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Durranógáz és rivaldafény
Montmartre és a párizsi obszervatórium között zöld lézerfény fúrta át az eget 2005 őszén. Ezzel a látványos módszerrel mérték meg a fény sebességét a Fizika Évében – és így emlékeztek egy másfél évszázaddal korábbi kísérletre. Hyppolite Fizeau (François Arago, a párizsi obszervatórium igazgatójának javaslatára) egy fogaskerék fogai között küldött fényt Párizs környékéről a Montmartre-ra, ahonnan egy tükör verte vissza a sugarat. Amikor a kerék lassan forgott, a visszavert fény ugyanazon
a nyíláson haladt át, mint amelyiken kijutott. De ahogy egyre
gyorsabban forgott a kerék, a nyílás helyére kerülő (aztán továbbhaladó) szomszédos fog fokozatosan elzárta, majd újra szabaddá tette a visszatérő fény útját. Az ismert, mérhető adatokból ki lehetett számolni a fénysebességet.

A

gént helyben állították elő, általában kálium-klorát hevítésével. A
hidrogént kénsavból fejlesztették vagy valamelyik gyártótól szerezték be. A gázokat külön tömlőkben tárolták, és súlyokkal préselték ki. Rövid internetes keresgélés után kiderül, hogy Jókai lelkesedett a lámpáért; ezt írta például: „Hirtelen elővettem Drummond-féle könenylámpásomat [itt az „éleny”, az oxigén kimaradt], egy csavar elfordításával meg-gyujtottam azt, úgyhogy
amint a barlangba bevágtattunk, ez teljes villámfényragyogás
mellett történt meg.” Vagy: „Ez a Drummond-féle mészfény,
mely egy világoskék átlátszó petinet laptól mérsékelve egészen az
égbolt kellemes világosságát terjeszti idelenn anélkül, hogy, mint
a gázvilágítás, egyúttal a hőséget is szaporítaná a teremben…”
Aragót a fénysebességmérésnél is jobban érdekelte, hogy a levegőben vagy a vízben halad-e gyorsabban a fény. A kérdés távolról sem volt triviális. A 19. század elején a fizikusok többsége
még Newton korpuszkuláris hipotézisét fogadta el, ebből pedig
az következett, hogy a fénysebesség a vízben nagyobb. De Fresnel, aki szinte alig ismerte az elődök és a kortársak optikai munkáját, s emiatt sok mindent újra felfedezett (amin később boszszankodott), hamarosan megalkotta az első koherens, számításokkal alátámasztott hullámelméletet, amely nagyon vonzónak
tűnt. A hullámelmélet azt jósolta, hogy a fény lassabban halad a
vízben, mint a levegőben.
álló tükör

A modernizált kísérlet
(fotó: Observatoire de Paris, Dominique Monseigny)
fényforrás

A Fizeau-kísérletben Drummond-lámpa volt a fényforrás.
Nendtvich Károlytól az „iparűzők és mindennemű vegyészek”
megtanulhatták a lámpa lényegét: „Ha az égetett mész izzásig
hevíttetik, olly átható és vakító világgal fénylik, hogy alig képes
azt az ember szeme eltűrni. Még erősebb lesz a fény, ha a mész
könélenygőz lángjának tétetik ki.” (Köneny: hidrogén, éleny: oxigén.) A Montmartre 8–9 kilométerre volt a Fizeau-birtoktól, ahol a lámpát és a fogaskereket
felállították, de a fény ennél sokkal távolabbra is elért volna.
A veszélyes Drummond-lámpával színházakban is világítottak – először a Covent Gardenben (a mész nevéből ered a
rivaldafény angol neve: limelight). Az oxiDrummond-lámpa rajza egy katalógusban.
A termolumineszcenciát nemcsak
hidrogén és oxigén, hanem például
oxigén és éter keverékével is előidézték
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forgó
tükör
levegő
víz
A fénysebesség-különbség kimutatására szolgáló, forgó tükrös
módszer vázlata (physics.stackexchange.com)

Arago a méréshez forgó tükrös módszert javasolt. Foucault
(aki elsősorban az ingájáról híres) és Fizeau sokáig dolgozott az
ötlet megvalósításán. A munka vége felé összevesztek, így külön
mérték meg és jelentették be (Foucault valamivel hamarabb),
hogy a levegőben terjed gyorsabban a fény. Sokan úgy gondolták, hogy ezzel az utolsó szöget is sikerült beverni a korpuszkuláris elmélet koporsójába.
Később Fizeau azt is megállapította, hogyan adódik össze
áramló vízben a víz és a fény sebessége. Kiderült, hogy nem
„egyszerűen” – hanem úgy, ahogy (majd) a relativisztikus sebesség-összeadási törvény mondja. A számszerű eredményt adó kíMAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA
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sérletet Einstein a relativitáselmélet egyik perdöntő próbájának
tartotta.
Fizeau és Foucault nem a fénysebesség mérésével kezdte a fizikusi pályát (Fizeau valójában „a tudomány egyik utolsó nagy
amatőre” volt). A dagerrotípiát – ki más – Arago mutatta be a
Szépművészeti és a Tudományos Akadémia közös ülésén, 1839ben. Hamarosan Fizeau és Foucault is megismerkedett a technikával. Mindkettőjüket felvillanyozta a találmány, de világos volt
számukra, hogy a hosszú expozíciós idő csökkentése érdekében
növelniük kell az érzékenységet. Ezért az eredeti módszer, az
ezüstözött rézlemez jódgőzös kezelése helyett Fizeau brómos víz-

