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Érdekes történetek híres tudósokról

I.   Az alábbi történetet a Nobel-díjas Sir Ernest Rutherford, a Royal Academy el-
nöke mesélte.

Nemrégen egyik kollégám felkért (mint pártatlan szakértõt), hogy tegyek igazságot közte
és egyik diákja között, akinek õ nulla pontot akar adni a vizsgadolgozatára, az viszont ragasz-
kodik a maximális pontszámhoz.

A vizsgakérdés ez volt: „Hogyan lehet meghatározni egy felhõkarcoló magasságát egy
barométer segítségével ?”

A diák ezt válaszolta: Vigyük fel a barométert az épület tetejére, kössünk hozzá egy
hosszú kötelet, engedjük le az épület aljáig, aztán húzzuk fel és mérjük meg a kötél
hosszát – ez meg fog egyezni az épület magasságával !

A vizsgázó meggyõzõdéssel állította, hogy neki a maximális pontszám jár, hiszen
helyes és kimerítõ választ adott a feladat kérdésére. Másfelõl, ha megadnák neki a kért
maximális pontszámot, ezzel elismernék a fizikában való jártasságát, pedig hát .. a válasz
ezt nem támasztja alá.

Azt javasoltam, hogy adjunk a diáknak 6 percet arra, hogy egy másik megoldást
mutasson be, amelybõl azonban derüljön ki, hogy kétségtelenül ért a fizikához. Az 5.
perc végén mikor láttam, hogy még semmit nem írt a papírlapjára, megkérdeztem, hogy
fel akarja-e adni a „játszmát”, de õ megnyugtatott, hogy több megoldása is van a prob-
lémára, s már csak azt latolgatja, hogy melyik a legjobb közülük.

Elnézést kértem tõle amiért félbeszakítottam és felkértem, hogy folytassa. Egy perc múl-
va, a következõ választ adta a kezembe:

„Helyezzük a barométert az épület tetejének szélére, majd lökjük le a mélybe. Mér-
jük meg a zuhanás idejét egy stopperórával, majd az x=a⋅t2⋅0.5 képlettel számítsuk ki az
épület magasságát.

Ezután megkérdeztem a kollégámat, hogy elégedett-e az újabb válasszal. Õ lemon-
dóan rámnézett és megadta a vizsgázónak a maximális pontszámot.

Kifelé menet a kollégám irodájából eszembe jutott, hogy a diák azzal kérkedett,
hogy több megoldása is van a feladatra, ezért visszafordultam és megkértem, hogy
sorolja fel ezeket is.

– Nézze – mondta a diák – számtalan módon meg lehet határozni egy épület ma-
gasságát egy barométer segítségével. Például egy verõfényes napon kiviszi a barométert
a szabadba, megméri a magasságát, az árnyékának a hosszát valamint az épület árnyéká-
nak nagyságát, amibõl egyszerû hármasszabállyal ki lehet számolni az épület magasságát.

– Ügyes – mondtam – no és másféleképpen.
– Van egy klasszikus eljárás, ami tetszeni fog a tanár úrnak. Ez abból áll, hogy vesz-

szük a barométert és elindulunk felfelé a lépcsõkön. Lépésenként megjelöljük a
lépcsõház falán a barométer magasságát. Amikor felértünk az épület tetejére, nincs más
dolgunk, mint megszámolni a jelek számát és máris megkaptuk az épület magasságát
barométer egységekben. Nagyon egyszerû és közvetlen módszer, nemde ?!

– Természetesen, ha bonyolultabb eljárásra vágyik, hozzákötheti a barométert egy darab
kötélhez, amit ingaként meglóbálva megmérheti a lengés periódusát az épület alján, ill. tete-
jén, ebbõl kiszámíthatja a g (gravitációs gyorsulás) értékeit, amelynek két különbözõ
értékébõl elméletileg kiszámolható az épület m agassága.

– Hasonlóképpen, felviheti a barométert az épület tetejére, leengedheti egy kötél segítsé-
gével az aljáig, ezt ingaszerûen meglóbálhatja s a lengés periódusából megkaphatja a kötél
hosszát, ami (megintcsak) egyenlõ az épület magasságával.
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– De még ezeken kívül is sok más megoldás létezik. A legjobb közülük alighanem
az, ha levisszük a barométert az alagsorba és bekopogunk az épület gondnokához.
Mikor õ ajtót nyit, így szólunk hozzá: – Gondnok úr, nézze ezt a pompás barométert.
Ha megmondja nekem az épület pontos magasságát, itt helyben magának ajándékozom!
Mikor idáig értünk, megkérdeztem a diákot, hogy tényleg nem tudja a konvencionális,
szokásos választ a feltett vizsgakérdésre.

– Természetesen tudom – válaszolta – de a gimnáziumban és az egyetemen olyan
oktatókkal hozott össze a sors, akik egytõl-egyig meg akartak tanítani gondolkozni és ez
úgy látszik sikerült is nekik!

A diák nem volt más, mint Niels Bohr (1885–1962), az 1922-ben Nobel-díjjal ki-
tüntetett dán fizikus, aki elsõként alkotta meg a proton-elektron atommodellt, s aki
késõbb a kvantumelmélet kidolgozásában is fõszerepet játszott.

***

II.   Kármán Tódor (1881 – 1963), akit a repüléstudomány eddigi egyik legnagyobb
alakjának tekintenek 1919-tõl az aacheni mûszaki fõiskola professzora volt. Személyisé-
gét, tanári értékelését meghatározta mély humánuma és humora.

