
A reneszánsz közvetlen hatásként jött létre az Ac-
cademia del Cimento. Eötvös Loránd a Magyar Tudo-
mányos Akadémia 1899. május 7-i ünnepi közgyûlé-
sén tartott elnöki megnyitó beszédében méltó módon
emlékezett meg az Accademiáról: „Egy rövid évtized-
ben egymást követve született meg az Accademia del
Cimento Florenczben, a Royal Society Londonban és
a párizsi akadémia. Az elsô, a fejedelmi kegy védelme
alatt gyorsan felvirágzó, elmultával pedig már tíz-éves
fennállás után elenyészô Accademia del Cimento, a
közös czél elérésére irányított összetartó munkálko-
dásnak oly eszményi példáját adta, melyhez foghatót
az emberi törekvések történetében csak ritkán, a tu-
dományok történetében pedig egyáltalában nem talá-
lunk. Tagjai mintegy kivetkôzve saját egyéniségökbôl,
egy tudományos egyénné forrtak össze s munkálko-
dásuk eredménye úgy áll ma elôttünk, mint egy
egyetlen hatalmas szellem alkotása. Az az értékes
kötet, mely ez eredményeket magába foglalva 1667-
ben jelent meg, szerzôjéül csak az akadémiát nevezi,
elhallgatva azok neveit, kik hozzájárultak, úgy hogy
ma a tudomány történetírója alig tudja megállapítani,
kinek mi része volt benne. A tudományos feladatokat
tekintve, melyeket ez a tudós testület magának kitû-
zött, figyelemreméltó, hogy javarészök a hômérséklet,
a nyomás és a sûrûség mérésére, azaz olyan kérdé-

sekre vonatkozik, melyeknek megoldása a tudósok
munkásságának tervszerû egyesítését napjainkig újra
meg újra szükségessé tette.”

Most már több forrásból is tudhatjuk, hogy a patró-
nus, Frederico Cesi halálával az 1603-ban Rómában
alapított Accademia dei Lincei 1630-as felbomlása
után a tudományos élet központja Nápolyba (Accade-
mia degli Investiganti, 1650) és Firenzébe került. A
firenzei akadémiát két Medici testvér: Leopold herceg
és II. Ferdinánd toszkánai nagyherceg hívta életre.
Galilei kísérleti módszerére alapoztak, azaz a termé-
szetfilozófiai elvek szigorú kísérleti ellenôrzése volt
kitûzött fô céljuk. A címerükben megfogalmazott jel-
mondatuk: „Provando e riprovando”, azaz „Próbálko-
zás és ismételt próbálkozás”. Összejöveteleiket a cso-
dálatos Palazzo Pitti épületében tartották. Nem volt
hivatalos tagfelvétel. Az ülések kilenc állandó tagjáról
tudunk. Megállapíthatjuk, hogy az Accademia hidat
képezett a reneszánsz és a modern tudomány között.
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A HANGGAL TÖRTÉNÔ ELEKTROMOS
TÁVKAPCSOLÁS ÖTLETE Kis Domokos Dániel

Országos Széchényi Könyvtár

– Klupathy Jenôre emlékezve

A fizikus Klupathy Jenô a hazai
tudományos élet egyik érdekes
alakja volt: kiváló tanár, fogékony
a kor minden új vívmányára, szá-
mos újítása és szabadalma is volt.
Alighanem az egyik legizgalma-
sabb, sajnos, azóta elfeledett ötlete
a hanggal történô elektromos táv-
kapcsolás, amelynek szabadalmát
100 éve, 1908-ban nyújtotta be
Berger Krisztiánnal1 együtt. Ennek

1 Berger Budapesten született 1878-ban, 1908-ban Klupathy ad-
junktusa lett, korábban Münchenben W. C. Röntgen laboratóriumá-
ban dolgozott. Berger – professzorával végzett kísérletei alapján –
Magyarországon elôször számolt be arról, hogyan lehetséges foto-
gráfiák továbbítása elektromos úton (Természettudományi Közlöny,
1907. 684–690.).

gyakorlati kiaknázására alakult meg New Yorkban a
Submarine Wireless Company, melyrôl a New York
Times 1912. augusztus 28-i száma is beszámolt.

