
12. A bizottság azt javasolja, hogy amikor a 2011-
ben esedékes magyar EU-elnökség koncepciójáról
döntés születik, vegyük tervbe, hogy annak központi
gondolata a kutatás-fejlesztés, a tudásalapú társada-
lom legyen, annál is inkább, mivel ez idôben egybe-
esik a lisszaboni csúcson kitûzött célok megvalósítási
határidejének lejártával. Minthogy e célok csak igen
kis mértékben valósultak meg, érdemes volna kezde-
ményezni azt is, hogy az EU a 2013-as költségvetési
ciklusban e célkitûzések mellé jelentôs közösségi erô-
forrásokat rendeljen.

Budapest, 2008. február 27.
Dr. Szabó Zoltán

elnök

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat
elnökségének nyilatkozata
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat elnöksége 2008. ápri-
lis 2-án tartott ülésén örömmel üdvözölte a Magyar Or-
szággyûlés Oktatási és Tudományos Bizottságának
2008. február 22-én elfogadott állásfoglalását a Tudo-
mány- és Technológiapolitika Legsürgetôbb Feladatai-
ról, különösen az állásfoglalás 1. pontját, amelyben „A
bizottság támogatja azokat a törekvéseket, amelyek a
közoktatásban több figyelmet és forrást kívánnak fordí-
tani a természettudományra, a természettudományos
oktatás és tehetséggondozás átfogó fejlesztésére. Java-
solja megvizsgálni annak lehetôségét, hogy egy termé-
szettudományos tárgyból vagy természetismeretbôl,
mint új érettségi vizsgatárgyból legyen kötelezô az
érettségi vizsga, továbbá, hogy a természettudományok
iskolai oktatása részben vagy teljesen integrált módon,
természetismeretként történjék.”

A Társulat szervezésében a közelmúltban Békéscsa-
bán tartottuk az 51. Országos Középiskolai Fizikatanári
Ankét és Eszközbemutatót. Ennek résztvevôi az Oktatá-
si és Tudományos Bizottság állásfoglalásáról külön is
véleményt alkottak. Az Ankét állásfoglalásának szöve-
gét jelen Nyilatkozatunkhoz mellékletként csatoljuk.

A Társulat, mint a magyar fizikusok és fizikataná-
rok szervezett közössége az ország jövôje szempont-
jából fontosnak tartja a természettudományi ismeretek
minél szélesebb körû terjesztését. Ennek egyik igen
fontos eszközét látjuk abban, hogy minden középis-
kolás fiatal legalább egy természettudományi tárgyból
tegyen érettségi vizsgát. Ennek elôsegítésére a maga
részérôl tervbe veszi a fizika tantárgy, illetve a termé-
szettudományi ismeretek tantárgyon belül a fizika
terület érettségi követelményeinek megvitatására és
kidolgozására vállalkozó mûhelyek szervezését.

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat felajánlja csatlako-
zását és együttmûködését bármilyen egyéb szervezett
mûhely vagy vitafórum munkájához, amely a hagyomá-
nyos természettudományi tantárgyak és az új természet-
tudományi ismeretek hatékony oktatásának kérdéseit
kívánja a döntés-elôkészítés igényével megtárgyalni.

Budapest, 2008. április 2.
Kádár György

a fiz. tudomány doktora
az ELFT fôtitkára

Sólyom Jenô
az MTA rendes tagja

az ELFT elnöke

Az 51. Országos Középiskolai Fizikatanári
Ankét résztvevôinek állásfoglalása

• Egyetértünk azzal, hogy egy természettudományos
tárgyból mindenkinek kötelezô legyen érettségizni.

• Állást foglalunk amellett, hogy a természettudo-
mányos tantárgyak, azaz a fizika, a kémia, a biológia
és a földrajz oktatása a 7. évfolyamtól a 12. évfolya-
mig önálló diszciplínaként történjen.

• Elfogadjuk, hogy a tovább nem tanuló, vagy a to-
vábbtanulást nem természettudományi, mûszaki, agrár,
orvos- és egészségtudományi képzési területeken foly-
tató tanulók egy természettudományi érettségi vizsga-
tárgy helyett természetismeretbôl, mint új, integrált
érettségi vizsgatárgyból is tehessenek érettségi vizsgát.
Nem támogatjuk azonban azt, hogy a természetismeret
önálló tantárgyként is megjelenjen a középiskolában.

Békéscsaba, 2008. március 28.

KÖNYVESPOLC

Szabó Árpád: MAGYAR TERMÉSZETTUDÓSOK – FIZIKUSOK
Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007. 341 o.

A könyv valójában fizikatörténet, 61 magyar tudós
életrajzán keresztül bemutatva, immár negyedik bô-
vített kiadásban. Szerzôjének különben nemrégiben
jelent meg a fizika egyetemes történetével foglalkozó
mûve (A fizika története. Akadémiai Kiadó, Buda-
pest, 2007.)

