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Két aranyéremmel és egy ezüsttel az Egyesült Államok szerepelt a legjobban a no-
vember 16-20. között megrendezett World Cyber Games játékbajnokságon. Több mint 
ötvenezren figyelték a világ legjobb játékosainak egérkattintásait. Idén az Egyesült Ál-
lamokból érkezett játékosok voltak a legjobbak, hiszen összességében ők szerezték a 
legtöbb érmet: a Counter-Strike és a Halo 2 mérkőzéseken induló csapatok egy-egy 
aranyat, WarCraft fantáziavilágában küzdők pedig egy ezüstöt söpörtek be. Összesített-
ben Dél-Korea lett a második, csapatai két első helyezést (StarCraft és Warhammer), 
valamint egy harmadik helyezést értek el (Dead or Alive Ultimate). Harmadik helyen 
végzett Brazília a gyorsulásmániás játékosainak köszönhetően, akik egy aranyat és egy 
ezüstöt is szereztek a Need for Speed nevű autós játékkal. A tavalyi összesített győztes 
Hollandia nem tudta utolérni önmagát, egyetlen bronzzal tért haza.  

 

Vetélkedő

Magyar tudósok 
III. rész 

 
A Firka 2005-2006. évfolyamának minden számában hat-hat magyar tudóst mutatunk 

be. A feladat az, hogy a megadott megvalósításokat helyesen társítsátok a tudósok ne-
véhez. Ezen kívül a hat tudós valamelyikéről, tetszés szerint kiválasztva, írjatok egy 
oldalnyi érdekes ismertetőt, faliújság cikket. Válaszaitokat elektronikus formában, az 
ismertetővel együtt kérjük, küldjétek be a szerkesztőségünk e-mail címére: emt@emt.ro  
mindig a következő Firka-szám megjelenéséig (az utolsót 2006. június 10-ig)  Vetélkedő
címmel. Csatolva küldjétek be még az adataitokat is: név, osztály, lakcím (postai irányí-
tószámmal), telefon, vezető tanárotok neve, iskolátok megnevezése és címe, az iskola 
telefonszáma. A válaszokat pontozzuk, a legmagasabb pontszámot elért tanulókat díjaz-
zuk (a fődíj egy egyhetes nyári táborozás), és nevüket a következő évfolyam első Firka 
számában közöljük! Csak egyénileg lehet versenyezni! 
 

A tudós neve Rövid életrajz 

1 Polanyi, John Charles 
(Berlin, 1929.–) 

Vegyész és tanár; 1986-ban megosztva kémiai Nobel-
díjat kapott a kémiai reakciók dinamikájának kutatásáért. 
Angliában nevelkedett, a Manchesteri Egyetemen szer-
zett tudományos fokozatot és 1952-ben a Kanadai 
Nemzeti Kutatási Tanácsnál vállalt kutatói állást. A 
Torontói Egyetemen tanított 1956-tól, egyetemi tanári 
kinevezését 1974-ben kapta meg. Munkájával hozzájá-
rult a többletenergia kémiai folyamatokban lejátszódó 
eloszlásának tisztázásához. 



2005-2006/3 129 

2 Farkas Gyula 
(Pusztasárosd 1847– 
Pestszentlőrinc 1930) 

Elméleti fizikus, egyetemi tanár, az MTA tagja, a páduai 
egy. tiszteletbeli doktora (1892). A pesti egyetemen 
jogot hallgatott, utóbb Jedlik Ányos hatására természet-
tudományi szakot választott. 1870-ben a székesfehérvári 
reáliskola fizika–kémiatanára. 1876-ban megszerezte a 
tanári képesítést. 1880-ban doktorált. 1887-től a kolozs-
vári egy. fizikatanszékén rk., 1888-tól rendes tanár. 
1907–08-ban az egy. rektora. 1915 végén betegsége 
miatt visszavonult. Érdeklődése az elméleti fizikának 
csaknem minden ágára kiterjedt.  

