
RICHARD P. FEYNMAN 100
Száz éve, 1918. május 11-én született Richard Phillips Feynman, a 20. század egyik
legnagyobb hatású fizikusa. Mostani számunk központi témájaként két írásban
tisztelgünk e korszakalkotó fizikus emléke elôtt, hangsúlyozva a híres Feynman-
elôadások és más, általa írt, vagy róla szóló mûvek hazai kiadásainak történetét és
szerepét a magyarországi fizikaoktatásban és ismeretterjesztésben. Feynman 1965-
ben Nobel-díjat kapott (Schwingerrel és Tomonagával közösen) a hivatalos indoklás
szerint „kvantum-elektrodinamikai munkásságukért, amely mélyreható következ-
ményekkel járt az elemi részecskék fizikájában”. Ebben az idôben már valószínûleg
a világ legismertebb tudósa volt, valóságos tudományos szupersztár.

A fizika számos területén alkotott maradandót. Részt vett a Manhattan-projekt-
ben, a kvantummechanikában is új megközelítést talált, ami elvezetett a Feynman-
gráfokhoz, ezután a kvantumgravitációhoz fordult, majd foglalkozott az erôs és
gyenge kölcsönhatás fizikájával, így a természet mind a négy kölcsönhatásának te-
rületén ért el eredményeket. Kvantummechanikai magyarázatát adta Landau hé-
lium szuperfolyékonyságát leíró elméletének. 1986-ban felkérték a Challenger-ka-
tasztrófa okainak feltárására alakított bizottság munkájában való részvételre. Itt ô
állapította meg, hogy a katasztrófának anyagtudományi oka van: a szigetelô
O-gyûrûk hidegben elvesztik rugalmasságukat, rideggé válnak. Elsôk között ismer-
te fel a kvantumszámítógép megalkotásának lehetôségét és ugyancsak az ô elô-
adásában hangzott el az a nanotudomány és -technológia kiindulópontjaként sok-
szor idézett megállapítás, hogy „sok hely van még odalent”. A hatalmas terjedel-
mû és jelentôségû tudományos munkásság mellett a fizika oktatásában és a tudo-
mány népszerûsítésében is kimagasló teljesítményt nyújtott. Így számos magas
tudományos díja mellett, a fizika oktatásában kifejtett munkásságáért elnyerte az
Amerikai Fizikatanárok Egyesülete Oersted-érmét. Az angol Physics World folyóirat
1999-ben 130 vezetô fizikus véleménye alapján minden idôk 10 legjelentôsebb fi-
zikusa közé sorolta. Feynman ekkor, sajnos, már több mint tíz éve halott volt.
Lapunk mindkét írása – kimondva, vagy kimondatlanul – arra keresi a választ, hogy
mi a háttere e tudományos sikernek és az emellett (vagy ennek ellenére?) elért
népszerûségnek. A tehetség mellett az okok között biztosan ott van Feynman hoz-
záállása, miszerint neki mindent meg kell értenie, amit a világban tapasztal, és ezt
a megértést tovább is kell adnia. Feynman érdeklôdési és problémamegoldási te-
rülete nem korlátozódott a fizikához hagyományosan tartozó tárgykörökre, hanem
kiterjedt bármilyen természeti, vagy akár társadalmi folyamat megértésére. Ez a
szemléletmód tükrözôdik a fizika alapjainak teljességét felölelô Feynman-elôadá-
sokban is. Felfogása szerint a jelenségek fizikájának megértése, a fizika látásmódjá-
nak elsajátítása fontosabb annál, mint hogy a dolog matematikai leírását reprodu-
kálni tudjuk. Ennek ellenére az Elôadásokban mindig megtalálhatók a bevezetések
a szükséges matematikai módszerekbe is.

Az interneten – szerencsére – nagyon sok Feynman-videó található, amelyek
közelebb visznek személyiségének megismeréséhez, bár élete végéig megôrzött
brooklini akcentusa némi megszokást igényel. Megtudhatjuk például, hogy
nagyon érdekelte a kémia, a biológia, a bongó-dobolás és tehetségesen festett
is. Ugyancsak tiszteletreméltó szerepe volt a Challenger-katasztrófa már említett
vizsgálatában, aminek lezárásakor megakadályozta a NASA vezetôinek felelôssé-
gét némileg takargatni szándékozó változat elfogadását. Egyébként a Challen-
ger-katasztrófa általa feltárt egyik okát bemutató, mindössze egy pohár jeges
vizet és egy kis szorító bilincset felhasználó demonstrációja is megtalálható az
interneten: https://www.youtube.com/watch?v=6Rwcbsn19c0.

Vajon van-e, lesz-e a 21. századnak hasonlóan nagy hatású fizikusa?
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Rövid film Feynman rajzairól:

https://www.youtube.com/

watch?v= IKZ0mjmXCNg

https://www.youtube.com/watch?v=IKZ0mjmXCNg
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