
FIZIKATÖRTÉNET
Ezen számunk elején egy több cikkbôl álló összeállítással Pál Lénárd emléke
elôtt tisztelgünk halálának elsô évfordulóján. Az írásokból remélhetôleg azok
számára is kirajzolódik Pál Lénárd alakja, akik személyesen nem találkoztak
vele. Egyetemi tanárként igényes, korszerû ismereteket feldolgozó elôadásaival
és az általa vezetett szemináriumokkal az Eötvös Egyetemen számos évfolyam
fizikushallgatóinak formálta meghatározó módon a gondolkodásmódját, so-
kaknak a pályafutását is. 1953-tól a KFKI vezetô kutatójaként, majd a 70-es
évektôl kezdve, az azóta megszûnt intézmény legeredményesebb korszakában,
igazgatójaként tevékenykedett. Kutatóként a fizika több területén ért el ki-
emelkedô eredményeket. Késôbb, a rendszerváltás elôtti idôszakban széles
látókörû tudománypolitikusként játszott jelentôs szerepet, majd visszatért a
kutatáshoz. Tevékenysége minden kétségen felül az 1945 utáni magyarországi
fizikatörténet, sôt tudománytörténet egy jelentôs fejezete.

És ha már fizikatörténetet emlegettem, mostani számunk »VÉLEMÉNYEK« ro-
vatában közöljük fiatal kollégánk, Szabó Róbert írását, amelyben a fizika történe-
ti megközelítését javasolja a fizikaoktatásban, mint egy alternatív tanítási lehetô-
séget. Ez a javaslat némileg összecseng Radnóti Katalinnak lapunk 2020/7–8-as
számában megjelent A fizikaoktatás kálváriája a rendszerváltozással kezdôdôen
címet viselô, sok értékes adatot is tartalmazó véleménycikkével, amely szerint a
fizikaoktatás „legyen kevésbé kvantitatív, inkább leíró jellegû. … A kvantitatív
leírások is inkább mérések legyenek, amelyeket például Excelben ábrázolnak a
diákok. … Sokkal több leíró jellegû szöveg kell. A fizikai tartalmak történetekbe
ágyazottak legyenek. … A tudósok életrajzán keresztül … [lehetne] bemutatni a
tudományos megismerési folyamatot.” (Magam is nagyon szeretem a fizikatör-
ténetet, nagy hatással voltak rám Simonyi Károlynak a fizika kultúrtörténetérôl a
múlt század hetvenes éveiben az ELTE-n tartott elôadásai. Ezeken az este fél
hatkor kezdôdô elôadásokon a Trefort-kerti TTK fôépületének nagy fizika elô-
adóterme, a 200 fôs XI-es terem, többször úgy megtelt, hogy állóhelyet is alig
lehetett találni. Simonyi nem használt kivetítôt, ábráit filctollal írta az akkor
kapható legnagyobb méretû, barnás árnyalatú csomagolópapírokra, amelyeket
a táblára rögzített.) Hát igen, lehetséges, hogy ez a humánosabb fizikaváltozat
népszerûbb lenne a tanulók körében, és kétségtelen, hogy az is elôrelépés le-
het, ha azok a diákok is legalább hallanak a fizika nagy tudósairól, akik nem
értik, és nem is akarják megérteni, hogy mit alkottak. A gond az, hogy az ilyen
ismeretek nagyrészt gyorsan feledésbe merülnek, és nem adnak semmi olyan
kompetenciát, amit a humán tárgyak tanulásával ne szerezhetnének meg a ta-
nulók. Ugyanakkor egyetértek azzal, hogy fontos (lenne), hogy a nagy fizikusok
történetét, de legalább a nevét hallják a tanulók, de ez a felfedezések lényegé-
nek megértése nélkül nem sokat ér. Simonyi elôadásainak, és a késôbb azok
nyomán született könyvének nem véletlenül A fizika kultúrtörténete a címe. A
Fizikai Szemle olvasói számára gondolom evidencia, hogy a fizikai felismerések
az emberiség kultúrájának fontos elemei, a fizika nagy alkotóinak és alkotásaik-
nak ismerete ugyanolyan fontos része a mûveltségnek, mint az irodalom, a
zene vagy a képzômûvészet alapvetô értékeinek ismerete. Tehát érdemes elme-
sélni például, hogy a könyvkötôsegéd Faraday miként lett autodidakta módon a
kultúrtörténet egyik legnagyobb alakja, de azért tanítsuk meg az áram mágneses
hatását és az elektrolízist is, kvantitatív módon.
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