztály, egy végzős csoport és egy nyolcadikos tehetséggondozó óra munkájába. Később 

kilencedikeseket, tizenegyedikeseket és egy rövid ideig hetedikeseket is taníthattam. Egy 

félév erejéig bekapcsolódhattam a Martin Luther Egyetem fizikatanár szakos hallgatóinak 

demonstrációs laboratóriumi képzésébe. Érdekes módon a hétköznapi munkámban azonban 

nem a nyelvtudás jelentette a legnagyobb kihívást, hanem a fizika illetve a fizikatanításának 

sokszor lényegesen különböző megközelítése. 

A hallei Georg-Cantor-Gymnasium Sachsen-Anhalt tartomány egyik legkiemelkedőbb, 

matematika és természettudományos súlypontú gimnáziuma, mintegy 600 diákkal, 60 tanárral 

és rengeteg kiváló versenyeredménnyel a matematika és természettudományok terén. A 

fizikaszakos kollégáim emberileg kiemelkedő tanárok, szakmailag pedig rendkívül jól képzett 

szakemberek. Ez természetesen elengedhetetlen a kiváló versenyeredményekhez. Emellett 

azonban vannak viszonylag nagyszámban olyan diákok, akiknek még így is gondjaik vannak 

a fizikával. 

Hogy mit csinálnak ők jobban, illetve miben lehetünk mi büszkék magunkra? 

Megpróbáltam a legfontosabb különbségek számbavenni, különböző szempontok és 

tapasztalatok alapján. 

ÉSZREVÉTELEK 

Sachsen-Anhaltban – néhány más németországi tartománytól eltérően - alapvetően egy 

évvel korábban kezdődik meg a fizika tanítása, mint Magyarországon. Éppen ezért a hatodik 
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osztályos tanítás még rendkívül játékos, kísérletekkel teli. Persze a hetedik osztálytól ott is 

kezdődnek a számolásokkal kapcsolatos problémák. A fizika tanítására Sachsen-Anhaltban is 

alap felosztás szerint heti két órát szánnak – a Georg-Cantor-Gymnasiumban persze 

megtalálták a módját, hogy az érdeklődőbb illetve tehetségesebb diákoknak heti plusz egy-két 

fizika órát is biztosítsanak. 

1. táblázat. Témafelosztások a magyarországi hatodik-hetedik illetve sachsen-anhalti hetedik-

nyolcadik osztályokban (Magyarországon a 2012-ig érvényes kerettanterv alapján). 

Sachsen-Anhalt: 

6. osztály: 

Vizsgált témák, témakörök: 

optika, tömeg, térfogat, sűrűség, kinematika 

(v, vatl) hőmérséklet, hő 

 

Viszonylag kevés téma, sok idő a 

kísérletezésre. Talán éppen a tárgyalt 

témák mennyisége miatt jól rögzülő 

fogalmak. 

Magyarország: 

7. osztály: 

Vizsgált témák, témakörök: 

az anyag tulajdonságai, kölcsönhatások 

mozgások, dinamika alapjai, nyomás, energia 

és energia átalakulások, hőtan alapjai 

 

Meglehetősen sok téma, absztrakt 

fogalmakkal. Nehezebben kísérletezhető 

témák, mint például az optika. Sajnos 

kevés marad meg a gimnáziumra. 

7. osztály: 

Vizsgált témák, témakörök: 

energia a természetben és technikában, 

erők és nyomás, úszás, lebegés, repülés, 

munka és teljesítmény 

 

Több téma, mint az előző évben. 

Gyakorlat központú megközelítéssel, sok 

tanulói kísérlettel. Első nehézségek a 

számításos feladatoknál. 

8. osztály: 

Vizsgált témák, témakörök: 

elektromosság alapjai, feszültség, 

áramerősség, elektromos ellenállás, áram 

hatásai 

mágneses indukció, váltóáram, optika 

 

Moderáltabb témamennyiség. Lehetőség 

több tanulói kísérletre. Nem túl bonyolult 

számítások. 

 

 
1. ábra. Kísérletező hatodikosok. 

Talán a legfontosabb kinti tapasztalatom a fizika hatodik osztályosok körében levő magas 

„népszerűsége‖. Ez, a kinti kollégák szerint is, elsősorban a rengeteg – főleg optikai – 

kísérletnek, és a játékos, képletektől jócskán lecsupaszított oktatásnak köszönhető. Az 

egyszerű tanulói kísérletekhez azonban szinte mindig társul egy mérési jegyzőkönyv – lsd. 2. 

ábra -, melyet mindig párban – vagy hárman egy csoportban, ha páratlanul lennének- 

készítenek. Természetesen a hibavizsgálat sem maradhat el: szisztematikus és véletlen hibák 

vizsgálatával. A jelenségek javában természetesen valamilyen egyenes arányosságot 

vizsgálnak a diákok, vagy legalábbis pl. a törési törvény tekintetében valamilyen ehhez 

hasonló, ún. „minél-annál‖ összefüggést. 
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A hatodik osztályban alkalmazott módszerek természetesen rendkívül jó hozzáállást 

alakítanak ki a fizikához, a gyerekek szívesen vesznek részt az órákon, és sok fontos 

kompetencia kerül fejlesztésre. Fontos pedagógiai cél természetesen a csoportban való munka 

készségének fejlesztése, de fontos fizikai kompetenciákat is fejleszthetünk így: a megfigyelés 

fontossága, az észrevételeink szabatos megfogalmazása, a lehetséges hibák figyelembevétele, 

osztályozása, az eredmények megfelelő ábrázolása stb. Mindezek mellett természetesen a 

diákok sokkal aktívabban vesznek részt az ilyen órákon, s az életkori sajátosságaikhoz is 

jobban alkalmazkodnak az ilyen aktív elfoglaltsággal járó órák, mint egy frontálisan 

megtartott óra. A hatodik osztályos tanmenet kellően szellős, bőven van idő a kísérletek 

elvégzésére – lásd 1. táblázat. 

Messprotokol zum Schülerversuch: 

Wirkungsgrad eines belasteten Transformators 

(Tanulói kísérlet mérési jegyzőkönyve: 

Terhelt transzformátor hatásfoka) 
 

1. Aufgabenstellung: (Feladat megfogalmazása) 
Untersuchen Sie den Wirkungsgrad eines belasteten Transformators bei unterschiedlichen Windungszahlverhältnissen. 

In dem dargestellten Versuchsaufbau sollen die Stromstärke und die Spannung sowohl im Primärstromkreis als auch im Sekundärstromkreis 

gemessen werden. Das Verhältnis der Windungszahlen soll einmal Np:Ns=1:2 und einmal Np:Ns=2:1 sein. Bestimmen Sie mit Hilfen der 
gemessenen Daten den Wirkungsgrad des Transformators in beiden Fällen. 

Vorsicht! Die Spannungsquelle darf nicht mehr als 3V Spannung erzeugen. 

 

2. Vorbetrachtungen: (Előismeretek) 
2.1. Benennen Sie wenigstens drei Ursachen für Energieverlust in einem realen Transformator. 
 

 

2.2. Formulieren Sie das Induktionsgesetz. 

 

 

3. Versuchsaufbau: (Kísérleti összeállítás) 

 
Achtung! Wegen der niedrigen Zahl der Geräte soll man gleichzeitig entweder die Stromstärken oder die 

Spannungen messen. Der elektrische Widerstand im Sekundärstromkreis darf eine Glühlampe sein. 

 
4. Messwerte (Mérési eredmények) 

 

Stromstärke (A) 0 0,25 0,5 0,625 0,75 

Gesamtkraft (N)      

Magnetische Kraft 

(N) 

     

 

5. Auswertung (Kiértékelés) 
Stelle die Messwerte in einem Magnetische Kraft-Stromstärke-Diagramm und in einem M. Kraft-Windungszahl-Diagramm dar! 

 

6. Ergebnis (Eredmény megfogalmazása) 
Welches Ergebnis kann man von den Diagrammen ablesen? Warum können die Diagramme anders aussehen, als man sie erwartet hätte? 

7. Fehlerbetrachtung (Hibavizsgálat) 

 

2. ábra. Mérési jegyzőkönyv a kilencedik osztályból Sachsen-Anhaltból – kiegészítve. 

Egy másik, de nem kevésbé fontos – a kinti kollégák által is tapasztalt – jelenség, a fizika 

„népszerűségének‖ hetedik osztályban történő jelentős csökkenése. A gyerekek tantárgyhoz 
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való hozzáállása természetesen nagyban befolyásolja a munka menetét és minőségét. A 

kollégákkal való beszélgetések nyomán szinte teljesen egyértelmű, hogy a problémát a 

„komolyabb képletek‖ és a számításos feladatok hangsúlyosabbá válásának tudható be. 

Személyes tapasztalatom szerint, ezt a képet lényegesen árnyalni kell. Hetedik osztályos 

csoportomban, az energiamegmaradás tételéhez kapcsolódó feladatok megoldásánál a 

nehézséget nem a fizika - vagyis a feladat megértése és a probléma megoldása - jelentette a 

diákoknak, hanem a feladatmegoldás minden egyes lépésben megkövetelt mértékegység 

használata. Ezzel kellene ugyanis a felhasznált képlet, illetve annak matematikai 

átalakításainak helyességét ellenőrizniük. Egy a mozgási energiát is tartalmazó feladat 

esetében például, a sebesség km/h-ban megadott értékét a négyzetre emelés miatt, menet 

közben már nagyon nehezen tudták a diákok m/s-ra átalakítani, így a feladat megoldás ezért 

sok esetben kudarcba fulladt. Ezáltal bár a diákok a feladat fizikai részével sikeresen 

megbirkóztak, mégis kudarc élményként élték meg a feladatot. Mivel azonban a 

mértékegységek végső behelyettesítése bevett eljárás Sachsen-Anhaltban, az érettségin is 

követelmény, ezen a módszeren nem változtathattam. 

Tapasztalatom alapján a mértékegységek segítségével történő eljárások – mint pl. 

dimenzióanalízis –, csupán a magasabb osztályokban, és ott is csak a tehetségesebb és 

érdeklődőbb diákok körében lehetnek élvezetes és hasznos eszközök. Alacsonyabb 

osztályokban, átlagos érdeklődésű és tehetségű diákok, a mértékegységek által közvetített 

jelentéseket nem veszik észre. Az ezekkel való munka csak hasztalan nehézségeket okoz, 

mely elveszi a sikerélményt, és ezáltal csökkentik a diákok fizika iránti érdeklődését. 

Magyarországi tapasztalatom alapján rendkívül sikeres feladatmegoldások során az a 

módszer, hogy a mértékegységeket egyből a feladat elején átváltjuk a nemzetközi 

mértékegység rendszer szerinti alap mértékegységbe, majd a továbbiakban paraméteresen, s 

végül csupán a fizikai mennyiségek lecsupaszított számértékeivel dolgozunk. A 

végeredményt így természetesen mindig az adott mennyiség alapmértékegységében kapjuk, a 

számolás helyességétől függetlenül. Ezáltal a feladatban, vagy akár a dolgozatban is, kevésbé 

a diákok matematikai kompetenciát mérjük – a mértékegységek rendezésén keresztül –, 

hanem sokkal inkább a fizikai kompetenciákra koncentrálhatunk: átlátja-e a diák a jelenséget, 

a megfelelő törvényt alkalmazza-e stb. 

A magasabb osztályok tantervi követelményeiben, természetesen az egy éves eltolódást 

leszámítva, nincs komoly eltérés. Az apró különbségek tárgyalására ezen cikk keretein belül 

sajnos nincs lehetőség. A kilencedik osztálytól kezdve belépő két eltérést azonban meg kell 

említeni. 

Az első a magyarországi mechanika oktatás. Bár ez egy sok esetben eléggé absztrakt 

terület, hiszen nehéz például a dinamika és statika témakörében igazán látványos kísérleteket 

– főleg mérőkísérleteket – bevinni az órára, mégis ezen témakörök fontossága miatt, illetve a 

fizikai gondolkozás jó modellezése miatt fontos, hogy ezeket a témákat megfelelő 

mélységben és módon oktassuk. Sachsen-Anhaltban nem tekintenek ezekre a témákra 

különösen fontos területekként. Az impulzus például, nem is kötelezően tanított mennyiség, 

így az ütközéseket csak készre gyártott képletekkel kezelik a diákok. Továbbá, egy a testre 

ható összes erő jelölése sem bevett tárgyalási mód. Tapasztalatom szerint emiatt a mechanika 

ezen része egy kicsit bizonytalanabb terület a sachsen-anhalti diákok számára, mint magyar 

diáktársaiknak. 

Szintén ehhez a témakörhöz tartozó személyes problémám volt, hogy a németnyelvű 

fizikaoktatás nem tesz különbséget a nehézségi erő és a súly között. A diákoknak ez persze 

nem tűnt fel, hiszen a feladatok kérdései is úgy voltak megfogalmazva, hogy ez a két 

mennyiség közti – számunkra nyilvánvaló – különbség nem merült fel. 
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Egy másik említésre méltó különbség a tanmenetekben, a csillagászat oktatása. 

Magyarországon a csillagászatot a tananyagba integrálva oktatjuk. Az ehhez tartozó témák 

jelentős részét, mint például magfúzió stb., a sachsen-anhalti kollégák is integrálva tanítják. 

Emellett azonban kilencedik osztályban – illetve a Georg-Cantor-Gymnasiumban a tizedik 

osztályban is- lehetőség van egy heti egy órás csillagászat oktatásra. Ezeken az órákon 

sokszor számomra is új témák merültek fel, elsősorban megfigyelésekkel, azok módszereivel, 

technikájával kapcsolatban. A diákok összességében jó betekintést nyerhettek a csillagászok 

munkájába, módszereibe. Azonban a heti egy órás tanításnak természetesen alapvetően 

alacsony a hatékonysága. A csillagászat szakos kolléga természetesen szívesebben tanítana 

egy évben, heti két órában. 

Tehát míg a mechanika oktatása terén hatékonyabbnak tűnik a magyar rendszer, addig 

például a csillagászat tanítása terén mi is átvehetnénk számos gyakorlatias témát, tananyagot. 

MODERN SZERVEZÉSI MÓDOK – PÉNZTŐL FÜGGETLENÜL 

A fizika oktatásában fontos különbséget jelentenek a felhasznált szervezési módok. A 

Georg-Cantor-Gymnasiumban természetesen jelentős a tanulói kísérletekkel töltött tanórák 

száma, ám azt is meg kell jegyezni, hogy az iskola – magyar s valószínűleg német szemmel is 

– egy rendkívül jól felszerelt iskolának tekinthető. A változatos fizika oktatás azonban nem 

mindig felszereltség kérdése. 

A diákoknak a fizikaórákon sokszor olyan kompetenciáit is fejlesztjük, amelyek később, az 

élet más területein is hasznosak lesznek. Ilyen fontos kompetencia például a saját ismeretek 

szabatos megfogalmazása és prezentálása. A német diákok rendkívül rutinosnak bizonyultak 

fizikai ismereteik – és persze más területek – prezentálásában. A PowerPoint-os 

prezentációnak minden esetben részei voltak a prezentációk elején látható vázlat – 

„Gliederung‖-fólia, amely egy struktúrált és jól követhető előadást eredményez. A 

prezentációk végén természetes követelmény a források – „Quellen‖- feltüntetése. 

 

 
3. ábra. Elektromos csengő működése – tanulói prezentáció. Gliedeung = vázlat, Quellen = 

források. 

A 3. ábrán látható prezentáció egy nyolcadik osztályos tanuló munkája. Az elektromos 

csengő működési elvét a diák – többi társával együtt- önállóan vizsgálta meg. A diákok 

mindegyike feltöltötte a munkáját az osztály Moodle-oldalára – amely egy online oktatási 

felület, amit egy egyszerű email-lel is helyettesíthetünk. A feltöltött anyagok közül 

kiválasztottuk a legjobban sikerült munkát, és a kiválasztott diák prezentálhatta előadását, a 

témával otthon már megismerkedett osztálytársainak. A diákok így jelentős részben önálló 

munkát végeznek, majd a prezentáció értékelésében is részt vesznek. A tanár – bár végig 

irányítja a diákok tanulási folyamatát – háttérbe húzódhat, ezzel is növelve a diákok 

aktivitását. 
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Egy másik hasznos, a szervezési módot érintő különbség, a projekthét keretében történő 

oktatás. A Georg-Cantor-Gymnasiumban tanító kollegák a projekthetet az utolsó tanítási hétre 

időzítették, így az utolsó tanítási napokat is hasznosan tölthették. A diákok választhattak, 

hogy mely projekten vesznek részt. A projekttémák nem teljesen fedték le az adott tanár 

szaktantárgyának témáját, annak tanórai keretekbe nehezen beilleszthető határ- vagy 

részterületeiről származtak. Az elsődleges szempontok a témák kiválasztásánál az volt, hogy 

az mennyire érdekes, mennyire hasznos, illetve mennyire érint olyan területeket – ismeretek 

illetve kompetenciák terén -, amik a hagyományos oktatásból hiányoznak. A 2012-ben 

indított néhány téma: Szupermágnes építése, Repülőmodell építés, LEGO-Robot építés, 

„Valódi vs. Virtuális‖, Geogebra – fizikai modellezés - stb. Minden tanár természetesen olyan 

témát kínált feldolgozásra, amit szívesen és rutinosan ismertethet meg a diákokkal. 

