
A zárás fontos részeként búcsúztatta el a szakcso-
portok vezetôsége Nagy Zsigmondné Margót, akinek
nyugdíjba vonulás elôtt ez volt az utolsó tanári ankét-
ja. Margó több évtizeden át volt az ankét nélkülözhe-
tetlen szervezôje, szereplôje, minden problémánk
megoldója. A Társulat tanári szakcsoportjai nevében
Mester András köszönte meg Margó munkáját. Min-
den fizikatanár nevében kívánunk erôt, egészséget,
boldog, tevékeny nyugdíjas éveket!

A sikeres ankét megszervezésében nyújtott segítsé-
gért köszönettel tartozunk Papp Gábornak, Hévíz
város polgármesterének, Ôri Rózsa kabinetvezetônek;

a hévízi Illyés Gyula Általános Iskola tanárainak, Si-
monné Gál Gyöngyi igazgatónak, Jancsekityné Iván-
csics Márta igazgatóhelyettesnek és Molnárné Köcs
Zsuzsa, Prótár Tímea tanárnôknek; a hévízi Bibó Ist-
ván Gimnáziumból Nagy Boldizsár igazgatónak és
Fraller Csaba fizikatanárnak; a Festetics Kastélyból
Pálinkás Róbert igazgatónak és Kardos Laura köz-
gyûjteményi vezetônek; Mándó Zsuzsannának, a Hé-
vízgyógyfürdô és Szent András Reumakórház orvos-
igazgatójának. Végül köszönettel tartozunk Farkas
Lászlónak, akinek fáradhatatlan szervezômunkája,
helyismerete nélkül nem jöhetett volna létre az ankét.
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AMI MÉG BRUTÁLIS…
A világon két dolog végtelen:
a világegyetem és az emberi hülyeség.
Bár az elsôben nem vagyok biztos.

(Albert Einstein )

Napjainkban sok szó esik az oktatásról és annak leg-
fontosabb feladatairól. Különösen vonatkozik ez a
tudományos ismeretek oktatására, amely az utóbbi
idôben jelentôsen háttérbe szorult. Ilyen esetben csak
azt lehet tenni, amit Winston Churchill annak idején
javasolt: „Egy mûveletlen ember számára igen hasz-
nos idézetgyûjteményeket olvasgatni”.

Lássunk tehát néhány megszívlelendô észrevételt,
kezdve a Bibliával:

„Mert az az Isten akarata, hogy tetteitekkel némít-
sátok el az ostoba emberek tudatlanságát.” (1 Péter
2,15)

„Egyetlen jó létezik csak: a tudás, és egyetlen rossz:
a tudatlanság.” (Szokratész )

„A tudomány gyökerei keserûek, de gyümölcsei
édesek.” (Arisztotelész )

„Nincs szörnyûbb, mint a buzgón cselekvô tudat-
lanság.” (Goethe )

„A tudatlanság vakká tesz. Ó, nyomorult halandó,
nyisd ki a szemed!” (Leonardo da Vinci )

Amint azt már sokan megfogalmazták: „a közokta-
tás alapvetôen az átlagos képességûeket célozza meg,
de a tehetség felfedezése és gondozása valamennyi
oktatási rendszer különös felelôssége” [1]. Ezért külö-
nösen örvendetes a Spektrum TV Brutális Fizika so-
rozata, amelynek sikere nyomán a kémia és biológia
is hasonló figyelmet kapott.

A sorozat sikerének egyik magyarázata lehet:
„Ezernyi módja van a jó fizikához jutásnak. Ebbôl 990
akkor mûködik, ha valaki nekivág és elszántan utána-
jár, kiindulva abból, hogy a fizika csúcsaihoz sem
vezet királyi út.

Akad néhány olyan lehetôség, amelyik nem akarja
közép- vagy felsôfokon megtanítani, hanem néhány
kísérlettel elmagyarázza a minden jelenség mögött
megtalálható fizikai törvényszerûségeket. Ezek egyike
a Spektrum tévé Brutális fizika filmsorozata.” [2].

Az oktatásban és társadalmunk életében azonban
még sok, feltétlenül brutálisnak minôsíthetô jelenség
van, amelyrôl szintén lehetne egy igen tanulságos és
szórakoztató sorozatot készíteni a következô mottó-
val: „Jobb csendben maradni és hagyni, hogy azt gon-
dolják, buták vagyunk, mint megszólalni, és minden
kétséget eloszlatni e felôl.” (Abraham Lincoln )

Kezdjük a fizikával! Egy neves közéleti személy a kö-
vetkezô szenzációs bejelentést tette: „A magánvélemé-
nyem egyébként az, hogy kikapcsolható a gravitáció.”
Ami ebben a kijelentésben figyelemre méltó, az a poli-
tikusokat is jellemzô nagyvonalúság, miszerint minden-
kinek joga van véleményre és a többség véleménye az
igaz! Eszerint a Parlament megszavazhatja, hogy hatá-
lyon kívül helyezi például Newton törvényeit („a gravitá-
ciót”) és alkalmasabb, „korszerûbb” törvényt fogad el!