A találmány alapelve, hogy a vizet, mint rugalmas
közeget és jó hangvezetôt használja fel a hatás továb-

bítására. Itt jegyezzük meg, hogy a tudomány mai
állása szerint a legjobb ilyen réteg az úgynevezett
mélyvízi hangvezetô csatorna, amely az óceánban
mintegy 1 200 méter mélyen található. „Berger–Klupa-
thy berendezése a feladó állomáson víz alatti hangfej-
lesztôbôl, a fogadó állomáson hangfelfogóból áll. A
Berger–Klupathy-féle hangfejlesztô több alakja isme-
retes, melyek közül különösen figyelemreméltó az,
amely szapora víz alatti robbanások segélyével állítja
elô a hangot, továbbá egy tiszta zenei hangokat adó
berendezés, amely fôleg a víz alatti naszádok közötti
telegráfozás dolgában nagy haladás. A találmány to-
vábbfejlesztését egy kísérleti társaság végzi s az
osztrák–magyar haditengerészet is támogatja.” – ol-
vashatjuk a korabeli összefoglalóban.2 A találmány

2 Révai Nagy Lexikona 3. kötet Budapest, 1911. 153.

további sorsáról sajnos nincs tudomásunk.
✧

Klupathy Jenô Kassán született 1861. október 21-én,
Klupathy Antal építészmérnök, volt 1848/49-es ôr-
nagy és Janik Mária negyedik gyermekeként. Bátyja,
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ifjabb Klupathy Antal, a majdani híres

A New York Times cikke

jogtudor, egyetemi tanár. Klupathy Je-
nô alsóbb iskoláit szülôvárosában járta
ki, majd egyetemi tanulmányait Buda-
pesten, Würzburgban, Berlinben vé-
gezte, közben tanulmányutakat tett
Olaszországban, Franciaországban és
Angliában. Fôgimnáziumi tanár volt a
VII. kerületben, a mai Madách Imre
Gimnáziumban (1888–1894-ig), közben
a budapesti Tudományegyetemen a Kí-
sérleti Fizikai Intézetben báró Eötvös
Loránd asszisztense lett.

De a fiatal házasnak – felesége Köl-
csey Hedvig – nem volt könnyû a hely-
zete, mint egyetemi adjunktusnak sem.
1902-ben szerette volna elnyerni a ko-
lozsvári Ferencz József Tudományegye-
temen a megüresedett Kísérleti Physi-
kai Tanszéket. Apáthy István kolozsvári
egyetemi tanár támogatását kérte eh-
hez: „Nekem itt annyira szétforgácsoló-
dik az erôm, a többféle elfoglaltság
folytán, hogy nagyon szeretném ezt az
alkalmat megragadni a nyugodt, con-
centrált munkálkodásra. Jelenlegi labo-
ratoriumom olyan primitiv, hogy egy
jobb mérô eszközt sem állíthatok fel
benne, ez az oka, hogy az utóbbi évek-
ben csak vázlatos dolgozatokat készít-
hettem, a végleges kidolgozást arra az
idôre tartom fenn, a mikor módomban
lesz azt elvégezni. A ministerium éppen
most bízott meg Eötvös báró ajánlatára
a Kísérleti physika tudományos kézi-
könyvének – egyetemi hallgatók igé-
nyeinek megfelelô – megírásával, erre
is nyugalomra van szükségem.”3

3 Klupathy Jenô Apáthy Istvánnak. 1902. ápr. 3. OSZKK Levelestár.

Az állást végül nem nyerte el, de a
következô évben, 1903-ban Budapes-
ten az újonnan szervezett Gyakorlati Fi-
zika tanszékre kapott rendkívüli, 1908-
ban pedig nyilvános rendes tanári ki-
nevezést. 1910-ben a II. számú Fizikai
Intézet megszervezôjeként lett annak
igazgatója.

