
elektródákra kapcsolt feszültség (6. ábra ). A 210Pb-
forrás által kibocsátott sugárzások kinetikus energiáját
ismerve egyértelmû, hogy csak akkor várunk eltérü-
lést, ha a nagyenergiás részecskék kinetikus energiája
már párszáz elektronvolt nagyságúra csökken.

Az egyes részecsketípusok elsõsorban vastagságuk
és alakjuk szerint különböztethetõk meg. Megfigyel-
hetõ, hogy adott irányú elektromos tér jelenlétében az
azonos vastagságú részecskepályák merre térülnek el.
A kísérletben kiválóan látszódott, hogy a vastagabb és
kiszélesedõ végû pályát létrahozó α-részecskék a po-
zitív elektródát megközelítve visszakanyarodnak a
negatív elektróda felé, miközben elveszítik kinetikus
energiájukat. Ellentétes irányú elektromos térrel adott
részecskére az ábrának megfelelõen ellenkezõ irányú
eltérülést tapasztaltam. Az elektromos tér megszünte-
tésével az addig tapasztalt eltérülés teljesen megszûnt.
Kijelenthetõ tehát, hogy a diffúziós ködkamrában jól
demonstrálható a radioaktív bomlásból származó ré-
szecskék elektromos térrel való eltérítése és így elekt-
romos töltésének elõjele.

Jövõbeli tervek

A cikk elején már említettük, hogy a diffúziós köd-
kamrát a vízirakétával és egy sor másik eszközzel
együtt az érdeklõdõk számára már számtalanszor be-
mutattuk a különféle egyetemi, kari, illetve tudományt

népszerûsítõ eseményeken. Ezt a jövõben is hason-
lóan tervezzük, így akinek felkeltette az érdeklõdését
ez az eszköz, és szeretne közelebbrõl is megismer-
kedni vele, a legjobb helyen jár az imént említett ren-
dezvényeken.

Továbbá, ha valaki a ködkamra megépítésére vál-
lalkozik, és elakadna, akkor felmerült kérdéseire a
santa.botond.cwzb3f@gmail.com e-mail-címen szíve-
sen válaszolunk.
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A KALOCSAI ÉRSEKI FÕGIMNÁZIUM
RÖNTGENLABORATÓRIUMA ÉS ELSÕ VILÁGHÁBORÚS
SZEREPVÁLLALÁSA

Szabó Róbert
ELTE TTK V. éves hallgató

Középiskolai fizikatanárként munkánk jelentõs részét
a fizikaszertárban vagy fizikalaboratóriumban töltjük
a tanórai kísérletekre való felkészülés céljából. Eköz-
ben lépten-nyomon olyan, esetenként nagyon régóta
nem használt eszközökbe, berendezésekbe botlunk,
amelyeket nemhogy használni nem tudunk, de ren-
deltetésük céljával sem vagyunk tisztában.

A szertár 20., sõt 19. századi felszerelésének megis-
merése azonban két ok miatt is fontos. Egyrészt ren-
delkezésre állhat olyan eszköz, amely napjaink egy-
egy új, drágán beszerezhetõ darabját is pótolhatja;
másrészt alkalmazásukkal testközelben tudunk be-
szélni azokról a témákról, amelyek jelenünkben más,
önálló tudományág (például orvostudomány) részeivé
váltak, így az iskolában már demonstrációs célokból
sem tanítjuk õket.

Ilyen kutatás tárgyát képezheti egy 20. század elsõ
évtizedeibõl származó röntgenlaboratórium, amely-
nek elsõ tömeges alkalmazása az elsõ világháborúban
(Nagy Háború) történt.

Célok, motivációk

Az elsõ világháború befejezésének (1918) századik
évfordulója apropóján szükséges lehet nem csupán a
had- és társadalom-, hanem a kapcsolódó tudomány-
történeti témák feltárása is. Ennek egyik lehetõségét
nyújtja, ha egy középiskola háborús áldozatvállalását és
fizikaszertárának ebben jelentkezõ szerepét vizsgáljuk
meg. Ez adja írásom legfõbb motivációját amellett,
hogy volt középiskolám, a Kalocsai Szent István Gim-
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názium történetének feldolgozására esett a választá-

1. ábra. A Fõgimnázium 1906-ban átadott új épületének korszerû fizika-elõadója és a benne található villamos kapcsolótábla [3].

som. Kutatásom ezáltal nemcsak hiánypótló, de koráb-
bi tanulmányaimhoz is szorosan kapcsolódik.