3 Fényes Imre  
(Kötegyán, 1917. 
– Bp. 1977.) 

Elméleti fizikus, egyetemi tanár, a fizikai tudományok 
doktora. Egyetemi tanulmányait Budapesten, Debre-
cenben és Kolozsvárott végezte, ott szerzett doktorá-
tust (1943). 1945-ben a kolozsvári Bolyai Tudomány-
egyetem Elméleti Fizikai Intézetét vezette. 1950-től
1953-ig Debrecenben az Elméleti Fizikai Tanszéken 
volt tanszékvezető docens. 1953-ban áthelyezték az 
ELTE-re. Itt dolgozott haláláig. Felfedezte az ún. „osz-
cillációs effektust”, a termodinamikai egyensúly stabili-
tásának valódi mechanizmusát, valamint korrigálta a 
Helmholtz és Pauli által megadott termodinamikai 
variációs elvet és megmutatta az eljárás irreverzibilis 
esetre való kiterjesztését is (Helmholtz-Fényes-elv).  

4 Eötvös Lóránd báró 
(Buda, 1848.  
– Bp. 1919.) 

Egyetemi tanár, miniszter, az MTA tagja, a berlini Aka-
démia kültagja. A pesti egyetemen a fizika magántanára, 
majd 1872-től rendes tanára. 1878-ban a kísérleti fizikai 
tanszék vezetője. Berendezte a kísérleti fizikai intézetet. 
A 70-es évek elejétől két évtizedig a kapillaritás jelensé-
gével foglalkozott. A felületi feszültségmérésre új mód-
szert dolgozott ki (~-féle reflexiós módszer). Elméleti 
úton felismerte a folyadékok különböző hőmérsékleten 
mért felületi feszültsége és molekulasúlya közötti össze-
függést. Ez ~-féle törvényként ismeretes.  

5 Puskás Tivadar 
(Pest, 1844. 
– Bp. 1893.):  

Puskás Tivadar  a telefonközpont és a telefonhírmondó 
feltalálója. Iskoláit Bécsben végezte, de a bécsi Poli-
technikumot nem fejezte be. 1877-ben Amerikába 
utazott. Néhány éven át Edison munkatársa, majd 
ügyeinek európai képviselője volt. 1878-ban Bostonban, 
1879-ben Párizsban létesítette az első telefonközpontot. 
Az általa Budapesten létesített Telefonhírmondó sok 
tekintetben a rádió előfutárjának tekinthető. 1890-ben 
szabadalmaztatott irányított robbantási módszere a mai 
milliszekundum robbantási eljárás előfutára.  
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6 Vermes Miklós 
(Sopron, 1905. 
– Bp., 1990.)  

Fizikus, tanár, 1923-tól Eötvös-kollégistaként a bu-
dapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen fizika-
kémia-matematika szakos hallgató volt, 1927-ben 
szerzett diplomát. 1928-1937 között a tudományegy. 
II. sz. Kémiai Intézetében tanársegéd. 1930-ban 
doktorált. 1937-től 1952-ig a budapesti evangélikus 
(Fasori) gimnázium, 1953-tól a csepeli Jedlik Ányos 
Gyakorló Gimn. tanára volt, élete végéig oktatott. A 
Kir. Magy. Természettudományi Társulat Pályázatára 
küldte be azt a munkáját, mely később Fári Lászlóval 
közös kiadású könyvben jelent meg (a másik rész is 
önálló pályamű volt). 

 

Eredmények 

 
a) A gravitációs tér térbeli változásának mérésére megszerkesztette világhírűvé vált ingáját. 

 
b) A termodinamika axiomatikus megalapozásával és a lineáris egyenlőtlenségek elméletével 

foglalkozott. Minkowskitól függetlenül felfedezte az elmélet alaptételét, az ún. ~-Minkowski-
tételt. 
 

c) Jelentős találmánya még az 1893-ban Bp.-en üzembehelyezett vezetékes hír- és műsor-
közlő berendezése 
 

d) Szakíróként a természettudomány eredményeit népszerűsítette. 
 

e) Kidolgozta az infravörös kemilumineszcencia módszerét. 
 

f) Munkássága a kvantumelmélet, statisztikus fizika és az irreverzibilis termodinamika 
területét ölelte fel. A termodinamikai mozgásegyenletek megoldásának eljárását elsőnek 
dolgozta ki. 
 

Kovács Zoltán 
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