
Miért szép a fizika? – kérdezte elõadásának
címében Kroó Norbert akadémikus, az MTA
fõtitkára. A meghívó láttán arra gondoltam,
hogy a nem fizikus hallgatóság hamisnak
fogja tartani a kérdésfeltevést, hiszen az is
bizonyításra szorulna, hogy egyáltalán szép
a fizika. Ehhez képest másodlagos kérdés,
hogy miért is szép. Tévedtem, mert a hallga-
tóság vita nélkül egyetértett a kérdésben el-
rejtett állítással és elfogadta, hogy a fizika
szép. A hallgatóság zömmel az Akadémia
tagjaiból és családtagjaikból állt. A különbözõ
tudományágak rangos mûvelõi nyilván mind
szépnek tartják saját tudományukat, legyen
az matematika vagy növénynemesítés, mû-
vészettörténet vagy orvostudomány. (Petõ-
fit is idézték: Szép vagy, Alföld, legalább ne-
kem szép! )  Elfogadták, ha az egyiknek az
Alföld vagy a genetika szép, akkor a másik a
fizikát találhatja szépnek. Valóban csak a
magyarázatra voltak kíváncsiak, arra, hogy
miért is szép a fizika.

Az elõadást családi, baráti összejövetelként
hirdették meg a szervezõk. A jelige: ismerjük
meg egymást – és egymás tudományát!
Király Zoltán akadémikus elmondta, hogy a
korábbi tudósklubot és a mátraházai szilvesz-
teri üdülések hagyományát akarják felélesz-
teni. Az üdülõben esténként mindenki a saját
tudományáról beszélt, úgy, hogy tudóstársai
és a laikus családtagok figyelmét, érdeklõ-
dését egyaránt lekösse. A székházban tartott
esti elõadást követõ hosszabb szünetben egy
pohár bor és pogácsa mellett zajlott a beszél-
getés, majd az elõadó válaszolt röviden és
szellemesen a záporozó kérdésekre, meg-

jegyzésekre. A hallgatóság láthatóan élvezte
a programot, és várják a további klubesteket.
(Kroó akadémikus elõadása egyébként már
a második volt az új rendezvénysorozatban,
az elsõ, szintén nagy érdeklõdéssel kísért
esten Vizi E. Szilveszter akadémikus, az MTA
elnöke beszélt életrõl és halálról.)

Rá kellene már térnem Kroó Norbert elõ-
adásának ismertetésére, de a tudósító nehéz
helyzetben van. Az elõadás ugyanis logiku-
san elrendezett, gyönyörû vetített képek so-
rához fûzött rövid kommentárokból állt, és a
képeket itt nincs módunk reprodukálni. Be-
vezetõjében az elõadó összefoglalta a fizika
megváltozott szerepkörét: diszciplínából
olyan módszerré vált, amely nélkülözhetet-
len más tudományágak számára. A fizika
vizsgálati területe is kibõvült: az idõ, a tér, a
hõmérséklet korábban megközelíthetetlen-
nek vélt tartományait kezdjük feltárni. A fej-
lõdés kétirányú, egyrészt új természettörvé-
nyek keresése, másrészt az ismert törvények
alapján új jelenségek felismerése, alkalma-
zása.

Kroó akadémikus tudományos munkás-
ságának jelentõs szakaszában optikával fog-
lalkozott, érthetõ hát, hogy elõször flamand
mesterek képein mutatta be, mit is tudtak a
régiek az optikáról. Példákat adott arra, ho-
gyan lehet a lézereket bevetni képek restau-
rálására, hamisítások leleplezésére. Lézerrel
készített mûalkotást, interferenciaképet is
bemutatott. (Csáji Attila festõmûvész képe
kapcsán viszont szerényen nem említette,
hogy kettõjük munkája volt 1980-ban a Ma-
gyar Nemzeti Galériában óriási közönség-
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sikert aratott lézershow.) A mai optika csúcs-
teljesítményeinek segítségével, mikroszkó-
pokkal és távcsövekkel a mikro- és a makro-
világ távoli zugaiba kalauzolta el a hallgató-
ságot. Láttunk cukorkristályt, idegsejtet, réz-
kristály felületén kobaltatomokból kirakott
japán betûket, szénhálóból tekert nanocsö-
veket, mágneses csapdába ejtett ionokat. Ez-
után idõutazásra indultunk a világegyetem-

be, az ûrteleszkóp felvételein ismertük meg
a „teremtés oszlopait”, azokat a fantasztikus
ködoszlopokat, amelyekben éppen csilla-
gok születnek. Egyre közelebb jöttünk, lát-
tuk a dinamikus, gyorsan változó Napot,
majd visszaértünk a Földre, tizenötmilliárd
év távlatából a mába.

Szép este volt. És természetesen: a fizika
szép.
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