Ezen írásom célja, hogy megvizsgáljam az iskola
fizikaszertárának elsõ világháborúban kifejtett tevé-
kenységét, jelentõségét. Elsõ lépésként górcsõ alá
veszem a gimnázium egykori szertárában található
röntgenfelszerelést, majd elemzem annak legfonto-
sabb részeit. Arra törekszem, hogy a több mint száz
éves eszközök és mûszerek mûködését a korabeli
szakirodalom1 alapján magyarázzam meg. Munkám-

1 Cikkem alapvetõ szakirodalma Zemplén Gyõzõ: Az elektromosság
és gyakorlati alkalmazásai címû könyv második kiadása (1927).
Ugyanis, annak ellenére, hogy a szerzõ az elsõ világháború olasz
frontján életét vesztette (1916), Zemplén nagysikerû mûvét Pogány
Béla és Selmeci Pöschl Imre, nyugalmazott egyetemi tanárok késõbb
átdolgozták, így került sor a második kiadásra 1927-ben.

ban ezen kívül még helytörténeti forrásokat – ame-
lyek szétszórtan tartalmaznak hosszabb-rövidebb írá-
sokat az iskolai röntgenlaboratórium felépítésérõl és
a Nagy Háborúban betöltött, elismerésre méltó szere-
pérõl – is felhasználok.

A Fõgimnázium röntgenlaboratóriuma

Köszönetemet fejezem ki Horváth Gábornak témavezetõi és lektori
tevékenységéért. Ugyancsak köszönet illeti a Kalocsai Szent István
Gimnázium könyvtáros tanárát, Torgyik Tamást, akitõl sok forrás-
anyagot, illetve támogatást kaptam iskolatörténeti kutatásaimhoz.
Hálás vagyok emellett Tél Tamásnak a témával kapcsolatos mód-
szertani ötleteiért.

Szabó Róbert az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem ötödéves fizika-történelem tanár-
szakos hallgatója. Középiskoláját a Kalo-
csai Szent István Gimnáziumban végezte.
Egyetemistaként fõként olyan témákban
kutat, amelyekkel a fizika és történelem
összekapcsolására törekszik, az elkészített
tananyagokkal pedig a tanárok munkáját
segíti. Tavalyi kutatásában a régi középis-
kolájában zajló fizika tanításának történeté-
vel foglalkozott, különös tekintettel az in-
tézmény röntgenlaboratóriumára.

A Kalocsai Érseki Fõgimnázium a 20. század kezdeté-
re, modern felszereltsége és a jezsuita rend, valamint
a katolikus egyház támogatása révén országos hírnév-

vel rendelkezett. Tanulói ugyanis nemcsak Kalocsáról
és Pest-Pilis-Solt-Kiskun megyébõl, hanem a Magyar
Királyság számos távoli városából (Pozsony, Brassó
stb.) is érkeztek.

Annak ellenére, hogy a gimnázium elõtérbe he-
lyezte a klasszikus mûveltség és nyelvek tanítását,
teret nyitott a természettudományok magas fokú mû-
velésének is; ásvány-, állat- és növénytára, valamint
fizikaszertára egyedülálló volt. Errõl számos ékes
példa is tanúskodik, például az, hogy 1906-ra, tíz
évvel Wilhelm Conrad Röntgen német fizikus felfe-
dezése (1895) után, az iskola egy teljesen önálló
röntgenlaboratóriumot volt képes felszerelni. A mo-
dern berendezések (Wehnelt-féle elektrolitikus szag-
gató, röntgenlámpák stb.) ugyanis olyan szintû elõre-
lépést jelentettek, ami az iskola „korral haladni tudá-
sát mutatták” [1].

Ez idõ tájt a Fõgimnáziumban még nem sejthették,
hogy az eredetileg demonstrációs célokra szánt rönt-
genlaboratórium késõbb rendkívül hasznos lesz az
elsõ világháborúban. A háború kitörése (1914. július
28.) azonban azt eredményezte, hogy a fizikaszertár
az iskolában mûködõ hadikórház kezelõorvosainak
laboratóriuma lett [1].