Kutatásai közül kiemelkednek azok,
amelyek a katódsugarak vizsgálatára irá-
nyultak. A folyadékok szilárdságáról
akadémiai értekezéseiben számolt be.
Tökéletesítette a vetítési célokat szolgáló
ívlámpát. Az egyetemi oktatás egyik fô
céljaként kitûzött kutató-, illetve tanár-
képzés feladatát remekül látta el. Pro-
fesszorával, Eötvös Loránddal együtt az
oktatásba bevont egyre több kísérlet és kísérleti eszköz
révén a felismerés élményét adó gondolkodásra tanítás
egyik kezdeményezôje, egyúttal az egyetemisták spor-

tolásba történô bevonásának egyik leg-
fôbb szorgalmazója volt.

✧
A Magyar Tudományos Akadémia Ma-
thematikai és Természettudományi
Osztálya kezdeményezésére 1899-ben
létrejövô Uránia Magyar Tudományos
Egyesület tiszteletbeli társelnökének
választották Eötvös Lorándot. Eötvös
javaslatára Klupathy tartotta az elsô
mintegy 30 perces, diaképekkel kísért
elôadást Mikor a levegô cseppfolyóssá
válik címmel az Uránia Tudományos
Színházban, azaz a mai Uránia mozi
épületében. 1900-ban, a társaság folyó-
iratának egyik szerkesztôje, egyben az
egyesület fôtitkára lett.

Klupathy tanári lelkiismeretességét
és széles látókörét is bizonyítja egy,
1906. október 13-án szerkesztôtársá-
nak, legifjabb Szász Károlynak írt leve-
le: „Gondolkodni kell a Washington és
a Semmelweis emlékekbôl közlendô
képekhez a szövegrôl, továbbá a Rákó-
czy-ünnepséget is méltatni kellene s
különösen megfelelô képeket hozni.
Azt hallottam tegnap Viktortól [Molnár
Viktor], hogy a szépmûvészeti mú-
zeumban van két új gyermek-képe Rá-
kóczynak, valaki pedig említette, hogy
b. Forsternél ereklye-képek vannak. Te
talán hozzájuthatnál ezekhez. Nálam
több apró czikken kívül van a b. Eötvös
elôadása, a melyet a fokmérô-congres-
suson tartott. Ezt le kell fordítanom
németbôl és bevezetést írok hozzá,
hogy olvasóink tájékozva legyenek. Ezt
szeretném elsô czikknek tenni, annyi-
val inkább, mert a Rákóczy-czikk,
képei miatt, ugyis csak a végére jöhet
technikai okokból.”4

4 OSZKK Levelestár.
5 Uránia, 1906. 421–432.
6 Uo. 432–437.

Az Uránia novemberi számában a
megvalósulást tetten is érhetjük: mind-
járt az elején Eötvös elôadása, Báró
Eötvös Loránd Föld-kutatásai címmel,5

számos képpel illusztrálva. Rákócziról
pedig Békefi Remig egyetemi tanárnak
a budapesti Tudományegyetem Rákó-
czi-ünnepélyén tartott emlékbeszéde
volt olvasható.6 A tervezett képek ezút-
tal valahogy elmaradtak.

Az Urániá tól annak egyik fôszerkesz-
tôjeként 1912-ben mondott búcsút az
általa vezetett II. számú Fizikai Intézet-
ben végzett fárasztó munkájára hivatkoz-

va, hogy alig tíz évre rá, elhatalmasodó betegsége miatt
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ezt is feladni kényszerüljön, majd 1931. március 2-án

1. ábra. A pezsgôben fel-le mozgó szôlôszem egy léchez köthetô,
melynek másik végére kis tárgyak helyezhetôk.

végleg eltávozzék, szinte már életében elfeledve.
✧

Klupathy Jenô hosszú ideig volt Eötvös Loránd ad-
junktusa, tehát egyik legközelebbi munkatársa a Tu-
dományegyetemen. Több kísérletet együtt végeztek.
A fizikusok közül Klupathy készítette Magyarorszá-
gon az elsô röntgenfelvételeket. Ezek közül az egyik
leghíresebb felvétel Eötvös kezérôl készült, amely
több korabeli folyóiratban is napvilágot látott és szen-
zációt keltett.7

