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Minisztérium Szeml~ltet6 'ilmkirendeltsége
·li·lmdia· sorozatáb61 '
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MAGYAR PIZIKUSOK II.
fizikai
serozat:
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'l:és~Ul~: 1954.evben.
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!.!_J~:ánki·Donátareképe.
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A robban6motQr ~gyik fontos

alkot6ré~ze
a karbarátor
is magyar ~a~
lálmány. '.Mk! DQnát /la'9 .•.
1922/ 4s Csonka János /1852~1939/ alkotása.
2~' esónkaJános

arcképe .•

·3~'K~J:'bllrá to~.
~épiink az·els6

i~Az első
.4

~arbllrátort

f!1utatja.

magyaráütÓi..

.
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Kdpünk az elsó magyar autót
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mutatja

készit6;Jével

eSQnka J4nossal.

;~

t

5,. Csepeli
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.~~punk8~ a mai ésepe11 a~t6gyárláthat6.
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turbinát

ti korának legj obb ' turbináj át is /1917/.
mut~tja.

'l.~'.Pollákés

'~,

:~
,

•.

,,~.inkl e1készi

1

l,

autógyár.

<,

A· kép' ezt

V1:r.áSáreképe ~ ..

A hagy :fel talá16k kt$zé kell sorolni
Polltik Anialt /1865"s'V1:rág c]6zsef,. 1187o-1901/is,akilt e1készi tik ~ leggyorsabb táv1r6gépet. faJ.álmányuk azC)nb~t).a drótn'lkU1i
táviró feltalálásával áok 'tekinte~bell elavult és ezért gyakorlati
alkalmazására
nem
keri1 t ;sf)r!
i

'.,

/

a:,' J>91~ák és1irágsyorstávir6:l..!.
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i
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~~pünkUn Pellák

és Virág gyorstávirója

látszik.

.,~ '.Kandq arcképe.
$and6 Kálmán /1969-19311 á mag'yar mérnökképzés bfiszkesége:
. dern villamos mozdony me~alkot6j a.
(

a mQ
.•..
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,

.·i

10: YillanymozdS!ny a Vait,e11inó-vflsuton.
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::..:

I
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1,.

~

A villamos
;~6-vasaton

v\)ntatást
va16sitják

Kand6-rendszerre1
elósz(:Sr az ola.sz Va1tel11még.
.
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Ma már tökéletesitették ta. Kand6-féle mozdonyokat. A ~art~-gyárban
'készUlt első Kand6-mozdony képe láthat6 aképen.
l~. Károll Ir~n J6zset)~r~~~p~.
,

.

,

Kár~ly Ir~l'1 J6'~Bef 11854-1~29/' nagyváradi tanár elsőnek kész! t
'Magyarországon röntgenlaborat6riumet és elsőnek foglalkozik a
.szikratáviróval~
'."
.. - ,_. --.'13. Keherap."'
'

Branlyv-al egyld6be~ /1890/; de tólé függetlenül elkészíti a kohe~~rt, ~ely az elektromágneses hu~lámok jelz'sére szolgált
14. Fl'óhiichIzidor

arcképe.

Fr6hlich Izidor 11853~19311 a btldapesti eg1e-tem elméleti fiziku~
sa dolgozta ki az elektrodinamométer elméletét.
15oWi-ttmann Ferenc munkája: ISzikrakiáUlds

k~pal. " '

Wittmann Ferenc /1860-1932/ a MUegyetem technikai fizika tanára,
a szikrakisUléseket oszcil1ográtfal lefényképezlés sok értékes
adattal gazdagitja a nagyfrekvenciár6l szóló tudományt.

16. Zempl~.n GyózcS arcképe.
Zemplén Győz~ /18?9-l916/ az első világháboruban elhunyt kiváló
fizikus, a folyadékok 6s gázok bels5 su~16dásának vizsgálatával
hoz uj gondolatokat és m6dszereket
6

iz. Br6dy
,

Imre arcképe.

BrÓdy Imre /la92-1944/ a második világháboruban tragikusan 'elhunyt fizikus a krypt~n-ég6 feltalá16ja.
\.,

.