A következõkben e röntgenlaboratórium részeit és
azok mûködési elvét mutatom be.

A röntgenlaboratórium felépítése

A laboratórium elsõ eleme a villamos kapcsolótábla
(1. ábra ), ami az áram forrásaként szolgált. Mivel a
kapcsolótáblába a városi középponti telep áramát ve-
zették be, így célja annak szabályozása és elosztása
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volt. A kapcsolótábla – ami egy falra helyezett már-

2. ábra. A Wehnelt-féle elektrolitikus áramszaggató felépítése.

H SO -oldat2 4

porceláncsõ

ólom

platina

3. ábra. Az elektrolitikus szaggató mûködtetéséhez alkalmazott
Ruhmkorff-féle szikrainduktor (oldalnézeti képe), amellyel a Fõ-
gimnázium is rendelkezett [5].

ványlap – felületén helyezkedtek el a kapcsolók, az
áram- és feszültségmérõk, illetve a különféle biztosí-
tó berendezések. Az elektromos vezetékeket, vala-
mint a feszültség szabályozására alkalmas ellenállá-
sokat azonban elrejtette a tábla, amit két fontos té-
nyezõ is indokolt. Az elrejtés egyrészt esztétikai
okokból volt szükséges, másrészt azért, hogy a tanu-
lók ne férhessenek hozzá a vezetékekhez, ezáltal
kerülve el az esetleges sérülést [2].

Ezután, a kapcsolótábla által szolgáltatott áram2

2 A váltakozó áramú generátor mûködésének alapelve, hogy
homogén mágneses térben egy zárt drótkeretet (lapos tekercset)
forgatunk, minek következtében abban váltakozó áram keletkezik.
A váltakozó áramú gépek jelentõségét viszont csak a 19. század
végén ismerték fel, így a már korábban is mûködõ kalocsai városi
villamostelep még egyenáramú generátorokkal dolgozott, 220 V-os
egyenáramot szolgáltatva az iskolának. Az egyenáramot ugyanak-
kor úgy állították elõ, hogy a váltakozó áramú gép áramát áramfor-
dító (kommutátor) segítségével „egyenirányították” [4].

elõbb a Wehnelt-féle elektrolitikus áramszaggatóba
(2. ábra ), majd az általa mûködtetett Ruhmkorff-féle
szikrainduktorba jutott.

A Wehnelt-féle elektrolitikus áramszaggató egy
olyan elektrolitos cella, amelynek üveghengerben
lévõ folyadékját körülbelül 30%-os kénsav (H2SO4)
alkotta. Az elektrolitikus cellába egy vastag porcelán-
csõ nyúlt be, amelynek egyik elektródja egy vasta-
gabb ólomrúd, másik elektródja pedig egy apró plati-
nacsúcs volt [2]. Mûködésének lényege, hogy az apró
platinaelektród környezetében, az áram hõhatása
következtében a folyadék elpárolgott, s gõzbuborék
képzõdött. E gõzbuborék hirtelen megszakította az
áramot, megszûnésével (felszállásával) az áram azon-
ban újra megindult, hiszen a drót ismét érintkezni
tudott a kénsavval. Mivel a buborékképzõdés igen
sûrûn, másodpercenként akár több százszor is bekö-
vetkezett, a megszakítások száma rendkívül nagy
volt [2, 4].

A felszerelés következõ elemét a Ruhmkorff-féle
szikrainduktor (3. ábra ) képezte, amely a transzfor-
mátor elve alapján mûködött. Az induktor lényegében
két, lágyvasmagra csévélt tekercsbõl állt, amelybõl a
belsõ (primer) tekercsben az áramot a Wehnelt-féle
szaggatóval rendkívül gyorsan zárták és nyitották. E
váltakozó áram hatására változó mágneses fluxus jött
létre a primer tekercsben, ami feszültséget indukált a
külsõ (szekunder) tekercsben. A primer tekercs vi-
szonylag alacsony, a szekunder tekercs pedig magas
menetszámmal rendelkezett [4], így a külsõ tekercs-
ben könnyedén lehetett rendkívül nagy, akár 10–100
kV-os váltófeszültséget elõállítani.

