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A fizikával és kémiával először ismerkedő  
VI. és VII. osztályos tanulók figyelmébe 

 
Az előző tanévekben az emberi kultúra számos területével ismerkedtetek, csak a termé-

szettudományok „királyával”, a fizikával nem foglalkoztatok még, mint tudományággal (de 
az általa vizsgált jelenségek sokaságával születésetek pillanata óta állandóan kapcsolatban 
vagytok). A fizika alapfogalmai, az általa megfogalmazott természeti törvények más termé-
szettudomány (kémia, biológia, geológia, csillagászat) által vizsgált jelenségek megfejtésének 
nélkülözhetetlen alapját képezik. 

Az utóbbi időben a közhiedelemben elterjedt, hogy a természettudományokkal foglalkozó  
tantárgyak nehezek, tanulókeserítők. Valahol nagy baj van, mert a nagyszüleitek, s talán szüleitek 
idejében a tanulók a fizika, kémia órákat élvezetesnek tartották, sokan ezeknek a tudományágak-
nak a művelését választották életcélul. Ennek talán egyik forrása az ezerkilencszázas évek egyik 
legjelesebb középiskolai fizikatanárának, Öveges Józsefnek a Kísérletezzünk és gondolkozzunk című 
könyve volt. A bevezetőjében a szerző szerint „…gyökértelen az írás, a szó nyomán szerzett tu-
dás, ha hiányzik az alap: a szemlélet, a tapasztalat.”   

A fizika legérdekesebb jelensége 
az, hogy az anyagok legkisebb ré-
szecskéi, a molekulák, az atomok ál-
landó mozgásban vannak. Közben 
összeütköznek, lökdösik egymást.” 
Erről mindenki egy pohár víz, kevés 
alumínium festék segítségével meg-
győződhet, s otthon az asztalra he-
lyezett pohárral gyönyörködtetheti a 
láthatatlan kis molekulák nyüzsgésé-
ben családtagjait, vagy barátait.   

Öveges tanár úr könyvében 5oo egyszerű, élvezetes kísérlet leírását találhatjátok, melyek 
nem különleges műszerek, anyagok segítségével, hanem a háztartásban található tárgyak fel-
használásával a természeti jelenségek, a törvényszerűségek megismeréséhez vezetnek. A kí-
sérletek elvégzése során (nem elégséges a felületes olvasás, szükséges a tapasztalás, az él-
ményszerzés is) az iskolai fizikatananyag érthetővé, s reméljük számotokra a tanulás serken-
tőjévé is válik. Az Öveges-könyvek az utóbbi években is újabb kiadásokban jelentek meg, 
Keressétek a könyvkereskedésekben, de remélhetően az iskolai könyvtárakban is megtalálha-
tók. Kívánjuk minél több sikeres kísérlet élményét! 

A nagyobb tanulókhoz is szólva, minden középiskolás diáknak, aki csak a  humán tan-
tárgyakkal szeret foglalkozni, ajánljuk Madách Imre „Az ember tragédiája”-ban ránk hagyott 
intelmeit, melyek ékes bizonyítékai annak, hogy a humán műveltség a természettudományos 
műveltséggel egyenrangúan nélkülözhetetlen a gondolkodó, alkotó ember számára: 

 

“Midőn az ember a földén megjelent, 
Jól béruházott éléskamra volt az: 
Csak a kezét kellett kinyújtani, 
Hogy készen szedje mindazt, ami kell. 
Költött tehát meggondolatlanul, 
Mint a sajtféreg, s édes mámorában 
Ráért regényes hipotézisekben 
Keresni ingert és költészetet. 
De már nekünk a legvégső falatnál 

Fukarkodnunk kell, átallátva rég, 
Hogy elfogyott a sajt, és éhen veszünk, 
Négy ezredév után a nap kihűl, 
Növényeket nem szül többé a föld; 
Ez a négy évezred hát a mienk, 
Hogy a napot pótolni megtanuljuk, 
Elég idő tudásunknak, hiszem. 
Fűtőszerül a víz ajánlkozik, 
Ez oxidált, legtűztartóbb anyag.” 


