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2016. február 1-jén hosszú betegség után elhunyt ked-
ves barátunk, szeretett tanárunk, Skrapits Lajos.

Skrapits Lajos 1938. július 20-án született Szentpé-
terfán. Zsellér családból származott, hét testvére volt.
Általános iskoláit Szentpéterfán, a gimnáziumot a
szombathelyi Nagy Lajos Gimnáziumban végezte.
1957-ben lett az Eötvös Egyetem matematika-fizika
tanár szakos hallgatója, és ötödéves korában már az
Atomfizikai Tanszéken volt demonstrátor. Az egyetem
elvégzése után 1962-ben az
Atomfizikai Tanszékre került
gyakornokként, majd 1963-ban
tanársegéd lett. Azonnal bekap-
csolódott a fizika tanításával fog-
lalkozó kutatócsoport munkájá-
ba, amelynek késôbb, hosszú
ideig vezetôje is volt. Idônap
elôtt, ereje teljében, adjunktus-
ként került nyugdíjba 1999-ben.

A száraz adatok gazdag és
nagyhatású életpályát takarnak,
Skrapits Lajos egész életében
egyetemi polgár volt, hallgató-
ként, tanárként és nyugdíjasként
is elkötelezetten szolgálta az
egyetemet, a Természettudomá-
nyi Kart, a tanárképzést. Pálya-
íve egyenes volt. Tanár akart
lenni, és a tanárképzésért akart
dolgozni. Ezt a célt teljesítette
egyetemi elôadásaival, könyvei-
vel, cikkeivel és szervezô mun-
kájával. Írt középiskolai és egye-
temi tankönyveket és példatárat. Szerkesztett a fizika
tanításáról szóló konferenciakiadványt és évtizedekig
készített fel diákokat nemzetközi versenyekre. Az
Általános Fizika Tanszék Szakmódszertani Csoportjá-
nak vezetôjeként az Ô szervezô munkájának is kö-
szönhetô, hogy a fizikatanárok képzése a viharos
átalakítások ellenére megôrizte eredeti tartalmát,
szakmai szerkezetét. Vezetôként többnyire háttérbe
vonult, magát mindig, szerényen az oktatás közkato-
nájának nevezte. Mi, akik ismertük kimagasló oktatói
munkáját, odaadását, a hallgatók elismerését, hisz-
szük, hogy tábornoki rangot érdemelt volna. Hosszú
ideig volt a TTK Kari Tanácsának titkára, ebben a
munkában is szolgálatot látott, amit idônként minden
más feladata elé helyezett.

Önzetlenség és segítôkészség jellemezte. Amikor
dolgozni kellett, mindig az elsôk között volt, amikor
az elismerésre került sor, gyakran háttérbe szorult. A
számára legszebb díjat, a hallgatók elismerését azért
megkapta, a hallgatók „A Kar Kiváló Oktatójává” vá-
lasztották.

Egyéni elôrehaladását alárendelte a közösségnek, a
tanárképzés ügyének. Nem vágyott tudományos kar-
rierre, pedig éles esze, biztos fizikai érzéke alkalmas-
sá tette rá. Öntörvényû emberként azonban csak azt
tette, amit igazán fontosnak tartott. Tanítani akart.
Kísérletifizika-elôadásai színesek, érdekesek voltak,
közvetlen, átütô egyéniségével akár száz fôs hallgató-
ságot is megmozgatott, magával ragadott. Eötvös Lo-
ránd munkásságáról, az Eötvös-ingáról senki sem tu-

dott olyan átéléssel és szakérte-
lemmel beszélni, mint ô. Tanár-
generációk tanulták tôle a fizika
szeretetét, köszönhetik neki a vi-
lágos, rendszerezett tudást.

Hihetetlenül tisztán gondolko-
zott és készített jegyzeteket, kéz-
írása kalligrafikusan szép volt, a
régi falusi tanítók kézírására em-
lékeztetett. Lajos kék füzetei,
amelyek elôadásainak vázlatait
tartalmazzák, sokunk számára ad-
tak mintát saját elôadásainkhoz.
Igazi mestere volt a demonstrá-
ciós kísérletezésnek, hosszú dél-
utánokat töltöttünk együtt a hall-
gatói laboratóriumokban és a
másnapi kísérletifizika-elôadások
demonstrációjának összeállításá-
val. A kísérleti bemutatókat min-
dig gondosan elôkészítette, úgy
gondolta, meg kell tisztelni a hall-
gatóságot azzal, hogy csak az
elôzô nap kipróbált kísérletekkel

állunk ki eléjük. Elôadásait, kísérleti bemutatóit ôrzô
videófelvételek még sokáig mintául szolgálhatnak.

Rengeteget tanultunk tôle. Fizikát és életörömet. Fizi-
kából egyszerûséget, lényeglátást, kísérletezô ügyessé-
get és türelmet. Most is fülünkbe cseng a hangja, aho-
gyan egy-egy elbonyolított gondolatmenetre reagált: „A
fizika nem lehet ilyen bonyolult!” Felejthetetlenek a
tanszéki halászlék és a visegrádi szemináriumok estéi is.
Az ultipartik és a nótázás. Kitûnôen, vagányul ultizott,
mulatva pedig megmutatta, hogy nem szégyen, ha a
Vén cigány éneklésekor kicsordul a könnyünk.