Az elrendezés egyik utolsó elemének tekinthetõ az
ion-lámpa (röntgenlámpa ), amelybõl a gimnázium
négy darabbal is rendelkezett. A 150 mm gömbátmé-
rõjû, Wehnelt-szaggatóhoz és Ruhmkorff-féle szikra-
induktorhoz ajánlott iskolai röntgencsövet három csõ-
nyúlvánnyal látták el: az egyik nyúlványba a katódot
(negatív töltésû elektróda) forrasztották, ennek végét
gömbsüveg alakú alumíniumlemez alkotta; a másik az

anód (pozitív töltésû elektróda) volt, amit egy egysze-
rû alumíniumrudacska helyettesített. A harmadik
elektród a platinából készült antikatód, a röntgensu-
garak forrása volt. Az anódot és antikatódot kívülrõl
elektromosan vezetõ drót kötötte össze, így e két
elektród azonos potenciálon volt [2].

Végül, mivel az ion-lámpa közvetlen kapcsolódik
a röntgenképek elkészítéséhez, a felszerelés elemei
között említhetõ még meg a röntgenernyõ. Ha a rönt-
genezni kívánt tárgyat a röntgencsõ és egy röntgen-
sugárzásra érzékeny, például bárium-platina-cianid-
dal bevont fekete papírlap (ernyõ) közé tesszük,
akkor a tárgy képét nyerjük, mégpedig úgy, hogy a
röntgensugár egy része elnyelõdik a tárgyban, és ek-
kor a fluoreszkáló anyaggal bevont ernyõn csak a
tárgyon áthatolt sugarak rajzolnak képet. Ezt elnye-
lésképnek nevezzük. (Fluoreszkáló anyagnak olyat
érdemes választani, amelynek hullámhosszára sze-
münk viszonylag érzékeny. A sugárzás hatására vilá-
goszöldben világító bárium-platina-cianid erre kivá-
lóan alkalmas [6].)

A röntgenképek minõsége függ az átvilágítandó
anyag szerkezetétõl. Ennek megismeréséhez a sugár-
zás keletkezésének körülményeit is szükséges átte-
kintenünk.
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4. ábra. A röntgensugárzás keletkezésének folyamata: a katódból
kilépõ elektronok az antikatódba ütköznek, ami a röntgensugarak
kiindulópontja lesz, a [8] alapján.

anód

antikatód

katód

katódsugarak

röntgensugarak

A röntgensugárzás keletkezése

A katódból3 kiinduló elektronok mozgási energiájukra

3 Abból a célból, hogy mindig a katód legyen az elektronok forrá-
sa, a lámpán két irányban is áthaladni képes áramot a csõ „egyen-
irányította”. Ennek köszönhetõen a Wehnelt-féle elektrolikus szag-
gató alkalmazásával elõállított, szaggatott (nem színuszos) szekun-
der feszültség egyenfeszültségként jelent meg az ion-lámpán [4].

akkor tesznek szert, amikor a katódból kilépve a ka-
tód és az anód közötti Ugy gyorsítófeszültség hatására
felgyorsulnak, az me tömegû és v sebességû elektro-
non az elektromos mezõ ugyanis eUgy munkát végez:

Röntgensugárzás akkor keletkezik, ha ezen elektro-

(1)1
2

me v 2 = e Ugy .

nok a ferdén elhelyezett antikatódba ütköznek és
lefékezõdnek (fékezési sugárzás) [7]. Ez lesz a rönt-
gensugarak kiindulópontja, amelybõl a kilépõ rönt-
gensugárzás maximális intenzitása a töltés gyorsulásá-
nak irányára merõlegesen, hengerszimmetrikusan
történik (4. ábra ) [9].

