
Közös emlékeink

Halász Tibor tanár úr 2020. október 25-i halálhíre az
Eötvös Loránd Fizikai Társulat Általános Iskolai Okta-
tási Szakcsoportjának tagságát is megrendítette.

Azon túl, hogy évtizedeken át tankönyveibõl taní-
tottunk, használtuk segédkönyveit, munkafüzeteit,
szemléltetéshez vetítettük a fizikai jelenségek bemuta-
tásához készített filmjeit, sok-sok lelkes elõadását
élvezettel hallgattuk, csodáltuk lelkesedését, küzdel-
mét a fizikatanításért, az óraszámok csökkentése el-
len, mi más oldaláról is megismerhettük.

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulatba már 1978-ban
belépett, de itt nyugdíjas éveiben volt a legaktívabb.
Ezt ismerte el szakcsoportunk tagsága, amikor 2011-
ben elnökségi tagnak választotta. Az ELFT Díjbizott-
sági tagja volt 2012–2019-ig, 2014–2019-ig az Erics-
son–Rátz Díjbizottságban is dolgozott. Ezek mellett
2013, 2014-ben a Társulat fõtitkárhelyetteseként
képviselte az általános iskolai fizikatanítást, a fizika-
tanárokat.

Minden feladatban szívesen mûködött közre. Részt
vett a Nemzeti Köznevelési Törvény, a Nemzeti Alap-
tanterv, a Kerettantervek, a Pedagógus életpályamo-

dell véleményezésében. Az Öveges József Kárpát-
medencei Fizikaversenyen feladatkitûzõi, az országos
döntõn rendezõi, javítói feladatokat látott el, lektorál-
ta a feladatsorokat. A döntõt követõen az abszolút
elsõ helyezettnek és felkészítõjének – a névre szóló
vésetés után – saját iskolájában, a diák- és tanártársak
elõtt, az évzárón adta át az Öveges emlékérmet.

A középiskolásokkal közösen rendezett fizikatanári
ankétoknak is aktív segítõje volt, üléselnöki szerepet
vállalt, foglalkozást tartott.

Minden alkalmat megragadott a fizika tantárgy nép-
szerûsítéséért. E cél érdekében nem ismert lehetet-
lent. Konferenciákon és más rendezvényeken aktívan
képviselte a szakcsoportot, hallatta szavát a fizikataní-
tás érdekében.

Hasznos ötleteivel, tapasztalataival a közös munkát
segítette az elnökségben.

Sok értékes és emlékezetes vitát folytatott az ener-
gia általános iskolai oktatásának mikéntjérõl. Egy biz-
tos: neki rengeteg energiája volt, még arra is futotta,
hogy mások hitét erõsítse, lelkesítsen a megkezdett
munka folytatására.

Köszönet mindenért! Nyugodj békében, Tibor!
ELFT Általános Iskolai Oktatási Szakcsoportja

LEVÉL A SZERKESZTÕSÉGNEK

Tisztelt Szerkesztõség!

A Fizikai Szemle 2020. évi 10. számában Fizikaokta-
tásunk margójára címmel Holics László írt cikket.
Ebben felhívja a figyelmet egy, a síktükör képalkotá-
sával kapcsolatos, tankönyvekben is megjelenõ hibás
állításra: „A tükör által alkotott kép egyenes állású, de
a bal és jobb oldalt felcseréli.” A négy bemutatott
tankönyv közé bekerült egy olyan, amelyhez szemé-
lyes szálak is fûznek. (Egyrészt szerzõje az édesapám:
Zátonyi Sándor, másrészt a könyv egy korábbi válto-
zatának magam is társszerzõje voltam.) A cikket átfut-
va megdöbbentem, nem értettem, hogyan kerülhetett
a könyvbe egy ilyen durva hiba. Figyelmesebben elol-
vasva a cikket, kiderült, hogy a könyvbõl idézett rész
nem is tartalmazza a cikk szerzõje által egyébként
jogosan kifogásolt, hibás megállapítást.

Holics László a cikkben egy fotót és a hozzá kap-
csolódó képaláírást, továbbá egy bekezdést idéz a
könyvbõl.

• A képen egy nõ áll egy tükör elõtt és egyik kezé-
vel a haját igazítja. A fotón látszik a nõ tükörképe is. A
képaláírás a következõ: „Tükörkép a fürdõszobai tükör-
ben. Melyik kezével nyúl a fiatal nõ a hajához? És a tü-
körképen?” – Ebben tehát semmilyen hibás állítás nincs.
Hétköznapi jelenséget mutat be, és ebbõl kiindulva
megfigyelésre, gondolkodásra készteti a tanulókat.

• Az idézett bekezdés pedig a következõ: „Térbeli-
ség. A síkra vonatkozó tükrözés érdekes tulajdonsága,
hogy felcseréli a térbeli irányítottságot. Jobb és bal
kezünk térbeli irányítottsága éppen ellentétes. Ez azt
jelenti, hogy nem tudjuk jobb kezünket olyan helyzet-
be mozgatni, hogy fedésbe kerüljön a ballal. Ha azon-
ban például jobb tenyerünket egy tükörhöz érintjük,
akkor tükörképe olyan lesz, mint bal kezünk. Ugyan-
ez okozza azt, hogy a tükörben látott szöveget alig
tudjuk elolvasni (tükörírás).” – Ebben sem található
helytelen állítás.

Ezután végigolvastam a könyvben is a kérdéses fe-
jezetet, de abban sem találtam a Holics László által jel-
zett hibát. Kíváncsiságból elõvettem édesapám koráb-
bi könyveit, de egyikben sem, még a Kovács Zoltán-
nal írt, 1964-ben megjelent könyvében sem szerepelt
a kifogásolt állítás.

Bár ezt nem idézte Holics László, de érdemes fi-
gyelembe venni azt is, hogy a kifogásolt tankönyv-
nek ugyanebben a fejezetében szerepel a következõ:
„A rajz alapján azt is észrevehetjük, hogy a tárgy és a
kép egymásnak geometriai értelemben vett tükörké-
pei. (Síkra történõ tükrözés. )” – Ez viszont matemati-
kai értelemben pontosan leírja, hogy a síktükörnél
milyen leképezésrõl van szó, és ehhez egy helyes
ábrát is közöl.

ifj. Zátonyi Sándor
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