
13. Miként képzelitek el a tudományos törvények
megszületését a fenti történet elolvasása után?

14. Mai elképzelésünk teljes mértékben megfelel an-
nak, amit annak idején megalkottak, vagy vannak
már újabb elméletek? Nézzetek utána!

15. Hogyan bôvült az ismeretrendszer, mely tények
nyertek azóta magyarázatot?

Írásomban a hipotézisalkotás fontosságát és annak a
fizika tanításában való néhány alkalmazási lehetôsé-
gét mutattam be. Bízom benne, hogy a tanárkollégák
számára sikerült új ötleteket adni tanóráik színesebbé,
érdekesebbé és eredményesebbé tételéhez!
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A MAJDNEM ÖRÖK ÉLET TITKÁNAK TUDÓJA
Kugler Sándorné, 1908–2016

Életútja lezárulásáról értesülve egy nyolc évvel ezelôtt
tôle kapott levelet olvastam újra. Százéves születésnap-
ján más egykori diákjaival lakásán látogattuk meg, et-
tük saját kezûleg sütött pogácsáját, átadtuk vallomá-
saink kötetét, amelyet Kovács László, egykori tanárje-
löltje kezdeményezésére írtunk, és beszélgettünk. Egy-
kori nagykanizsai gimnáziuma és a
tanári karrierje második szakaszának
otthont adó budapesti Radnóti Gim-
názium diákjai elôször találkoztak és
örömmel fedezték fel, hogy tanáruk
ugyanazzal a szelíd ösztönzéssel, sze-
mélyiségük romboló átalakításának
szándékát messze elkerülve fordította
érdeklôdésüket a fizikus, a matemati-
kus vagy a mérnöki hivatás felé.

Györgyi néni a beszélgetés köz-
ben egyszer csak a maga melletti
székhez invitált és nekem szegezte a
kérdést: „Mondd, mit jelent az, hogy
a kvarkoknak színe van?” Nyolc év
után kézbe véve a látogatás után
kapott postai levelet, újra csodálattal
töltött el írójának fizika iránti nem
szûnô kíváncsiságát, minden bántó
szándéktól mentes iróniáját, a népi mesélôket idézô
ízes magyarságát egyszerre bizonyító, mesének álcá-
zott vallomása arról, hogyan is élte meg a 20. század
fizikájának fordulatait. Íme, a gyöngybetûkkel, zsinór-
egyenességû sorokkal íródott levél szövege:

„Kedves András!
Nagyon kellemes meglepetés volt látogatástok (meg-

ismételhetô Anikóval) és köszönöm a könyvben írt el-

ismerô szavaidat. A romantikus, múltba visszatekintô írá-
sod inspirált, hogy én is visszatekintsek kicsit a múltba.

Amikor én 1931-ben diplomáztam, még nem ismer-
ték a neutront. Kezdô tanárként nagy lelkesedéssel ta-
nítottam a Bohr-modellt. Csináltunk egy faliképet (Zo-
bor Ervin csinálta, aki késôbb a rombolók közé állt a

KFKI-ban). Középen volt a vár. Kö-
rülötte a várárok a lándzsás katonák-
kal a vár szabályai szerint. Béke volt
és nyugalom. Aztán jöttek-jöttek a
rombolók. Találtak egy bérgyilkost,
aki hajlandó volt szétlôni a várakat.
Majd a rendbontók behatoltak a vá-
rakba, kikutatták lakóikat, kinek mi
volt a feladata. Leltárt is készítettek,
mindenkinek nevet adva. De nem
elégedtek meg a rombolással, a vár-
lakókat arra kényszerítették, hogy
egymást lövöldözzék, mint a Don-
kanyarban a katonák. Folyt a harc
szakadatlan. És a magukat tudósok-
nak nevezô rombolók sötét kamrák-
ban gyönyörködtek a harcban. Vol-
tak élelmesek, akik elfutottak, a leg-
több rabszolga maradt. Mikor már

szilánkokká lôtték egymást, a rombolók furcsa nevet
adtak ezeknek a szilánkoknak és nagy leltárt készítet-
tek róluk. Szomorúan néztem egy ilyen leltárt – hol
vannak a régi szép idôk?

Feltûnt a leltárban egy név: Kvark. Három is volt
belôlük, de mindegyiknek volt ikertestvére is. Elgon-
dolkodtam, vajon ezeket az embriókat is szét fogják
lôdözni ezek a rombolók?
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Így visszajutottam a jelenbe. Nagy öröm nekem,
hogy a hajdani kisdiákból AKADÉMIKUS lett!

Tennivalód biztosan akad bôven. Sok sikert a to-
vábbiakhoz.