Az elektronok mozgási energiája tehát az antikató-
don alakul át a röntgensugárzás ε elektromágneses
energiájává:

A fékezõdõ elektronok az elektromos mezõnek azon-

(2)e Ugy = ε .

ban csak adagokban (kvantumokban) képesek átadni
ezt az energiát [7]. Ennek oka az, hogy az elektronok,
miközben az antikatód anyagának atomjaival ütköz-
nek, lelassulnak. Az ütközések során egyrészt meglö-
kik az atomokat, aminek hatására az anyag felmelege-
dik, másrészt egy röntgenfoton is keletkezhet a folya-
matban [9]. Az ütközések statisztikus folyamatok,
ezért az energiaveszteség egy-egy ütközésben külön-

bözõ mértékû lehet. (Igen kis valószínûséggel olyan
eset is elõfordulhat, hogy az elektron energiája teljes
egészében egyetlen foton létrehozására fordítódik.)
Ennek megfelelõen, különbözõ frekvenciájú (hullám-
hosszú) fotonok keletkeznek, vagyis folytonos rönt-
genszínkép alakul ki. Ekkor, létezik egy maximális
Łfhatár fotonenergia, ami felvilágosítást ad az f frekven-
cia lehetséges értékérõl az

összefüggés szerint [8]. Ugyanakkor az f frekvencia a

(3)e Ugy = Łfhatár

értelmében megadja a röntgenfoton hullámhosszát,

(4)λ = c
fhatár

egyúttal meghatározza a röntgensugarak keménysé-
gét (áthatolóképességét) is, ugyanis a röntgensugarak
áthatolóképessége a frekvencia növekedtével együtt
(nem arányosan) nõ. Az Ugy gyorsítófeszültséggel ará-
nyosan növekszik a frekvenciamaximum értéke, tehát
magasabb gyorsítófeszültséggel nagyobb áthatolóké-
pességû, kemény sugarak állíthatók elõ (az alacso-
nyabb energiájú, lágy sugarak áthatolóképessége ter-
mészetesen kisebb).

A képkészítés folyamatát a sugarak keménységén
kívül anyagminõségi tényezõk is jelentõsen befolyá-
solják, így a következõkben arról ejtünk néhány szót.

A röntgenkép készítése anyagminõségi
szempontból

A röntgenlámpák fala általában üvegbõl készült, a
röntgenkép készítésekor ismerni kellett a lámpa pon-
tos típusát, anyagszerkezetét is. A röntgenfény ab-
szorpciója (elnyelõdése) ugyanis az abszorbeáló ato-
mok Z rendszámának negyedik hatványával nõ, vagy-
is annál hatékonyabb volt a lámpa mûködése, minél
alacsonyabb rendszámú elemekbõl állt az üveg. Ezért
diagnosztikai célokra – a normál üveghez használt Na
(Z = 11), Ca (Z = 20), Si (Z = 14) helyett – inkább lí-
tiumüveget alkalmaztak, ahol az alkotó elemeket a Li
(Z = 3), Be (Z = 4) és B (Z = 5) adta. (Utóbbiak a su-
gárzás mindössze 10–15%-át nyelték el, míg a normál
üveg a sugárzás akár 60%-át is.)

Az elõzõbõl az is következik, hogy minél nagyobb
egy elem rendszáma vagy sûrûsége, annál hatéko-
nyabban nyeli el a röntgensugárzást. Ezért a különbö-
zõ vastagságú és sûrûségû szervekbõl, szövetekbõl
álló emberi testet állítva röntgensugárzás útjába, a
keletkezõ röntgenképen az egyes testrészek kiválóan
felismerhetõk lesznek (5. ábra ).

Az emberi testrõl készült képen a csontok jól meg-
különböztethetõk, hiszen anyaguk – CaCO3,
Ca3(PO4)2 – egyik fõ alkotórésze a Ca (Z = 20), amely
a lágy szöveteket alkotó többi elemhez – H (Z = 1), C
(Z = 6), N (Z = 7), O (Z = 8) – képest viszonylag ma-
gas rendszámú. Ehhez hasonlóan, a csonttól könnyen
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elválasztható az elsõ világháborúban használt, ólom-

5. ábra. Az emberi testet alkotó szövetek és csontok jól elválasztha-
tók az õket alkotó elemek Z rendszámának különbözõsége miatt.

röntgensugárzás

Z ~ 1

Z >> 1

cso
n

t
szö

vet

6. ábra. Felvétel egy, az iskolában röntgenezett katona bordáiról,
amelyek között egy hegyes orosz lövedék látható [10].