Mint már említettem hallei iskolám még a német viszonyokhoz képest is jól felszereltnek 

minősül, ám természetesen ők sem rendelkeznek határtalan lehetőségekkel. Éppen ezért az 

iskola tudatosan és célzottan fejleszti és használja is a hallei Martin Luther Egyetemmel 

fennálló jó kapcsolatát. Minden tizedikes évfolyam egy másfélhetes természettudományos 

mérési gyakorlaton vesz részt a Martin Luther Egyetemen. A gyakorlat a fizika mellett 

biológia és kémia tantárgyakból áll. Az elvégzett mérésekről a diákoknak jegyzőkönyvet kell 

készíteni, majd a gyakorlat végén egy zárthelyi dolgozat keretein belül kell ismereteikről 

beszámolni. 

Ilyen – vagy ehhez nagyon hasonló - lehetőséget a magyarországi egyetemek is kínálnak, 

például az ELTE-TTK Fizika-tanösvény programja. Remélem, hogy akár ide is, egyre több 

diák látogathat el a jövőben, hogy megismerkedhessen olyan kísérletekkel, melyeket az 

iskolákban nem tudunk megmutatni. 

VÉGKÖVETKEZTETÉS 

A fent említett különbségek miatt állíthatjuk, hogy a sachsen-anhalti fizika oktatás sokban 

különbözik a magyarországitól. Különbségek azonban természetesen egy adott ország iskolái, 

sőt azok tanárai között is vannak. A Georg-Cantor-Gymnasium rutinos, motivált és 

munkájukban kizárólag az iskolára koncentráló fizika tanárai természetesen minden iskola 

kollégiumának keresett és hasznos tagjai lennének. Az iskola fizika terén elért sikerei is 

elsősorban ezen kollégák kiváló szakmai munkájának köszönhető.  

Ezzel szemben talán az is látható, hogy nem minden eredményesebb Halleban, mint 

Magyarországon. Gondolok itt főleg a mechanika oktatására vagy a túl matematizálásra 

hetedik osztálytól. De számunkra talán a leghasznosabb észrevétel mégis csak az, hogy sok 

dologban tanulhatunk a kinti kollégáktól, s főleg az anyagi feltételeket nem igénylő „újítások‖ 

terén. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A közmondások többsége valamilyen módon kapcsolatban áll vagy kapcsolatba hozható a 

fizikával. Például „a kis bögre hamar forr, de hamar is apad” közmondás értelmének 

átgondolása remek alkalmat ad a fizikaórán a hőkapacitás fogalmának értelmezéséhez. A 

könnyen megjegyezhető és elképzelhető közmondások segítik a hozzájuk kapcsolt fizikai 

jelenségek, fogalmak, törvényszerűségek megértését és megtanulását. Klasszikus kísérletek új 

értelmet nyerhetnek a közmondások által, motiváló, humoros hatásuk pedig a tanulók 

kreativitását fejleszthetik. 

BEVEZETÉS 

Mi még a múlt században születtünk, tanultunk és kezdtünk 

fizikát és matematikát tanítani, tehát az „öreg motoros‖, de 

aktív tanár-generációhoz tartozunk. 

Pályakezdésünk óta sok víz folyt le a Dunán. Tanítási és 

továbbképzési gyakorlatunkban, valamint tankönyveink, 

kísérlet- és feladatgyűjteményeink megírásában központi 

szerepet játszik a kreatív, önálló gondolkodásra képes, alkotási 

képességekkel rendelkező fiatal generáció felkészítése, a 

természettudományos érdeklődés felkeltése, és az ehhez 

tartozó módszertani ismeretek, „fogások‖ megteremtése, 

alkalmazása és átadása. 

Szeretünk vidáman, humorral tanítani, s világos, egyszerű 

módon, játékosan, érdekesen feltárni a tudományos 

ismereteket, megmutatni a törvényekbe rendezhető, de 

változatos, újdonságokkal, érdekességekkel, 

meglepetésekkel teli természetes világot tanítványainknak. 

A művészetek és a természettudományok játékos 

összehangolásának egy lehetséges formájaként a magyar 

nyelv értékeit rejtő közmondásokba, szólásokba ágyaztuk a 

fizikai problémákat, kísérleteket. 

A „Közmondásos fizika‖ bemutatónkat egy, a 

hallgatóságnak szóló, 80 közmondásból, szólásból álló 

humoros köszöntővel vezettük fel: 
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„Nyolcvan közmondással a tanítás körül” 

Mi tanárok tudjuk, hogy „korán meglátszik, mely tejből lesz jó túró”.
 
Ezért figyelmeztetjük 

tehetséges tanítványainkat: - „Mindent lehet, csak akarni kell!”
 
 „A jó pap holtig tanul.‖ … 

Sajnos, sokszor „falra hányt borsó”, amit mondunk.  

De „a látszat csal‖,
 
mert „a jó munkához idő kell‖. A jó tanár, „ha minden kötél szakad‖ is 

bebizonyítja, hogy „ki a legény a gáton‖.‖ 

A FIZIKATANÍTÁS MÓDSZERTANI MEGÚJÍTÁSÁNAK EGY LEHETSÉGES 

ESZKÖZE 

A nyiladozó értelmű kisgyerek óriási nyitottsággal, természetes érdeklődéssel fordul a 

világot működtető természeti törvények felé. Megfigyeli, tanulmányozza környezetét, s 

igyekszik minél többet megtapasztalni, megérteni, megtanulni az őt körülvevő világból. Mi, 

pedagógusok, szeretnénk fenntartani ezt a természetes érdeklődést, s tanítványainkat úgy 

megismertetni a tudomány alapjaival, hogy kérdéseikre világos, pontos válaszokat kapva, a 

kíváncsiságuk az évek során akár elmélyült kutatássá fejlődhessen. Az ismeretszerzés, a 

megértés és a megtanultak alkalmazása erőfeszítést igényel, s ezért az érdeklődés lankadhat. 

Hogy a természetes kíváncsiságot fenntarthassuk, gyakran fordulunk motiváló pedagógiai 

eszközökhöz. Ezek egy részével tanulóink figyelmét irányítjuk egy fontos, esetleg 

nehezebben megérthető témára. Más részükkel egymástól látszólag különálló műveltségi 

területek harmóniájában igyekszünk a különböző érdeklődésű gyerekek figyelmét felkelteni, 

fenntartani. 

A hagyományos közoktatásban praktikus didaktikai okokból különálló egységekben, 

tantárgyanként ismerkednek a diákok a műveltségi területekkel. Az iskolapadból kikerülve 

mindenkinek saját készségei, képességei és ambíciói szerint kell gyakorlatban is használható 

struktúrába rendeznie az iskolában szerzett tudást. „Nem az iskolának, hanem az életnek 

tanulunk‖ – tartja a mondás. S mi taníthatna a legjobban az életre, ha nem az életből vett 

példa? A magyar nyelv az életbölcsesség eszenciáját közmondásokban, szólásokban 

fogalmazza meg, melyek őseink bölcsességét rövid és nagyon találóan tömörítik. 

A közmondások „az értelmet élesítik, az emlékezetet elősegítik, és az akaratot vezérlik. 

Azokkal a társalgási beszédek fűszereztetnek, a társak mulattatnak, az erények gyarapodnak, 

egészségük oltalmaztatik, vagyonuk öregbedik, káruk elháríttatik s némi életbölcsesség is 

meríttetik” [1]. 

Az értelmet élesítő, az akaratot vezérlő és mulattató jellemzők miatt esett választásunk a 

közmondások és a fizika oktatásának hol tudományos, hol humoros, hol pedig az ismereteket 

elmélyítő kapcsolatának alkalmazására. 

KÖZMONDÁSOS FIZIKA 

A közmondások többsége valamilyen módon kapcsolatban áll vagy kapcsolatba hozható a 

fizikával. „Lassú, mint a csiga.” Milyen lassú is a csiga?  Átlagosan 0,001 m/s sebességű, ha 

egy házas csigáról van szó. Ez egy lassan mozgó csiga. De ha a csiga mozgócsiga, akkor 

nagyobb sebességgel is mozoghat a ráakasztott teherrel együtt. Ha állócsiga, akkor mihez 

képest mozog, és hogyan?  

A fizika különböző területeit érinthetik a közmondások. Fizikai tartalmuk szerint érdemes 

gondolkodni például a „csikorog a kerék, megitta a kocsis a háj árát” vagy a „kong, mint a 

repedt fazék”, vagy az „oly tiszta a tükör, hogy a lehelet is árt neki” és számos más népi 

igazságon. 
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A gyerekek figyelme gyorsan és könnyen felkelthető a közmondásokkal, hiszen általában 

hétköznapi dolgokról szólnak, ezért a tanulók számára többségük érthető. Ilyen például a „kis 

ember is vethet nagy árnyékot”. 

Vannak olyan közmondások is, melyek jelentése a bennük szereplő régi tárgyak vagy 

régies stílus miatt nem könnyen fejthető meg. Mivel ez kihívást jelent a tanulók számára, 

annál nagyobb lelkesedéssel vetik rá magukat. Ha egy mai gyerek azt hallja, hogy „tyúkmony 

is megáll, ha betöröd csúcsát”, nem biztos, hogy rögtön felismeri a tyúkmonyban a tojást. S 

hogy hol van a tojás súlypontja, nem is olyan egyszerű kérdés, egyensúlyi helyzetének 

vizsgálata is érdekes feladat, akkor is, ha épen marad, és akkor is, ha „betöröd csúcsát‖. 

Hogyan is értendő az, hogy „minél tovább az ágyú, annál később a vasgömb”? Mikor 

mondják azt, hogy „veri az ördög a feleségét”? 

A könnyen megjegyezhető és elképzelhető közmondások segítik a hozzájuk kapcsolt 

fizikai jelenségek, fogalmak, törvényszerűségek megértését és megtanulását. „Könnyű a 

vékonyat elszakasztani.” „Addig tündöklik a hold, amíg a nap helyre nem ér.” 

Mivel a közmondások „közmondásosan igazak‖, különösen hatásosak és maradandók azok 

a beszélgetések, amelyekkel rámutatunk arra, hogy ez nincs mindig így. Biztos, hogy 

„csalánba nem üt a menykő”?  Valóban „világos, mint a vakablak”? 

FELADATTÍPUSOK 

Nézzünk néhány feladattípust, melyekben a közmondásokon keresztül fizikai fogalmakat 

értelmezhetünk, a megszerzett tudást elmélyíthetjük, fizikai problémákat vethetünk fel, és 

oldathatunk meg tanítványainkkal. 

1. Értelmezd fizikailag! 

Fizikaórán alkalmazható egyik feladattípus a logikus gondolkodást és a világos 

megfogalmazást egyszerre gyakoroltató módszer, ahol a tanulók feladata a közmondásokban 

rejlő igazság magyarázata. Lényeges, hogy próbáljunk minél több fizikai vonatkozást érinteni. 

Elektrosztatika órákon meg szoktuk beszélni, hogyan keletkeznek a villámok. Vajon tudják-e 

tanítványaink, hogy a Földön átlagosan minden másodpercben 100 villámlás keletkezik, azaz 

másodpercenként százszor csap le a „menykő‖? Milyen feltételek szükségesek a 

kialakulásukhoz, és hova szokott lecsapni? A kisülés bekövetkezhet két felhő között vagy egy 

felhő és egy kimagasló tárgy csúcsa között. Ez lehet egy torony vagy egy hegycsúcs is. A 

közmondás így fogalmazza meg: „Bércet kerülget a menykő.” Beszélgetés közben értelmet 

adunk e régi mondásnak tanulóink számára. Aki érti, könnyen át tudja fogalmazni hétköznapi 

módon is. 

A dinamika alapjainak tanulmányozásakor gyakran előkerül a ló vontatta szekérre ható 

erők elemzése. Közülük a négy kerékre ható tapadási erők nem egyformák. Ez részben függ a 

súlyelosztástól másrészt az út felületétől. Járatlan földes úton az első kerekek lesimítják az 

utat a hátsók előtt, így azok esetén a gördülési ellenállás kisebb lesz. Vajon erre gondol-e a 

népi bölcsesség, mikor azt mondja: „A hátulsó kerék könnyebben forog az első után.” Biztos, 

hogy nem csak erre értették, de mi most érthetjük így is. 

2. Pontosítsd! 

A fizikaórák mellett számtalan más esetben is nagyon fontos, hogy a tanulóink pontosan, 

egyértelműen fogalmazzanak. Mondják ki, amire szükség van, ne a hallgatóktól várják el, 

hogy „értse jól‖ a mondókájukat. Ennek érdekében sokszor rá kell döbbentenünk őket arra, ha 

megfogalmazásaik félreértésekre adnak okot. Az eredő ellenállás az egyes ellenállások 

összege kijelentés csak akkor igaz, ha a sorosan kapcsolt ellenállások esetére gondolunk. Az, 
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hogy a test akkor van nyugalomban, ha a ráható erők lerontják egymást, nem teljesül, ha a test 

forogni is képes. Fontos, hogy az állítás feltételeit is meg tudjuk mondani. Ennek gyakorlására 

is nagyon alkalmasak a közmondások. A mai világban, ahol a környezetszennyezés egyik 

formája a fényszennyezés, a „Sötét, mint az éjszaka” közmondás érvényét veszti a civilizált 

országok bizonyos területein. Csak akkor igaz, ha megfelelően kiegészítjük: Sötét, mint az 

éjszaka a Zselici Csillagparkban, ha felhős az ég. 

Hasonló kiegészítésekkel lehetnek igazak a következők is: „Sötét, mint a barlang” – ha 

nem világít benne semmi sem. „Csendes, mint az üres kocsma” – áramszünet esetén. „Ami 

halad, el nem marad.” – hacsak másfele nem „megyen‖. 

3. Nem is igaz! 

A közmondások csak igazak lehetnek? Logikai gondolkodást és kreativitást fejlesztő 

feladat, amikor egy közmondás igazságának cáfolatára kérünk példákat. 

Az optikai tanulmányok során megbeszéljük, hogy a testek színét az szabja meg, hogy 

milyen összetételű fény jut róluk a szemünkbe. Előtte nyilván megtanuljuk, hogy a fehér fény 

színek sokaságára bontható s ezekből újra visszaállítható. Elemezzük, hogy abban az esetben, 

amikor nem az összes komponenst keverjük össze, már nem fehér fényt kapunk vissza. A 

tárgyak is ezt tehetik. A rájuk eső fényből egyes színkomponenseket elnyelhetnek akkor, 

amikor a rájuk eső fény visszaverődik róluk vagy megtörik bennük. Szóba kerül a „fekete 

szín‖ kérdése is. Akkor látjuk feketének a testet, ha nem érkezik a szemünkbe a tárgyról fény. 

Azért nem érkezik, mert minden fényt elnyelt, vagy azért, mert nem esett rá fény. Nem esett 

rá, mert sötét volt. S ekkor kerülhet szóba, mintegy az elhangzottak summázataként a 

közmondás: „Sötétben minden tehén fekete.” A következő órán megismerkednek a tanulók a 

spektrum ultraibolya és infravörös tartományaival, valamint létezésükkel, kimutatásukkal, 

tulajdonságaikkal. S ezek ismeretében már „más fényben‖ láthatjuk az előző órai 

gondolatokat. Az akkor fizikailag bizonyított közmondásról megmutathatjuk, hogy ilyen 

körülmények között nem érvényes. Ehhez elég egy hőfényképet bemutatni a tanulóknak. 

