
Évfordulók a fizika világából - 1 9 9 8 

2425 éve született PLATON (i. e. 427.-347.): görög filozófus, aki idealista 
filozófiájával a fizika tudományát is előmozdította, bár mindkét fizikára vonatkozó 
elmélete hibásnak bizonyult. Az egyik elmélete a geocentrikus világkép volt, melyet 
aztán többen is tovább fejlesztettek és sok évszázad múltán sikerült csak megcáfolni 
és végképp elvetni. Másik fizikára vonatkozó elmélete szerint az ember látása a 
szemből kiinduló fénysugaraknak köszönhető, melyek nekiütköznek a testeknek. Ezt 
az elméletet már Arisztotelész elvetette. 

1025 éve született és 950 éve halt meg al-BIRUNI (973. 9. 4. - 1048): perzsa fizikus, 
aki az első ismert fajsúlytáblázatot készítette. 

525 éve született Nikolausz KOPERNIKUSZ (1473. 2. 19. - 1543. 5. 24.): lengyel 
csillagász, aki a világkép elméletet forradalmasította, megszüntette a Föld kitüntetett 
szerepét, azonban minden égitestnek egyenletes körmozgást tulajdonított, így be 
kellett vezetnie Apollóniusz epiciklusait. Elmélete így agyonbonyolodott és tényekkel 
nem lehetett bizonyítani, de az alapgondolata Keplernek kiinduló pontul szolgált. 

A kopernikuszi elmélet forradalmat jelentett a kor csillagászatában, mert a Földhöz 
kötött vonatkoztatási rendszer helyett bevezette a Naphoz kötött vonatkoztatási 
rendszert. 

450 éve született Simon STEVIN (Brugge, Hollandia, most Belgium, 1548 - Hága 
vagy Leiden, 1620): holland fizikus, matematikus és mérnök. 

Kora ifjúságáról alig tudunk valamit. Könyvelőként és pénztárosként dolgozott 
Anwerpenben, majd évekig tartó külföldi útja után (Lengyelország, Poroszország, 
Norvégia) Leidenben telepedett le 1581-ben. 1583-ban beiratkozott az egyetemre. 
Azután mérnöki munkából élt: vitorlásszánkót, csatornákat, erődítéseket, gátakat 
épített. Közben egymás után jelentek meg a tudományos eredményeit közlő művei, 
amelyek a matematikában is értékesek de különösen a fizikában jelentősek. Az ő 
korában szinte forradalmian előremutató, hogy gondolatmeneteinek eredményeit 
kísérletileg is ellenőrizte. 1586-ban jelent meg „ A mérésművészet alapjai " című 
könyve, melyben az arkhimédészi sztatikát tárgyalva kifejtette a súlypont, az emelő 
és a csigasor törvényeit, valamint az erők összetevésére szolgáló paralelegramma 
törvényt, melyet Galilei előtt már felfedezett. Galileit megelőzte abban a megál
lapításában is, hogy két különböző súlyú golyó ugyanolyan magasságról egyszerre 
ér földet. Arkhimédész után ő tekinthető a dinamika megalapozójának. Rendszeres 
hidrosztatikai összefoglalást írt, megadta a hidrosztatikai paradoxon magyarázatát is, 
a közlekedőedények törvényét. 

írásainak flamand nyelve megakadályozta, hogy mérései széles körben ismertté 
váljanak, és így azok a fizika fejlődésére nem voltak értéküknek megfelelő hatással. 

450 éve született Giordano BRUNO (1548 - 1600. 2. 17.): olasz természettudós, 
aki máglyahalált halt azért, mert hirdetni merte azt a felismerést, mi szerint, a Nap a 
világnak középpontja, és nem a Föld. A Szent Hivatal (az inkvizíció) emiatt eretnek-
nek minősítette és máglyahalálra ítélte, talán azért is, hogy elrettentő példa legyen 
mások számára is, azoknak kik e tanok hívei voltak. Szerencsére e tanok hívei 
továbbra is kiálltak elméletük mellett. 

