
A hallgatói dolgozatok-
ban egy-két számításos fel-
adat is szerepel. Ponttölté-
sek esetében általában a
Coulomb-törvényt kellene
alkalmazni. Adott pontban
ható erõk vagy térerõsségek
kiszámítása a feladat. Ezek megoldottsága rendkívül
gyatra, holott azok középiskolás szintûek. Egy érde-
kes momentum bemutatása miatt írunk róla: a hallga-
tó az erõ, a térerõsség és a töltés kapcsolatának kiszá-
mításához úgynevezett segítõ háromszöget használt.

Általános iskolai tanárok próbáltak meggyõzni eme
segédeszköz ideiglenes használatáról, mondván, a
diákok még nem tudnak egyenletet rendezni. Tehát
matematikai hiányosságról van szó, amely megnehe-
zíti a fizika tanítását. Ezért a fizikaoktatás elején sze-
replõ kinematika témakörében az út-idõ-sebesség
számításához gyakran használnak ilyen segítõ esz-
közt. A baj akkor keletkezik, ha ez a fajta segítség
rögzül, és még a felsõbb matematika tanulása után is
– a racionális meggondolások, a fizikai tartalom he-
lyett – ehhez nyúl a diák.

Következtetések, javaslatok

Általános tapasztalat, hogy a hallgatók rendkívül hiá-
nyos alapokkal érkeznek. Ez nem csak a fizikai, ha-
nem a matematikai tudás hiányosságaira is értendõ. A
diákok csak képleteket látnak, de a mögöttük lévõ fi-
zikai tartalmat már nem, amit az összefüggésekhez fû-
zött szöveges megfogalmazásokból láthatunk. A hall-

gatók nem érzékelik a fizikai mezõk leírásához szük-
séges vektoriális megfogalmazások szükségességét. A
fizikai mennyiségeket különálló létezõknek tekintik,
nem pedig a testek, a mezõk állapotához, vagy éppen
a kölcsönhatás leírásához rendelt mérhetõ jellemzõk-
nek. Nem differenciálódnak olyan alapfogalmak, mint
az erõ és energia, a feszültség és áramerõsség. Azt
javasoljuk, hogy a közoktatás éveiben a kollégák sok-
kal nagyobb hangsúlyt fektessenek a fizika alapvetõ
fogalmainak megértetésére. Érdemes ténylegesen
megépíteni az egyszerû áramköröket, például a 2008-
as, illetve a 2015-ös vizsgálatban szereplõt is, majd
ahhoz kapcsolódóan méréseket (áramerõsség, fe-
szültség az áramkör különbözõ részein) és számítá-
sokat is végezni, illetve szimulációkat vizsgálni [7, 8].
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Holics László
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Az általános és középiskolai fizika- és biológiaórákon
a tanulóifjúságot gyakran tévútra vezeti egy elképesz-
tõ hiedelem. Érdemes tehát pár mondatot szánni
ennek elemzésére. Az alábbiakban e hiedelem forrá-
saiból idézünk, és igyekszünk feltárni ellentmondá-
sait. Kiindulunk egy konkrét újságcikkbõl, majd ké-

sõbb több más forrást felsorolunk, hogy e hiedelem
széles körben való elterjedésére és egyben veszélyére
rámutassunk.

A Magyar Nemzet 2004. február 14-i száma Maga-
zinjának 29. oldalán jelent meg Lexikon az agyban
címen Balavány György tollából egy írás, amelyben
a Hámori József professzorral folytatott beszélgetés
lényegét foglalja össze. E szövegben található egy
képtelen állítás, ami sajnos nagyon elterjedt, még
különbözõ pszichológia-, fejlõdéslélektani stb.
könyvekben1 is olvasható. Az ominózus állítás így

1 Lásd a cikk végi idézeteket.

hangzik:
„A csecsemõ elõször fordítva látja a világot, majd a

tapasztalatok ráébresztik, hogy ez nem jó így – és a
világ talpra áll.”
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Az állítás sem információelméletileg, sem fejlõdés-
lélektanilag nem állja meg helyét. Az érvek az aláb-
biakban szedhetõk csokorba.

Ez az állítás még azoktól származik, akik a szemet,
mint optikai eszközt fogták fel (ami igaz is), és akik a
fizikatanulmányaik során megtanulták, hogy a lencse
fordított állású, kicsinyített, valódi képet hoz létre az
ideghártyán. Szerintük „mivel ez a kép nem felel meg
a valóságos viszonyoknak (»hiszen a gyerek elõször
fordítva látja a világot«), ezért meg kell tanulnunk,
hogy az ideghártya által adott képet vissza kell fordí-
tanunk. A csecsemõt kezdeti életszakaszában a sok
tapasztalat gyõzi meg arról, hogy a látványt vissza kell
fordítani a valóságos helyzetnek megfelelõen”. (Érde-
kes, hogy arról nem beszélnek, hogy „eleinte kicsi-
nyítve látja a csecsemõ a világot, majd tapasztalatai
alapján késõbb áll helyre a valóságos méret”, sem
arról, hogy a bal- és jobbot is felcserélve látja a cse-
csemõ. Ha következetesek akarnának lenni, ezt is
fejtegetniük kellene.)