18~Krypt,on~ág6.
~éptink egy krypton ••égót musat,

i9~ Eg~~9ültIzz~.
A krypton-égót és 80k egyéb külfiSldön is elismert árut gyárt az
Eg~esült Izzó.
.

~b. Egyesült Izzó •.
Az Eg~estilt Izz6ban ma ktilönösen szorgos és értékes munka folyik.
A gyár fejlesztését Népköztársaságunk nagy mért~kben elósegitette.

'2i. ' Selényi Pál arcképe.
Selényi pál /1884-1954/, a magyar gyártmányu fotocella előállitó~a,interfe~encia
kisérletéveI tette nevét általánosan ismertté.
- 2 -
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I

'

.22~' Heveey"GYt5r6Y-'

..

arck~'i!e.

Hevesy Gy~l!'gy/1885I ~11ághirt1 fizikus először alkalrriazzaa
m~sters'ges radioaktiv lzot6pokat lndikátorkánt. 6fede~te f~l a
. haf,tllum~tC0s:te~l'elegY\itt.

/
~.-.-.-.-

V!~anesi.cs,Fausztuss.

1.1551~le171
K~z'pisk~lái t Po·zs.~nybant'
az egy~temet PadQván v~gezte. 'Sokat U~
ta~0ttt sokat járt ktilf5ldön•• lete vége felé belép,tt az egyh~z1
:rendbe és ~sanádi pi1~pe;sk
lett._ '
.'
Sokat fOilal~ózott mechanikai 'llroblé~ákkal. ~egn~vezetesebb DUln.;.
kája ~ "ach1~ae !1ovae~, melyben sajat talál~ány~ gépelt és ter~
veit 1smertet1.
....
.
.
,.
.

Segner András,

/1704-17?7/

t
!

-

.

;
1?o4~ben.szUletett PozsQnyban_ ~t:sbb egyetemen végezte tanul.fl1ányalit,
de legtöbb id6t a jénai egyete~eJl töltött. O(klevel~nek m~g- '
,
szerzése után .v.issza3~~ JlagyarQrszágra és i,tt elóbb Poz:sonyban;
t majd Debrecenben lesz városi orvos. ~ásóbb J~lláb~ k(51töz1lt.ahol .
a fizika..professzora lesz.
'.
.l
l

[

r

"

JJtmltásságasGkoldalu: a tiz1lta, l$.énú;a,·~~chnika,o-"ós't~doDlány~s
a csillagáB~at voltak k&d,v~Ac t\1domanya~. ~rtékes felfed~zések,
kitünóen =egirt tankönyve,k'és tud~mányos cikkek jelz~k f~nyes tehe~ségét.
-

i

találmánya a Segner-kerék. ~z az ~gysze_rliszerrkezet
- áviz kiö~lési energiáját alakitja át forgó mozgássá. ~arkok ön~:t5zésekor ma is látunk ilyen öntöző. szerk,ezeteket, I!lely~k'~,ts~g~
! ner •.kerék elve alapján végzik m~káju.kat. ~egner technikai "célok~
ra is felhasználta találmányát:egyiöttingen.
melletti faluban
malom 'haj~ását vége2'.tettée~ kerekével. '. - "
.
-

!

. L~gismertebb

(

it. sulypont megha :.ározásávalis sokat fQglalkozott. Nagy pontossággal mérte ~e* a fQlyadékok felUleti feszUltségét~
A "De natura et principi-is medicinae" /A természetről é8 az orvostudQmány alapjair61J c. disszertáci6jában nagy hozzáértéssel
tárgyal orvosi-fizikai kérdéseket. Ezep,k.ivüligen s.9k,.·
tj.s~tán
esak orvosi tárgy~, értekezést is ir. .
,

.

Kémiai könyvei is jelentek meg abban az időben, amikor az egyete"!!"
men a kémiát is előadta. .

~.

