
EGYETEMI TANÁROK 
KÉT ÉVEZREDDEL EZELŐTT.

Irta: CH. R. GIBSON»

Nagy Sándor királynak Arisztotelesz, a görög 
filozófus volt a nevelője. Bárha Nagy Sándor 
nem volt is tudós, neve közvetve kapcsolatba 
került a régi világ nagy egyetemével. Ez volt 
az alexandriai múzeum és könyvtár. Ma egye
temnek neveznék. Nagy Sándor (Alexander) 
alapította ugyanis Alexandria városát s ez a 
város vette át a régi Athén szerepét, mint a 
tudomány székhelye.

A nagy egyetemet I. Ptolomaiosz, Egyiptom 
királya alapította. Semmi költséget nem sajnált 
a hatalmas iskola berendezésére. Könyvtárá
ban állítólag hétszázezer kötet volt felhalmozva, 
az egész latin, görög, indiai és egyiptomi iroda
lom. Ezt az óriási könyvtárt Julius Caesar 
Alexandria bevételekor teljességgel elpusztí
totta.

Ennek az ősrégi egyetemnek tizennégyezer 
tanítványa volt. Meglepő nagy szám. Sajnos, 
nagyon keveset tudunk az alexandriai tanárok 
és kiváló tudósok életéről, pedig bennünket 
most ez érdekelne elsősorban.

Itt tanított a matematika első professzora : 
Euklidesz. Teljes kétezer éve, hogy híres köny
vét, A geometria elemei-t megírta. Életéről semmi 
adatunk nem maradt fenn.

E rég letűnt kor professzorai közül való Arisz- 
tarhosz, a Kr. előtti harmadik században. Ez a 
tudós a geometria segítségével kiszámította a 
Nap és a Hold távolságát a Földtől. Helyes
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nyomon indult el, de tökéletlen műszereivel 
rosszul mérte meg a hajlás-szöget, ezért aztán 
hamis eredményre jutott.

Arisztarhosz egyik utóda, az alig néhány év
vel fiatalabb Eratosztenesz, a Föld nagyságát 
mérte meg. Számítása szerint a Föld kerülete
48,000 kilométer. A valóságban 40,000 kilo
méter. Eredménye tehát meglepően közel jár 
az igazsághoz. O volt az, aki megtanított rá, 
hogyan mérjük meg ezt a hatalmas földtekét, 
amelynek lakói vagyunk s amelynek mindig 
csak egy-egy elenyészően kicsi darabkáját lát
hatjuk. Ha figyelembe vesszük szögmérő mű
szerének gyarlóságát, mérésének eredménye bá
mulattal tölt el. Eratosztenesz nyolcvan éves 
korában megvakult. Életuntságaban halálra 
éheztette magát.

Arisztarhosznak is, Eratosztenesznek is kor
társa volt Arhimedesz, a híres matematikus. 
Neve ismerősen cseng. Arhimedesz 287-ben szü
letett, Krisztus előtt, Siracusában, Sicilia szige
tén. Ő is az alexandriai hírneves egyetemen 
tanult. Euklídesz nem élt már akkor, de Arhi- 
medesznek is akadt jeles tanítója a számtan és 
mértan tudományában.

Arhimedesz hűséges barátja volt Hierónak, 
Siracusa királyának. Alighanem atyafiságban is 
voltak egymással. -

Királya számára sok rémületes hadigépet 
eszelt ki.

Ha Arhimedesz nevét halljuk, «Arhimedesz 
törvénye» jut eszünkbe.

Ennek a fizikai törvénynek fölfedezése össze
függ azzal a jól ismert történettel : hogyan lep
lezte le Arhimedesz Hiero király aranyművesé
nek a csalfaságát.