Ez az okoskodás teljesen értelmetlen. Cáfolatuk az
alábbiakban:

• Ellentétben van Hámori József következõ, helyes
állításával: „valójában nem a szemünkkel, hanem az
agykérgünkkel látunk”. Ha ez így van (és így van!),
akkor a szemben felfogott fordított állású kép és a
kéreg között kialakuló egyértelmû leképezés nem
igényli, hogy „utólagos, sok hónapi tanulással fordít-
suk meg” a „helytelen állású képet”! (Ha valóban for-
dítva „látná” kezdetben a világot a csecsemõ, akkor
fordított mozgással kapna a tárgyak után.)

• Hogyan „jön rá” a csecsemõ, hogy helytelen a
retinán kialakult kép állása? Ehhez kellene egy „belsõ
szem” is, amely egyben kifelé is „lát”, és összehason-
lítva a valósággal a retinán kialakult képet, észreven-
né, hogy ez milyen slampos, ösztökélné a tudatot,
hogy fordítva értelmezze a „látványt”.

• A kiscsikó szeme is úgy mûködik, mint az embe-
ré. Az pedig születése után pár órával lábra áll, és
felfelé keresi az anyatejet adó bimbókat, nem lefelé a
földön. Nem kell hónapokig tanulnia a kép „helyreál-
lítását”.

• Egy „helytelenül” keletkezett képet akkor kelle-
ne „helyesre” visszafordítani, ha az éles alaklátás már
kezdetben kialakult volna. Akkor lenne mit megfordí-
tani. Nem igaz, hogy a csecsemõ „elõször fordítva
látja a világot”, a csecsemõ elõször sehogy sem látja a
világot, éles alaklátás, térbeli látás csak késõbb alakul
ki. És mire kialakul – éppen az egyéb tapintási, hõ,
motorikus, hangi tapasztalatok sokaságán keresztül –,
már „helyes állásban” rögzül a kéregben az informá-
ció a világról. (Eleinte csak világosságot, foltokat,
színeket tapasztal, szó sincs kész képrõl, amit késõbb
meg kellene fordítania.) A látás nem fényképezi a
látványt, hanem értelmezi. Azért látjuk a tárgyakat
egyenes-állásúaknak, mert tudjuk, hogy azok. Hon-
nan? A többi érzékszervvel való együttmûködés alap-
ján. És addig? Addig azt sem tudjuk, hogy tárgyak-e!

• A tudat (kéreg) a látványból (ingerhalmaz keltet-
te ingerülethalmazból) kiolvassa az információt. És

azt olvassa ki, hogy ami fent van, az fent van, ami lent
van, az lent van. De nem abból olvassa ki, hogy az
ideghártyán, illetve a látókéreg sejtjeiben fent vagy
lent ábrázolódik-e a le irány, hanem abból, hogy az
összes többi érzékszerv közvetítette tapasztalatokkal
egybevetve melyik optikai úton kiváltott ingerület
hozza a „fent” és mely a „lent” információt! (Ha a ka-
runkat jobbról balra végigsimítjuk, nem azért érezzük
akár csukott szemmel is jobbról balra való simításnak,
mert az agyban sorrendben jobbról balra levõ neuro-
nokba futnak be az ingerületek, és így topológiailag
sorrend- és iránytartó leképezés jönne létre, hanem
azért érezzük így, mert már korábban sokszor láttuk,
hogy az ilyen érzéskor milyen irányú simítás volt a
kiváltó ok.)

• Cáfolja a kialakult kép visszafordítási történetét
az a híres kísérlet is (George Stratton, 1896), amelyet
több, önként vállalkozón elvégeztek, miszerint a kí-
sérleti alanyoknak egy speciálisan kialakított, képfor-
dító szemüveget kellett folyamatosan, több héten át
viselniük. Azt tapasztalták, hogy a kísérleti alanyok
eleinte nagyon nehezen tájékozódtak, csetlettek-bot-
lottak, de egy idõ múlva (pár hét?) tökéletesen tájéko-
zódtak, kvázi tapasztalataik segítségével a kép szá-
mukra megfordult, a fordítást pedig az agykéreg haj-
totta végre. Miután levették ezt a szemüveget, újból
nehezen tájékozódtak, a világ azonban valamivel ha-
marabb „állt talpára” számukra.