ből párolgó brómot használt, Foucault pedig számos ponton javította az eljárást. Ő már mikroszkópos felvételeket is késztett biológiai mintákról. 1845-ben, 1/60 másodperces expozíciós idővel,
Fizeau és Foucault fényképezte le először a Napot.
Silberer Vera
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Fagyi Toulouse-Lautreckel
Pozsony (Bratislava) belvárosának szélén van egy fagyizó. Színes
asztalok és székek, a székeken színes párnák, halk zene, fiatalos
és egyben romantikus ez a hely. Ennek a fagyizónak a megálmodója és tulajdonosa Szalai Barbara. Barbara magyar családban
született, magyar óvodába járt, és otthon is magyarul beszélnek.
Az alapiskolát és a gimnáziumot a híres Duna utcai épületben
végezte, természetesen magyarul. Pozsonyban érettségizett. Utána
Nagyszombatban (Trnava) szlovákul tanult kommunikáció- és
médiatudományt. Ezt követően Olaszországban a fagylaltkészítést tanulta meg angol nyelven. Úgy tett, mint évszázadokkal ezelőtt a peregrinusok. Elment külhonba tanulni, és hazavitte a tudását. A Nagyszombati Egyetemen jogi és közgazdasági-üzleti
tantárgyakat tanult, Olaszországban a szakmát tanulta ki tökéletesen. Mindezekhez hozzájön a magyar kreativitás. Így nyitotta meg első fagylaltozóját huszonnégy évesen. A fagylaltozó a világ második legjobbja lett (!), és Európában a legjobb. Mindig az
Európa Top 13 közt van Barbara családi vállalkozásként működő fagyizója. Hitvallása az, hogy mindenki megtalálja az ízlésének megfelelő terméket. Erre bizonyíték a közel 150 féle fagylalt,
beleértve a különlegességeket is. Aki Pozsonyban jár – ebben a
szép koronázó városban –, nézzen be hozzá. Ha szerencsés a látogató, láthatja a világ talán legszebb séfkabátját Szalai Barbarán.
Az adatokon és a tényeken kívül érdemes mást is tudni Barbaráról, hogy kirajzolódjon egy szlovákiai magyar üzletasszony
portréja. Néhány kérdést tettem fel Barbarának, amit ő szívesen
megválaszolt.
Gyerekkorodban nagyon szeretted a fagyit?
Nem. Most jobban szeretem.
Mi az első iskolai emléked?
Rengeted új arc és a legjobb barátnőm mellettem.
Mit köszönhetsz a szüleidnek?
Mindent! Amivé lettem és még amilyen leszek… Mindenben ők
formáltak. Megtanítottak az alázatra és a kemény munkára.
Arra, hogy az életben semmi sincs ingyen. És ami a legfontosabb: hogy mosollyal mindent könnyebben el lehet érni.
Mi a legdrágább, amit vásároltál?
Terhességi teszt – mert kisfiam született.
Mitől félsz a legjobban?
A pókoktól. Amúgy semmitől. Szeretem a kihívásokat.
Macska vagy kutya?
Kutya.
Milyen szuperhős-képességet szeretnél?

Mosolyt csalni mindenki arcára.
Ha az időben visszautazhatnál, melyik korba mennél vissza?
16–17. század. De bármelyikben el tudom magam képzelni.
Öt nyelven beszélsz. Kedvenc könyved milyen nyelvű?
Mindegyik nyelvben megvan a kedvenc.
Kedvenc filmed van-e?
Van, sok. Egyiknek a címére sem emlékszem.
Mik a kedvenc fagyijaid?
Mangó és pisztácia.
Ha valakit meghívhatnál a történelemből egy fagyira, ki lenne az?
Toulouse-Lautrec. Imádom.
A kikapcsolódásodról mondanál valamit?
Egy jó könyv és egy pohár bor. Vagy egy hónapos nyaralás hátizsákkal. Vagy csak csönd. Vagy sok barát, család.
A humorérzék fontos?
A legfontosabb.
Ha a legfontosabb, akkor egy vicc: A medve feldúlva megy az erdőben, találkozik a farkassal. Azt kérdezi a farkas: Te medve!
Igaz, hogy van egy halállistád? És rajta vagyok? Az feleli a
medve: Van halállistám, és rajta vagy. A farkas remegve kéri,
hadd köszönjön el a családjától. Elköszön, a medve széttépi a
farkast, és megy tovább. Találkozik a rókával. A róka megkérdezi: Te medve! Igaz, hogy van egy halállistád? És rajta vagyok?
Azt feleli a medve: Van halállistám, és rajta vagy. A róka remegve kéri, hadd köszönjön el a családjától. Elköszön, a medve
széttépi a rókát, és megy tovább. Találkozik a kisnyúllal. A kisnyúl azt kérdezi: Te medve! Igaz, hogy van egy halállistád? És
rajta vagyok? Azt feleli a medve: Van halállistám, és rajta vagy.
Azt kéri a kisnyúl: Te medve, nem húznál le a halállistádról?
Azt mondja a medve: Jól van, lehúzlak!
Köszönöm a válaszokat. Jó egészséget kívánok a babának és
anyukájának!
Ménes András
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