A király átadott az aranyművesnek bizonyos
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súlyú színaranyat, hogy csináljon belőle koro
nát. A korona elkészült. A királynak gyanúja 
támadt, hogy az aranyműves a színarany egy 
részét megtartotta és helyette ezüstöt tett a 
koronába.* Súlya pontosan annyi volt, mint az 
arany súlya, amit kapott, színe is szín aranyat 
mutatott. A király váltig törte a fejét, hogyan 
leplezhetné le a csalárdságot. Töprengésében 
tudós barátjához, Arhimedeszhez fordult ta
nácsért.

A feladat zavarba ejtette a matematikust. 
Annyira belemélyedt a problémába, hogy még a 
fürdőbe menet is ez a kérdés foglalkoztatta. 
Amikor belelépett a medencébe, feltűnt neki, 
hogy a víz kicsordul a medence szélén. Ez a 
mindennapos, egyszerű megfigyelés vezette rá, 
miképpen oldhatná meg e rábízott feladatot. 
Kiugrott a vízből, még ruháit se kapta magára, 
kirohant az utcára es izgalmában egyre ezt 
kiáltozta :

—  Heuréka! Heuréka! (Megtaláltam!)
Csakugyan. A terv készen volt. A koronát 

beleteszi egy vízzel telt edénybe és megméri a 
kicsorduló vizet. Aztán ugyanakkora súlyú szín
aranyat tesz az edénybe. Ha ugyanannyi víz 
ömlik ki az egyik és a másik esetben, akkor a 
korona színaranyból való. Ha kevesebb, akkor 
meg van hamisítva.

Galilei elképzelése szerint Arhimedesz jóval 
bonyolultabb módon hajtotta végre kísérletét, 
mint ahogy azt a görög hagyomány elbeszéli. 
Galilei szerint Arhimedesz mérleget készített.

* Mellesleg szólva, a színarany nem is alkalmas az 
aranyművességre. Más fémekkel ötvözik, hogy kemé
nyebb legyen. Még az aranypénzekben is sok a réz 
(egytől tíz százalékig).
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Egy hosszú bot egyik végére aranyat tett, másik 
végére súlyokat és pontosan kiegyensúlyozta a 
mérleget. így kapta meg az arany súlyát a szá
razon. Azután ugyanazt az aranyat úgy mérte 
meg a mérlegén, hogy az aranyat vízbe merítette. 
A mérleg karja felbillent : az arany súlya lát
szólag csökkent, mert bizonyos mértékben fenn
tartotta a víz. A tudós megfigyelte, mennyivel 
lett könnyebb. Aztán megismételte a kísérletet 
ezüsttel. Feljegyezte, mennyivel könnyebbült 
meg az ezüst. Végül a koronát tette rá a mér
legre, előbb a levegőn, aztán vízbe süllyesztve. 
A korona is könnyebb lett, éspedig súlyának 
kevesebbed részével könnyebbült meg, mint a 
színarany, és többedrészével, mint az ezüst. Kö
vetkezésképpen a korona sűrűsége (faj súlya) az 
arany és az ezüst között volt. A csalás kiderült.

így bukkant rá Arhimedesz a hidrosztatika 
alaptörvényére : minden test annyit veszít sú
lyából, amennyit az általa kiszorított víz nyom. 
S ha a test súlyát elosztjuk a kiszorított víz 
súlyával, megkapjuk annak a testnek a faj
súlyát vagy sűrűségét. (Az arany faj súlya 19 Va, 
az ezüsté 10 Va).

*

Arhimedesz barátja, Hiero király, kilencven- 
két éves korában halt meg. Néhány évre rá, 
Krisztus előtt 212-ben, a rómaiak bevették Sira- 
cusát. Arhimedesz öregember volt már ekkor, 
hetvenöt esztendős. De nem az aggkor vitte 
sírba. Megölte egy római katona.

Ismeretes a szomorú történet. Arhimedesz 
számításaiba mélyedve mértani alakokat raj- 
zolgatott a homokba, amikor rajta ütött a római 
katona. Az öreg tudós rákiáltott :

— Ne zavard köreimet!
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A katona nem kegyelmezett. Könyörtelenül 
lekaszabolta.