375 éve született Blaise PASCAL (Clermont-Ferrand, 1623. 6. 19. - Párizs, 1662. 
8. 1 9 ) : francia fizikus és matematikus. Hároméves korában anyja meghalt és így apja 
nevelte, akivel 16 éves korában már eljárt az Académie Parisienne összejöveteleire. 
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Ekkor írta első tanulmányát, mely a „ misztikus hexagram "-ra (mértan) vonatkozott 
és Pascal tételként ismerjük. 1641-ben betegeskedni kezdett. 1645-ben mechanikus, 
fogaskerekes számológépet szerkesztett. 

A matematikában nevét őrzik: a róla elnevezett tétel, kombinatorikai munkássága, 
a valószínűségszámítás alapjainak a lerakása és az infinitézimális számításban elért 
eredményei. 

A fizikában őt tekinthetjük a hidrosztatika és az aerosztatika megalapozójának. 
Nevét őrzi a hidrosztatikában és az aerosztatikában a Pascal törvény. Róla nevezték 
el a nyomás Sí-egységét. 

3 5 0 éve halt meg Marin MERSENNE (1598. 9. 8. - 1648. 9. 1.): francia fizikus. 
Munkássága a hangtanra és rezgéstanra összpontosul. Tanulmányozta a húrokat, a 
fizikai ingát, felismerte a felhangok létezését, ő végezte az első hangsebesség mérést 
levegőben. 

3 5 0 éve 1648-ban jelentette ki Pascal, törvényét a folyadékokra. 
3 2 5 éve 1673-ban jelent meg Huygens műve az ingákról és törvénye a centripetális 

erőről. 
3 0 0 éve született P ierre Luis Moreau de MAUPERTUIS (1698. 9. 28. - 1759. 7. 

27.) - francia fizikus, aki a borszesz rendellenes hőtágulásait tapasztalta, és azóta a 
folyadékos hőmérőkben többnyire higanyt használnak. 1744-ben mondta ki a 
„legkisebb hatás elvét", melyet Maupertuis-elv néven ismerünk. 

3 0 0 éve született Charles DU FAY (1698. 9. 14. - 1739. 7. 16.) - francia fizikus, 
aki észrevette a vezetők és a szigetelők közötti különbséget, vagyis a „ kétféle vezetők 
létezését ". 

3 0 0 éve született P ierre BOUGEUR (1698. 2. 16. - 1758. 8. 15.) - francia fizikus, 
aki a fotometria megalapozójának tekinthető az 1729-ben megjelent művével. 
Ezenkívül foglalkozott a fény visszaverődésével, törésével, elnyelésével is. Össze-
foglaló főműve 1760-ban jelent meg. Foglalkozott a hőtágulási együttható mérésével 
is. 

3 0 0 éve halt meg Erasmus BARTHOLIN (BARTHOLINUS vagy BERTHELSEN) 
(Roskilde, Dánia, 1625. 8.13. - Koppenhága, 1698. 11. 4.): dán fizikus és matematikus. 
A leideni egyetemen végzett 1646-ban, azután néhány évig matematikát tanult. Egy 
nagy külföldi körút után visszatért Koppenhágába, ahol 1657-ben az egyetem 
professzora lett, majd az orvosi kar dékánja és az egyetem rektora. Kevés orvosi 
munkája mellett számos csillagászati, matematikai és fizikai közleménye jelent meg. 
Legfontosabb fizikai eredménye, hogy 1669-ben az izlandi mészpáton felfedezte a 
fény kettőstörését. 

3 0 0 éve halt meg Carlo RENALDINI (1615. 12. 30. - 1698. 7. 18.): olasz fizikus, 
aki már 1694-ben, szinte egy fél évszázaddal Celsius előtt, a hőmérő alappontjául a 
jég olvadáspontját és a víz forráspontját ajánlotta. 

3 0 0 éve 1698-ban látott napvilágot Savery gőzgépe. 
2 7 5 éve halt meg Cristopher WREN ( l632 . 10. 20. - 1723. 2. 25.): angol fizikus, 

aki foglalkozott az általános tömegvonzás törvényszerűségével, a rugalmas ütközés 
törvényeivel és az energiamegmaradás törvényeivel. 