,-

Halleban felállított egy csillagvizsgáló intézetet, ahol él~te
vége felé sokat dolgozott.
Legnagyobb jelent5ségU alkotása a fizikában az az elméletileg és
kisérletileg egyaránt alátámasztott megállapitása. maly szerint
minden testnek van lega~ább három olyan egymásra merőleges szabad
tengelye, melyekre nézve a centrifugális erő egyenlő nullával.
Szabad tengelynek nevezzUk azt a tengelyt. amelyet semmi sem rög~
zit, de mégis álland6anmegtartja
irányát, ugy mintha rög~itve
volna. A szabad tengely mindig átmegy a test sulypontján, da nem
mí.nden tengely, szabad tengely, an'lelyátmegy la sulyponton.
(

J-

1?77~ben halt meg Halleban.
'1Sk.-e
istván.
1725-1768~ig volt a nagyenyedi BethleA~kollégium nagyhirU fizika
tanára. Sokat j~r külföldi tanulmányuton, ahonnan mindig sok fi~ .
zika~ müszarrel tér haza, 'hogy kisérleti előadásokat ké~dl?-essen.

q

i:rta legrégibb fizikai tankönyvünket "Institutiones Philosophiae
N$turalis •••.~ lA t.er{ll.észet-filoz6fia
alapjai.1
'
Kempelen Farkás.

117.34-1804/
17.34-ben született Pozsonyban.
Világhirét sajnos nem értékes müszaki találmányai szereztékl ~evét
a szeszélyes 8tletb6l szUletett játék, a sakkozó automata 'rizte
meg az utókor számá~a, 6 maga "mosQlygott rajta, hOgy mások bámttl~
ják". ~akkoz6 gép~ben egy rendkivül bonyolult szerkezet segi.tségé•.•
vel mozgatta II f1gurákat a "sakkoz6 török". Olyan Ugyesenját ..•
szott, hogy rerl.dszerintminden ellenfelét megv~rte. Kempelen el
g~p titkát nem árulta el senki~ek. ~gYesek azt mondták, hogy Kem~
pelen törpenövésU rokona bujt meg E ézerkezetbe~, aki egyébként
sakkbajnok volt •• indegy hogyan volt, ae az bizonyos. hogy Eur6~
pát éveken keresztül foglalkoztatta K,mpelen sakkozó gé:pe. jz a
gép tette lehetóvé, hogy a gép bemutatásának ürUgye alatt tánul~
mányutra mehessen Pári~ba. Londonba, ahol elism.ert fizikusokkal
és teebn í.kuackka l találkozett,többek
között Chladnival is.
Valósziniileg Chladnival való ismeretségénelt eredményeképpen kezdett Kempelen 13 a bes~élógép problémájával foglalkozni. A gép
~agy feltünést keltett. Egy hatalmas fujtat6 segitségével billen ..•
tyfiszerkez~tt~l sz6laltatott meg kültSnb<Szősípokat, melyeket oly
tökéletesre készitett', hogy az ~Ulberi bes~édhez igen hason16 hangot adtak. ~gép Londonba került, ahol a .Leadonf királyi udvari' muzeumban őrzik a mult értékes emlékei között.
Bes~élőgépéhez hason16an nagyjelentóségü alkotása az 179l~ben meg~
jelent könyve, .IQ.elyben
a hang fizikájának fej:J,.odésével
és a hang
élettani vonatkozásaival foglalkozik és figyelemre mélt6 szinté ....
zisét adja a fizika és fizio16gia hangtani összefUggéseinek.
55-11120/22) "
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Helmhol tz felléptéig nem vo'1t kivá16bb mnnka , ahol ezeket a kér~
déseket olyan érdekesen és tudoIJlányosfelkészültségge-l tárgyal~
ták volnal
.

A Ferene-csato~na'épitésekor gózgépet szerkes~tt hogy a munkát
könnyebbeln lehessen elvégezni. G6zgépe az els~t melyen forgattyu-'
szerkezet van, ezzel'megelőzte James Wattot is. Bár a szerkezet~
re 1788~banszabádalmat
is kapott, a technikusok mégsemvett~~
r61a tudomást. A gőzgép alkoto! közöt.t nem szerepel Kempelen ne~
ve, ped g 'alkotása jelentős. Kempelennek hirt-dios::>ségetszer~ .
zett a "sakkozó török", viszQnt a nagy és kétes hir megfosztot~
ta att~lt hogy a tudo~nyos ku~atásuttörójeként
tiszteljé.k!
í

fevábbi felfedezése a turbina, melynek szabadalmi leil'ásában a
modern turbina elvét ismerhetj~k fel.