Az ókor legnagyobb matematikusának az éle
tét így oltotta ki egy durva, tudatlan katona 
kardja. A rómaiak vezérét, Marcellust, nem 
okolhatjuk Arhimedesz haláláért. Marcellus, 
amikor bevette Siracusát, külön rendeletet adott 
katonáinak, hogy Arhimedeszt és házát senki 
ne merje bántani. Marcellusnak becsületére vá
lik, hogy meg akarta kímélni a tudós életét, 
annál is inkább, mert hiszen tudta jól, hogy 
Arhimedesz leleményességének, tudásának je
lentékeny része volt benne, hogy Siracusa két 
esztendőn keresztül tartotta magát a rómaiak 
ostroma ellen. A római vezér parancsa őszinte 
volt. Diadalának örömét nagyon megkeserítette, 
amikor megtudta, hogy Arhimedesz áldozatul 
esett. Díszes temetést rendezett a tudósnak és 
rokonait barátságába fogadta.

Arhimedesznek még életében kifejezett kíván
sága az volt, hogy sírkövére tegyenek egy göm
böt s e fölé egy köréje illő hengert állítsanak. Ez 
az emlékmű örökítse meg mértani fölfedezését, 
hogy miképpen viszonylik egymáshoz a gömb 
és a henger köbtartalma. Az emlékművet csak
ugyan felállították.

Száznegyven évvel később Cicero, a híres 
római szónok Siracusában jártakor elment Arhi
medesz sírjához. A síremléket fölverte a gyom, 
ellepte a bogáncs. Cicero kárhoztatja Siracusa 
népét, hogy legnagyobb emberük emlékét eny- 
nyire elhanyagolták.

*

Az alexandriai egyetem tudósainak a sorában 
elérkezünk Hiftparhosz nevéhez. Hipparhosz a 
csillagászat igazi megalapítója. Életéről sajnos,
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semmit nem tudunk. Azt sem tudjuk, tanított-e 
Alexandriában vagy csak tanult és kutatott. 
Csillagászati felfedezéseiről van föl jegy zésünk, 
ő  volt a megalapítója a bolygók mozgásáról 
szóló elméletnek, ő  már tudta, hogy a bolygók 
a Föld körül keringenek. Rendszerét később 
Ptolomaiosz rendszerének nevezték el, vagy 
máskép : ptoloméuszi rendszernek.

Eljutottunk ilymódon Ptolomaiosz nevéhez. 
Ez a Ptolomaiosz is alexandriai csillagász volt 
a nagyok közül való. Három évszázaddal ké
sőbbi kor szülötte, mint Hipparhosz. Hippar- 
hosz másfél századdal élt Krisztus előtt, Ptolo
maiosz ugyanennyivel Krisztus után. Az ő éle
téről sem tudunk semmit, annyira, hogy sokan 
összetévesztik Ptolomaiosszal, Egyiptom kirá
lyával és a rákövetkező Ptolomaioszok hosszú 
sorával.

Ptolomaiosz, a csillagász és híres földrajztudós, 
évszázadokkal később élt, mint az egyetemala
pító fejedelem. Nevét elsősorban a bolygók moz
gásáról írt elméletével örökítette meg. Hippar
hosz felfogását kibővítette és tökéletesítette. Az 
úgynevezett ptolomaioszi rendszer olyan helyt
álló magyarázatot nyújtott a bolygók mozgásá
ról, hogy másfél évezreden keresztül változat
lanul fennmaradt. Látni fogjuk később, mennyi 
bajt zúdított Copemicusra és Galileire, amikor 
el merészelték vetni a ptolomaioszi rendszert.

Ptolomaiosz a Földet mozdulatlannak kép
zelte még. Az egyhelyben álló Föld körül kerin
genek a bolygók. Feltűnő ez a felfogás, ha meg
gondoljuk, hogy hétszáz évvel őelőtte tanítot
ták már, hogy a Nap az a központi égitest, amely 
körül a bolygók keringenek.

Halász Gyula fordítása.
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