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Elöljáróban: nem vagyok grafomán. Se író, se költő. Most mégis ír-
nom, költenem kell. Nem nekem jutott eszembe. Nem mondom, olykor 
eszembe jut. Akkor írok egy levelet apámnak, mert ő messze van. Most 
másról van szó: felkérettem. Bizonyítandó, hogy a tétések is akarnak és 
talán tudnak is írni. Miért pont rám esett a választás? Talán azért, mert 
egyik /másik/ összeállítója, társszerzője vagyok a műnek, amiről ennek a 
cikknek szólnia kell. (Dr. Major Györgyné a másik /egyik/ társszerző.) Ne-
héz feladatnak nézek elébe. Azon belül vagyok, amiről írnom kell. Egy 
kívülállónak esetleg könnyebb lenne a helyzete. Én csak arról tudok írni, 
hogy mit akartunk (akart, akartam) elérni. Hogy mit sikerült vele elérni (mit 
sikerül majd vele elérni), arról talán valaki más fog majd írni. 

A téma adott, már az első három szó (a cím) is elárulja mi az: egy 
példatár. Egy fizika példatár. Ráadásul egy olyan példatár, amelynek szer-
kesztése e cikk írásakor még csak félkész állapotban leledzik, de remél-
hetőleg, mire megjelenik e cikk, már teljes fényében fog pompázni. 

Szögezzük le: példatárra szükség van, sőt PÉLDATÁRRA van szük-
ség. Volt idő, nem is olyan régen, néhány évtizeddel ezelőtt (már majd-
nem öt), amikor még magyar nyelvű fizikai példatár nem létezett. Meg-
születését ösztönözte az a gondolat, az a gyakorlati igény, hogy a hallga-
tók, leendő mérnökök (tudósok) az elismerten szükséges elméleti tudás 
mellé már a tanulmányi idejük alatt kellő probléma- és feladatmegoldó 
készséget szerezzenek. Ez a példatár egyetemi hallgatók számára készült. 

Az elmúlt majdnem öt évtized alatt rengeteg példatár jelent meg, 
egyetemisták és középiskolások számára egyaránt. Néha úgy érzem, talán 
túl sok is. Pedig igenis szükség van újabb és újabb példatárak összeállítá-
sára. Szükséges, mert a világról, szűkebb-tágabb környezetünkről alkotott 
ismereteink állandóan bővülnek. De mégha ismereteink nem bővülnének 
is, akkor is a gyakorlati igényeink állandó mozgásban vannak. Ennél fogva 
a már megszerzett ismereteinket állandóan át kell szervezni. Ez pedig kell, 
hogy tükröződjön a felnövő generáció(k) felkészítésében is. 

Intézetünkben (nem árulok el nagy titkot) magyar és nem magyar 
anyanyelvű hallgatókat készítünk fel magyar felsőoktatási intézményekben 
folytatandó tanulmányokra. Azt már talán kevesebben tudják, hogy körül-
belül 15 éve írtunk legutóbb fizikából példatárat, az akkori igényeknek 
megfelelően nem magyar anyanyelvű hallgatóink számára. Ez tükröződik 
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mind a nyelvezetében, mind az összegyűjtött példák nehézségi fokában. 
Azóta nagyot fordult a világ. Vannak - sőt, ma már ők vannak többségben 
- magyar anyanyelvű hallgatóink is. Változott a helyzet abban is, hogy 
ezen hallgatók olyanokkal tesznek egyenrangú felvételi vizsgát, akik min-
den tanulmányukat Magyarországon végezték el. Ezért hallgatóink jelen-
tős, majdnem behozhatatlan hátránnyal vágnak neki a felvételi vizsgáknak. 
Változott továbbá a helyzet abban is, hogy a jelenleg beszerezhető példa-
tárak (tankönyvek) nem elhanyagolható anyagi ráfordításokat igényelnek. 

A megváltozott körülményekhez több módon próbálunk igazodni. 
Egyrészt biztosítjuk hallgatóink számára a magyarországi középfokú 
(fizika) tankönyveket, másrészt kiegészítjük az eddigi jegyzeteket. Ami a 
példatárakat illeti, eddig csupán újakat vettünk. Egyszóval próbáltunk 
gyorsan alkalmazkodni. A tapasztalat szerint azonban egyik sem elégíti ki 
teljes mértékben igényeinket. Ezért vetődött fel, hogy készítsünk saját pél-
datárat a magyar anyanyelvű hallgatóink számára. Az új fizika példatár 
nem a teljesség igényével készül. Nem is készülhet azzal, ugyanis egyrészt 
egy év alatt nem végezhető el négy, esetleg több év anyaga, másrészt vol-
tak (vannak) terjedelmi akadályok is. A példákat az 1970-1996 időszak 
felvételi anyagából válogattuk ki. A válogatás igyekszik lefedni a tipikus 
magyarországi felvételi példákat. Vannak közöttük könnyebbek és nehe-
zebbek is. Tematikailag szerepelnek benne feladatok mechanikából 
(anyagi pont, pontrendszerek, folyadékok, gázok), termodinamikából, op-
tikából (geometriai, fizikai), elektromosságtanból, mágnességtanból és 
atomfizikából. A feladatok nem időrendben következnek egymás után, 
mint a legtöbb hasonló kiadványban, hanem tananyag szerint csoportosí-
tottuk őket. Egy anyagon belül pedig igyekeztünk nehézségi fokozat szerint 
besorolni a példákat. A hallgatók felkészülését könnyítendő minden egyes 
feladat megoldásához adtunk támogatást a feladat nehézségi fokától függő 
mértékben. Van, ahol csak az eredményt, van, ahol megoldási javaslatot 
és eredményt, de van, ahol a teljes megoldást közöltük. Ezen kívül a fel-
adatok és megoldások két különálló részben kaptak helyet abból a célból, 
hogy dolgozatok írásához is fel tudjuk a példatárat használni. 

A munkát a ma már sehol sem nélkülözhető gépi segédeszközzel, 
számítógéppel végeztük el. Ez vonatkozik mind az ábrákra, mind az egész 
jegyzet szerkesztésére is. Bízunk abban, hogy a jegyzet mind tartalmilag, 
mind mennyiségileg (kb. 300 példa) ki fogja elégíteni valós és elképzelt 
igényeinket, és valóban PÉLDATÁR van születendőben! 

P.S. Ne feledkezzünk meg azonban arról, hogy a példatár csak segí-
ti, de nem helyettesíti a lelkes és hozzáértő oktatói munkát! 
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