 
Tehén hőfotója 

4. Fejezd be másképp! 

Meghökkentő és egyben kreativitásfejlesztő feladat a közismert közmondások másképpen 

való befejezése: „Addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik.” Vagy Newton első törvénye 

értelmében, amíg külső erő mozgatja, vagy amíg bele nem esik, s ezután a ráható 

felhajtóerőtől függően elmerül, vagy úszik. 

„Nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja.” Ezt úgy is mondhatnánk, hogy nem zörög a 

haraszt légüres térben. Azért sem, mert nincs ráható erő, amitől a szálak egymáshoz 

ütődnének, de hiába is csapdosnák egymást, nincs közeg, ami a zörgésüket közvetítené. 
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5. Közmondásból kísérlet 

A közmondások remek alkalmat kínálnak a fizikai kísérletekhez is. Ekkor nem csak 

beszélni tudunk róluk, hanem a valóságban is megvalósíttathatjuk a tanulókkal. Klasszikus 

kísérletek új értelmet nyerhetnek a közmondások által. 

„Elszakadhat a kötél, ha vastag is.” Bizony el! Ha egy vastagabb spárgából hurkot 

készítesz a tenyereden, s az egyébként eltéphetetlen madzagot hátulról átfűzöd a hurkon, kis 

ügyességgel és egy nagy rántással eltépheted – mutatjuk az egyszerű, de hatásos módszert 

tanítványainknak. De mi is a magyarázata ennek a szakításnak? Erővektorok, Newton 

törvényei kerülnek itt szóba. Még érdekesebb „trükk‖ a két szál közül a vastagabb elszakítása. 

Függesszünk fel egy téglát egy vékonyabb zsinórra, s a tégla aljához rögzítsünk egy 

vastagabb zsinórt, s ennek végére egy karikát. A karikát lassan húzzuk lefelé. A vékonyabb 

zsinór előbb-utóbb elszakad. Ebben nincs semmi különleges. Ha hirtelen megrántjuk a 

karikát, az alsó, vastagabb zsinór szakad el, s a felső, vékony zsinór sértetlen marad. Ez már 

meglepő. A magyarázat vajon ugyanaz, mint az előző kísérlet esetében? Ha már minden kötél 

szakadt, próbálkozhatunk „a falnak is füle van”, vagy az „iszik, mint a csap” 

közmondásokkal is. 

6. Kísérletből közmondás 

Meg is fordíthatjuk a dolgot! Milyen közmondás juthat eszünkbe kísérleteinkről? Látványos 

feladat, amikor vizuálisan teremtünk kapcsolatot egy közmondás és egy fizikai fogalom 

között. 

A vízzel azonos törésmutatójú gliceringolyók láthatatlanná válásáról a gyerekeknek eszébe 

juthat az „eltűnt, mint szürke szamár a ködben” vagy a „láthatatlan, mint a szél” 

közmondások. 

 
A vízzel egyező törésmutatójú golyók 

A neodímium mágnesre állított ceruzaelem körül forgó rézspirálból összeállított elektromos 

kismotorról a „forog, mint a kerge birka” juthat eszünkbe. 
 

 
Motor modell 
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Szinte hihetetlen, hogy kiegyensúlyozható a képen látható kompozíció, de valóban egyetlen 

ponton támaszkodik a vízszintes fogpiszkáló a függőlegesen. Úgy billeg a kanál-villa 

szerkezet a fogpiszkálón, „mint bajszon a morzsa”. 
 

 
Egyensúly 

A lézerrel megvilágított gliceringolyóban látható gyönyörű teljes visszaverődésről egy mai 

rendőrvicc „közmondása‖ kelthet derűt: „világít, mint lopott mobil a zsebben”. 
 

 
Teljes visszaverődés 

7. Közmondásban fizika 

A fizikával közvetlen kapcsolatot teremthetünk, ha azt kutatjuk, hogy melyik fizikai 

jelenség, fizikai mennyiség, tudós vagy törvény hozható a közmondással kapcsolatba. 

„Sima, mint a bársony.‖ – melyik fizikai jelenség kapcsolható a bársony simaságához? 

„Csendes időben könnyű a kormány.‖ – mitől függ a közegellenállási erő nagysága? „Akár a 

kőhöz, akár a kővel: egyformán fáj.‖ „Nem esik messze az alma a fájától.‖ – melyik tudóshoz 

kapcsolhatók ezek a közmondások? „Ahol fényes, ott egyenes.‖ – mire jellemző ez a 

tulajdonság? 

Az itt felsorolt feladattípusok csak néhány ötletet mutatnak arra, hogyan lehet nyelvi 

kincseinket a fizika tanításában használni. Nem esett itt szó olyan feladatokról, amelyeket 

csoportmunkában, kooperatív technikákkal ötvözve, tanulóink kreativitására építve lehet 

megoldani. 

Száz szónak is egy a vége: a lehetőségek száma óriási és a hatásuk sem marad el. 
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az ELTE Fizika Tanítása doktori program hallgatója 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Az oktatás sikerességében mindig is a motiváció, a diákok kíváncsiságának és tudásszomjának 

felébresztése volt az egyik legfontosabb tényező. Személyes tapasztalatom, hogy ha 

kimozdulunk a tanteremből, már önmagában is rendkívül inspiráló hatású. Egy-egy kiállítás 

meglátogatása, komoly eszközökkel végzett látványos kísérletek megtekintése, valamint 

érdekes kísérletek, mérések elvégzése, természetes, nem labori körülmények között, nagyon 

sokat segít a fizika tárgya iránti érdeklődés felkeltésében. Cikkemben szeretném bemutatni, 

hogy egy játszótér milyen módon válhat a fizika óra helyszínévé. 

MIÉRT A JÁTSZÓTÉREN? 

Általában nem is gondolunk bele, hogy egy játszótér mennyi fizikát is rejt magában. A 

különböző eszközök: a csúszda, mint lejtő, a hinta, mint inga, a libikóka, mint kétkarú emelő, 

vagy a drótkötélpálya melynek vizsgálhatjuk kinematikáját, dinamikáját, statikáját, 

energetikáját stb. tanulmányozása rengeteg fizikai ismeret gyakorlati alkalmazására ad 

lehetőséget. Sok minden mérhető, számolható és még elemi szinten is átlátható. Ezek nem 

steril laboratóriumi mérések, így rögtön sokkal életszerűbb az „elvont‖ fizika. Játszani 

mindenki szeret, titokban még a nagykamaszok is! Ha egy mérést nem a fizika laborban egy 

matematikai ingával végzünk, hanem a játszótéri hintán ülve, akkor nemcsak, hogy rögtön 

beágyazódik a gyakorlatba, hanem ráadásul még élményt is nyújt. A játszótér remek terep a 

csoportmunkára is. A legtöbb megfigyelés vagy mérései feladat nem is hajtható végre egyedül 

- egymást segítve, együtt kell dolgozni. Szintén nagy előny, hogy a játszótéren található 

különböző eszközök vizsgálata szinte kínálja a differenciálás lehetőségét. Még ugyanazon 

eszköz esetén is nagyon különböző szinteken lehet a fizika mélységeibe belemerülni, így az 

érdeklődőbb, jobb képességű diákok dolgozhatnak egyidejűleg nehezebb feladatokon. 

A FOGLALKOZÁSOK CÉLJA 

A játszótéri fizikaórák célja elsősorban az érdeklődés felkeltése, valamint a fizikához 

kapcsolódó élmény nyújtása. Ennek megfelelően ne adjunk bonyolult mérési vagy számítási 

feladatokat! A játszótér tulajdonképpen egy hatalmas fizika labor, ahol mindenki kedvére 

játszhat, kísérletezhet. Mindent meg lehet fogni, ki lehet próbálni. Nem ráz meg, nem robban 

fel, nem kell fehér köpenyt viselni. Egyszerűbb fizika ismeretek tanítására is sor kerülhet, de 

elsősorban a már megtanultak gyakorlati alkalmazására kínálkozik nagyon jó lehetőség. 

Szintén alkalom nyílik olyan kérdések tisztázásara, melyek nagyon gyakran felmerülnek, de 

nem képezik a fizika tantárgy törzsanyagának részét, pl., hogy hajtjuk a hintát. Végül, de nem 

utolsósorban rámutathatunk, hogy a fizika az élet minden területét átszövi, még a játszótéren 

is jelen van – tehát nem kikerülhető, de megérthető! 

A továbbiakban szeretnék ízelítőül bemutatni néhány, a hintához - a leggyakoribb 

játszótéri eszközhöz kapcsolódó kísérleti feladatsort, bízva abban, hogy lesz néhány lelkes 

kolléga, aki kedvet és ötletet meríthet belőle. 
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1. A HINTA MOZGÁSA 

Jól lökd meg a hintát, majd hagyd magában lengeni. Milyen mozgást végez? 

Köríven leng - rezgőmozgást 

Mik ennek a mozgásnak a legfontosabb jellemzői? Fogalmazd meg ezeket a fizika nyelvén! 

Egy teljes oda-vissza lengés ideje: periódusidő (T) 

Legnagyobb kitérés, amplitúdó (A) 

Hogyan mozog a hinta? Mit tudsz a hinta pillanatnyi sebességéről és gyorsulásáról középen és 

a két szélső pontban! Az ábrára jegyezd be, irányukat is jelöld, ahol ismert! 

     

1. ábra. A hinta/inga sebessége és gyorsulása.       2. ábra. A hintára/ingára ható erők. 

2. A HINTÁRA HATÓ ERŐK 

Valaki üljön fel a hintára, egyelőre csak nyugalmi helyzetben! Gondold át, és az ábrába 

rajzold be, milyen erők hatnak csoporttársadra! Mekkora ebben az esetben az erők eredője? 

Két erő hat: gravitáció (G), kötélerő (K), egyensúlyi helyzetben Fe= 0, tehát G=K 

Milyen típusú egyensúlyi helyzetben van a hinta? (ha kicsit kitéríted, végül mi történik?) 

A hinta stabilis egyensúlyi helyzetben van – kitérítés után mindig visszajut ide. 

Most jól lökd meg a társadat és gondold át, hogy milyen erők hatnak rá hintázás közben, 

valamint, hogy mekkora és milyen irányú az eredőerő! 

 amikor éppen a függőleges helyzeten halad át: Fe = K – G  Fcp (centripetális erő) 

 lengés közben a legnagyobb kitérésnél: Fe – érintő irányú 

 

Mit tudsz elmondani a kötélerő nagyságáról a hinta mozgása során? Ha túl nehéz gyerek ül rá, 

melyik helyzetben a legnagyobb a valószínűsége, hogy a hinta leszakad? 

A kötélerő a mozgás során folyamatosan változik, legnagyobb az egyensúlyi helyzeten való 

áthaladáskor, tehát itt a legvalószínűbb, hogy elszakad a kötél 

3. A HINTA ENERGETIKÁJA ÉS HAJTÁSA - HOGYAN ALAKUL ÁT AZ 

ENERGIA A MOZGÁS SORÁN? 

Milyen energiája van a hintának? 

 a szélső, legmagasabb helyzetben: gravitációs helyzeti 

 középen: mozgási 

 valahol a kettő között: helyzeti és mozgási energiája 

Az energia tehát a mozgás során periodikusan átalakul. 
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Az energia-megmaradás törvénye a hintára is igaz kell, hogy legyen. Akkor miért van, hogy a 

magára hagyott hinta mégis egy idő múlva megáll? Hova ’tűnik el’ az energia? Tekinthető-e a 

hinta zárt rendszernek? 

Az energia egy része minden lengés során a súrlódást és a légellenállást legyőző munkává 

alakul, tehát a hinta nem zárt rendszer. 

Ennek tudatában magyarázd meg, hogy miért is kell a hintát folyamatosan hajtanunk, azaz 

munkát végeznünk! 

Az ’eltűnt’ energiát kell pótolnunk, egyébként idővel megáll a hinta 

Tanulmányozd, mi történik pontosan, amikor magadat hajtod a hintán! Készíts 

sorozatfelvételt egy hintázóról, oldalról nézve! (A munkát az osztályteremben folytatjuk.) 

 
3. ábra. A hinta hajtása (a sorozatfelvételen a képek 0,1másodpercenként készültek). 

A képeket egymás mellé téve elemezd a mozgást! Figyeld meg a hintázó tartásának 

változását a lengés során! Mi is történik pontosan? 

A hátsó fordulónál a behúzott láb kinyúlik, a törzs enyhén hátrébb dől 

Az első fordulónál a nyújtott láb behajlik, a törzs előrébb dől 

Ettől a mozgástól hogyan változik a hintázó súlypontja a fordulókhoz közelítve? 

A súlypont lejjebb kerül 

A súlypont változása természetesen kihat a hinta mint inga fizikai értelemben vett hosszára. 

Gondold át, hogyan változik a hinta, mint inga effektív hossza a hajtása során? 

Az inga effektív hossza periodikusan változik, a fordulópontok környékén hosszabb, mint 

középen 

A mozgás pontos matematikai leírása túl bonyolult lenne, de elvégezhetsz egy egyszerű 

kísérletet, mely szemlélteti, hogyan működik a hinta hajtása: 

Egy zsinórra kötött golyót/kislabdát vess át egy rögzített rúdon (pl. vízszintes 

seprűnyélen), úgy hogy a madzag végét te fogod. Másik kezeddel egy kicsit lendítsd ki a 

„hintát‖. Most próbáld meg az inga hosszának periodikus változtatásával „hajtani a hintádat‖! 
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4. ábra. A hinta hajtása – az inga mozgását, ill. a hintázó súlypontjának a pályáját mutatja az 

ábra. 

4. HINTA, MINT INGA 

A matematikai inga elméleti konstrukció, egy súlytalan fonálon függő tömegpont. A 

gyakorlati életben csak fizikai ingákkal találkozunk, melyek esetén a lengő test kiterjedésével 

is számolnunk kell. Milyen esetben lehet a hintát mégis matematikai ingaként kezelni? 

Ha a lánca hosszú és a rajta ülő gyerekhez képest könnyű 

Teszteljük, mennyire jó ez a közelítés! Valaki üljön rá a hintára, majd mérd meg az „inga‖ 

hosszát, a felfüggesztéstől a rajta ülő súlypontjáig. (Az ember súlypontja kb. a hasa közepénél 

van.)  ℓ = 2,23m 

Lökd meg a hintát (a rajta ülővel együtt) úgy, hogy ne legyen túl nagy a kitérése. Mérd le 10 

periódus összidejét! (Gondold át, mi is számít egy periódusnak!) T10 = 29,8s 

Ebből egy periódus hossza:  T = 2,98s 

Véleményed szerint miért javasolt ezt a kis trükköt, T10 idejének lemérését alkalmazni? 

A mérési hiba lecsökkentése érdekében. 

A matematikai inga periódusidejének meghatározására ismert a képlet. Fejezd ki ebből g-t! 

 
g

l
=T 2π     ,     

2

24π

T

l
=g  (1) 

Most a mért adatokat (hossz és periódus) behelyettesítve számítsd ki milyen értéket kapsz 

a gravitációs gyorsulásra! Hasonlítsd ezt össze a valódi értékkel (9,81 m/s
2
): g számolt = 

9,91m/s
2 

Mérésed és számításod alapján lehet-e a hintát matematikai ingának tekinteni? Lehet-e ezt a 

közelítést alkalmazni? 

Ha a rajta ülő súlya lényegesen nagyobb, mint a lánc súlya, ill., ha a lánc lényegesen 

hosszabb, mint az ülő gyerek magassága, akkor jó a közelítés 

5. CSATOLT REZGÉSEK TANULMÁNYOZÁSA 

Két egymás mellett függő hintát, a képen látható módon, köss össze egy madzag segítségével. 

Így azok egy rendszerként fognak mozogni. 

  
5. ábra. Két hinta csatolása – kötéllel összekötve. 



Szakmódszertan 

321 

Egy kicsit mozdítsd ki az egyik hintát oldalirányba (míg a másik nyugalomban marad), 

majd engedd el! Figyeld a hinták mozgását! Mit tapasztalsz? 

Periodikusan hol az egyik, hol a másik leng jobban 

Amit most létrehoztál, az két rezgő (ingázó) test egymásra hatása - csatolt rezgés. 

Figyeld meg és próbáld megmérni, milyen periódusidővel változik a rendszer, azaz mennyi 

idő telik el, amíg ugyanaz a mozgássor kezd ismétlődni? (Pl. az első hinta maximális 

amplitúdóval való lengésétől számítva mennyi idő telik el, amíg ismét ezzel a legnagyobb 

kitéréssel leng.) 

