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Évfordulók a fizika világából – 1999.
II. rész

75 éve született Antony HEWISH (Fowey, Cornwall, Anglia 1924. 5.11.- ): angol asztrofi-
zikus. Egyetemi tanulmányait Cambridgeben végezte, ahol tanulmányai végeztével dolgozni
kezdett mint asszisztens, késôbb 1971-ben a rádióasztronómia professzora lett e híres egyete-
men.1982 és 1988 között a Mullard Csillagvizsgáló igazgatója is volt. 1967-ben fedezte fel a
pulszárokat, amiért kollégájával, Sir Martin RYLE-val (Bringhton, Anglia 1918.9.27.-) meg-
osztva 1974-ben, tehát most 15 éve, fizikai Nobel-díjat kapott. A pulszárok kozmikus eredetû
elektromágneses sugárforrásokat jelentenek, amelyek jelenlegi feltételezések szerint gyors
forgómozgásban levô neutron-csillagok.

75 éve született Allan MacLeod CORMACK (Johannesburg, 1924.2.24.-): délafrikai szár-
mazású amerikai fizikus. Elôbb kutató fizikus volt a Harvard Egyetemen, majd a Tufts Egye-
temen dolgozott, Medfordban (Massachusetts állam), ugyanakkor tagja volt a délafrikai Fizi-
kai Intézetnek. Jelentôs kutatásokat végzett a magfizika terén (közepes energia-tartományban,
például a nukleon-nukleon és a nukleon-atommag diffúzió).1979-ben Godfey Newbold
HOVNSFIELD-del (Newark 1919.8.28.-) együtt orvosi Nobel-díjat kapott �a computer-
tomográfia fejlesztésében elért eredményéért�.

75 éve, 1924-ben kapott fizikai Nobel-díjat Karl Hanne Georg SIEGBAHN (Örebo
1886.12.3.- Stockholm,1978.9.26.): svéd fizikus �a Röntgen-sugarak spektroszkópiai vizsgá-
lataiért�.

50 éve halt meg Martin KNUDSEN (1871.2.15.-1949.5.27.): dán fizikus, aki 1933 és 1935
között Kneserrel együtt megadták a hangelnyelés helyes magyarázatát

50 éve 1979-ben kapott fizikai Nobel-díjat Hideki YUKAWA (Tokio 1907.1.23-Kyoto,
1981.9.8.): japán elméleti fizikus �a mezonok létezésének a magerô elméleti vizsgálata alap-
ján való megjövendöléséért�. 1935-ben jelent meg �Az elemi részecskék kölcsönhatásáról�
szóló dolgozata, melyben feltételezi a Π-mezonok létezését.1947-ben a kozmikus sugarakban
E.F.Powell felfedezte a mezonokat.

25 éve halt meg ZEMPLÉN Jolán (MÁTRAI Lászlóné) (Budapest 1911.6.11-Budapest
19974.6.6.): magyar fizikus, fizikatörténész. Matematika-fizika szakos tanári diplomát szer-
zett a budapesti Tudományegyetemen 1936-ban. 1937-tôl a Budapesti Mûegyetemen dolgo-
zott fizetés nélküli tanársegédként és közben 1938-tól 1940-ig a budapesti Baár-Madas Re-
formátus Leánygimnázium óraadó tanára volt. 1942-tôl középiskolai tanári státusban a
Mûegyetemen dolgozott. Itt 1959-ben docens lett, 1967-tôl pedig a kísérleti fizika tanszék
tanszékvezetô tanára. Magyarország elsô fizika professzornôje volt.1972-tôl a Müszaki
Egyetemen a tudomány- és technikatörténeti kutatócsoportot irányította. Kezdetben a
molekulaspektroszkópia területén végzett kutatómunkát, majd 1940-tôl a fizikatörténet felé
fordult az érdeklôdése. Munkái nagyban elôsegítették a magyarországi tudománytörténeti
kutatások létrejöttét. Különösen értékes �A magyarországi fizika története� címú kétkötetes
könyve, amelyben a XVIII. század végéig dolgozta fel a magyarországi fizika történetét.
Több összefoglaló és népszerûsítô könyvet írt a fizikatörténet körébôl.

25 éve halt meg Patrick Maynard Stuart BLACKETT (London 1897.11.18.-London
1974.7.13.): angol fizikus. Tengerészeti pályára készült, így vesz részt az elsô világháborúban
haditengerészként a falklandi-, izlandi- és jütlandi ütközetekben. A háború után lemond tiszti
rangjáról és fizikát tanul a Cambridge-i Egyetemen. Az egyetem elvégzése után Rutherford
asszisztense lesz és ezalatt az idô alatt sikerül elôállítania az elsô fényképeket a ködkamra se-
gítségével a nitrogén bomlásáról, ha azt alfa sugarakkal bombázza. 1924-1925-ben
Göttingenben dolgozik James Franckval, majd visszatér Cambridgebe. 1933-ban kinevezik
professzornak a Birkback College-ba, ahol folytatja a kozmikus sugárzással kapcsolatos ku-
tatásait. 1937-ben Bragg nyugdíjba vonulása után követi ôt a Manchesteri egyetemen. A má-
sodik világháború alatt tudományos tanácsosa volt a brit Admiralitásnak. A háború után
visszatér a manchesteri egyetemre. 1953-tól a londoni Imperial College of Science and
Technology fizika szakosztályának az igazgatója, majd 1963-tól ugyanott fizikatanár és pro-
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rektor. 1948-ban fizikai Nobel-díjat kapott magfizikai és kozmikus sugárzás fizikai felfedezé-
seiért, melyekre az általa tökéletesített ködkamra használatával jutott .