Akik ezt a kísérletet hozzák fel a csecsemõ látá-
sával kapcsolatos érveikre, ezzel éppen az ellenke-
zõjét bizonyítják állításuknak, hiszen ez a kísérlet
éppen azt bizonyítja, hogy teljesen felesleges lenne
a retinán kialakult képet fordítgatni, hiszen jól mû-
ködik az így is, az evolúció nem végez felesleges mû-
veleteket!

• A külvilágról érkezõ, fotonok által szállított
energia eloszlása adja a valódi képet a szemben.
Innen induló adekvát impulzusok jutnak el a kéreg
megfelelõ tartományaiba. Ezen impulzusok értelme-
zése az agy feladata. Ez (jó esetben) kölcsönös, egy-
értelmû leképezést is jelent. Mihez képest kellene
megfordítani a kialakult leképezést? És milyen célból
kellene? Az agy ugyanis úgy értelmezi a „látott ké-
pet”, ahogy a tapasztalat lassacskán kialakítja („su-
gallja neki”). A kéregben nincs „fent – lent” érzéke-
lés! (Ha fentrõl lefelé mozgatunk egy pontszerû fény-
forrást, a kéreg nem „viszket” lentrõl felfelé, amely
„mozgást” érzékelnénk, és ez ellentmondana a való-
ságos mozgásiránynak, tehát meg kellene tanulnunk
azt megfordítani!)

• A retinára esõ kép nemcsak fent-lentet fordítja
meg, hanem a bal és jobb oldalt is. Ez miért nem
kerül tárgyalásra a csecsemõ látásának elemzésekor?
Talán azért nem, mert nem feltûnõ, ugyanis az emberi
test függõleges irányban megtévesztõen szimmetri-
kusnak látszik. Pedig amikor a kis csecsemõ elõre
nyújtja a jobb kezét, a helytelen magyarázat alapján
azt a bal oldalon kinyúló kéznek kellene látnia, de
akkor soha nem tudná megragadni vele a felé nyújtott
játékszerét.
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• A formálisan gondolkodó magyarázat alapján a
kép nemcsak fordított állású, hanem kicsinyített volta
miatt a világot „kicsinek” kellene látnia a csecsemõ-
nek (bolha méretûnek), de nem azt teszi!

Célszerû lenne középiskolai oktatásunkban felhívni
a figyelmet e „meggyõzõen” hirdetett téveszme hibás
voltára.

E téveszme forrásai

Néhány forrásmunka, amely e téves elképzeléseket tartalmazza
(kiemelések tõlem).

Ádám György: Érzékelés, tudat, emlékezés – biológusszemmel.
Gondolat (1969) 66. oldal: „Ez érthetõ, hiszen a fordított, kicsinyí-
tett retinakép agyi visszafordítási mûvelete, mely emberben az
évek folyamán szilárdan rögzül, ebben az életkorban még csak
stabilizálódik.”

Hámori József: Az idegsejttõl a gondolatig. Kozmosz könyvek
(1982) 62. oldal: „A csecsemõnek már kezdettõl fogva meg kell ta-
nulnia, hogy a külvilág a retinában fordított képként jelentkezik,
tehát a látóagyban (a kéregben) vissza kell fordítani (180°-kal). Ezt
hamar meg is tanulja – a tapasztalatok segítségével csakhamar min-
den a talpára kerül.”

Dr. Nagy Mária, Dr. Perendi Mária: Biológiai önképzõ. Gondolat,
(1973) 203. oldal: „A fordított képet a látóközpont állítja „fejérõl
talpára”. Azt meg kell tanulnunk, hogy az ideghártya által adott
képet vissza kell fordítani…”

Leo Schneider: Hogyan érzékelünk? Móra (1976) 16. oldal: „Magától
értetõdõen a képecske fejjel lefelé áll, vagyis fordított állású. Ezen
alighanem meglepõdik az olvasó. Hát hogyan lehetséges, hogy ha a
kép fordított, mégis mindent az eredeti helyzetében látunk? Nos, az
emberi agy megtanulta, hogy másodlagosan újra mindent vissza-
fordítson az eredeti helyzetébe, s ezért jelennek meg számunkra a
dolgok mindig normális helyzetükben, vagyis fejjel felfelé.”

Az interneten fellelhetõ forrásokból is idézhetünk:
Vida Ágnes babapszichológus (Kismamablog): Érdekesség, hogy

az elsõ idõkben a babák úgy látják a világot, ahogy a retinára esik a
kép, azaz fejjel lefelé, a fordított látás tanulási folyamat eredménye,
a gravitáció révén sajátítja el ezt az elsõ 3-4 hét alatt.