Kísérletezz! Változtasd a csatolás erősségét! Ezt milyen módokon tudod megtenni? 

Az összekötő kötél magasságát, ill. feszességét változtatom 

Figyeld meg és mérd le legalább 3 esetben a rendszer periódusidejét! Vonj le 

következtetést azzal kapcsolatban, hogy mit tettél és ennek megfelelően hogyan változott a 

periódusidő! 

Ha a kötél feszesebb, ill., ha lejjebb van, azaz ha szorosabb a csatolás, akkor rövidebb a 

rendszer periódusideje 

Sorolj föl minél több a gyakorlati életből vett példát csatolt rezgésekre! 

Kissé instabil állványra függesztett hinták, fák egy sűrű erdőben, mechanikus hullám 

terjedése, hővezetés, … 

6. CSILLAPÍTOTT REZGÉS TANULMÁNYOZÁSA 

Tapasztalati tény, hogy ha a hintát nem hajtod, akkor idővel egyre kevésbé leng, majd meg 

is áll. Ezt a jelenséget nevezzük a rezgés csillapodásának. Tanulmányozd a hinta 

csillapodását! 

Valaki üljön a hintára, majd jól lökd meg a hintát! Egy-egy ember álljon az aktuális 

legnagyobb kitéréshez a hinta mellé! 10 periódusonként mérd az időt, a társaid pedig a földön 

jelöljék a hinta aktuális kitérését! Utólag mérd le és jegyezd be a táblázatba a jelöléseknek a 

középvonaltól mért távolságát! 

1. táblázat. A lengésszám és a kitérés összefüggése. 

lengésszám 0 10 20 30 40 50 60 70 80 

10 periódus 

ideje (s) 
29,4 29,3 30,2 29,7 30,3 30,1 29,6 29,8 30,0 

kitérés (cm)  149 125 101 84 68 47 38 29 24 

Hogyan változik a periódusidő a csillapodás közben? 

A periódusidők között kicsi és rendszertelen különbség adódott, mely valószínűleg mérési 

hiba eredménye, a periódusidő a mozgás során tehát állandónak vehető. 

Rajzolj grafikont a táblázat adataiból! (Most már azt is tudjuk, hogy a lengésszámok 

megfelelnek az időnek.) 



Szakmódszertan 

322 

 
6. ábra. A hinta csillapodása. 

Mit tudsz leolvasni a grafikonról? 

A kitérés nemlineárisan csökken. A lengés eleinte gyorsabb, majd lassabb ütemben 

csillapodik. 

Ha egy harmonikus rezgőmozgást ábrázolunk az idő függvényében, akkor egy szinusz 

görbét kapunk. (Ebben az esetben az amplitúdó állandó, nincs csillapodás.)  Próbáld meg a 

grafikonon felvázolni, hogyan változik meg ennek a függvénynek a képe, ha egy olyan 

gyorsan csillapodó rezgést kell ábrázolni, ahol a kitérés az 5. periódus után már gyakorlatilag 

nulla! 

 
7. ábra. Csillapított rezgőmozgás kitérés-idő grafikonja 

http://www.efunda.com/formulae/vibrations/sdof_free_damped.cfm 

7. GONDOLKODTATÓ KÉRDÉSEK 

 Milyen trükkel tudnád csökkenteni vagy növelni a hinta periódusidejét? 

 Változna-e egy hinta periódusideje, ha felvinnénk a Holdra? Miért? Hogyan? 

 Az ingaórák pontos beállítását sok esetben egy kis, az inga aljához erősített csavarral 

lehet elvégezni. A csavart lehet feljebb, vagy lejjebb tekerni. Mit tennél, ha az óra siet?  

 Hogyan tudnád a hinta csillapodását csökkenteni ill. növelni? Jegyezz fel gyakorlati 

trükköket! 

 A gyakorlati életben sokszor van szükség a rezgések csillapítására. Sorolj föl példákat! 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Köszönet családomnak, hogy munkámat nap, mint nap kitartóan támogatják, 

témavezetőmnek, Juhász Andrásnak tanácsaiért, ötleteiért, a BME Nemzetközi Gimnázium 

diákjainak, valamint Vetier Borbálának és Arnóth Júliának, akik önként vállalkozó „kísérleti 

alanyaim‖ voltak. 
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A KÖZLEKEDÉS FIZIKÁJÁNAK FELDOLGOZÁSA, 
BEMUTATÁSA INTERAKTÍV MÓDZSERTANI 

ESZKÖZÖKKEL 

Mészáros Péter 
Mobilis Interaktív Kiállítási Központ, Győr, mpszakkor@gmail.com, 

az ELTE Fizika Tanítása doktori program hallgatója 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Az interaktív science centerek célja a nagyvilágban és Magyarországon is a szórakoztatáson 

túl az élményszerű ismeretszerzés, az érdeklődés felkeltés, a kreativitás, innovatív 

gondolkodás kialakítása. A győri Mobilis Interaktív Kiállítási Központ a közlekedés 

tematikáján keresztül hozza közelebb a műszaki és természettudományokat a diákokhoz és 

felnőttekhez, nem formális oktatási módszereket alkalmazva egy speciális tanulási 

környezetben, inspiráló eszközökkel, tevékenységekkel, tartalmakkal. 

SCIENCE CENTEREK ÉS A MOBILIS 

A science centerek külföldön évtizedek óta nagy népszerűségnek örvendenek. A legelső 

1969-ben, San Franciscoban jött létre, Frank Oppenheimer vezetésével, Exploratorium néven. 

Az amerikai kontinensen és Nyugat-Európában az 1980-as évek végére terjedtek el a 

szórakoztató, interaktív tudományos ismeretterjesztés és a nem formális tanulás intézményei. 

Magyarországon a hetvenes évek első éveitől Öveges József szorgalmazta a 

természettudományi játszóházak létrejöttét, de csak jóval halála után, az 1990-es évektől 

alakultak meg a különböző interaktív, tudományos, kísérleti bemutató központok. Az övegesi 

elvek, hagyományok sorát a Csodák Palotája nyitotta, 1996-os állandó helyű kiállításával. Ez 

szolgál ma is mintául és viszonyítási alapként a legtöbb hazai tudományos játszóház 

kialakításában, illetve a potenciális látogatók körében a Csodák Palotája név önmagában 

definícióként szolgál egy-egy új intézmény tevékenységére. A teljesség igénye nélkül – mivel 

jelen pillanatban is vannak tervezés, kivitelezés alatt ilyen központok – meg kell említeni a 

Pannon Csillagdát (Bakonybél), a Varázskuckót (Debrecen), a Varázstornyot (Eger), a Futurát 

(Mosonmagyaróvár), a Csodák Pécsi Palotáját (Pécs), a Titokszobát (Piliscsév), a Csoda 

Tornyot (Szeged). 

Ebbe a felsorolásba illeszkedik a 2012. március 15-én nyílt a Mobilis Interaktív Kiállítási 

Központ. Szaknyelvi elnevezéssel science centernek nevezzük. 

Részt vettem a Mobilis-projekt előkészítésében (interaktív eszközök tervezése, 

eszközbeszerzések, tevékenységi profil kialakítása, pedagógiai program írása), és jelenleg 

szakmai vezetőként a tartalmak és tevékenységek meghatározását végzem. 

A Mobilis ugyanakkor nem illeszkedik teljesen a hazai tudományos játszóházak sorába, 

mert a megközelítési iránya más. Európa első, közlekedésre tematizált tudományos 

játszóházaként az autó-jármű-közlekedés szűknek látszó, de tudományos modellalkotásra, 

általános természettudományi elvek felismertetésére rendkívül alkalmas területet választotta 

ki fókuszául. A közlekedésen keresztül nyitni lehet a fizika összes főbb témaköre felé, kémiai, 

biológiai, tudomány- és technikatörténeti, technológiai, logisztikai, gazdasági, társadalmi 

problémák felé. Ellenben a legtöbb külföldi és az összes magyarországi interaktív 
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tudományos játszóház az általános természettudományok felől közelít a konkrét 

alkalmazások, technikai megoldások irányába. 

A MOBILIS JELLEMZÉSE, CÉLJAI 

A kifejezetten science center célra tervezett épületben 1200 m
2
 az interaktív kiállítás, 

kísérleti bemutató és foglalkoztató terekkel. 

Az alapvető és általános cél a kézzel fogható, kipróbálható, játékos kísérleti eszközök 

segítségével tervezési, technológiai folyamatok és természettudományi jelenségek 

bemutatása, motiválóan, élményeken keresztül, a szórakoztatva tanulás segítségével, 

miközben az alkotóvágyat, a kíváncsiságot, a kreativitást is felkeltjük. 

Másodlagos, de nem kevésbé jelentős cél a diákok felé a nem formális oktatás támogatása 

élmény- és tevékenység alapú tanulással, a pedagógusoknak pedig módszertani 

segítségadással. A természettudományos szemléletformálás, a középfokú és felsőfokú 

pályaorientáció, az iskolai tananyag és módszertan kiegészítése, a tehetséggondozás irányába 

való elmozdulás is kiemelt pedagógiai célok. 

Általánosságban elmondhatjuk, hogy a Mobilis egy különleges hálózatot épít a közoktatás, 

a felsőoktatás, a gazdaság, az ipar, a turisztika szolgáltatói és megrendelői szereplői között, de 

nem átvéve a szerepüket. 

Elsődleges célcsoportunk a pályaorientációs elvek miatt a tizenévesek korosztálya, de 

mindenki találhat élményt és információt az eszközökben, tevékenységekben. Egyének, 

családok, óvodai, általános- és középiskolai osztályok, egyetemisták, szakmai látogatók is 

megelégedéssel használják a Házat. 

ESZKÖZTERVEZÉSI ALAPELVEK 

A 74 darab interaktív kísérleti eszköz tervezését és kivitelezését közbeszerzésen a londoni 

Science Projects Ltd nyerte el. Nekik van olyan interaktív eszköz tervezői módszertani 

tapasztalatuk, amely Magyarországon nem található meg senkinél. 

Az alapvető fizikai jelenségek nem öncélúan jelennek meg, hanem alkalmazásként. Ilyenek 

például az ötleteim alapján megvalósult következő eszközök, mint a polarizált fényben látszó 

feszültségeloszlás átlátszó műanyagból készült alkatrészekben, vagy a Zsukovszkij-profil, 

amely egyik irányban a repülőgépre ható dinamikus felhajtóerőt adja, átfordítva pedig a 

Forma 1-es járművek leszorító erejét modellezi. 

 
1. ábra. Mechanikai feszültség kimutatása polarizált fénnyel. 

A kísérleti bemutatók eszközeit részben taneszköz forgalmazóktól vásároljuk, részben saját 

fejlesztésűek. Az egyik leglátványosabb saját fejlesztésű kísérleti eszközünk a tűztornádó. Ez 

lényegében egy fordított működésű gázturbina, amelyben a forgás hatására jön létre a 

tökéletes égés, miközben az aceton 10-15 cm-es lángjából egy felemelkedve csavarodó 1 

méteres lángoszlop keletkezik. A tűztornádó országos szinten is elismertté vált azáltal, hogy 

az evoPro Kft és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet közös kiírású pályázatán díjat nyertünk 
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vele, a hozzá tartozó alkalmazás módszertani leírás egy tudásbázisban megjelenik, sőt a 

sorozatgyártásra is lehetőség nyílik. 

 
2. ábra. A díjnyertes tűztornádó. 

TEVÉKENYSÉGEK, PROGRAMOK, MÓDSZEREK 

Az interaktív eszközök egyéni felfedezésén és a kísérleti bemutatókon felül több lehetőség 

és alkalom adódik a közlekedés fizikájának megismerésére, akár rendszeres, akár alkalmi 

jelleggel. 

A tanévet tematikus hónapokra osztjuk, minden hónapban egy nagyobb főrendezvénnyel. 

A 2012/13-as tanévben minden hónapban az autó egy-egy fontos egységével, rendszerével 

foglalkozunk, illetve az ezzel kapcsolatos természettudományos összefüggéseket mutatjuk be. 

A havi tematikákra tevékenységeket, speciális programokat szervezünk. Szem előtt tartjuk a 

természeti és technikai összefüggéseket. A kísérleti bemutatók és a rendezvények tematikái is 

a hónap témájához illeszkednek. A honlapunkon [1] és a facebook-oldalunkon [2] 

rendszeresen megjelennek a havi tematikákhoz illeszkedő „hét kísérletei‖[3] és a kiemelt havi 

interaktív játék, a „hónap eszköze‖. Alapvető célunk, hogy a természet- és műszaki 

tudományok iránt kevésbé érdeklődő emberek is kedvet kapjanak, rácsodálkozzanak egyes 

problémakörökre.  

Nagy hangsúlyt fektetünk a magyar teljesítmények bemutatására. Többek között látható 

volt és lesz egy valódi Audi-motor látványszerelése, stabilmotor és a Kreatív Magyarország 

Mérnöki Tudás kiállítások. Domokos Gábor, a Gömböc, és Rátai Dániel, a Leonar3Do 

megalkotója is foglalkozást és előadást tart. 

Foglalkozunk járművezérlési és navigációs kérdésekkel, vezetéstechnikával, a közlekedés 

biofizikájával és fénytani problémáival, áramlástani jelenségekkel, környezettudatossággal, 

dizájnnal, művészet és műszaki tudományok kapcsolatával. 

A 2013/14-es tanév „Élhető város‖ címmel közlekedési, társadalmi, technikai, 

természettudományi témákat vet fel, főleg a fenntarthatósághoz, környezetvédelemhez, 

alternatív meghajtásokhoz, gazdaságossági megfontolásokhoz kapcsolódóan. Ehhez a 

gondolatkörhöz illeszkedve a 2013-as Kutatók Éjszakájára 30 középiskolát választunk ki az 

Észak-dunántúli régióból, akik saját fejlesztésű folyamatos kísérleti bemutatóval vesznek 

részt a Mini Science Picnic nevű rendezvényünkön. 

 
3. ábra. Kreatív foglalkozás a nyári táborban. 
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Egy TÁMOP 3.2.13 pályázat keretében 11 általános és középiskolával kötünk 

együttműködést, ahonnan kifejezetten tehetséggondozási céllal várunk szakköreinkre 

diákokat. Ők komplex természettudományi és műszaki tematikájú felkészítést kapnak. A 

tematikát külső pedagógiai szakértők segítségével és minőségbiztosításával állítjuk össze. A 

megvalósítási időszak 3 féléves, a fenntartási időszak 6 éves. 

Az emelt szintű fizika érettségi kísérleteit tételenként összeállítjuk, és az erre való 

felkészülést, ezekkel történő gyakorlást biztosítjuk az érdeklődő középiskoláknak. 

A saját fejlesztésű szakköreink (Gokart, Fifikus Fizikus, Versenyistálló F1 pörgésű 

agyaknak) mind a kiváló diákok megtalálására és felkarolására irányul. 

A 2012-es nyár két hétnyi napközis tábora után 2013-ban hat hétnyi tábort indítunk, 1-6. 

osztályos célcsoportnak. Meglepően nagy igény van a műszaki, természettudományi profilú, 

de tanulásra és szórakozásra egyaránt alkalmas szabadidő eltöltésre. Ezek tematikáit és 

becsatlakozó programjait, előadóit a Mobilis határozza meg, szervezi be. A tartalmi 

kidolgozást és részben a lebonyolítást is egyetemista demonstrátorok végzik. 

 
4. ábra. Alternatív járművek a Győrkőc Fesztivál Fenntartható Közlekedési roadshow-ján. 

A Fenntartható Közlekedési Roadshow 25 általános és középiskolában jelent meg Győrben 

és a kistérségi településeken. Az alternatív meghajtások, hőtani és mechanikai elvek 

látványos, kísérletekre alapozott bemutatása, a közösségi közlekedés előnyeinek bemutatása 

volt a cél. Hatásosság mérésére egy fenntartható közlekedéssel kapcsolatos kérdőívet 

állítottam össze külön általános iskolásoknak és külön a középiskolásoknak. A roadshow 

egyik eleme volt a legalább negyvenezres látogatottságú Győrkőc Fesztiválon való 

megjelenés, ahol folyamatos kísérleti bemutatókkal, aludobozos járműorigamival, e-

gokartozással, alternatív meghajtású és különleges járművek, robotok bemutatásával és 

kipróbálásával jelentünk meg. Itt összehasonlító hangteljesítményszint mérést is végeztünk az 

egyes motorfajták között (elektromos, gáz, benzin üzem). 

