a természet világa melléklete

Tudomány és művészet találkozása
Marosvásárhelyen
Augusztus 15–18-a között Marosvásárhely
volt a helyszíne „A fizika, matematika és
művészet találkozása az oktatásban, kutatásban” konferenciának. A rendezvényt
az EMT marosvásárhelyi és kolozsvári szervezete, valamint az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Doktori Iskolája
Fizika tanítása programja segítségével valósították meg. A konferencia védnökségét
Pálinkás József akadémikus, az MTA elnöke vállalta, főszervezője Csegzi Sándor,
Marosvásárhely alpolgármestere volt.
A konferencia célját az előadások rövid kivonatait is tartalmazó, ízlésesen kivitelezett programfüzet így fogalmazta
meg: „lehetőséget teremteni a fizika, a
matematika és a művészet területén oktatók, kutatók találkozására, informálódására, hozzájárulni szakmai igényességük
továbbfejlődéséhez. Alkalmat nyújtani a
PhD-tanulmányokat folytató doktoranduszoknak tanulmányaik megismertetésére.
Ezen témakörök érdekes kapcsolódása révén újabb lehetőséget nyitni egyik vagy
másik terület iránti érdeklődés felébresztésére.”
Megnyitó beszédében Csegzi Sándor
Marosvásárhely tudományos életéről és
művészeteket támogató tevékenységükről beszélt, a Bolyai-kultusz ápolásáról,
a képzőművészeket évről évre vendégül
látó alkotótáboraikról. Elmondta, a matematika, a fizika és a művészetek három
olyan terület, melyekre hagyományosan
építenek Marosvásárhelyen. Ő mindig is
azért dolgozott, hogy Marosvásárhely a
tudományok, és a művészetek városává válhasson. „Nagyon remélem, hogy
ez a rendezvény is igazolni fogja, hogy
Marosvásárhely méltó a kultúra városa
Weszely Tibor előadása
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megnevezéshez, az értékőrzés legmagasabb szintjén” – adott hangot bizakodásának.
Tél Tamás professzor, az ELTE Fizika
Doktori Iskolájának vezetője szívünkhöz
közel álló szavakkal kezdte köszöntőjét.
Elmondta, a Természet Világa folyóiratnak is köszönhető, hogy most itt lehet, s
ennek a közös rendezvénynek a gondolata
megfogalmazódhatott. A Természet Világa
határokon átnyúló Természet-Tudomány
Diák-cikkpályázatának díjátadó ünnepségén
megismerhetett sok külhoni kiváló tanárt,
elmondhatta nekik doktori iskolájuk célkitűzéseit. A Természet Világa határainkon túli
magyar oktatási intézményeket meglátogató
előadóútjain többször részt vett, előadásokat tartott Kolozsváron, Marosvásárhelyen.
Tapasztalhatta, milyen magas színvonalú e
helyeken a magyar tannyelvű fizika oktatása, milyen jó tanárok dolgoznak a líceumokban. Már ekkor elhatározta, hogy ezekre a
helyekre vissza kell jönnie, jönniük.
A konferencia első napja ezután plenáris előadásokkal folytatódott. Az előadások
címszavakban:
Kőnig Dénes (a Magyar Képzőművészeti
Egyetem rektora): Tudomány a művészetben, művészet a tudományban; Weszely Tibor
(matematikus, Sapientia Egyetem): Euklidesz
vagy nemeuklideszi térben élünk?; Lendvai
János (egyetemi tanár, ELTE, Anyagfizikai
Tanszék): Nanotudomány és esztétika; Horváth
Sándor (matematikus, Petru Maior Egyetem):
Szépség és matematika; Ercsey Ravasz Mária
(Babeş Bolyai Egyetem): Döntések fizikája és
rejtvények káosza; Oláh-Gál Róbert (matematikus, Sapientia Egyetem); A Bolyai-geometria tanítása a művészet nyelvén; Staar Gyula
(főszerkesztő, Természet Világa): A Természet

Világa hídépítői és hídjai két kultúra között;
Kiss Sándor és Kiss Imola (matematikatanár, művészettörténész, Szatmárnémeti): A díszítőművészet geometriai szemmel; Juhász
András és Juhász Dávid (fizikus, képzőművész, Budapest); Révész György (egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem):
Természettudományos és művészi képességek: korai hatások; Berkes József (ny. egyetemi oktató, Pécs): A természet által motivált
tehetségek korai felismerése; Bencze Mihály
(matematikus, Brassó): Matematika és irodalom; Kolumbán Kántor Zita (képzőművész,
Művészeti Líceum, Marosvásárhely): A transzparencia (mint vizuális módszer) antropomorf
és növényi elemek felhasználásával; Nagy
Miklós Kund (művészeti író, Marosvásárhely):
Képzőművészet és tudomány összefonódása
marosvásárhelyi alkotók műveiben.
A plenáris előadások után a hallgatóság
részt vehetett a marosvásárhelyi Művészeti
Líceum diákjainak festményeiből összeállított kiállítás megnyitóján, megtekinthették a
fiatalok tehetségüket láttató alkotásait.
Másnap az Ifjúsági Házban és a Bolyai
Farkas Elméleti Líceumban szekcióülések
sorával, érdekesebbnél érdekesebb előadásokkal folytatódott a konferencia. A líceumban megtekinthettük az értő gondossággal
összeállított régi fizikai demonstrációs eszközök kiállítását.
Az emlékezetes konferencia szervezőmunkáját végezték:
fizika: Juhász András, Máthé Márta,
Szász Ágota, Tél Tamás; matematika:
Weszely Tibor, Mátéfi István; képzőművészet: Kolumbán Kántor Zita, Molnár
Dénes. Az EMT szervezőmunkáját Csegzi
Magdolna (Marosvásárhely) és Pap Tünde
(Kolozsvár) irányította.
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