2 5 0 éve született Adair CRAWFORD (1748 - 1795); ír fizikus, aki keverési 
módszerrel számos fajhőmérést végzett és Irvine-vel együtt feltalálták a vízka-
lorimétert. 

2 5 0 éve halt meg Erwald J ü r g e n KLEIST (kb. 1700-1748. 12. 11.): német fizikus, 
aki 1745-ben feltalálta a leideni palackot. Tőle függetlenül 1746-ban Musschenbroek, 
leideni tanár is feltalálta. Tanulmányukat mindketten 1746-ban közölték. 

2 5 0 éve halt meg J o h a n n BERNOULLI (1667. 8. 6. - 1748. 1. 1.): svájci 
matematikus és fizikus, groningeni professzor. Fia, Daniel Bernoulli a hidrodi-
namikában ismeretes Bernoulli-törvénnyel vált ismertté. 
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1718-ban mutatta be eredményeit a lövedékek ballisztikus görbéivel kapcsolat-
ban. Foglalkozott a húrok és lemezek rezgéseivel is, de csak részeredményekre jutott. 

2 2 5 éve született T h o m a s YOUNG (Milverton, 1773. 6. 13. - London, 1829. 5. 
10.): angol fizikus, orvos, természetfilozófus és nyelvész. Gyermekkorában csoda-
gyereknek is nevezhették volna, hisz két éves korában már olvasott, hat éves korára 
kétszer végigolvasta a Bibliát. Rendkívüli ernlékezőtehetségének tulajdonítható, hogy 
tizenhárom éves korára megtanult olvasni latinul, görögül, franciául és olaszul, 
kezelni a távcsövet és a mikroszkópot, és tanulmányai mellett tanulni kezte a héber, 
a kaldeus, a szír, a szamaritán, az arab, a perzsa, a török és az etióp nyelveket. 
Orvostudományt tanult Londonban. Edinburgh-ban, Göttingenben, majd Cambridge-
ben tanult, ahol 1808-ban doktorált. Anyai nagybátyja után 1797-ben Londonban 
házat, könyvtárat, festményeket és 10000 fontot örökölt. Ekkor Londonba költözött 
és orvosi praxist kezdett. 1794 óta tagja volt a Royal Society-nek, melynek titkára volt 
1804-től haláláig, tanácsadója az admiralitásnak, és titkára a Királyi Súly és Mértékügyi 
Bizottságnak (1816 - 1821). 1801-től 1803-ig a Royal Institution természetfilozófia 
professzora volt. A párizsi Természettudományos Akadémia kültagjának választotta. 

Eredményes kutatómunkája a fizika területén kiterjedt az optikára, a hangtanra 
és a mechanikára. Foglalkozott még matematikával, csillagászattal, geofizikával, 
nyelvészettel és zoológiával. 

Megfogalmazta a hullámok összetevésének az elvét. Elsőként mutatta ki a 
hanginterferencia jelenségét, megadta a fényinterferencia magyarázatát, e fogalom 
segítségével magyarázta a Newton-féle színgyűrűk keletkezését. Az interferencia 
szakkifejezés is tőle származik. 1802-ben megtervezte az első koherens fényhullámok 
előállítására alkalmas eszközt. Megmagyarázta a szem alkalmazkodóképességét, 
kidolgozta a színeslátás elméletét, megmérte az egyes színekhez tartozó hullám-
hosszakat. A rugalmasságtanban nevét őrzi a Young-féle modulus. A folyadékfelszín 
és a szilárd falnál létrejövő illeszkedési szögre vonatkozik a Young- féle összefüggés, 
amelyet Laplace második tételének is neveznek. Széles körű érdeklődésére jellemző, 
hogy egyike volt az egyiptomi hieroglifák megfejtőinek. 

2 2 5 éve született Rober t BROWN (1773. 12. 21. - 1858. 6. 10.): skót biológus, 
aki 1827-ben megfigyelte a virágporszemek róla elnevezett mozgását a víz felszínén. 