 
5. ábra. Összehasonlító hangteljesítmény-szint mérés a Kutatók Éjszakáján. 

A Kutatók Éjszakáján a motoros fesztivál keretében hitelesített hangteljesítmény-szint 

mérést („hang-versenyt‖) végeztünk motorok, robbanásos fizikai kísérletek és ütős 

hangszerek között. Itt dBA szintet mértünk, amelyben a négy ütős hangszer nyert 106 dB-lel 

öt emberi hangú sikítás, folyékony nitrogénes lufi durrantás, a kémiai robbantás (kálium 

klorát és vörös foszfor), és 30 db kétezres fordulatszámú motorkerékpár előtt. 
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Szujó Zoltán az MTVA megbízásából a Forma-1 fizikájához a Mobilisben forgatott hat 

tudományos kisfilmet, amelyeket a 2013-as évad futamai előtt adnak le [4]. A gyakran 

használatos fizikai alapfogalmak, jelenségek magyarázatát adjuk meg kísérletekkel, és 

szövegesen. Dr. Hanula Barna dékánhelyettes közreműködésével az alapkoncepció 

kidolgozásában és a kísérleti eszközök megvalósításában vettem részt. Többek között az 

aquaplaninget bemutató eszköz tervezését végeztem, ahol a folyadékfilm réteget légpárnás 

asztal levegőjével helyettesítettük, miközben egy téglatest egyik oldalán sima felületű, másik 

oldalán bordázott abroncsfelületet helyeztünk el. A leszorító erő, a diffúzor, az 

abroncstapadási jelenségek, az ideális ív, a dead air jelenség modellezése is a megvalósítandó 

feladatok közé tartozott. 

 
6. ábra. Aquaplaning és kiküszöbölése légpárnás asztalon modellezve: könnyen csúszó és 

tapadó abroncsfelületek ugyanazon testen. 

A súrlódási jelenségeket több eszközünk is magyarázza. Ilyen a különböző cv tényezőjű, de 

azonos keresztmetszetű profilok, amelyeket izomerővel forgatva összehasonlításban 

érzékeljük a különböző nyomatékok szükségességét. 

 
7. ábra. Kézi erővel forgatott, különböző légellenállású testek. 

A súrlódási erő anyagpárosítás függését egy lendkerekes eszközzel mutatjuk be. A 

lendkerekes acél tengelyt műanyaggal, rézzel, gumival külön-külön fékezhetjük. 

 
8. ábra. A súrlódás anyagpárosítás függése. 
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A két levegős szélcsatornánk alkalmas közegellenállási erő mérésére is.  A folyadékban 

mozgó test körül kialakuló Kármán-féle örvénysorokat saját kezűleg lehet előállítani. A 

digitális szélcsatornánkban tetszőleges karosszéria alakot lehet tesztelni, hogy milyen 

áramlási kép alakul ki körülötte. Darabokból lehet összeválogatni egy karosszéria sziluettet, 

amelyet infra lámpák világítanak meg, infra kamerák érzékelnek, és digitális ‖füst‖ áramlik a 

kialakított elrendezés körül. 

 
9. ábra. Digitális szélcsatorna. 

A pedagógusok számára is módszertani megújulási lehetőséget adó eszközeink és 

tevékenységeink sorába illeszthető a 2012-es Fizikatanári Ankét kísérleti versenyhelyszíne, az 

iskolai projektnapok közös tervezésének lehetősége, és a 2013-as Kutatók Éjszakájára 

tervezett Észak-dunántúli Mini Science Picnic – Kísérletbazár, amelyet kísérletező tanárok és 

tanítványaik számára szervezünk bemutatkozási lehetőségként és konferenciaként. 

FELSŐOKTATÁSI KAPCSOLATOK 

A Széchenyi Egyetem stratégiai kapcsolatot jelent a Mobilis számára. Egyrészt 

beiskolázási szempontból a Mobilis a megfelelő kommunikációs felület, másrészt a SZE 

tudomány-disszeminációs feladataihoz minden korosztály irányába jól alkalmazható a 

Mobilis nem formális tanítási-tanulási módszertana. Erre példa a különböző kísérleti 

eszközfejlesztői pályázatok előkészítése és zsűrizése, egyetemi projekttermékek bemutatása 

mellett a 10-18 éves korosztálynak szervezett, projekttevékenységre alapozott jUNIor 

Egyetem, a Kutatók Éjszakájának rendezvényei, az Audi Tanszékcsoport tudomány- és 

életpálya népszerűsítő programja. A Tudomány-népszerűsítés című tantárgy tematikáját 

Horváth András tanszékvezetővel közösen dolgozzuk ki, amelyben BsC-s hallgatók számára 

demonstrátori képzést biztosítunk. 

A NYME Apáczai karáról természetismeret műveltségi területes tanító hallgatók jönnek 

demonstrátorként és pedagógiai gyakorlatra, illetve hivatalos szakdolgozati külső 

konzulensséget végzek, egy nem formális oktatásmódszertant választott hallgatónak. 

A BME ipari formatervezői szakának végzős hallgatója a mozgás tematikájához illesztett 

kitelepülésre alkalmas eszközkészletet tervez MsC diplomamunka keretében. Vele 

koncepcionális fizikai és eszköztervezési szakmai konzultációkat folytatok. 

HIVATKOZÁSOK 

1. http://mobilis.gyor.hu  

2. http://mobilis.gyor.hu/tudomanyrol-maskepp/a-het-kiserlete 

3. https://www.facebook.com/mobilis.gyor egyben a fotók forrása 

4. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NeGenp5aMXE 

http://mobilis.gyor.hu/
http://mobilis.gyor.hu/tudomanyrol-maskepp/a-het-kiserlete
https://www.facebook.com/mobilis.gyor
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NeGenp5aMXE
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A FIZIKA SZEREPE A MATEMATIKAI KOMPETENCIA 
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az ELTE Fizika Tanítása doktori program hallgatója 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Szakmai körökben, és a szülők körében is eltérő, erős visszhangot kelt a kompetencia-alapú 

oktatás. Egész tankönyvcsaládok érhetőek el a híres-hírhedt „kompetencia-alapú” jelzővel 

megjelölve. Egy új csoda-módszer? Netán lehet tanulás nélkül is eredményesen teljesíteni? 

Vagy a tanulás egy más módszerét hozza előtérbe? Arra keressük a választ, hogy mit is 

érthetünk a középiskolás korosztály matematikai kompetenciáján, és ehhez hogyan, mivel 

járulhat hozzá a fizika tudománya, lévén "a természet nagy könyve a matematika nyelvén 

íródott.” [1] 

KOMPETENCIA – MI IS AZ? 

Kompetencia (az angol nyelvű szakirodalomban „competence‖) arra való képesség, hogy 

az élet különböző szituációiban alkalmazni tudjuk tudásunkat, tapasztalatainkat, személyes 

adottságainkat. 

A Magyar Közigazgatási Intézet így határozza meg ezt a fogalmat [2]: a kompetencia a 

megtanult ismeretek új helyzetben való alkalmazásán túl a született adottságok, 

élettapasztalatok, egyéb tényezők, ösztönös mechanizmusok összetett működése, melynek 6 

összetevőjét az alábbi táblázatban láthatjuk. 

1. táblázat: A kompetencia hat összetevője 

adottságok/élettapasztalatok/mechanizmusok angol nyelvű megfelelő 

készségek, jártasságok Skills 

ismeretek, tudás Knowledge 

személyes értékek Value 

attitűd Attitude 

személyiségvonások Character 

motivációk Motivation 

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet meghatározása szerint [3]: A kompetencia az 

ismeretek, képességek, és attitűdök egysége. A kulcskompetenciák nyolc területét így 

határozhatjuk meg: 

1. anyanyelvi kommunikáció 

2. idegen nyelvi kommunikáció 

3. matematikai, természettudományi és technológiai kompetenciák 

4. digitális kompetencia 

5. a tanulás tanulása 
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6. személyközi és állampolgári kompetenciák 

7. vállalkozói kompetencia 

8. kulturális kompetencia 

AZ OKM, AZAZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 

Hazánkban, Magyarországon 2011. óta Minden év május hónap utolsó szerdáján történik 

az OKM, azaz az Országos Kompetenciamérés. A mérés minden diákra kötelezően vonatkozó 

mintavételezés. Évente az aktuálisan 4. osztályosok alapkészségeit, valamint a 6., 8., 10. 

évfolyamosok anyanyelvi-szövegértési, valamint matematikai kompetenciáját mérik 

sztenderdizált tesztek segítségével. Az adatok feldolgozásához tanulói kóddal tanulói, 

valamint iskolai, és telephelyi háttér-kérdőív kitöltésére is szükség van [4]. 

A mérés tehát nem azt vizsgálja, hogy a felmérésben résztvevő diákok mennyire vannak a 

tananyag, tudástartalom birtokában, hanem három, jól meghatározott célja van. 

Egyrészt az oktatáspolitikai cél, mely a teljes közoktatási rendszer teljesítményének 

mérését jelenti. Másrészt információt szolgáltatni a fenntartó, és a közvélemény felé az egyes 

iskolák, telephelyek teljesítményének mérése alapján. Valamint a pedagógiai munka 

szolgálatában az iskolák pedagógiai-szakmai mérési-értékelési gyakorlatának a kialakítása és 

segítése. 

EGY, A FEJLESZTŐ MUNKÁT SEGÍTŐ PROGRAMCSOMAG 

A Sulinova [5] gondozásában a tanárok továbbképzési munkája mellett egy mindennapos 

iskolai használatra kész programcsomag is elérhető a pedagógusok számára. 

 
1. ábra. A Sulinova logója. 

Ezen csomag fő kötetei az alábbiak: koncepció, tantervek, modulleírások, módszertani 

segédletek (A,B,C programcsomagok), SNI, azaz sajátos nevelési igényű gyermekek 

együttnevelését támogató tanári segédanyagok. 

Témánk szempontjából a B típusú kereszttantervi programcsomagok vizsgálata lehet 

érdekes, hiszen ennek a részei a következő egységek: Ember a természetben, Művészetek, 

Környezetismeret, Magyar nyelv, Testnevelés, Fizika, Biológia, Földrajz, Kémia, Történelem, 

Természetismeret. A fizika csomag elemeit javarészt Hodossy Attila, és Bakacsi Judit 

készítették. A csomag a 8., 9., és 11. évfolyamok számára ajánl feladatokat. A 8. évfolyam 

számára a következő témákban: elektromos alapjelenségek, az egyenáram, az elektromos 

munka és teljesítmény, az elektromos áram hatásai, az elektromágneses indukció, a váltakozó 

áram, fénytan. A 9. évfolyam számára kinematika, dinamika, munka, energia, teljesítmény, 

megmaradási tételek, egyensúlyi helyzetek, körmozgás, bolygómozgás témakörökben. A 11. 

évfolyam számára a rezgőmozgás, mechanikai és elektromágneses hullámok, optika, modern 

fizika, magfizika, csillagászat témaköreire kaphatunk segítséget. 

Két megfigyelést emelek ki a kínált anyaggal kapcsolatban. Kizárólag a 8., 9., 11. 

évfolyamhoz sorolt fizika törzsanyagokra épített munkafüzetek kerültek kidolgozásra, azok 

tantervi hálóját fegyelembe véve. A programcsomag tehát messze nem teljes, inkább egy 

ízelítő, szemléletet, fogásokat bemutató anyag a tanári gyakorlat tekintetében. 

Kisebb pedagógus-mintán végzett felmérésem eredménye, hogy nem használjuk ezt az 

anyagot sem matematika, sem fizika órán, sőt nem is ismerjük azt. 
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NÉHÁNY KRITIKUS MOMENTUM  

A kompetenciafejlesztő munkát alapvetően is néhány kritikus momentum nehezíti. 

Ellentét van a szemléletes és a pontos fizikai fogalom kettőségében (akár a matematika 

szakos tanárok körében is). A jelenség közismert példájaként említhető a munka fogalma, 

mint az erő-vektor, és elmozdulás-vektor skaláris szorzata (2. ábra). 

 
2. ábra: A munka definíciója skaláris szorzattal. 

A fizikában nyilvánvaló, hogy a konzervatív erőterekben az erővonalakra merőleges 

trajektóriákra számolt munka nulla. Ez azonos azzal, hogy merőleges (=ortogonális) esetben a 

skaláris szorzat nulla, lévén W=F*s meghatározásban F és s által bezárt szög 90
0
, tehát 

cos90
0
=0 miatt a munka is szükségszerűen zérus. Tehát vízszintes egyenletes cipelésre a 

végzett munka fizikai értelemben nulla. Így hát ők sem végeznek munkát (3. ábra). 

 
3. ábra. Munkát nem végző emberek. 

Hasonlóan problémás eltéréseket nagy számban ismerünk a fizika definiált mennyiségei, és 

a mindennapi használatban használt szemléletes fogalmak között: erő, energia, áram, sűrűség, 

feszültség, teljesítmény, stb.. 

Nagy baj, világszerte kimutatható jelenség, hogy tanulóink nagy többsége egyre kevésbé 

motivált, kiváltképp a természettudományok iránt. 

Semmiképpen nem hagyható el az a tény, hogy a mai tanárok zömét nem így tanították, bár 

a továbbképzések igyekeznek az ebből fakadó probléma megoldásában. 

A kollégák által gyakran hallatott komoly probléma még a zsúfolt tanterv, valamint az idő-

idő-idő (!) hiánya. 

A teljesség igénye nélkül feltétlen megemlítendő még a kollégák személyes preferenciája, 

mely alapján a nevelési- oktatási feladatok tömkelegét rangsorolják. 

EGY MŰKÖDÖ GYAKORLAT: AZOK A +1 ÓRÁK…. 

Iskolámban (4. ábra) az elmúlt években két, az iskola épületétől távol, Budán elhelyezkedő 

szakközépiskola, és szakiskola bezárása miatt, azok utódjaként igen eltérő képességű, hátterű, 

célú tanulókkal dolgozunk. A bezárt iskolák tanulói felvételi vizsga nélkül kerültek az 

iskolába [6]. Így a szerény képességű, motiválatlan tanulók, és a kiemelkedő képességű, 

céltudatos diákok számára is meg kell oldanunk a képzést, melyek szakmai alapozást 
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biztosítanak informatika hardver, informatika szoftver, gépészet, vagy elektrotechnika-

elektronika szakirányban. 

 
4. ábra. A Trefort SzKI épülete. 

A matematika tantárgy kötelezően előírt heti 3 órás, éves szinten 108 órás tantárgya 

jellemzően heti 1 órával bővül, így éves szinten 144 órát biztosítva a matematika számára. 

Azok a „+1‖ órák szaktanári mérlegelés alapján felzárkóztatást, kötelező korrepetálást, 

további gyakorlást, tehetséggondozást, kompetencia-fejlesztést szolgálnak. Ezen feladatok 

elvégzése tömbösítve, vagy az anyagba párhuzamosan beépítve zajlik. 

Azok a „+1‖ órák a kollégák eseti mérlegelése alapján heti 4 vagy 3+1 óra formában 

kerülnek az órarendbe, melyet segít a csoportbontás, ugyanis egy-időben tartott órák, így ez 

könnyebben szervezhetővé teszi a munkát. 

Azok a „+1‖ órák más tanár által is megtarthatóak, matematika vagy matematika-angol 

szakos kollégák „párjai‖ jellemzően matematika-fizika vagy kémia szakos kollégák lehetnek. 

Azok a „+1‖ órák éves szinten ez akár 36 órát is jelenthetnek. 

Azok a „+1‖ órák szintén beszámítanak a munka értékelésébe: a tanulók osztályzatokat 

kapnak, teljesítményük az átlagukba az óraszámok súlyozásával számít. 

Azok a „+1‖ órák olyan tananyagot tartalmaznak, mely az évfolyamdolgozatokban is a 

fenti aránnyal szerepel. Az érettségihez hasonló, az évfolyam anyagát számonkérő, 

szintetizáló jellegű 180 perces dolgozat iskolánkban a tanév vége felé az évfolyamdolgozat. 

Azok a „+1‖ órák főszereplői elsősorban közgazdaságtan, biológia, kémia, földrajz és 

fizika alapú szöveges feladatok. 

HOGYAN LESZ KOMPETENCIA FELADAT EGY FIZIKA FELADATBÓL? 

