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Úgy adódott, hogy e számunkban a fizika kutatásával foglalkozó részben két
folytatásos írás elsô részeit közöljük, a fizika egymástól nagyon távolesô terüle-
teirôl. A nyitó cikk, az Eötvös centenáriumi év kapcsán, az ekvivalenciaelv vizs-
gálatára irányuló Eötvös–Pekár–Fekete-mérések megismétlésének tervével és
elôkészületeivel ismertet meg. A szerzôk szerint a megismétlésre az ad okot,
hogy az eredeti kísérlet eredményei és a késôbb – részben más módszerekkel –
elvégzett mérések eredményei között Fischbach és munkatársai 1986-ban
olyan, hibahatárt alig meghaladó, szisztematikus eltéréseket találtak, amelye-
ket a késôbbi, jóval pontosabb mérések nem tudtak sem reprodukálni, sem
megmagyarázni. A cikk szerzôinek egyike, Tóth Gyula az EPF-kísérlet elemzésé-
nek során olyan szisztematikus hibalehetôséget talált, ami indokolja a mérések
eredeti módszerrel történô megismétlését a jelenlegi, sokkal jobb technikai
lehetôségek felhasználásával. A projekt méréseit több mûegyetemi tanszék és
más intézmények szakértôinek együttmûködésével a Wigner Fizikai Kutatóköz-
pont Jánossy Föld Alatti Fizikai Laboratóriumában, 30 m mélységben tervezik
kivitelezni. Tóth Gyula elôbbihez szorosan kapcsolódó cikkét következô szá-
munkban közöljük, és reméljük, hogy nemsokára a megismételt mérések ered-
ményeirôl is kapunk beszámolót a szerzôktôl.

A másik írás – Horváth Gábor és szerzôtársainak munkája – egy régóta kuta-
tott és sokat vitatott jelenség, a zebracsíkozottság okának egy elvileg elfogad-
ható magyarázatáról mutatja meg, hogy téves. Ez a cikk, amelynek második
részét ugyancsak a májusi számban tervezzük közölni, jól példázza, hogy a
fizikától távoli problémák vizsgálatában is fontos szerep juthat a fizikai mód-
szereknek és szemléletnek. Vagy az is lehet, hogy nincs olyan természeti prob-
léma, ami távol lenne a fizikától?

A Tanítás rovatban Bokor Nándor cikke azt állítja, hogy a „gravitációs erô” és
az általa okozott „gyorsulás” ugyanúgy illúzió, mint a sebesség: ezeket sem
érzi senki. Az írás szerint gravitációs erô nincs, a gravitációs erô a fiktív tehetet-
lenségi erôkkel azonos kategóriába tartozik. A tehetetlenségi erôk mindegyiké-
nek képletében szerepel az m, a test tehetetlen tömege (ezért is hívjuk ôket
tehetetlenségi erôknek). A gravitációs erô képletében ugyan egy másik jelenté-
sû m betû, a test gravitációs töltése, más néven „súlyos tömege” szerepel,
viszont gondos mérésekbôl (köztük az Eötvös-féle ekvivalenciamérésekbôl) úgy
tûnik, hogy a kétféle m minden testre arányos egymással, így jogos ôket azo-
nos szimbólummal jelölni. Gravitációs erô nincs, de a gravitáció maga nagyon
is létezô fizikai jelenség: a téridô görbülete.

Az elmúlt hónap örömteli eseménye, hogy – amint arról Hírek – Események
rovatunkban beszámolunk – március 15. alkalmából több kollégánk részesült
magas állami kitüntetésben. Ugyancsak pozitív hír, hogy április 8-án és 9-én
nagy érdeklôdés mellett lezajlottak az Eötvös-emlékév központi rendezvényé-
nek eseményei, amelyekrôl részletes információk találhatók az Eötvös-emlékév
hivatalos – https://eotvos100.hu/hu – honlapján.
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