„Hogyan látnak a kisbabák” (lassjol.blog.hu): Születés után még
sokat fejlõdik a látás. Minden kisbaba fejletlen látással jön a világra,

a látásuk pedig még elég sokat fejlõdik a születésük után. Hihetet-
lennek hangzik, de évekig tart, míg kialakul az a látás, amit felnõtt-
ként ismerünk. A pályát nehezíti számukra, hogy eleinte még fejjel
lefelé is látnak, csak késõbb tanulja meg az agyuk megfordítani a
képet, mikor már egyéb módon tapasztalatokat szereztek a környe-
zetükrõl.

„Éleslátás” (eleslatasblog.hu): Izgalmas belegondolni, hogy ebben a
korban a csecsemõk még fejjel lefele látnak mindent – ahogyan a
retinára esik a kép. A hetek múlásával a kicsik egyre többet tartják
nyitva a szemüket, és lassan a kép is a „talpára áll.”

Bolyai Természettudományi Csapatverseny országos döntõ – szó-
beli (2015. április 11.) feladatok és megoldások 3. osztály (bolyai
verseny.hu):

2. feladat (5 pont):
Válaszoljatok az érzékszervekkel kapcsolatos alábbi kérdésekre!

– Mely érzékszervek vesznek részt a karamell zamatának érzé-
kelésében? Megoldás: Nyelv (0,5 pont) és orr (0,5 pont)

– Miben más egy újszülött látása és hallása, mint egy felnõtt
emberé? Megoldás: Látása gyengébb, csak közelre lát, fejjel lefelé lát
(elég az egyiket mondani) (1 pont), hallása is gyengébb, a hang
irányát még nem tudja megállapítani (1 pont)

– Mi szükséges a térlátáshoz? Megoldás: 2 szem (1 pont)
– Két ceruzát egymás mellé összefogva érintsétek meg a háta-

tokat, majd az ujjbegyeteket! Milyen különbséget érzékeltek, és mi
lehet az oka? Megoldás: A háton csak egy pont nyomását lehet érez-
ni. Az ujjbegy érzékenyebb (több az érzékelõ sejt) (1pont)

„Érdekességek szemünk világáról” (vitalmagazin.hu): születésekor
minden kisbaba színvak, és úgy látja a világot, ahogy a retinára
esik a kép, vagyis fejjel lefelé. A fordított látást a gravitáció révén
sajátítják el három-négy hét alatt.

„Lásson tisztán! – Érdekességek szemünk világáról” (Patika Plus
gyógyszertárak, patikaplus.hu) A szem felépítése miatt fejjel lefelé
látunk, de az agy korrigálja ezt, és átforgatja a képet. George Stratton
pszichológus 19. századi kísérletében olyan szemüveget adott ala-
nyaira, ami fordítva mutatta a világot, vagyis korrigálta a szem felépí-
tése miatti fordított látást. Elõször az agy ezt javította, így valóban
mindent fejjel lefelé láttak az alanyok, ám két hét alatt az agy észlelte
a problémát, korrigált, és az alanyok még a fordított világot mutató
szemüvegben is normálisan kezdtek látni. Szinte hihetetlen, igaz?

„Érdekességek a látás világából” (Széchenyi Optika, szechenyioptika.
hu): A csecsemõk nem azért látnak fejjel lefelé, mert a látásuk külön-
bözik a felnõttekétõl, hanem mert az agyuk még nem tanulta meg
visszafordítani a képet. Az emberi szem ugyanis optikai tulajdonsá-
gai révén egész életünkben fordított képet készít a környezetrõl, me-
lyet aztán agyunk fordít egyenes állásúvá.

ÉRTÜK, RÓLUK, NEKIK…
– a 62. Középiskolai Fizikatanári Ankét és Eszközbemutató

Borbélyné Bacsó Viktória
Medgyessy Ferenc Gimnázium és

Művészeti Szakgimnázium, Debrecen

Debreceni középiskolai fizikatanárként és az egyete-
men is kutató PhD-hallgatóként fontos számomra,
hogy a fizika oktatásában érdekelt felek minél szoro-
sabbra fûzzék együttmûködésüket. Ezért is fogalmazó-
dott meg bennem – egy CERN-i továbbképzés alkal-
mával kollégáim beszámolóját hallgatva – a debreceni
ankét gondolata. Emiatt nagy öröm számomra, hogy
az ötletet Kirsch Éva tanárnõ felkarolta és közel egy

éves szervezõmunka eredményeként – az ELFT segít-
ségével – az idei ankét megrendezésére Debrecenben
kerülhetett sor. Fáradozásait nem koronázta volna si-
ker, ha az egyetem nem támogatja törekvésünket. Kun
Ferenc, a Természettudományi és Technológiai Kar
dékánja, Csománé Tóth Katalin, a TTK Igazgatási Osz-
tályának vezetõje, Szabó István, a Fizikai Intézet veze-
tõje és a tanári PhD-hallgatók patronálásában jelentõs
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