A középszintű oktatás jelen kimeneti követelménye, a középszintű matematika érettségi 

írásbelijében három tömbre oszthatóak a feladatok. a nehezebbnek tartott faladatok komplex 

gondolkodást is igényelnek, és több részlépésből állnak. Ilyen típusú feladatokból 

dolgozatonként három kerül kitűzésre, mindegyik 17 pontért, és a jelöltek ezen háromból 

kettőt választanak kötelezően. 

Példaként nézzünk meg egy „17 pontos‖ feladatot egy 9-es matematika 

évfolyamdolgozatból. Majd hasonlítsuk össze ugyanezen témakör egy tipikus fizika érettségi 

szóbeli rész feladatával! 

A kompetenciát mérő feladat, amely a grafikonok, függvények, közelítő értékek, egyenes 

arányosság, hányados, és reciprok fogalmának alkalmazási készségét méri egy közismert 

elektromosságtani törvény ismertebb, és csak szakmai körökben nyilvánvaló fogalmak és 

megfogalmazások alapján: 
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„Az alábbi ábrán (5. ábra) egy egyszerű áramkört láthatunk áram és feszültségmérő 

eszközök bekötésével.  A tápegység változtatható üzemű. 

A fogyasztón eső feszültséget (jele U), „volt‖-ban mérjük, ezt V-vel jelöljük. 

A rajta átfolyó áram erősségét I jelöli, míg a mérőberendezésünk ezt az adatot „amper‖-ben 

adja meg, ezt az utóbbit A-val rövidítjük. 

 
5. ábra: Egyszerű mérőkapcsolás. 

A mérést elvégző diákok a mérésük eredményeit az alábbi táblázatban foglalták össze (2. 

táblázat). 

2. táblázat. A diákok mérési eredményei ohmikus fogyasztóra 

mérés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

I(A) 0,00 0,017 0,032 0,050 0,068 0,097 0,100 

U(V) 0,00 2,00 3,9 6,0 8,1 10,1 12,0 

A mérési eredmények alapján készíts grafikont az összetartozó mérési eredményekről! 

 Ohm törvénye ezt mondja ki: „Adott fogyasztó kivezetésein mért feszültség, és rajta 

átfolyó áram erőssége egyenesen arányos.‖ 

Igaznak találod ezt az állítást? Miért? 

Mit jelent az egyenes arányosság? Két vizsgálati módszert is említs! 

 Melyik mérés lehetett hibás? Miért találod hibásnak? 

 A fizikában a feszültség és az áramerősség hányadosát ellenállásnak nevezzük. 

A volt-per-amper egységet ohmnak (Ω) hívjuk. 

Mennyi ez az érték példánkban? 

 A vezetőképesség az ellenállás reciproka, egysége siemens (Si). 

Határozd meg ezt a mennyiséget is a vizsgált fogyasztóra!‖ 

Ugyanez a feladat a fizika középszintű érettségi szóbeli tételsorában, az Egyenáramok 

témakörben tanulói mérésként például így szerepelhet: 

„Az ohmikus fogyasztókra vonatkozó Ohm törvény az elektromosságtan legalapvetőbb 

törvénye. 

 Mit állít Ohm törvénye? 

 Ismertesse a törvényben szereplő mennyiségeket, és a matematikai összefüggést! 

 A kapott eszközök segítségével vizsgálja meg, hogy sikerül-e alátámasztania Ohm 

törvényét! 
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 Határozza meg a fogyasztó ellenállását! 

 Mit tud az Ohm törvény érvényességi köréről? 

Mellékelt eszközök (6. ábra): tápegység, ohmikus fogyasztó, vezetékek, voltmérő, 

ampermérő, mm papír‖ 

 
 

6. ábra. Mellékelt eszközök Ohm törvényének méréséhez. 

Nyilvánvalóan a kompetencia feladatokban a szakszöveg-értés elemi szintjére építve az 

alkalmazott fogalmak ismertetése szükséges. A mérendő készségek ezen a háttéren, a 

hagyományos tanítási, vagy számonkérési formától eltérően jelennek meg, és a tudás-

elemeken túl a megértés magasabb, alkalmazni is képes elsajátítását célozzák. Így a fizikai 

ismeretek legalapvetőbb, legelemibb, esetenként legszemléletesebb összefüggései alkalmasak 

arra, hogy a „matematikai, természettudományi és technológiai kompetenciák‖ fejlesztését 

végezzük tanulóink körében. 
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PRÍMSZÁMOK ÉS A TITKOSÍRÁS 

Meszéna Tamás 
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma, Pécs, meszena.tamas@gmail.com,  

az ELTE Fizika
 
Tanítása doktori program hallgatója 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Úgy tapasztaltam, széles körben ismert az a tény, hogy a manapság használatos titkosítási 

eljárások a prímszámokhoz kötődnek. Arról azonban sokkal kevesebb embernek van 

elképzelése, hogy pontosabban milyen kapcsolat van e két dolog között, pedig az elv 

középiskolás szinten is elmagyarázható. Erre teszek kísérletet a következő cikkben egy 

konkrét, kis számokat használó példán keresztül. 

BEVEZETÉS 

Középiskolai tanárként szinte mániákusan keressük azokat a témákat, melyek saját 

tantárgyunkban szélesebb rétegek számára is érdekes lehet. Biztosan ilyen a titkosírás, mely 

mindig megmozgatja a diákok fantáziáját. Könnyen elérhető, óriási irodalma van, miután több 

ezer éves történelemmel rendelkezik. Éppen ezért ideális területe az önálló kutatómunkának, 

többen tudnak egyidejűleg foglalkozni vele, hiszen van akit a középkor, van akit a II. 

Világháború érdekel inkább. 

  

1. ábra. A Rononci-kódex és az Enigma: a németek által a II. Világháborúban használt 

titkosító gép. 

 

Aki a diákok közül nem próbálta még, lelkesen szokta kipróbálni, hogyan lehet kézzel, 

írásban megfejteni pár soros, tetszőleges szöveget, amit egyszerű helyettesítéses eljárással 

kódolt valamelyik társuk. 
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2. ábra. Július Cézár titkosítási eljárása egyszerű eltolással. 

 

Érdemes a diákokkal beszélnünk arról, mekkora segítséget jelent egy hosszabb általános 

szöveg megfejtéséhez, ha ismerjük a nyelvet, amelyen íródott, és az adott nyelv betűinek 

gyakoriság táblázatát használjuk a megfejtéshez. Később, nehezítésképpen, kódolhatunk 

egymásnak olyan szövegeket, melyek a magyar nyelv gyakoriság értékeitől lényegesen eltérő 

betűösszetétellel rendelkeznek. 

FELTŰNNEK A PRÍMSZÁMOK 

G. H. Hardy (1877-1947), a prímszámok elméletének egyik legkiemelkedőbb kutatója a 

XX. század első felében, ezt írja Egy matematikus védekezése című könyvében: 

Soha nem tettem semmi "hasznosat". Semelyik felfedezésem sem volt, és nem valószínű, 

hogy valaha is legyen, közvetlenül vagy közvetve, jó vagy rossz hatással a világ folyására... 

Hardy véleményével szemben ma a prímszámok jelentik a diplomáciai, gazdasági, katonai 

titkosítás alapját. 

1977-ben született meg az RSA prímszámalapú titkosírási rendszer, mely elnevezését a 

három felfedező matematikus vezetéknevének kezdőbetűi után kapta.  

 

3. ábra. Ronald R. Rivest, Adi Shamir, Leonard Adleman. [3] 

Eljárásuk lényegét szeretnénk bemutatni, ami kis számokkal egyszerűen végigszámolható, 

megérthető. 
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SZÜKSÉGES MATEMATIKAI FOGALMAK, TÉTELEK [1] 

A gimnáziumi tananyagon túlmenően szükségünk van néhány fogalomra, tételre, melyek 

bizonyítása, részletes vizsgálata nem szükséges a módszer megértéséhez, elegendő puszta 

ismeretük.  

Először is a kongruencia fogalmát kell megismerni, amit egy egyszerű példán keresztül 

rögtön megértethetünk. A 17 ≡ 2 (mod 5) annyit jelent mindössze, hogy a 17 5-tel osztva 

ugyanazt a maradékot adja, mint a 2, vagyis a 17 kongruens a 2-vel mod 5. 

A kongruenciákra vonatkozó Kis Fermat-tétel kimondja: ha a-val egy tetszőleges egész 

számot jelölünk, és p prím, akkor a
p
 ≡ a (mod p). Nem kell bizonyítanunk a tételt, de egy 

példán ellenőrizve a jelentése világosabb lesz, és közben megismerjük, gyakoroljuk a 

kongruenciákkal való számolást. 

A Kis Fermat-tétellel összefüggő Euler-tétel speciális esete: 

Ha k ≡ 1 (mod (p – 1)(q – 1)), ahol p,q prímszámok, akkor a
k
 ≡ a (mod pq). Itt is érdemes 

egyszerű számolással ellenőrizni egy esetet, közben barátkozni az állítással. 

AZ RSA NYILVÁNOS KULCSÚ TITKOSÍRÁS 

Az eljárás lényege a következő: Választunk két prímszámot: p és q, ezeket összeszorozzuk: 

n = pq. Keresünk olyan k számot, amely 1 maradékot ad (p -1)(q – 1)-gyel osztva. Utána k-t 

felbontjuk két szám szorzatára: k = ed, ahol az e számot használjuk a kódoláshoz (encoding), 

és d-t a dekódoláshoz . 

 

4. ábra. Kódolás - dekódolás. 

Kis számokkal végig számolva ez a következő módon néz ki: 

Legyen p = 19 és q = 13, ekkor n = pq = 247, (p – 1)(q – 1) = 18 ∙ 12 = 216. 

k = 217; k = ed alapján pl. 217 = 7 ∙ 31, vagyis e = 7 és d = 31. 

Az üzenet, amit szeretnénk kódolva elküldeni, legyen mondjuk: HELLO, amit 

számsorozattá kell alakítani. Erre a célra használhatjuk akár az ASCII kódokat, de saját 

készítésű kódtáblával talán még érdekesebb. 

1. táblázat. Az ABC betűi, és nekik megfelelő kódok 

a b c d e f g h i j k l m n O p q r S t u v w x y z vége 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

 

 



Szakmódszertan 

338 

Ezzel a kódolással a következőt kapjuk: HELLO  7 4 11 11 14 26 

Ha b = üzenet, és c = kódolt üzenet, akkor c-t úgy kapjuk, hogy c ≡ b
e
 (mod pq) teljesüljön. 

Ekkor: 7
7
 ≡ 45 (mod 247) 

4
7
 ≡ 82 (mod 247) 

11
7
 ≡ 106 (mod 247) 

14
7
 ≡ 79 (mod 247) 

26
7
 ≡ 26 (mod 247) [2] 

A kódolt üzenet így alakul tehát: 45 82 106 106 79 26 

A dekódolás a következő módon történik: ha c = kódolt üzenet, és b = dekódolt üzenet, 

akkor b-t úgy kapjuk, hogy b  ≡ c
d
 (mod pq) teljesüljön. 

Vagyis ki kell számítani, hogy 45
31

 ≡ ? (mod 247). Ez zsebszámológéppel több lépésben 

könnyen elvégezhető, és azt kapjuk, hogy: 45
31

 ≡ 7 (mod 247). 

Majd hasonlóképpen: 

82
31

 ≡ 4 (mod 247) 

106
31

 ≡ 11 (mod 247) 

79
31

 ≡ 14 (mod 247) 

26
31

 ≡ 26 (mod 247). [2] 

A dekódolt üzenet így: 7 4 11 11 14 26, vagyis HELLO! 

Könnyen látható, azért kapjuk vissza az eredeti számsorozatot, mert az Euler-tételt 

alkalmazzuk: kiindulunk b-ből, kódoljuk, c = b
e
, majd ezt dekódoljuk, (b

e
)

d
 = b

k
 ≡ b (mod pq), 

ami az eredeti üzenet. 

Ez így persze egyszerű helyettesítő eljárás lenne (jól elbonyolítva), ami a gyakoriság 

táblázatok alapján gyorsan megfejthető. Ez a probléma azonban könnyen kiküszöbölhető a 

számsorozat egybeírásával, majd meghatározott egységekre bontásával. 

AZ RSA A VALÓSÁGBAN 

Minden titkosírásnál kell legyen titokban tartott információ. Aki megszerzi ezt a titkos 

információt, az meg tudja fejteni a kódolt üzenetet. Nem ismétlődő elemeket tartalmazó 

kódkönyv segítségével elvileg feltörhetetlen titkosítás készíthető. Ezeknek a könyveknek a 

biztonságos előállítása, szállítása és őrzése azonban nagy kockázatot jelent. Ezért különösen 

jó, hogy ennél az eljárásnál csak d értékét kell féltve őrizni. Mindössze egyetlen egy szám! 

Valójában p és q prímek a 100 számjegyű nagyságrendbe esnek, így n 200 számjegyű 

lehet. Nyilvánosságra hozzuk n és e értékét (a példánkban 247 és 7), így bárki tud kódolt 

üzenetet küldeni, mivel a kódoláshoz nincs másra szükség, mint a számsorozattá alakított 

üzenet egységeit hatványozni, és a hatványokról megállapítani az n-nel való osztás maradékát. 

Akinek az üzenetet küldtük, az ismeri (a nyilvános n és e értékén kívül) d értékét is. A 

megérkezett kódot egységenként d-edik hatványra emeli, kiszámítja az n-nel való osztás 

maradékát, és visszakapja az eredeti üzenetet. 

Aki nem ismeri d értékét, mert előle eltitkoltuk, de fel akarja törni a titkosítást, annak a 

megfejtéshez, dekódoláshoz tehát d értékére van szüksége. (Vegyük észre, hogy d értéke 

nélkül még az sem tud üzenetet dekódolni, aki rendszeresen kódol üzeneteket n és e 

ismeretével.) Ennek meghatározásához k-t kell ismerni, hiszen k = ed. A k értéke egyébként 
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nem egyértelmű, mert több ilyen tulajdonságú szám is lehet, de minden k érték egyformán jó, 

ami teljesíti a megadott feltételt, A k számot p és q értékéből kaphatjuk meg, mivel k ≡ 1 

(mod (p – 1)(q – 1)). Vagyis n-t kell prímtényezőire bontanunk, hogy megkapjuk p és q 

értékét. Ezt nevezzük faktorizációnak, amikor az n összetett számot akarjuk prímtényezőire 

bontani. Ebből látszik: a titkosított szöveg megfejtése attól függ, fel tudunk-e bontani egy 

ismert számot prímtényezőire. 

FAKTORIZÁCIÓ 

A faktorizációra az ókor óta ismert módszer az Erathosztenészi szita. Ennél elegendő a 

prímosztókat vizsgálni az n szám négyzetgyökéig, de nagy számokra így sem elég hatékony. 

A felbontási módszerek alapkérdése a lépésszám: vagyis hogyan függ a felbontáshoz 

szükséges lépések száma n-től? Azok a módszerek, amelyek n exponenciális függvényei, 

alkalmatlanok nagy számok faktorizálására. A matematikusok hihetetlen erőfeszítéseket tettek 

hatékonyabb algoritmusok kidolgozására, de a probléma nagyon nehéz. 

Néhány érdekesség a faktorizáció történetéből: 

1874-ben úgy gondolták, a 10 jegyű 8 616 460 799 számot soha nem lesz képes az ember 

felbontani. 

Ezzel szemben az 1970-es években 20 számjegyig tudják elvégezni a felbontást, 

természetesen már a számítógépek segítségével. 

1977 augusztusában jelenik meg a Scientific American-ben, hogy egy 129 jegyű számot, 

amit két prímszám szorzataként kaptak, (ezt nevezzük RSA 129-nek), évmilliókba telik 

faktorizálni. Itt p és q 64 számjegyű, és a cikkben 100 $-t ajánlottak egy, ennek a számnak a 

segítségével titkosított mondat megfejtéséért. [3] 

1980-ban 50 számjegyig tudtak faktorizálni. 

1991-ben érték el a 100 számjegyet a felbontásban 

1994-ben faktorizálták az RSA 129-t. 