2 0 0 éve született Macedoni MELLONI (1798. 4. 11. - 1854. 8. 11.): olasz fizikus, 
aki 1834-ben az általa feltalált hőelektromos oszlop segítségével újból bebizonyította, 
hogy a hősugarak visszaverődése és törése teljesen a fényével megegyező. Kimutatta, 
hogyan függ a hősugárzás intenzitása a hőforrástól mért távolságtól. 

2 0 0 éve született Franz Eras t NEUMANN (1798. 9. 11. - 1895. 5. 23.): német 
fizikus, aki elsőként foglalkozott eredményesen a kristálytannal, valamint 1845-ben 
Lenz kísérleti eredményeire támaszkodva megteremtette az elektromágneses induk-
ció matematikai elméletének alapjait. 

2 0 0 éve halt meg Luigi GALVANI (Bologna, 1737. 9. 9. - Bologna, 1798. 12. 4.): 
itáliai fizikus és fiziológus. A teológia befejezése után az orvosi egyetemet is elvégezte. 
1762-től anatómiát tanított a bolognai egyetemen 1795-ig, amikor állásából elbo-
csátották, mert nem volt hajlandó Napoleonra felesküdni. Nevét az 1791-ben 
megjelent „Értekezés az izommozgások elektromos erőinek" című tanulmánya 
örökítette meg. Ebben leírta 1780-ban tett felfedezését és 10 évi kísérleteit. Egyik 
tanítványa felfigyelt arra, hogy amikor Galvani békát preparált, a békacomb össze-
rándult, valahányszor a kés hozzáért. A rángás erősebben jelentkezett, ha közben az 
asztalon levő elektromozó géppel szikrát keltettek. Észrevette, hogy a vaslemezre 
fektetett békatetem akkor is összerándult, amikor a gerincvelőn átszúrt rézkampót a 
vaslemezhez érintette. E jelenségek pontos magyarázatát azonban nem tudta 
megadni. Kísérleteinek lényegét csak kortársa, Volta fejtette meg. 

175 éve halt meg J a c q u e s Alexandre CHARLES (1746. 11. 12. - 1823. 4. 7.): 
francia fizikus, aki 1792-ben felfedezte a gázok hőkitágulási törvényét, de foglalkozott 
a fényképezés alapgondolatával is, 1780 körül ezüst-kloridos papíron készített 
napfénnyel árnyképet. 
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1 5 0 éve született Friedrich DORN (1848. 7. 27. - 1916. 6. 13.): német fiikus, aki 
1900-ban felfedezte a radont, és Becquerellel, Giesellel és Schweidlerrel együtt 
vizsgálták a béta-sugárzást, amit nagysebességű elekronáramlásnak találták. 

1 5 0 éve született Henry Augustus ROWLAND (Honesdale, Pennsylvania, 1848. 
11. 27. - Baltimore, 1901. 4 .16. ) : amerikai fizikus. 1870-ben mérnöki diplomát szerzett 
a Rensselaer Polytechnic Institute-on. Rövid ideig vasúti mérnök volt, majd fizikát 
tanított Ohioban és Rensselaerban. Tagja volt a londoni Royal Societynek (1889), a 
párizsi Természettudományos Akadémiának (1893), és az Amerikai Nemzeti 
Tudományos Akadémiának. Ő alapította és első elnöke volt az Amerikai Fizikai 
Társaságnak. 

Elméleti és kísérleti fizikával egyaránt foglalkozott, főként elektrodinamikával, 
optikával, spektroszkópiával és hőtannal. 1876-ban kísérletileg kimutatta a konvek-
ciós áramok létezését (Rowland-féle kísérlet). 1880-ban nagy pontossággal határozta 
meg a hő mechanikai egyenértékét. 1882-ben milliméterenkénti 1800 réses optikai 
rácsot állított elő. 1886 és 1889 között a napszínképről fotográfiai atlaszt állított elő. 

