
JÁRVÁNY IDEJÉN
Elhatároztam, hogy nem írom le a „korona” szót, de az események elsodorták
az elhatározásomat. Egyrészt ebben a számunkban jelenik meg Zsámberger
Noémi Kinga és Erdélyi Róbert „Koronafûtés és mágneses hullámok: miért forró
a Nap légköre?” címû írása. Másrészt mit lehet tenni, amikor mind szakmai,
mind privát életmódunkat gyökeresen átalakítja a koronavírus? Az még csak
hagyján, hogy a fizinfón a vírus levegôben történô terjedésérôl, vagy a vérnyo-
máscsökkentôk esetleges káros mellékhatásáról vitatkozunk. De elnéptelened-
tek az iskolák, az egyetemek, a kutatóintézetek. Tanárkollégáink távoktatnak,
gyerekeink, unokáink távtanulnak sebtében beizzított módszerekkel és infra-
struktúrával, miközben a szülôk ugyanazzal az „infrastruktúrával” dolgoznának
otthonról. Nem könnyû feladat egyik fél számára sem. Tananyagokat hirtelen
áttenni internetes oktatásra alkalmas formákba, megszervezni a tanulók kap-
csolódását, információkat szétküldeni, órákat megtartani, házi feladatokat
ellenôrizni, teljesítményeket értékelni, a szülôk támogató együttmûködését
megszerezni stb. És akkor még vannak idióták, akik olyanokat mernek monda-
ni, hogy most, hogy bezárták az iskolákat, legalább több idejük lesz a tanárok-
nak felkészülni a NAT ôszi bevezetésére.

De a kutatóintézetekben, egyetemeken is nehezebbé vált és lelassult a kutató-
munka, projektek szenvedhetnek késedelmet, pályázatok lezárása, újak meghir-
detése és elbírálása csúszik. Rengeteg konferencia marad el világszerte. Érdekes
példa az Amerikai Fizikai Társulat (APS) március elejére Denverbe tervezett éves
konferenciája, ahol a 11 000 résztvevôt 36 órával a nyitóünnepség elôtt értesítet-
ték az esemény törlésérôl. Állítólag a denveri bárok ingyen itallal vigasztalták a
feleslegesen odautazott fizikusokat, akik közül többen azért kisebb körben inter-
netes platformokon megtartották elôadásaikat. Minket közelebbrôl érint, hogy a
kormány döntése értelmében az elkövetkezô idôszakban a száz fônél nagyobb,
zárt helyen szervezett rendezvényeket tilos megtartani. Ezért a Társulat Elnöksé-
ge március 11-én úgy határozott, hogy a Vácra 2020. március 19–22. között ter-
vezett 63. Fizikatanári Ankét elmarad és egyelôre nincs döntés arról, hogy késôb-
bi idôpontban megrendezhetô-e. Ugyancsak késôbbre kell halasztani a Társulat
éves közgyûlését, amelynek szokásos idôpontja májusban van.

Késôbb a gazdaság újraindítása érdekében meg kell majd találni a lefarag-
ható tételeket az állami költségvetésben. Ez az oktatás és kutatás esetében
nyilván a kiadások csökkentését fogja jelenteni, bár ezen a téren még nem
tudunk semmi biztosat. Abban viszont mindenki biztos, hogy a járvány után
sok minden, egyesek szerint minden, másképp lesz, mint eddig. Mindannyi-
unk áldozatvállalására és erôfeszítésére szükség lesz a járvány okozta károk
helyreállításához.

A veszélyhelyzet és a bezárkózás nehézségeinek enyhítéséhez rengeteg pozi-
tív kezdeményezés jelenik meg nap mint nap, egy példa a 108. oldalon megje-
lenô ismertetés szabadon elérhetô online anyagokról a középiskolai fizika távok-
tatásához. Magunk részérôl azzal tudunk hozzájárulni ezekhez, hogy a korláto-
zások idejére a Fizikai Szemle minden megjelent számát (tehát nem csak a hat
hónapnál régibbeket és nem csak társulati tagoknak) teljes terjedelmében elér-
hetôvé tesszük a fizikaiszemle.hu címen. Minden ezáltal csatlakozó új, és persze
minden régi olvasónknak kívánjuk, hogy maradjanak egészségesek!
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