1999-ben faktorizálták az RSA 155-t. [3] 

2009-ben egy 232 jegyű számot egy év alatt faktorizáltak több száz számítógép 

összekapcsolásával, összesen 2000 év gépidő felhasználásával. 
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Tanárok a Teleki Tékában 

A Könyvtár egyik értékes darabja 

Isaac Newton 1740 –es kiadású optikája, latinul 
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VALÓSÁG ÉS TUDOMÁNY, 
A TUDOMÁNY ÉS A KULTÚRA VALÓSÁGTARTALMA A 

KÜLÖNBÖZŐ MODELL-KÉPEK TÜKRÉBEN 

Puskás Ferenc 
Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, puskasferenc@yahoo.com 

 

A humán- és a természettudományok valóságtartalma közötti nagy különbség abból 

adódik, hogy a természettudományokat a természet írja, a tudósok csak ellesik, 

megfejtik azokat. A humán tudományokat emberek írják. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A társadalmi események sajátosan egyedi jelenségek, így a társadalomtudományok nem 

tartoznak a vitathatatlan igazságtartalmat felmutató tudományok körébe. A periodikusan 

jelentkező és egyre elmélyülő válságsorozatból a kiutat csak egy világviszonylatban 

megvalósuló, minden ország számára ugyanazokat az erkölcsi normákat, jogokat és 

kötelezettségeket előíró, digitalizált nemzetközi jogrendszer és jogszolgáltatás jelentheti. Ha 

ez megvalósul, akkor a század a jogtudományok százada lesz. 

BEVEZETÉS 

Életünket, létünket valóságos tényként kell elfogadnunk. Természettudományos 

ismereteink azt sugallják, hogy a reális időben végbemenő események egy részét 

érzékszerveinkkel, műszereinkkel érzékelni tudjuk, ilyen módon tudomást szerzünk ezekről. 

Ezáltal valamilyen formában megismerhetjük, leírhatjuk ezeket. A különböző természeti 

események, természeti jelenségek megismerése, azok rendszerezése, az események közötti 

kapcsolatok feltárása, sajátos fogalom-rendszerekhez vezetnek, amelyeket gyűjtőnéven 

természettudományoknak szokás nevezni. Ezek a fogalom-rendszerek adott hibahatáron belül 

a valóságnak megfelelően írják le a jelenségeket. Más szóval a természettudományos 

megállapítások, törvények, szabályok, valósághűek. Ezen megállapításunk helyességét a 

mindennapi gyakorlat igazolja. 

 

A TUDOMÁNY MEGHATÁROZÁSA 

Ha a tudományhoz kapcsolódó kérdéskört akarjuk vizsgálni, elsősorban azt kell tisztázni, 

mit is értünk tudományon. Azaz, milyen értelmezést, milyen meghatározást adhatunk annak 

az ismerethalmaznak, amit tudománynak nevezünk. Nehéz lenne számba venni az idők 

folyamán kialakult különböző meghatározásokat. A sok közül csak egyet szeretnék 

megemlíteni. A 70-es években kiadott Természettudományi Lexikon [1] tömörítve a 

következő meghatározást adja: 

 „ a tudomány a természet, a társadalom és a gondolkodás törvényeinek rendszere. Ennek 

keretében a tényekre vonatkozó konkrét megállapítások az adott körülmények között és az 

adott pontosság határain belül tartós érvényűek, az ezek alapján felállított hipotézisek és 

elméletek viszont történelmi jellegűek, idővel megváltoztatásra szorulnak.‖ Ez egy eléggé 

átfogó, nem túlságosan szigorú értelmezés. Ebbe a modellképbe a humán tudományok is 

beleférnek. 
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A TUDOMÁNYOK EGYMÁSHOZ VALÓ VISZONYA 

Mielőtt tovább boncolgatnánk a tudomány jellegét, érdemes előbb megvizsgálni az egyes 

tudományok egymáshoz való viszonyát, s itt csak az egzakt tudományokra, a matematikára és 

a természettudományokra összpontosítunk. Felállíthatunk e tudományok között egyfajta 

hierarchiát (1. ábra), ahogy azt a Nobel-díjas Lederman kifejti [2]. Ez a besorolás az egyes 

tudományok komplexitására vonatkozik. Ezen azt értjük, hogy mennyire egyszerű, más 

szóval milyen mértékben önálló, azaz nem szorul más tudományokra, nem használ fel más 

tudományokat. Ezek alapján a matematika a legegyszerűbb tudomány, mert a legönállóbb, 

nem szorul más tudományokra. A következő szintet a fizika képviseli. A fizika 

nagymértékben felhasználja a matematikát, tehát ilyen értelemben komplexebb tudomány a 

matematikánál. Ezután következne a kémia, amelyben jelentős alkalmazást nyer a fizika és a 

matematika, tehát összetettebb, bonyolultabb az előző két tudománynál. A következő szintet a 

biológia foglalja el. Nyilvánvaló, hogy a biológia kisebb-nagyobb mértékben támaszkodik az 

előzőleg felsorolt tudományokra. Ezután a geológia következne, amely felhasználja az előző 

szinten levő tudományokat, és a legfelső szintre kerül, mint a legkomplexebb tudomány a 

földrajz, amely az előző tudományokra támaszkodik. A hierarchia modell-kép szemléltetésére 

megszerkeszthetünk egy piramist, melynek legalsó szintjén található a matematika, mint a 

legegyszerűbb és a csúcsán a földrajz, mint a legkomplexebb tudomány. 

 

Matematika 

Fizika 

Kémia 

Biológia 

Geológia 

Földrajz 

 
1. ábra. A tudományok hierarchiája 

 

Matematikus kollegáimmal a tudományok piramis hierarchiájáról beszélgettünk, és a 

matematikusokra jellemző sajátos humorral egy matematikai sejtést is mindjárt 

megfogalmaztak ezzel kapcsolatban, amely így hangzik: egy tudomány megismeréséhez 

annál kevesebb logika szükséges, minél feljebb helyezkedik el a piramis szintjén. Más 

megfogalmazásban ezt úgy is mondhatnánk, hogy a piramis-modellben egy tudomány annál 

leíróbb jellegű, minél feljebb helyezkedik el a piramis szintjén. 

A TUDOMÁNYOK ÉRTELMEZÉSI MODELLJEI 

A továbbiak során térjünk vissza a tudomány értelmezésére, próbáljunk olyan fogalom-

rendszert kidolgozni, amely minél szigorúbban ragaszkodik a valósághoz, a kijelentések, 

törvények igazságtartalmához, más szóval, legyen minél pontosabb, minden állítása legyen 

egzakt módon bizonyítható. Ha ilyen szigorú feltételeket szabunk, akkor csak egy igaz 

tudomány létezik, és ez a matematika, amelynek minden tétele teljességgel igaz, ezek egzakt 

módon bizonyíthatók, és nyilvánvalóan örök érvényűek. Ez a kép, amely a tudományt úgy 

fogja fel, mint az abszolút igazságok tárházát alkotó gondolatrendszert, egy nagyon szűk 

területre korlátozza a tudományt, aminek csak a matematika tesz eleget, mert csak a 

matematika tételei, törvényei bizonyíthatóan egzakt pontosságúak. Ebbe a fogalom-

rendszerbe már a természettudományok sem férnek bele. 
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A teljesség kedvéért azért meg kell jegyeznünk, hogy a matematika egzaktsága sem 

tökéletes, ugyanis a Gödel-paradoxon értelmében a matematika axióma rendszerei sem 

lehetnek teljesek, azaz zártak, az axiómarendszeren belül mindig marad egy megválaszolatlan 

kérdés. De ez valójában nem a matematika hiányosságának tudható be, inkább az emberi 

gondolkodásmód sajátosságát tükrözi. 

Most vizsgáljuk meg a tudományoknak egy olyan képét, amely megköveteli a 

kijelentéseinek, tételeinek, törvényeinek a feltétlen igazságtartalmát, de ezek bizonyítását nem 

köti az egzakt pontossághoz. Más szóval ez a kép elfogadja a törvények bizonyítását 

megfigyelések, kísérletek, mérések útján. Az így kapott eredményekről viszont tudjuk, hogy 

sohasem egzakt pontosságúak, csak meghatározott hibahatáron belüli pontosságot tükröznek. 

Ez a pontosság idővel, a tudomány és a technika fejlődésével egyre javul, így a modellbe 

tartozó tudományok igazságtartalma is egyre javul, egyre jobban megközelíti a teljes 

igazságot, de azt soha el nem éri. 

Nem esett szó a különböző, természettudományokhoz kapcsolódó alkalmazott 

tudományokról. Ilyenek a műszaki tudományok és az orvostudomány. Ha a 

természettudományok képének egy tágabb értelmezését fogadjuk el, akkor ezek az 

alkalmazott tudományok is ebbe a kategóriába sorolhatók, hiszen ezek eredményei nagyon is 

a valósághoz kapcsolódnak, azok helyessége mérésekkel, vagy a gyakorlatban történő 

alkalmazások során igazolódik. 

Felmerül a kérdés, vajon a 21. század emberének az eddig felsorolt modellek közül melyik 

fog leginkább megfelelni? Ha abból az elképzelésből indulunk ki, hogy a tudománynak 

mindig és mindenkor a valóságot, a megmásíthatatlan igazságot kell tükröznie annak minden 

vonatkozásában, tehát nem engedhető meg semmilyen vonatkozásában a valóságtól való 

eltérés, akkor csak a matematika és a természettudományok sorolhatók a jövőben a 

tudományok körébe. 

Meg kell jegyeznünk még, hogy a természettudományok sajátos munkamódszeréhez 

tartoznak a különféle hipotézisek (feltételezett modellek, feltételezett elméletek stb.), ezek 

azonban nem tartoznak a tudomány tárházához, csak annak „előcsarnokában‖ vannak, és a 

későbbiek során, ha a gyakorlat, a mérések stb. igazolják helyességüket, bekerülnek a 

tudomány tárházába, ha pedig helytelennek bizonyulnak, akkor elvetik őket. A 

természettudományok történetében több olyan esetet lehetne felsorolni, amikor az elméletileg 

kidolgozott modellt a kor tudósai kétkedve fogadták, vagy éppen visszautasították, és csak 

jóval később, a kísérleti bizonyítékok nyomán kerültek a tudományok tárházába. A fizikában 

ez történt a Maxwell által kidolgozott klasszikus elektrodinamikai modellel, amelyet a 

fizikusok csak jóval később, H. Hertz híressé vált elektromágneses kísérletei után fogadtak el. 

Ha a fejlődés a jövőben azt követeli meg a tudományoktól, hogy minden vonatkozásukban 

a valósághoz, a bizonyítható igazsághoz kapcsolódjanak, akkor ennek a feltételnek csak a 

természettudományos modell-képben szereplő tudományok tesznek eleget. Jogosan tehető fel 

akkor a kérdés, hogyan értékeljük a jövőben a humán tudományok szerepét? 

A HUMÁNTUDOMÁNYOK SZEREPE 

Példaként vizsgáljuk meg e célból a mindenki által jól ismert történettudományt, hiszen a 

középiskolában kötelező tantárgy a történelem, tehát sok vonatkozásával már az iskola 

padjaiban megismerkedünk, de a továbbiak során a különböző hírforrások és a médiumok nap 

mint nap bővítik történelmi ismereteinket. Ezen a területen maguk a forrásanyagok is, 

amelyek a ,,tudományos megállapításokhoz’’ vezetnek, alapvetően szubjektív termékek. 

Hiszen a történész mindenkoron írásbeli dokumentumokra, szájhagyományokra, mondákra, a 

történelmi múlt különböző emlékeire támaszkodik, ezeket emberek alkották, és magukon 

viselik alkotójuk sajátos felfogását, még akkor is, ha a legőszintébb tárgyilagosság vezérelte 
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alkotójukat. Ha ehhez még hozzáadjuk a forrásanyagokat feldolgozó történész saját szubjektív 

értékítéletét, a forrásanyag kiválasztása, annak feldolgozását illetően, akkor nyilvánvaló, hogy 

a végtermék már túlságosan sok, részleteiben ellenőrizhetetlen, szubjektív értékítéletet 

tartalmaz, tehát egy olyan „tudományterülettel‖ állunk szemben, amely sok vonatkozásában 

nélkülözi az objektivitás tényét, és nincs rá mód, hogy a valóságot, az igazságot minden 

tekintetben fel lehessen mérni, úgy ahogy azt a természettudományok területén megkövetelik. 

A természettudományos modell-kép szerint a tudományosságnak lényeges sajátsága, hogy 

törvényeit, szabályait a gyakorlatban tudja igazolni. Ez azáltal valósulhat meg, hogy a 

természeti jelenségek megismétlődnek, vagy sok esetben mesterséges úton (pl. laboratóriumi 

körülmények között) megismételhetők. A társadalmi események sajátosan egyedi jelenségek, 

a történelem sohasem ismétli meg önmagát. Ezért a természettudományos modell-kép 

értelmében a történettudomány nem tartozik az objektivitást és a vitathatatlan 

igazságtartalmat felmutató, és azt minden vonatkozásában bizonyító tudományok körébe. 

Vajon ennek a tudományterületnek egyfajta leértékelését jelenti-e ez a modell-kép? Semmi 

esetre sem tekinthető leértékelésnek, ha ezeket kivesszük a tudományok köréből és más 

besorolásba kerülnek. A humán tudományok más értékrendet képviselnek. Ebben a 

rendszerben nem jelent alapvető követelményt az objektivitás ténye, bár általában e 

tudományok művelői szeretnek erre hivatkozni. Ugyanis a humán tudományok területén a 

szubjektív értékítéletek jelentős szerepet töltenek be. 

Hol a helye, és mi a jelentősége a „történettudománynak‖? Ez a terület az emberi 

kultúrának jelentős részét képezi, akárcsak a különböző művészetek vagy az irodalom, ez is 

az általános kultúra egy része, és e modell-kép szerint nem tartozik a tudományok körébe, 

ugyanakkor jelentősége felbecsülhetetlen, ahogy a latin közmondás mondja: „a történelem az 

élet tanítómestere‖. Ha a jövőnket ésszerűen akarjuk megtervezni, akkor ismernünk kell 

múltunkat, szembesülnünk kell annak minden pozitív és negatív vonatkozásával. 

A történelemnek nagyon fontos közösségformáló szerepe is van. A legősibb időktől kezdve 

ez a szerepe nyomon követhető. Az ősember családközösségekbe szerveződött, hogy jobban 

felvehesse a küzdelmet a természet viszontagságaival és más embercsoportok támadásaival 

szemben. Később a családközösségek törzsközösségekké szerveződtek. Ezeket a 

szerveződéseket a családközösségek közötti kapcsolatok, az azonos nyelv, a közös 

hagyományok és közös vallási rítusok alakították ki. Mindezek a közösség múltjának az 

ismerete alapján váltak lehetségessé. A múlt ismerete viszont maga a történelem. 

Napjainkban a nemzeti identitástudat kialakításában és megtartásában játszik fontos 

szerepet a történelmi múlt ismerete. A nyelv, a nemzeti történelem, irodalom és a művészetek 

azok az alapvető tényezők, amelyek a nemzet fejlődését irányítják, a különböző 

érdekcsoportokat (társadalmi osztályokat) egy nemzetközösségben tartják. Mindezek a 

tényezők nem a tudomány hanem a kultúra területén fejtik ki tevékenységüket. A nemzet 

kultúráját képezik. 

A történetírás etikájában is sokszor fellelhető az az álláspont, amit Arany János, Vojtina 

Ars Poetikájában a költészet etikájáról mond: 

Hazudni rút. Ez ellen a morál, 

A társas illem egyként perorál: 

De költőnek, bár lénye isteni,  

Nemcsak szabad: - szükség  füllenteni. 

Ezért a költő úgy véli, hogy : 

Nem a való hát: annak égi mássa, 

Lesz amitől függ az ének varázsa. 
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Ez az etikai felfogás jelenik meg Illyés Gyula gondolatvilágában is, amikor Petőfi 

csodálatos elbeszélő költeményéről, Arany Jánost parafrazálva azt mondja, hogy a János 

Vitéz a magyar valóság égi mása. Arany János és Illyés Gyula egyaránt azt a felfogást vallja, 

az irodalomnak pozitív hősöket kell bemutatnia, Toldi Miklósokat és János Vitézeket, 

mesebeli hősöket és a múlt élő alakjait, akik példaképül szolgálhatnak népünk számára. A 

nemzeti történetírásban is fellelhető minden nép esetében az a törekvés, hogy a múlt nagy 

történelmi alakjait és eseményeit pozitív értelemben felnagyítva mutassa be, hogy példaképül 

szolgáljanak népük számára, és a múlt dicsőségéből merítve bízzanak egy reményteljesebb 

jövőben. 