Igazi közösségi ember volt. A Trefort-kert Ifjúsági
épületében lévô kicsiny szobájába bármikor beülhet-
tünk egy jó beszélgetésre, személyes gondjaink elpa-
naszolására. Türelme, együttérzése sokunknak segí-
tett. Lajos ösztönösen tudta a titkot, amit a Kis Herceg
is csak megtanult: „jól csak a szívével lát az ember”.
Ezért tudott vigasztalni, ezért volt rendkívüli összetartó
ereje, s ezért tudta elsimítani szinte észrevétlenül a
konfliktusokat. Nagyrészt neki köszönhetjük, hogy
tanszékünk a karon is irigyelt baráti közösséggé vált.
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Idôsödve méltánytalanságok érték. Az egyetemi
szabályok kényszerû változása miatt korán, ereje tel-
jében került nyugdíjba. Nem panaszkodott, csak kicsit
rezignáltabb lett. Továbbra is bejárt, részt vett a tan-
szék életében, ha kértük elôadást tartott és vizsgázta-
tott. Felügyelte a tanszéki demonstrációt, segítette a
fiatal kollégákat a kísérletek összeállításában. Munká-
jának középpontjába ekkoriban a nemzetközi fizika-
versenyek kerültek. A magyar csapattal a világnak
szinte minden részébe eljutott. Varázslatos kapcsolat-
teremtô ereje, átütô jókedve a nagyvilágban is érvé-
nyesült, a versenyekre érkezô csapatvezetôk arcán is
felragyogott a mosoly, amikor üdvözölték, s meghív-
ták baráti beszélgetésre, koccintásra. Nagyszerûen
kommunikált, anyanyelve, a horvát mellett oroszul és
angolul is jól beszélt, de néha úgy éreztük, hogy min-
den szláv nyelven tud, hiszen a szófiai pályaudvaron
a bolgár bemondó szavát is értette.

Tehetsége nemcsak a természettudományos terü-
letre terjedt ki, érzékeny beleérzô tanári képességét
talán annak is köszönhette, hogy költô is volt, anya-
nyelvén írt verseket, és néhány szép magyar verset,
többek között a Családi Kört horvátra fordította.

Mindkét nyelvet mûvészien használta és mindkét nép
lelke benne élt.

Azután jöttek a betegségek, s már kevesebbet talál-
koztunk. Életereje sok nehéz órán átsegítette, de min-
den betegséggel törékenyebbé, sebezhetôbbé vált.
Magába fordult, sokat töprengett. Panaszkodni azon-
ban soha nem panaszkodott. Lelke talán Arany János
soraival vigasztalódott:

Ha egy úri lócsiszárral
Találkoztam, s bevert sárral:
Nem pöröltem,
– Félreálltam, letöröltem.

Hiszen az útfélen itt-ott
Egy kis virág nekem nyitott:
Azt leszedve,
Megvolt szívem minden kedve.

Itt maradottként csak sóhajtani tudunk, bárcsak még
egyszer járhatnánk a kôszegi éjszakában vagy a szó-
fiai napfényben.

Isten veled Lajos, nyugodj békében!

A FENNTARTHATÓSÁG FIZIKÁJA
FENNTARTHATÓSÁG AZ OKTATÁSBAN

Az ankét honlapja:
http://www.kfki.hu/elftkisk/59%20Anket/59%20Anket.html

59. Országos Fizikatanári Ankét és Eszközbemutató – 2016. március 11–14.

Az ankétot a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimná-
zium, Általános Iskola és Kollégiumban tartottuk. A
130 résztvevô rendkívül kedvezô helyszínt talált: az
elôadások a gimnázium elôadótermében, az eszköz-
kiállítás a tornateremben, a mûhelyfoglalkozások tan-
termekben, az étkezés az iskola éttermében, a szállás
a kollégiumban, illetve a közeli Bessenyei Hotelben
és a Hotel Sandra ifjúsági szállóban volt.

Az ankét elôkészítésében és az esemény négy nap-
ján is folyamatosan segítséget kaptunk a vendéglátók-
tól, Konzili Ignácz kollégiumvezetôtôl, Lajtosné Kraj-
nyák Éva és Tamás Éva gimnáziumi tanároktól. A
Nyíregyház Egyetem részérôl Beszeda Imre tanszék-
vezetô és Lajtos István tanszéki mérnök állt rendelke-
zésünkre.

Elsô nap, március 11., péntek

A regisztráció elôtt fakultatív programokat szerveztek
a résztvevôknek. A LEGO-gyár mellett az Állatpark és
az Aquarius Élményfürdô látogatása is a választható

programok között szerepelt, ez utóbbiakra azonban
csak néhány jelentkezô akadt. A gyárlátogatásra csak
korlátozott létszámban, a jelentkezés sorrendjében
volt lehetôség, de aki bejutott, annak nagy élményt
nyújtott az ott töltött néhány óra. Kiváló vezetônk
sok-sok érdekes adattal gazdagította ismereteinket
errôl a különleges gyárról.

A délutáni regisztráció alatt, a hivatalos dolgok
elintézése mellett örömmel köszöntöttük a régi isme-
rôsöket és az új „ankétos kollégákat”.

Koraeste Megyesi Mária igazgatónô kedves szavak-
kal köszöntötte a résztvevôket, majd az ELFT Közép-
iskolai Szakcsoportjának elnöke, Ujvári Sándor meg-
nyitotta az ankétot, és felkérte Kürti Jenôt, az ELFT
alelnökét nyitóelôadásának megtartására.

Kürti Jenô a molekulák kvalitatív leírásáról bôvítet-
te ismereteinket, majd elôzetes kérésünket teljesítve a
gravitációs hullámokkal kapcsolatban tájékoztatott
bennünket. Elôadása után záporoztak a kérdések,
amelyekre azonnal választ is kaptunk tôle.

Az elôadás után díjak átadása következett. A Társu-
lat elnöksége a Mikola Sándor-díjat a középiskolai
kategóriában Jendrék Miklósnak, az általános iskolai
kategóriában Pöheim Juditnak ítélte oda, amelyet – a
díjazottak méltatását követôen – Ujvári Sándor és Lé-
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