1 5 0 éve született báró EÖTVÖS Loránd (Pest, 1848. 7. 27. - Budapest, 1919. 4. 
8.): magyar fizikus. Intellektuális arisztokrata családból származott; teljes neve: Város-
naményi Báró Eötvös Lóránd. Apja Eötvös József, az első magyar felelős minisztéri-
umban a vallás- és közoktatásügyi miniszteri tárcát töltötte be, és a XIX.század egyik 
nagy magyar írója és politikai filozófusa volt. Jogi tanulmányait félbeszakítva a 
heidlbergi és a königsbergi egyetemen matematikát, fizikát és kémiát tanult. Olyan 
professzorai voltak, mint Kirchhoff, Helmholtz és Bunsen. 1870-ben doktorált. 
1872-től a pesti Tudományegyetem elméleti fizika professzora, 1878-tól pedig a 
kísérleti fizika tanára. A Magyar Tudományos Akadémia és több külföldi akadémia 
és tudományos testület tagja volt, megalapította a Mathematikai és Physikai Társulatot, 
majd az Eötvös József Kollégiumot. 

Eredményes kutatási területe volt a kapillaritás, a gravitáció, a geofizika és a 
mágnesség. Az Eötvös-féle reflexiós módszerrel mérte a felületi feszültséget, az 
Eötvös-szabály összefüggést ad a felületi feszültség, a hőmérséklet és a móltérfogat 
között. Megszerkesztette világhírűvé vált torziós ingáját, amellyel a gravitációs erő 
térbeli változásait tudta nagy pontossággal mérni. 1908-ban Pékár Dezsővel és Fekete 
Jenővel kimutatták 2.10 -8 pontossággal, hogy a gravitációs gyorsulás nem függ az 
anyagi minőségtől, vagyis igazolták, hogy a gravitációs és a tehetetlen tömeg az 
anyagi minőségtő l függetlenül arányos. Ezek a mérések Einstein rela-
tivitáselméletének kísérleti igazolásai is. Az Eötvös-ingát ásványkutatásra, főként 
olajkutatásra használják a világ minden részén. Eötvös a földmágneségi mérésekhez 
új műszert készített, a mágneses transzlatométert. 

1 5 0 éve halt meg J ö n s BERZELIUS (1779. 8. 20. - 1848. 8. 7.): svéd fizikus és 
kémikus. 1803-ban Hisingerrel észrevették és tanulmányozták az áram elektrolizáló 
hatását. 1814 után pontos molekulasúlyméréseket végzett. 1817-ben felfedezte a 
szelént, 1823-ban először állított elő szilíciumot, 1824-ben először állított elő tiszta 
állapotban cirkóniumot, 1838-ban felfedezte a tóriumot. Daniell-lel együtt megkezdte 
az ionok vizsgálatát. 

1 5 0 éve halt meg George STEPHENSON (1781. 6. 9. -18948. 8. 12.): angol fizikus 
és mérnök, aki a kezdeti kísérletek (Trevithick- 1 8 0 4 ) után Angliában 
megszerkesztette az első jól bevált gőzmozdonyt 1814-ben, amely 1829-ben meg-
nyerte a híres rainhilli mozdonyversenyt. 

1 5 0 éve 1848-ban született meg a Kelvin-skála 
1 2 5 éve született Lee de FOREST (Council Bluffs, Iowa, 1873. 8. 26. - Hollywood, 

1961. 6. 30.): amerikai elektomérnök. 1899-ben végzett a Yale egyetemen, ahol Gibbs 
is tanította. Főként rádiótechnikával foglalkozott. Nevával foglalkozott. Nevéhez 
fűződik többek között, a Flemming-féle vákuumdióda tökéletesítése, de több mint 
300 újítás és szabadalom viseli a nevét. 

1 2 5 éve 1873-ban jelent meg Maxwell összefoglaló műve az elektrodinamikáról. 

252 1997-98/6 



1 0 0 éve született Leopold INFELD (Krakkó, 1898. 8. 20. - Varsó, 1968. 1. 15.): 
lengyel fizikus. A krakkói Jagello Egyetemen végzett 1921-ben doktori disszer-
tációjának tárgya a fényhullámok viselkedése a relativitáselmélet figyelembevételével. 
1929-ben a lvovi egyetem adjunktusa lett. Új magyarázatot adott a nemlineáris 
elekrodinamika elméletének. A Bornnal való együttműködésének eredménye a Born-
Infeld-elmélet. 1936-tól 1938-ig Einsteinnal dolgozott együtt az égitesteknek az 
általános relativitáselmélet szerinti mozgásait tanulmányozva. 1938-tól 1950-ig a 
kanadai Toronto egyetemének volt professzora. 1950-ben visszatért hazájába, és a 
varsói egyetem professzora lett. 1952-ben a Lengyel Tudományos Akadémia tagjául 
választotta. Számos más tudományos egyesületnek is tagja volt. Fő kutatási területe 
a relativitás elmélet és a kvantumelmélet volt. Munkássága jelentős lökést adott a 
lengyelországi elméleti fizika fejlődésének. 