Ezért sok esetben indokolt, ha a történelem világára úgy tekintenek egyesek, mint egy 

mesevilágra, amelyben a valóság égi mása tükröződik. Ez az analógia egyáltalán nem 

indokolatlan, mert a mese világában is fellelhetők a valóságelemek, vagy legalábbis 

valamilyen vonatkozásban a valósághoz való kapcsolódások. Ha ez nem így lenne, akkor a 

mese teljesen érthetetlen és értelmetlen lenne számunkra. Gondoljunk csak a világirodalom 

azon nagy mesemondóira, akik meséiket a felnőttek számára írták (Aiszóposz, La Fontaine). 

Véleményem szerint a történelem a múlt valóságelemeire épülő elképzelések, mítoszok jól 

rendezett halmaza, a valóságnak egy sajátos mása, de ez a másolat helyenként nagyon torz, 

akár hamis is lehet, erősen befolyásolhatják a mindenkori társadalmi és politikai tényezők. 

A TUDOMÁNY SZEREPE A TÁRSADALOMBAN 

A természettudományos modell-kép duális szemléletet képvisel, amely mereven 

szétválasztja a tudomány és a szűk értelemben vett kultúra területét. A tudomány pusztán a 

rációra épül, amelyben nincs helye etikai vagy érzelmi megnyilvánulásoknak. Az a tudós, aki 

nélkülözi a kultúra sajátos értékeit, lehet kiváló művelője szakterületének, de valójában csak 

egy jól gondolkodó gép, aki az emberi kultúra nagy értékeit nem ismeri, akiről azt 

mondhatjuk, hogy lelki- és érzelemvilágában szegény. 

Első közelítésre úgy tűnik, hogy a tudomány műveléséhez csak értelemre van szükség, és 

az érzelmi tényezők, a kulturális értékek nem hatnak ezen a területen. Valójában nem ez a 

helyzet. Ahogy Teller professzor nagyon szemléletesen megfogalmazta: az ember kétpólusú 

lény. Az egyik póluson van az agya, az értelem központja, a másikon az érzelem központja, 

amelyet a szív szimbolizál. Ezek egymással kölcsönhatásban lehetnek. Annak a tudósnak, aki 

széleskörű kulturális ismeretekkel rendelkezik, gazdagabb az érzelemvilága, ennél fogva 

gyorsabbak a szellemi reflexei, gazdagabb a képzelőereje, nagyobb a nyelvismerete, jobb 

kapcsolatrendszert tud kialakítani, mindezek jobb eredmények elérését biztosítják.  

A természettudományok 20. században elért gyors fejlődése és csodálatos eredményei 

nagymértékű gazdasági fejlődést, és ehhez kapcsolódóan jelentős társadalmi kihívásokat 

eredményeztek, ezek ugyanakkor sok esetben súlyos etikai és lelkiismereti problémák 

felvetését jelentették a tudós társadalom számára. Ennek megfelelően ez a terület egyre 

jobban a társadalmi érdeklődés középpontjába került. Mindezek a tudomány jelentős 

társadalmi felértékelődéséhez vezettek. Ezek a tényezők hatással vannak a tudomány további 

fejlődésére, mert egyrészt pénzforrásokat nyitnak meg a jövőbeni kutatások számára, másrészt 

a tudós rangjának a társadalmi felértékelését eredményezik. Ugyanakkor a tudósnak és a 

tudománynak ez a megnövekedett népszerűsége számos visszaélésre ad alkalmat. A média 

különböző területein, a könyvpiacon, vagy a TV-adások egyes csatornáin számtalan olyan 

kiadványra vagy előadásra bukkanunk, amelyek a tudományosság álarca alatt próbálják 

értékesíteni a valóságtól távol álló, sok esetben éppen áltudományos szellemi termékeiket. Az 

ember civilizációs fejlődése szempontjából ez egy igen káros folyamat, mert általában az 

álkultúra és az áltudomány terjesztése a népbutításnak egy sajátos formája, amely a 

környezetszennyezéshez hasonló veszélyeket rejt magában. Az egyik az emberiség fizikai 
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megsemmisítését eredményezheti, a másik az emberi szellemet szennyezi, és így a lélekre 

gyakorol káros hatást. 

Mivel a tudomány a társadalomban egyre fontosabb szerepet tölt be, ezért a tudományos 

intézmények (egyetemek, akadémiák, különböző tudományos társaságok), és a tudományos 

eredményeket bemutató ismeretterjesztő folyóiratok is egyre jelentősebb társadalmi szerephez 

jutnak. Ezért ezekre a jövőben egyre nagyobb nevelési feladat hárul, ezek kell elsősorban 

felvegyék a harcot az álkultúrák és az áltudományok terjedésével szemben azáltal, hogy 

leleplezik azok sajátos arculatát. Ebben a vonatkozásban nagyon jelentős kezdeményezésnek 

számít a Magyar Tudományos Akadémia részéről a Mindentudás Egyetemének a bevezetése, 

amely a tudomány és a kultúra különböző területeibe nyújt szakszerű betekintést. Ezáltal 

hozzájárul a legújabb tudományos eredmények megismertetéséhez, amelyeknek jellemzője, 

hogy a valóságot mindig igazolható módon írják le, szemben az áltudományok kétes 

állításaival. 

A tudomány világához tartozónak vallják magukat a ma már egyre jobban elszaporodó 

áltudományos intézmények (fantom egyetemek és akadémiák, vagy a magukat tudományos 

társaságnak nevező szervezetek), amelyek bizonyos összeg lefizetése ellenében doktori, 

díszdoktori vagy akadémiai diplomát árusítanak, de felkínálnak a tudományos munka 

elismerését jutalmazó érmeket, díjakat. Sajnos komoly külföldi tudományos intézményekkel 

is előfordult, hogy politikai nyomásra díszdoktori diplomával jutalmaztak olyan személyt, 

akinek nem sok köze volt a tudományhoz, de az indoklásban a tudományos munka 

elismeréseként nyújtották át a megfelelő diplomát. Erre csak azt mondhatjuk, hogy 

tudományos intézményeink akkor állhatnak hivatásuk magaslatán, ha minél távolabb tartják 

magukat a napi politikai eseményektől. 

A TUDOMÁNY SZÓ TÁGABB ÉRTELMŰ ALKALMAZÁSA 

Az eddig felvázolt gondolatok alapján jogosan tehető fel ismét a kérdés, mit is nevezünk 

tudománynak? Nyilvánvaló, hogy a feltett kérdésre nem lehet egyértelmű választ adni. A 

válaszunk attól függ, hogy milyen modell-kép szerint adjuk meg a meghatározást. A nemrég 

megjelent Magyar Értelmező Kéziszótár [3] szerint a tudomány valamely tárgyra vonatkozó 

tudásunknak rendszeres egésze. Ez talán a legtágabb értelmezése a tudománynak. Ennek 

alapján lényegében minden szellemi terméket, amit szerzője tudománynak deklarál, 

tudománynak kell tekinteni. Így nem meglepő, ha egy kiadvány címlapján ezt olvashatjuk: A 

kutyamosás tudománya. Az előbb említett értelmező szótár szerint a szerző nagyon is jogosan 

írta rá könyvére a tudomány szót, hiszen a kutyamosás kétségtelenül egy tárgykört ölel fel, és 

ha azt a szerző nagyon részletesen és rendszeresen feldolgozta, akkor egy tudományos 

munkáról van szó. Ha meggondoljuk, hogy a felhozott példa nem véletlenszerű, egyedi eset, 

hanem korunk egy sajátos tendenciájának tipikus példája, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy a 

kultúrához hasonlóan a tudomány területén is megjelennek nagyszámban olyan munkák, 

melyeknek színvonala nagyon alacsony, és sok esetben semmi közük sincs a tudományhoz. 

Vajon a jövő társadalmi fejlődése a tudomány ilyen jellegű széleskörű kibontakozását fogja 

hozni, ahol sok ún. tudományos munka lát napvilágot, de azok átlagos színvonala nagyon 

alacsony lesz, sok esetben nem is tekinthetők tudománynak? 

Feltehető a kérdés: mi hasznuk van az eddig ismertetett, a tudományra vonatkozó modell-

képeknek? Az eddigiek alapján könnyű erre választ adni. Ha a fent említett Magyar Értelmező 

Kéziszótár szerinti meghatározásból indulunk ki, akkor az kétségtelenül a Tudomány 

inflációjához vezet, aminek az lesz a következménye, hogy minden olyan szellemi termék, 

amit szerzője tudománynak deklarál, bekerülhet a „Tudományok Kincsestárába‖. A szigorúbb 

értelmezésű modell-képek viszont azt a célt szolgálják, hogy ráirányítsák a figyelmet a 

tudomány igazi arculatára, arra, hogy a bizonyítható valóságot kell bemutatnia. Ezért a 
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tudománnyal kapcsolatos modell-képek igen fontos feladatot töltenek be, az a hivatásuk, hogy 

vigyázzanak a tudomány tisztaságára, amely a tudománynak a valósághoz való viszonyát 

jelenti. Végső fokon kimondhatjuk, hogy a tudomány objektív, semleges, pártatlan 

gondolatrendszer. Ott ahol megszegik a tudományosság ezen elemi követelményeit, 

megfosztják azt a tudományosság méltóságától. 

Ennek megfelelően mindenki kiválaszthatja magának a maga sajátos világképét, 

világszemléletét tükröző tudományos modell-képet. Ez a modell-kép egyfajta szellemi 

ujjlenyomatunk lesz, amely részben elárulja a világról alkotott ismereteink tudásszintjét, 

szellemi és erkölcsi hovatartozásunkat.  

A TUDOMÁNYOK FEJLŐDÉSE 

Ha szemügyre vesszük az egyes tudományok fejlődési ütemét a 20. században, és annak 

társadalmi kihatásait, kétségtelenül a fizika mutatta a leglátványosabb fejlődést, eredményei 

lényegesen befolyásolták a többi természettudomány fejlődését. Ezért szokás a 20. századot a 

fizika századának nevezni. A 21. században melyik tudománytól várható az emberiség 

szempontjából lényeges fejlődés? Valószínűleg a biológia az a tudomány-terület, amelynek 

egyes ágazatai (molekuláris biológia, genetika, biofizika, biokémia, orvostudományok, stb.) 

olyan eredményeket fognak felmutatni, amelyek az emberi élet minőségét is 

megváltoztathatják. Ne feledkezzünk meg a „tudományok tudományáról‖ sem, az 

informatikáról, amely ma már minden tudományban jelen van. Az a tudomány, amely nem 

alkalmazza megfelelően az informatika lehetőségeit, az élet zsákutcájába kerülhet, ahonnan 

nincs előre vezető út.  

Van olyan tudomány, amelynek óriási társadalmi szerepe van, de fejlődésében megakadt, 

időben még az ókor színvonalán áll. Ez a jogtudomány. A jogtudomány módszertanában még 

a római jog módszertanát alkalmazza, amely az arisztotelészi klasszikus logikára 

támaszkodik. Az ókortól a 21. századig a fejlett országokban hatalmas társadalmi változások 

mentek végbe. Ezek a változások a jogrendszert is szükségszerűen átalakították, de ezek az 

átalakítások a 21. század követelményeinek már nem felelnek meg. A jogrendszeren belüli 

átalakítások (toldozgatás, foldozgatás) sem szerkezetében, sem tartalmában nem hoztak 

gyökeres változásokat, megmaradtak a formális logika (klasszikus logika) szintjén. Nem 

vették figyelembe, hogy a modern matematikának olyan ágazatai jöttek létre, mint a 

matematikai logika és ennek különböző alkalmazási területei: matematikai nyelvészet, 

algebrai nyelvészet, a jogrendszer axiomatizálásának lehetősége, és egy korszerű adatbázis 

rendszerbe telepítése. 

A társadalmi elvárás egyre inkább megköveteli az átlagpolgártól, hogy minimális jogi 

alapismerettel rendelkezzék. Ma már több fejlett ország középiskoláiban kötelező tantárgy a 

jogi alapismeretek oktatása. Ezért szükséges lenne, az egész jogrendszerre kiterjedő 

értelmező- és magyarázó szakszótárak bevezetése. A 21. század követelményeinek megfelelő 

jogrendszer olyan kell legyen, hogy egy középiskolát végzett polgár a szakszótárak 

segítségével a számára fontos témákban el tudjon igazodni. 

Az említett tudományágak lehetővé teszik, hogy egy jól rendezett szöveghalmazban 

kimutassuk a fellépő ellentmondásokat, a logikai hézagokat (joghézag). A klasszikus logika 

helyett a matematikai logikát alkalmazva a jogalkotó elkerülheti a jelenlegi jogrendszerben 

gyakran fellépő sajátos hibákat: a zavaros, ellentmondásos meghatározásokat, melyek a 

felvetett problémakörre nem adnak megoldást, a világos szöveg helyett túl bonyolult, nehezen 

érthető szövegrészek alkalmazását, amelyek többféle értelmezésre adnak lehetőséget. 

Vizsgáljuk meg egy tipikus példán, milyen sajátos hibalehetőségek adódhatnak egy fontos 

jogalkalmazási területen. Gyakran fordulnak különböző pártok, intézmények, sőt, magán- 

vagy jogi személyek az Alkotmánybírósághoz, kikérve annak véleményét bizonyos 
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problémák alkotmányossága ügyében. Gyakran előfordul, hogy a taláros testület nem 

egyöntetűen hozza meg döntését. Mivel magyarázható, hogy a bírák egy része másképpen 

szavazott: 

1. A bírák egy része szakmai hibát követett el.  

2. A vizsgált tárgykör jogrendszere hibás, nem teljes, zavaros, többféle értelmezésre ad 

lehetőséget.  

Természetesen fennállhat egy harmadik eset is, amikor a jogrendszerben nem található 

semmiféle utalás a felvetett problémára. Ekkor a bírák az alkotmány alapján, és általában a 

jogrendszer „szellemiségétől ihletve‖ hozzák meg döntésüket. De ez a döntés is egyértelművé 

tehető egy jól megszerkesztett jogrendszer esetén. Tehát, ez a harmadik eset is 

visszavezethető a második esetre. A felhozott példa esetében, ha hibás döntés történik, 

többnyire a jogrendszer okolható akkor is, ha a bírák tudatosan követik el a hibát, mert a 

zavaros jogrendszer lehetőséget ad a „kimagyarázkodásra‖. 

A JOGRENDSZER ÉS A JOGSZOLGÁLTATÁS DIGITALIZÁLÁSA 

A fenti példa is igazolja, hogy szükséges a teljes jogrendszer és jogszolgáltatás 

digitalizálása, ami azt jelenti, hogy a teljes jogrendszert és a hozzá kapcsolódó kiegészítő 

anyagot (szakszótárak, értelmező szótárak stb.) egy jól működő adatbázis-rendszerbe kell 

foglalni. Ebben az esetben, ha a felhasználót a jogrendszer egy témaköre érdekli, akkor 

kulcsszavak és kulcsjelek segítségével az adatbázisból lehívható az összes hozzákapcsolódó 

anyag, naprakész állapotban. A Hivatalos Közlönyben megjelenő anyagokat a megjelenéssel 

egy időben az adatbázis-rendszerben is kötelező elhelyezni. A jogszolgáltatás teljes 

digitalizálása a digitalizált perirat-állomány teljes hozzáférhetőségét teszi lehetővé. Ezáltal a 

periratok és azok jogi értelmezésével kapcsolatos kérdéskörök azonnal lehívhatók, a bennük 

lévő hibákat, ellentmondásokat a matematikai logikára épülő korszerű elemző rendszer 

azonnal kimutatja. A periratok és azok elemzése a felhasználók, vagy akár az érdeklődők 

számára könnyen és gyorsan áttekinthetővé válik. Ezáltal a bírósági tárgyalások időtartama 

lényegesen lerövidül, a több ezer oldalas periratú monstre perek időtartama egy éven belül 

befejeződhetne. A jogrendszert nem csak szerkezeti felépítésében, hozzáférhetőségében és 

elemző képességében kell gyökeresen átalakítani, tehát informatikai szempontból új alapokra 

helyezni, hanem tartalmában is a társadalmi követelményeknek megfelelően kell kidolgozni. 

Ez azt jelenti, hogy a jogalkotóknak igen magas erkölcsi normákra alapozva kell az egész 

jogrendszert kialakítaniuk. Ennek a jogrendszernek az a feladata, hogy egy olyan társadalmi 

rendszer létrejöttének a jogi alapjait vesse meg, amely a humanizmus jegyében mindenki 

számára biztosítja a békés, nyugodt életfeltételeket. Ha ez megvalósul, akkor a 22. század 

valószínűleg a jogtudomány százada lesz. 
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