Köszönettel mindezért, üdvözöl
2008. aug. 5. Györgyi néni”

Drága Györgyi néni!
Tennivalónk valóban sok van. Igaz, a szökevény

neutrínókat elkapták, hiába váltogatták ruhájukat.
Bizonyára Györgyi néni is meghökkent a sikeres ül-
dözôk kitüntetésén, bár egyelôre értetlenül állunk a
szökevények trükkös ruhaváltogatásainak rejtélye
elôtt. Az elektronok és protonok növekvô energiájú
ütközéseibôl szétrobbanó szilánkok továbbhasítása
egyelôre nincs napirenden, ám számítógépeinkben az
elemi kölcsönhatások matematikai törvényeit egyre
nagyobb sikerrel alkalmazzuk a (rabszolga) kvarkok-
ra a proton és a neutron tulajdonságait hûen vissza-
adó kép megszerkesztésére. Talán csak néhány évti-
zed és eljutunk annak a harmóniát sugárzó stabil
atomi szerkezetnek az alaptörvényekbôl kiinduló fel-
építéséig, amelyre Györgyi néni sok kiváló kortársá-
val (például a szintén 1908-ban született Teller Edé-
vel ) egy idôben csodálkozhatott rá. Naivan bár, de
hajlamos voltam elhinni, hogy Györgyi néni a hosszú
élet titkának ismerôjeként mindennek örökkön kíván-
csi tanúja lesz. De minden emberi történetnek van a
természettôl szabott vége.

Kugler Sándorné a múlt század középsô harma-
dának jelentôs tanárszemélyisége volt. Másképp ha-
tott, mint legendás kollégái, Vermes Miklós vagy
Kunfalvi Rezsô. Legérdeklôdôbb tanítványait, önbi-
zalmukat erôsítve, arra bátorította, hogy kitartóan
dolgozzanak a KöMaL fizika rovatának feladatain,
küldte ôket az Ifjúsági Fizikai Kör elôadásaira a Sza-
badság téri MTESz székházba, örömmel fogadta ered-
ményességüket a tanulmányi versenyeken. Mégis,
fizikatanári hatásának igazi terepe a fizikai jelensé-
gek érdekességének, e tudományág vonzó arculatá-
nak mindenkire pozitív hatást gyakorló közvetítése
volt. Harmonikus személyisége minden diákjára rásu-
gározta a fizika harmóniáját is. Válhattunk fizikussá,
matematikussá, vegyésszé, külkereskedôvé vagy ép-
pen újságíróvá, e sugárzást mindnyájan magunkba
fogadtuk és tudatosan vagy tudatunk alatti ösztönnel
továbbadjuk.

Epszilonnyi lépés a hosszútól az örök élet felé…
Patkós András

BÚCSÚ KUGLER SÁNDORNÉ TANÁRNÔTÔL

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy kétszer
is tanítványa lehettem Györgyi néninek.

Nagykanizsán a Landler (ma Batthyány Lajos) Gim-
náziumban negyedikes koromban volt a fizikatanárom,
majd Budapesten ötödéves mat-fizes hallgatóként a
szakvezetôm a Radnóti Miklós Gyakorlóiskolában. Ta-
nári munkájának alapját a szigorúság, a rendszeres szá-
monkérés és értékelés képezte. A jelenségértelmezésen
túl a demonstrációs és a tanulói kísérletezésre, valamint
a feladatmegoldásra helyezte a hangsúlyt. Megértô és
emberséges volt. Tiszteltük és szerettük.

Tanárkorunkban is figyelemmel kísérte munkán-
kat. Eszközépítésre, cikkírásra biztatott, és mindig
ôszinte elismeréssel nyugtázta eredményeinket.

Tanár-tanítványaimmal közösen azt szoktuk mon-
dani, hogy tanári családfánkat mi Jedlik Ányosig
vissza tudjuk vezetni. Jedlik az egyetemen nyolc
évig együtt dolgozott Eötvös Loránddal, aki az ô
hatására vált elmélyült, komoly tudóssá. Mikola Sán-
dor Eötvös tanítványa, majd munkatársa is volt.
Györgyi néninek egyetemista korában Mikola Sán-
dor tanította két féléven át a fizika-szakmódszertant.
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Kugler tanárnô nyugdíjba vonulásakor, 1974-ben
az Eötvös Loránd Fizikai Társulattól megkapta a Mi-
kola Sándor díjat, majd 1998-ban az Eötvös-plakettet.
2008-ban, 100. születésnapját követôen, a Fasori Gim-
názium legendás matematikatanáráról elnevezett Rátz
Tanár Úr Életmûdíjat vehette át a Magyar Tudomá-
nyos Akadémián.