1 0 0 éve született Is idor Isaac RABI (1898. 7. 29. - ) : galíciai születésű amerikai 
fizikus, aki 1944-ben fizikai Nobel-díjat kapott az atommagok mágneses tulajdon-
ságainak vizsgálatára kidolgozott rezonancia-módszeréért. 

1 0 0 éve született SZILÁRD Leó (Budapest, 1898. 2. 11. - La Jolla, USA, 1964. 5. 
30.): magyar származású fizikus. 

C s e h G y o p á r k a 

Kémikus évfordulók 
1998 május-június 

180 éve, 1818. május 21.-én született az indiai Bengal államban levő Meerutban 
LYON PLAYFAIR angol kémikus. Bunsennel közösen a kohógázakat, Joule-lal az 
atomtérfogatokat és a kristályhidrátok fajsúlyát vizsgálta. Felfedezte és tanulmányozta 
a nitroprusszidokat és a mirisztinsavat. Javasolta, hogy a krími háborúban 
használjanak gyújtóbombákat (szén-diszulfidban oldott foszfort) és mérgező gázt 
(kakodil-cianidot), de javaslatát elvetették. Foglalkozott a katalízis elméletével is. 
1898-ban halt meg. 

160 éve, 1838. június 6.-án született a németországi Kasselben ADOLF KARL 
LUDWIG CLAUS. A kinolinszármazékokat, az alifás és aromás ketonokat, a benzolt 
vizsgálta. Ő fedezte fel a fenazint. 1900-ban halt meg. 

150 éve, 1848. május 6.-án született Londonban HENRY EDWARD AMSTRONG. 
Felismerte a periódusos törvény jelentőségét és támogatta Mengyelejev kémiai 
oldat-elméletét is. Főleg szerves kémiával foglalkozott és az 1892-es genfi kong-
resszuson a szerves vegyületek számára rendszeres, modern elnevezéseket javasolt. 
Foglalkozott a színezékek és a fotoszintézis elméletével, vizsgálta az enzimeket, 
naftalint, kámfort. Ő vezette be a katalizátor elnevezést az azelőtt használatos „kontakt 
anyag" helyett. 1937-ben halt meg. 

- 1848. június 5-én született Münchenben MAX CONRAD. Szerves kémikus volt, 
sok új szintézist valósított meg. Pl. acetecetésztert, malonsav-etil-észtert alkoholos 
nátrium-etoxid segítségével. Előállított levulinsavat és 5,5-dietil-barbitursavat 
(veronált). 1920-ban halt meg. 

- 1848. június 10.-én született a németországi Rübelandban JOHANN KARL 
WILHELM FERDINAND TIEMANN. Az aromás vegyületek vizsgálatával foglalkozott. 
Fenyőből koniferint vont ki, tanulmányozta a vanillin szerkezetét és megvalósította 
szintézisét. Vizsgálta a nitrileket, kámfort, terpéneket, ezek közül többet elsőként 
különített el (pl. iron, famezol). 1899-ben halt meg. 

130 éve, 1868. május 21.-én született Zentán BUGARSZKY ISTVÁN. Nernst 
tanítványa volt Göttingenben, Magyarországon a fizikai kémia úttörője. Felfedezte az 
első, endoterm folyamaton alapuló galvánelemeket (Hg 2Cl 2 + 2KOH —> H g 2 0 + H 2 O 
+ 2KCl). Megállapította a fehérjék amfoter puffer jellegét. Reakciókinetikai vizsgála
tokat is folytatott. 1941-ben halt meg. 
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