25 éve halt meg James CHADWICK (Manchester 1891.10.20.-Cambridge 1974.7.24): an-
gol fizikus. Egyetemi tanulmányait szülôvárosában és Cambridge-ben végezte. 1911-tôl
Rutherford mellett dolgozott, majd 1913-ban Németországba ment, ahol Geigerrel dolgozott
együtt. Az elsô világháború kitörése ott érte, ezért mint az ellenséges hatalom polgárát inter-
nálták. 1919-ben tért haza, és munkáját a Cavendish-laboratoriumban folytatta, ahol 1923-tól
igazgatóhelyettes lett, de 1935-ig megtartotta katedráját a Cambridge-i egyetemen is. 1935-tôl
a liverpooli egyetem profeszora lett. 1948-ig, amikor visszatért Cambridge-be és a Gonville
and Caius College vezetôje lett. Több kitüntetés tulajdonosa és 1935-ben fizika Nobel-díjat is
kapott �a neutronok felfedezésért�. Fôként a rádioaktivitás és a magfizika terûletén végzett
kiváló kutatómunkát. Bothe kísérleteit a Joliot Curie házaspár mmódosításával megismételte
és így fedezte fel a neutronok létezését (berilliumot alfa részecskékkel bombázott, a keletkezô
sugár útjába pedig parafint helyezett). 1920-ban mérésekkel igazolta, hogy a töltésszám azo-
nos a rendszámmal. Rutherforddal együtt felfedezte az alfa- részecskék hatására létrejött
atomátalakítást.1934-ben Goldhatberrel felfedezték a mag-fotóeffektust. A második világhá-
borúban az amerikai Manhattan-terv egyik vezetôje volt.

25 éve halt meg LÁNCZOS Kornél (Székesfehérvár, 1893.2.2-Budapest, 1974.6.24.): ma-
gyar származású angol fizikus és matematikus. Matematika-fizika szakos tanári diplomát
szerzett 1926-ban a budapesti Tudományegyetemen. Ezt követôen tanársegéd lett a budapesti
József Nádor Mûegyetemen.1921-ben doktorált, majd Németországba telepedett át, ahol
Freiburgban, Frankfurtban és Berlinben dolgozott. 1928-1929-ben Eisteinnel dolgozott, akivel
életre szóló barátságot kötött. 1931-ben az Amerikai Egyesült Államokba ment át, ahol
Lafayetteben a Purdue Egyetemen matematikát és fizikát adott elô. Dolgozott az amerikai
Nemzeti Szabványügyi Hivatalban és a Boeing Társaság kutatómérnökeként is. 1952-ben
visszatért Európába és Dublinban vendégelôadó, majd 1954-tôl professzor lett az Institute for
Advanced Studies-nak. 1968-ban nyugalomba vonult. Magyarországi kapcsolatait ápolta, ha-
lála is egy hazalátogatás alkalmával következett be. Több fizikai társulat tagja és egyetem
díszdoktora. Foglalkozott az elektrodinamikai térelmélettel, az egységes térelmélet kidolgozá-
sával. Matematikai eredményeinek lényeges következményei voltak a relativitáselméletben és
a kvantummechanikában. Foglalkozott matematika- és fizikatörténettel is.

Cseh Gyopár

Kísérlet, labor
1. A Zn2+ és Al3+ ionokat tartalmazó vegyületek viselkedése sok szempontból hasonló:

szilárd fázisban fehérek, vizes oldatuk színtelen, amfoter jellegûek stb. Ezért azonosításuk
nem mindig egyértelmû.

Ha szilárd cinksóból keveset Na2CO3-al keverve porcelán lemezen vagy tégelyben heví-
tünk, a porkeverék színe sárga lesz, s ha lehûl kifehéredik. A kihûlt próbát 1-2 csepp 0,1%-os
Co(NO3)2 oldat hozzáadása után izzítjuk. Zöldszínû vegyesoxid (Rinman-zöld) képzôdik:

ZnO + Co(NO3)2 → CoOZnO + 2NO2 + 1/2 O2

Az azonosítás vizes oldattal is elvégezhetô. A Zn2+-t tartalmazó vizes oldathoz pár csepp
Co(NO3)2 oldatot cseppentünk, s egy szûrôpapír csíkot nedvesítünk meg vele. A papírcsíkot
helyezzük egy tégelybe, óvatosan hamvasszuk el, majd izzítsuk ki. A hamu zöldszínû.

Alumínium-só esetén a vizsgálandó próbát vízmentes Na2CO3-al porcelán tégelyben
összeömlesztjük. A kihûlt keverékhez 0,1%-os Co (NO3)2-oldatot cseppentünk, s ismét kiiz-
zítjuk. A keletkezett oxidkeverék (Thénárd-kék) élénk kékszínûvé válik.

Al2O3 + Co(NO3)2 → Al2CoO4 + 2NO2 + 1/2 O2