A nagykanizsai temetôben Györgyi néni sírjának
közvetlen közelében nyugszik két kiváló magyartanár
kollégája, karnyújtásnyira van tôle Mikola Sándor sírja.
Származásuk is összeköti ôket. Mindketten a vendvidé-
ken születtek. Mikola Péterhegyen (ma Gornji Petrov-
ci), Kovács Györgyi pedig Bántornyán (ma Turnišče).

Ezernél több diák és közel száz budapesti tanárje-
lölt búcsúzik most fájó szívvel szeretett Tanárnôjétôl,
Kugler Györgyi nénitôl.

Kovács László

KITÜNTETÉSEK MÁRCIUS 15. ALKALMÁBóL

Széchenyi-díjat kapott Tél Tamás, a fizikai tudomány
doktora, az ELTE TTK Elméleti Fizikai Tanszéke egye-
temi tanára, az MTA–ELTE Elméleti Fizikai Kutatócso-
portja vezetôje a nem-egyensúlyi statisztikus fizika terü-
letén elért, a káoszelmélet és a környezeti áramlások
kutatásával, illetve gyakorlati alkalmazásával kapcsola-
tos eredményei, valamint a hazai fizikatanár-képzést
megújító, iskolateremtô oktatómunkája és aktív tudo-
mányos közéleti tevékenysége elismeréseként.

A Magyar Érdemrend lovagkereszt (polgári tagozat)
kitüntetést kapta Nagy Gyula, a Szent István Egyetem
Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Építômérnöki Inté-
zetének fôiskolai tanára, a Középiskolai Matematikai
és Fizikai Lapok volt fôszerkesztôje.

A Magyar Arany Érdemkereszt (polgári tagozat) ki-
tüntetésben részesült Oláh Anna fizikus, Bolyai-kuta-
tó, nyugalmazott tanár.

Szívbôl gratulálunk a kitüntetteknek.

A TÁRSULATI ÉLET HÍREI

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2016. évi Küldöttközgyûlése
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2016. május 14-én,
szombaton 10:00 órai kezdettel tartja Küldöttközgyû-
lését az ELTE Fizikai épületének (Bp., XI. Pázmány Pé-
ter sétány 1/A) 083. elôadótermében (Eötvös-terem).

A Küldöttközgyûlés nyilvános, azon bárki részt ve-
het. A vitákban a Társulat tagjai részt vehetnek, fel-
szólalhatnak, de a szavazásban csak a területi és szak-
csoportok által megválasztott, küldöttigazolvánnyal
rendelkezô küldöttek vehetnek részt. A küldöttek
igazolványukat a regisztrációnál mutassák be!

Ha a Küldöttközgyûlés a meghirdetett idôpontban
nem lenne határozatképes, akkor 10:30-ra ismét ösz-
szehívjuk, és a Küldöttközgyûlés a napirend elôtti szak-
mai elôadás után kezdi meg munkáját. Az ily módon is-
mételten összehívott Küldöttközgyûlés határozatképes,
tekintet nélkül a megjelent küldöttek létszámára.

A Küldöttközgyûlés hagyományosan napirend elôt-
ti szakmai elôadással kezdôdik 10:00 órakor. Trócsá-

nyi Zoltán professzor (Debreceni Egyetem) Neutrínó-
oszcilláció címmel tart elôadást.

Az ELFT Elnöksége a következô napirendi ponto-
kat javasolja a Küldöttközgyûlésnek:

1. A levezetô elnök megnyitója; 2. a Szavazatszámláló
Bizottság felkérése; 3. fôtitkári beszámoló; 3.1 a Társulat
2015. évi közhasznúsági jelentése, 3.2 a Társulat 2016.
évi költségvetése; 4. a Felügyelô Bizottság jelentése; 5.
az Elnökség javaslata az Alapszabály módosítására; 6. az
Elnökség javaslata a Közgyûlés által odaítélhetô Társula-
ti Díjakra; 7. vita a 3–6. és nyílt szavazás a 3–5. napirendi
pontokról pontonként; 8. javaslat a Jelölôbizottság sze-
mélyi összetételére; 9. vita a jelölésekrôl, helyszíni jelö-
lés, nyílt szavazás a szavazólapra kerülô jelöltekrôl; 10.
szünet és titkos szavazás a Jelölôbizottságba jelöltekrôl
és a Közgyûlés által odaítélhetô Társulati Díjakról; 11. a
Társulat díjainak kiosztása; 12. a szavazás eredményé-
nek kihirdetése; 13. zárszó.
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