7. ábra. A Fõgimnázium röntgenlámpájával analóg – korabeli – se-
matikus rajz az anód (A), a vízzel hûthetõ (H) antikatód és a katód
(K) jelölésével [11].

tartalmú (Z = 82) lövedék (6. ábra ) is.
Az ion-lámpák antikatódja szintén anyagszerkezeti

megfontolásokból készült platinából (Z = 78) [2]. A csõ
adott elrendezése miatt az antikatód nagy rendszámú
és vastag platinaanyaga ugyanis egyrészt elnyelte a
hengerszimmetrikusan kibocsátott sugárzás felé irányu-
ló részét, és emiatt a kilépõ sugárzás többé-kevésbé
oldalra „irányított”, aszimmetrikus lett. Másrészt, a
magas rendszámú platina jobban fékezte a becsapódó
elektronokat, mint egy kisebb rendszámú fém, és így a
röntgensugárzás kibocsátásának hatásfoka megnõtt. Az
elnyelt energia miatt arra is szükség volt, hogy az anti-
katódot vízzel hûtsék (7. ábra ), hiszen a lefékezõdõ
elektronok energiájának csak csekély hányada alakult
át röntgensugárzássá, a nagyobb rész maradékhõ for-
májában melegítette az antikatódot [9].

Ugyancsak a röntgensugárzás elnyelõdésének tulaj-
donságával magyarázható, hogy diagnosztikai célokra
olyan lámpát érdemes használni, amelynek spektrumát
lágy és közepes keménységû sugarak alkotják. Ebben
az energiatartományban ugyanis a különbözõ anyagok
elnyelése nagyobb mértékben tér el egymástól, jelen-
tõsen javítva a röntgenképek kontrasztját-minõségét [2].
A nagy áthatolóképességû sugárzás kevésbé hat köl-
csön az anyaggal, következésképp az elnyelési árnyé-
kok is nagyon halványak; a kép túl „világos” és kont-
rasztszegény lesz. Ezzel szemben a kis áthatolóképes-
ségû lágy röntgensugarak nem hatolnak át a testen; a
kép újfent infromációszegény, „fekete” lesz.

A létrehozott képek élességét, azaz felbontását
ezen túl egy másik tényezõ is befolyásolja. A keletke-
zõ elnyelési kép felbontása annál jobb, minél kisebb
kiterjedésû (akár pontszerû) az õt létrehozó fényfor-
rás. Az alumíniumból készült katód formája ezért ho-
morú, hiszen így a felületérõl merõlegesen elrepülõ
elektronnyaláb koncentráltan esett az antikatódra [9].

Következtetések

A Kalocsai Érseki Fõgimnázium röntgenlaboratóriu-
mának megismerésével lehetõségünk nyílt egy olyan,
napjainkban már nem használt demonstrációs beren-
dezés felkutatására, amely mára elveszítette régi jelen-

tõségét. Ugyanakkor, a szükséges eszközök beszerzé-
sével lehetõvé válna, hogy írásom alapján a laborató-
riumot újra megépítsük, sõt oktatási célra használjuk.

Ehhez, mint láttuk, egyrészt a röntgenlámpa alkal-
mazásának elengedhetetlen feltétele a Wehnelt-féle
elektrolitikus szaggató, valamint az általa mûködtetett
Rumhkorff-féle szikrainduktor. Másrészt, a lámpák
felépítését, anyagszerkezeti tulajdonságait megismer-
ve megértettük, hogy a röntgensugárzás diagnosztikai
alkalmazása azon a felismerésen alapul, hogy az em-
beri test szövetei különbözõ mértékben nyelik el a
sugárzást. Ezáltal, megállapítható, hogy az elnyelõ-,
illetve áthatolóképességben való tudományos jártas-
ság alapvetõen járult hozzá a laboratórium sikeres, el-
sõ világháborús alkalmazásához.

A fizikaszertár sebesültek gyógyítására, ápolására
alkalmazott röntgenlaboratóriuma akár több száz ka-
tona életét is megmenthette. Ezáltal kijelenthetõ, hogy
a gimnázium fizikatanára, Roznovszky János és a ka-
locsai Vöröskereszt kórházának fõorvosa, Schönwald
József kiemelkedõ szolgálatot tett a haza javára, hi-
szen a röntgenezett katonák száma már az elsõ há-
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borús tanévben (1914–1915) elérte a 350 fõt [12]. Fi-
gyelembe véve, hogy az eszközök eredetileg csak ok-
tatási, demonstrációs céllal készültek, ez mindenkép-
pen nagy eredménynek tekinthetõ.