7 Eötvös Loránt[!] tudományos kísérlete. Nemzeti Ujság, 1896. janu-
ár 11.; Wartha Vince: A Röntgen-féle új fajta fotografiákról. Termé-
szettudományi Közlöny, 1896. 53–54.; a képet a Vasárnapi Ujság is
közzétette, és több monográfia is átvette. Megtalálható a folyóira-
tunkban is, Radnai Gyula: Az Eötvös-korszak. Fizikai Szemle 41
(1991) 341. (Megtekinthetô a www.fizikaiszemle.hu honlapon.)

A geofizikus Pekár Dezsô, Eötvös tanítványa és geo-
fizikai kutatásainak folytatója így emlékezik vissza: „Az
1895 év végén megjelent bizonytalan újsághírek alapján
Eötvös buzdítására végeztük Klupathy Jenôvel együtt
azokat a kísérleteket, amelyekkel Magyarországon az
elsô Röntgen képeket elôállítottuk.”8

Klupathy Jenôrôl szólva ne csak a kiváló tanárra,
kísérletezôre, újítóra, tudósra, hanem a magyar isme-
retterjesztésen túl a sportos élet jeles szervezôjére is
emlékezzünk, hiszen 1898. november 5-én az ô szor-
galmazására és közremûködésével jött létre a Buda-
pesti Egyetemi Athleticai Club, azaz a BEAC, amely-
nek Eötvös Loránd tiszteletbeli elnöksége mellett Klu-
pathy hosszú éveken át, 1912-ig volt tanárelnöke.

8 Pekár Dezsô: Báró Eötvös Loránd. A torziós inga ötven éves
jubileumára. Budapest, 1941. 12–13.
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MITÔL PEZSEG A PEZSGÔ?
– Hogyan mozognak a buborékok a pezsgôben?

Nagy Anett
Radnóti Miklós Gimnázium, Szeged

Az írás témája már felbukkant egy elôzô cikkben, mint az egyszerû
eszközökkel végezhetô kísérletek egyik lehetôsége: Papp Katalin,
Nagy Anett: Public relation és a fizikatanítás. Fizikai Szemle 57/1
(2007) 18.

A fizika a körülöttünk levô világról szól, így még a leg-
egyszerûbbnek tûnô jelenség alaposabb megvizsgálá-
sához is nélkülözhetetlen. A pezsgôs pohárban látható
gyönyörû buborékláncok kialakulását és a buborékok
mozgását is a fizika törvényeivel érthetjük csak meg. A
következôkben megmutatjuk, hogy egy egyszerû fény-
képezôgép, egy számítógép, egy jó (!) pezsgôspohár és
néhány üveg pezsgô segítségével hogyan mélyedhe-
tünk el a buborékok mozgásának rejtelmeiben.

A táncoló mazsola, avagy a pezsgô ördöge

A hétköznapi eszközökkel végzett kísérletek nemcsak
az iskolában használhatók fel a diákok tanítására,
hanem az iskolán kívül is segíthetnek a fizika népsze-
rûsítésében. Ezt már sokan és régen felismerték, ami-
re jó példa lehet a következô kísérlet, amely egy
1903-ban kiadott könyvbôl származik. A kor hangula-
tát és beszédstílusát felelevenítve eredeti szövegezés-
sel is bemutatható és magyarázható a kísérlet. A kísér-
letet a leírás szerint „vidám lakoma végén kell elvé-
gezni és magyarázatát a csodálkozó közönségnek
azonnal meg kell adni” (1. ábra ) [1].

„Vidám lakoma végén, mikor a pezsgôs palackok
szaporán ürülnek és szítják a jókedvet, ajánlkozzál,
hogy fölidézed a társaság megrettentésére magát a
Sátánt, mégpedig anélkül, hogy a középkorban dívott
hókuszpókuszhoz folyamodnál. A csemegés tálból
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