Önéletrajzi emlékezésébõl álljon bizonyítékul az elmondottakról:
„Elsõ aacheni évem egyik napján egy Budapestrõl érkezett, jól ismert bankár látogatott

meg tizenhét éves, Jancsi nevû fiával. Szokatlan kívánsággal állt elõ. Azt kívánta, hogy a
fiatal Jancsit beszéljem le a matematika iránti vágyairól. A matematika – mondta -–, nem
hoz pénzt.

Elbeszélgettem a fiúval. Lenyûgözõ volt. Tizenhét éves korára már saját indíttatás-
ból elmélyedt a végtelent tárgyaló különféle elméletekben (ez az absztrakt matematika
egyik legmélyebb problémája). Érdekes elméleteket állított fel. Úgy gondoltam, vétek
lenne istenadta hajlamától eltéríteni. Egyébként is azonnal eszembe jutott, hogy apám
fiatalkoromban engem igyekezett eltiltani a matematikától. Nem emlékszem, hogy meg-
szenvedtem volna a tilalmat, de nem is tántorított el a matematikatanulástól. Jancsival
kapcsolatban végül azt javasoltam az apjának, hogy egyezzen meg a fiával, s engedje
Zürichbe, de ott vegyészmérnökséget tanuljon. Ez a fiú számára lehetõséget ad némi
matematikatanulásra is, ugyanakkor felkészíti egy „értelmes” foglalkozásra. Az ipari
forradalom egyre több mûszaki értelmiségit igényel, különösen Magyarországon, ahol a
fémfeldolgozás fejlõdésben van. Az apa egyetértett és Jancsi elment Zürichbe, de az
egyetem elvégzése után visszatért a matematikához. Ez igen nagy szerencse a világ
számára, mert Neumann János a világ egyik legnagyobb matematikusa lett és részt vett a
digitális komputernek a megalkotás ában”.

***

III.   A XIX. század közepén Baeyer neves szerves
vegyész elõállította a barbitur savat (malonsav ureidje),
amelyet a XX. század elején biokémiai kutatásokra
használtak fel. Ezek során E. Fischer elõállította a
barbitursav-dietil–származékát, a barbitált.

J. von Mehring felismerte, hogy ennek az anyag-
nak altató hatása van, s mivel Veronába utazott arról
az összejövetelrõl, ahol a gyógyszer nevét akarták
eldönteni, Veronálnak keresztelték el.
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A Veronál elõállítása fontos mérföldkõ volt a központi idegrendszerre ható gyógy-
szerek kutatásában és a gyógyszerészet fejlõdésében. Már 1938-ig 1200 barbiturátot
állítottak elõ a molekulák szerkezetének szisztematikus módosításával, amelyekbõl 60
terápiás alkalmazást is nyert. (Máig kb. 3000 származékot szintetizáltak.)

Ezekbõl a barbitursav-származékokból egyeseket altató és nyugtatószerként, narkó-
zis céljára, görcsök megszüntetésére, epilepszia kezelésére használnak.

Barabás György, Nagyvárad
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Kémia

K. 345.  Nitrogénre nézve 85 tömegszázalékos nitrogén-oxigén gázkeverék 3kg-jához
500g oxigént adagoltak. Az új elegynek mekkora a százalékos oxigéntartalma?

K. 346. Mennyi vizet kell töltenünk az 500g tömegû 30%-os cukoroldathoz akkor,
ha 20%-os oldatra van szükségünk?

K. 347. Adott körülmények mellett egy mólnyi metán égésekor 890kJ hõ szabadul
fel. Amennyiben 400 l (standard állapotok között mért térfogat) metán égetésekor fel-
szabaduló hõmennyiség 60%-a hasznosítható, számítsátok ki, hogy mekkora tömegû
vizet lehet felmelegíteni 300C-ról 800C-ra az égés során nyert hõmennyiséggel!

K. 348. Mekkora a levegõre vonatkoztatott sûrûsége annak a gázkeveréknek,
amelynek 40 térf.%-a metán, 20tf.%-a etán, a többi része hidrogén és etén azonos
térfogatarányban?

Fizika

F. 258. Nyugalomban levõ test robbanás következtében három részre hullik szét.
Két azonos, m tömegû darabjának mindegyike 40 m/s sebességgel, egymással 900 -os
szöget bezáró irányokba repül el. Milyen irányban és mekkora sebességgel mozdul el a
test 4 m tömegû megmaradt része mindjárt a robbanás után?

F. 259. Határozzuk meg a hatásfokát annak a hõerõgépnek, melynek munkavégzõ
közege ideális gáz és amely az 1�2 és 3�4 izochor, valamint a 2�3 és 4�1, a

2V áll
T

=  törvény által meghatározott állapotváltozásokból álló körfolyamat szerint

mûködik. Ismert T1, T2, ã=Cp/Cv, R és ε =V4/V1.

F. 260. Egy elektrosztatikus gép 100 fordulat után tölt fel C=0,1µF kapacitású
kondenzátort U=2500V feszültségre. Mekkora áramot képes szolgáltatni a gép, ha olyan
gyorsan forgatjuk, hogy korongja 150 fordulatot tesz meg percenként?

F. 261. Egy gyûjtõlencse y1 magasságú tárgyról 1 cm nagyságú képet alkot egy
ernyõn. Rögzített tárgy és ernyõ állásnál, a lencsét a tárgyhoz közelítve újból megjelenik
az ernyõn a tárgy 4 cm-es nagyságú éles képe. Határozzuk meg a tárgy y1 magasságát.