A gimnázium fizikaszertára rendkívül modern és
felszerelt volta könnyen kielégítette tehát a Nagy Há-
ború támasztotta igényeket. Az sem okozott számára
különösebb problémát, hogy épületében hadikórhá-
zat kellett berendezni.

Kitekintés

Írásommal példát kívántam mutatni arra is, hogy mi-
ként lehet a fizikát és történelmet interdiszciplináris
tudománnyá gyúrni. Hiszen e téma feldolgozásával
lehetõvé vált, hogy a röntgenlaboratórium mûködését
és a röntgenfelvételek készítésének elvét történelmi
köntösben ismerjük meg, s ezt felhasználva tanítsuk
meg a középiskolában. További elõny, hogy tudo-
mánytörténettel kapcsolatos kutatási témák kidolgo-
zásával a természettudományok felé kevésbé orientá-
lódó diákok figyelmét is leköthetjük, és hasonlóan
izgalmas témák felkutatására sarkallhatjuk õket.
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MIÉRT ÉS HOGYAN LETTEM FIZIKATANÁR?
Papp Katalinnal a szegedi Magyar Science on Stage Fesztiválon
Radnóti Katalin beszélgetett

Egyetemistaként olyan szerencsés voltam, hogy a
kémia-fizika szakos évfolyamunknak az elméleti fizi-
kát Marx György tanította. Õ fontosnak tartotta, hogy
minél szélesebb körû ismereteink legyenek a hazai
egyetemi életrõl, ezért kétszer is kirándulást szerve-
zett számunkra. Egyik alkalommal Debrecenbe, 1980-
ban pedig Szegedre. Ekkor ismerkedtem meg Papp
Katalinnal, amely egész pályafutásom meghatározó
élményévé vált.

Ezekben az években – az akkori 1978-as tanterv
alapján – kezdték el bevezetni a hosszú, több éves
fejlesztõmunka eredményeként létrejött, napjaink
fizikaoktatásában is alapvetõ jelentõségû tankönyve-
ket. Papp Kati, ahogy Õt sokan ma is hívják, mint
fiatal szakmódszertannal foglalkozó egyetemi oktató,
e szemléletben való fizikatanítási lehetõségeket kutat-
ta és tanította hallgatói számára. Fontos volt számára,
hogy az akkor még új szemléletet ne csak az ország
különbözõ tájain megrendezett szemináriumokon és
elõadásokon ismerje meg, hanem saját gyakorlatán
keresztül is. Ezért – az egyetemi elõadásai mellett – az
egyetem gyakorlóiskolája néhány osztályában óra-
adóként is tanított. A kirándulás során egy mechani-
kaóráját látogathattam meg.

Az óra mintaszerû volt. E látogatáson érlelõdött
meg teljesen számomra, hogy tanítani szeretnék, és
köteleztem el magamat a fizika oktatása mellett.

Kati munkája példaértékû sokunk számára, szak-
módszertanos oktatóként-kutatóként kiemelkedõ
munkásságot tudhat magáénak. Sok-sok szakdolgozó
munkáját irányította, több jelöltje komoly tanári kitün-
tetést kapott, doktori fokozatot szerzett szintén a ta-
nárnõ irányítása alatt, mind a Fizika, mind a Nevelés-
tudományi Doktori Iskolában. Hosszú évtizedek óta
fáradhatatlanul ontja ötleteit a fizika minél jobb okta-
tásához. Temérdek kiváló publikációt készített ennek
érdekében, amelyek társszerzõi általában korábbi
tanítványai. Több, a Fizikai Szemlében megjelent cik-
kéért kapott nívódíjat (1991., 2001., 2004.). Széleskörû
közéleti tevékenysége is – amelyet több kitüntetéssel
ismertek el – elsõsorban az Eötvös Loránd Fizikai Tár-
sulathoz kapcsolódik. Férje fizikaprofesszor a Szegedi
és a Soproni Egyetemen. Két gyermekük és négy uno-
kájuk van.

Kati jelenleg az SZTE–MTA Természettudomány
Tanítása Kutatócsoport meghatározó tagja, amelyben
közösen dolgozhatunk. Mindig örömmel tölt el, ha
bárhol találkozhatunk, vagy más közös munkánk is
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