Az elôszó szerint: „A könyv a középiskolák fizikata-
náraihoz, egyetemek és tanárképzô fôiskolák oktatói-
hoz és hallgatóihoz, valamint a fizika iránt érdeklôdô
olvasókhoz szól.”

Magyar fizikusnak tekinti azokat – ugyancsak az
elôszó szerint –, „…akik a történelmi Magyarország
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területén magyarnak születtek, itt jártak iskolába,
egyetemre, itt támadtak azok az ötleteik, amelyeket a
sors iróniájaként hazájukban, Magyarországon nem
mindannyian tudtak megvalósítani”.

A fenti „kiválasztási szabálytól” azután nem egyszer
eltér, mint például Bárány Róbert vagy Zsigmondy
Richárd esetében. Ugyancsak meglehetôsen tágan
értelmezi, hogy kit tekint fizikusnak. A mûszakiakat,
például Bláthy Ottó Titusz t, Csonka János t vagy Zi-
pernowsky Károly t egyértelmûen ide számítja, de
„echt” kémikusok is bekerültek a sorba, mint például
Oláh György. Még akkor is érdemes megjegyezni ezt,
ha tény, hogy a különbözô tudományszakok között a
határok nagyon is elmosódottak. Számos példát lehet
erre hozni, de talán – mint jellemzôt – említsük meg
Szent-Györgyi Albertet, aki 1917-ben Budapesten
orvosi diplomát szerzett, 1927-ben Cambridge-ben a
kémia doktorává avatták, 1931-tôl a biokémia pro-
fesszora volt Szegeden, az orvostudományi Nobel-
díjat pedig 1937-ben kapta meg.

A 18. században élôknél korábbi tudósok nem sze-
repelnek a könyvben, a szóban forgó évszázadból
pedig Hatvani István t, Segner János András t és Hell
Miksá t találhatjuk meg. Két tudós viszont még ma is él:
Oláh György és Tisza László. Érdekes megemlíteni,
hogy a könyvben szereplôk közül a recenzens számo-

sat személyesen ismert, másokról többet vagy keveseb-
bet hallott, de akadt egy, aki kifejezetten új volt számá-
ra: Tárczy Lajos (1807–1881), aki mint fizikus, kémikus,
tankönyvíró és tudománynépszerûsítô játszott szerepet
és életének döntô részében Pápán mûködött.

Az egyes tudósokról szóló részek névsorban követik
egymást, és mindegyiknél szerepel a megfelelô portré
is. Az egyes részek hosszúsága, részletessége nem egy-
forma: másfél nyomtatott oldaltól 10–12 nyomtatott
oldalig különbözô terjedelmûeket találunk. Ugyanak-
kor az egyes tudósokról szóló ismertetés nagyon kü-
lönbözô nemcsak a terjedelem tekintetében. Természe-
tesen tudományos eredményeiket, teljesítményüket
mindegyik tartalmazza, de magánéletükrôl, a családról,
ahonnan származnak és a saját maguk alapította család-
ról a beszámoló jelentôsen eltérô lehet.

Különös jellegzetessége a könyvnek, hogy minden
egyes tudósról szóló rész végén külön ki van emelve,
hogy az oktatásban hol lehet, illetve hol célszerû
eredményeit megemlíteni.

A könyv utószóval zárul, amely a magyar tudósok
képzésével, a magyar középiskola teljesítményének ér-
tékelésével és különbözô közelítésben, más-más para-
méterek alapján a magyar tudósok, illetve Magyaror-
szág „helyezését” vizsgálja az országok versenyében.

Berényi Dénes

HÍREK – ESEMÉNYEK

HÍREK ITTHONRÓL

Kitüntetések a nemzeti ünnepen
2008. március 15-én a Parlamentben adták át a Kos-
suth- és Széchenyi-díjakat, valamint a Magyar Köztár-
sasági Érdemrend különbözô fokozatait. A kitüntettek
Sólyom László köztársasági elnöktôl, Gyurcsány Ferenc
miniszterelnöktôl és Szili Katalin tól, az Országgyûlés
elnökétôl vehették át a díjakat. A Magyar Köztársaság
elnöke – a miniszterelnök elôterjesztésére – nemzeti
ünnepünk, március 15-e, az 1848–1849-es forradalom
és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris
Magyarország megszületésének napja alkalmából

A SZÉCHENYI-NAGYDÍJ
kitüntetést adományozta a diszkrét matematika, és az
elméleti számítógép tudomány terén elért, világszerte
kimagasló tudományos eredményeiért, négy évtize-
des hazai és nemzetközi iskolateremtô, oktatási és
tudományszervezôi tevékenységéért Lovász László
Állami-díjas matematikusnak, az MTA rendes tagjá-
nak, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Matemati-
kai Intézete egyetemi tanárának.
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