Ez a szemlélet figyelemreméltóan összecseng egy
hazai filozófus kijelentésével: „A fizikusok »paradig-
mavakságban« szenvednek, még mindig tanítják a
newtoni mechanikát, pedig már az einsteini mechani-
ka érvényes!”

Egy teológus még frappánsabban fogalmazott: „Hei-
senberg óta tudjuk, hogy a tudomány nem képes semmit
biztosan állítani, ezt hívják a határozatlansági elvnek!”

A politikusok sem kímélik a tudományt, a kémiáról
például egyikük igen figyelemreméltóan fejezte ki szi-
lárdan megalapozott véleményét: „Tök boldogan élek
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úgy, hogy nem tudom a savak egymásra hatásának
kémiai képleteit felírni. Viszont biztos, hogy nem ma-
ratom ki a tüdômet a lúg és a sav összeöntésével. Ezt
a kémiai hatást kellene elmagyarázni egy 14 éves kis-
lánynak, és nem a hatsoros kémiaképletet bemagol-
tatni velük.”

Nem marad ki a biológia sem a magasabb rendû
politikai szakértelem megnyilvánulásai közül. Egy ve-
zetô politikus, feltehetôen a korszerû oktatásnak kö-
szönhetôen a balneológiát (gyógyfürdôtan) a bálnákkal
hozza kapcsolatba: „…olyan szakok, amelyekre a ma-
gyar társadalom és annak képviseletében eljáró kor-
mány a köz érdekére való tekintettel nem tart igényt…
ilyen a balneológia… A bálnatenyésztés az egy létezô
tudomány, Új-Zélandon és Ausztráliában van is gazda-
sági relevanciája, de Magyarországon igen kevés. Bál-
natenyésztésben jártas professzorok lehetnek Magyar-
országon is, de nekünk erre igazán nincs szükségünk.
Ne tiltsuk meg, hogy valaki ezt akarja tanulni a saját
pénzét kockáztatva, de ne rendeljük meg.”

A matematika már csak szinte lábjegyzet marad a ne-
mes versengésben: „Négy millió éhezôrôl hallani. Most
olvasom, hogy öt millió túlsúlyos magyar van. Ezek
szerint csak egy millió van elfogadható helyzetben?”

Mit szól ehhez a társadalom? Érdekes módon Bod-
rogi Gyula, a kiváló színmûvész volt az, aki meghök-
kenését a legdrámaibban fejezte ki: „Nem képzeltem,
legmerészebb álmomban sem, hogy a politikusok
között ennyi a buta ember. Hogy ilyen alacsony a
mondanivaló iránti vágy. Hogy a demokrácia ilyen
ezeréves feudális alapokon nyugszik…”

Egy hang a népbôl a következôképpen fogalmaz:
„Köztudott, hogy a politikában sikeres emberek az
esetek elenyészô részében látnak el olyan feladatokat,

amelyekhez akárcsak minimálisan is értenek. …nem
hallgatnak senki szakember fiára, és »józan paraszti
ésszel« próbálnak megoldani komplex feladatokat.
Legfontosabb céljuk a politikai siker, nem pedig az
ország dicsôsége. A legnagyobb probléma, amikor a
józan paraszti ész is csôdöt mond.” [3].

A helyzet remélhetôen alapvetôen meg fog változni
az egyetemek átrendezésével, ha az agráregyeteme-
ken agrárnyelvtant tanítanak, akkor sehol nem fogad-
hatja a gyanútlan szemlélôt a következô kép:

az Állatorvosi Egyetemen pedig „álatoknak” is fognak
humán tárgyakat tanítani!

Bencze Gyula
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ALMÁSI ISTVÁN, 1944–2015

A 2015. szeptember 14-i gyászszertartáson elmondott búcsúbeszéd
szerkesztett változata.

2015. augusztus 29-én a Nyugat-magyarországi Egye-
tem szombathelyi Fizika Tanszékének egyik meghatá-
rozó egyénisége, Almási István eltávozott közülünk.

Nagyatádon született 1944. február 25-én. Általános
iskolába Sárváron járt, a középiskolát Hatvanban vé-
gezte el. A Budapesti Mûszaki Egyetemen kezdte meg
felsôfokú tanulmányait. Mérnök szeretett volna lenni,
mert tudta magáról hogy precíz, és érezte magában az
alkotási vágyat és képességet. Kármán Tódor mond-
ta, hogy a tudósok csak felfedezik a természet törvé-

nyeit, a mérnökök viszont olyat alkotnak, ami addig
nem volt meg a természetben. Nagy szerencséjére a
legendás professzortól, Simonyi Károlytól tanulta a
villamosságtant. Ez egész életére kihatott, hiszen utol-
só munkahelyén, a szombathelyi Berzsenyi Dániel
Tanárképzô Fôiskolán (BDTF) az elektromosságtan
tanára volt, és kutatómunkát is ezen a területen vég-
zett. A tanári elhivatottság azonban erôsebb volt ben-
ne a mérnöki pálya vonzásánál, így azután matemati-
ka-fizika-ábrázológeometria szakos középiskolai ta-
nári oklevelet szerzett 1972-ben az ELTE Természettu-
dományi Karán. Ugyanitt 1984-ben a középiskolai
technikatanári szakot is elvégezte.
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