.•..

Építészeti'problémákkal is fOglalkozott: rés~tvesz a budai várpa!!'"
Iota épitésébén, a budai vársziriház épületét az ő tervei szerint
't
.
--'.
.
.'.
é ,). t&1k a.
l'

PQzsonybanhaj6hidat
vezetéket.

épit, majd a kiszáradt pozsonyi kutakhQz viz-

A achbnbrunní, park legszebb disze ma is a Kempelen álta)..,.
épi t.ett

sz~kőkut.
.-

,

(
i

/

t
\

I

Van ezeken kivÜl még egy alketása lempele~nek. melyet Breg korában
készit el egy vak zongoramUvésznó ~ész.ére. Egy sajtórendszerU i~
rdgépet szerk~sz.t.melyl?61 sajnos nem maradt meg ~eIllDli,
esakegy
elsárgult lev~l. mely ezzel a géppel iródott. A becsi vakok inté- .
zete kegyelettel
őrzi ezt
az emléket. '.
'.
Korát messze tulszárnyal6 tehetség volt, akit a Világ egyik ~eg~
nagyobbtechnikusaként
kell tisztelnünk.

i

I

.l804-ben halt meg Bécsben •..

l
1

P.etsvalJÓzáef.
/1807;..1891/
.

,r·
\

1

f
1

I!
i

.

1~o7-ben sz81etett Szepesbdlán. Fiatalon, 28 éves korában kinevezik a pesti egyetem matematikai professzorává, dehamarosanmeghivást kap a bécsi egyetemre a felsőbb mennyiségtan tanszékére.Az
alkalmazott "matematika, az elméleti fizika és a csillagászat terén
fejt ki értékes munkát. A hangszerek fizikáját is kidolgozza és
ezeknek ,osszef0g1alásában ~Aálló és uttörő munkát végez.

.

,

Az ep t í.kavol t s~ámára az igazi kut,atási'terület, itt alkotta legnagyobb felfedezéseit is. Arra törekszik, hogy olyan len~sét vagy
le~ese.r~ndszert készitsen, ahol az expoziciés idő néhány ~sodpercre eaökken , /Nf!.gyszó ez abban az időben, amikor ::-.
élórákat kellett Ulni mozdulatlanul a fényképezőgép lencséje elÓtt·~/ Munkáját
siker koronázta: 184o.ben elkészUlt arcképobjektivje, melynek fényereje 16-szor nagyobb, mint az addig ismert lencséké. Voigtlönder,
a kesóbb hiressé vált optikus gyártani kezdi a Petzval-féle objek~
.

55-l1120/22)
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tiveket.Vogitlander
az üzleti élet terén táj~kozatlan Petzval=l;
kisemmizte. ugy hogy a gyakorlat számára oly sokat jelentő felfedezése alig hozott számára érdemleges eredményt.'1850-ben elk6szül
tájképobjektivjével és most már lehetségessé válik a f6nyképezés
elt~rjedése.
~ökéletesitett~

a távcsöveket és a mikroszk6pot.

Foglalkoz6tt a vetités kérdésével is. Szerkeszt egy k6siUléket,
mely alapként szeIgál a modern vetitőgépek konstruálásánál.
Elkészit egy fotQgrammetriai kamrát is.
A monarchia hadseregének fényszór6it az o tervei szerint épitik.

.

Felfedezte, sót e1készitette az első anasztigmát lencsét is •
.~

Feljegyzéseinek tekintélyes része- 6ppen az optika terfiletén végzett kutatásair61 - a tudo~ányos technika legnagyobb veszteségére
el1feszett.
Komoly eredményekben bővelkedő munkás élet után l891-ben halt
meg Béesben.

"
Martin Laj..Q.!.u
/1827-1897/
-

1827-ben szület~tt Budán. Mérnöknek k'szUlt. Az l848~as szabadságharc idején belép Kossuth hadseregébe tüzérnek, s itt a röppentyüsökhöz osztják be. Itt ismerkedik meg a röppentyUvel, s mint
~érnök ember rögtön arra törekszik, hogy a röppenty~ hibáin javitson. Sok sikertelen próbálkozás után, évekkel késobb megalkotja a forgó röppentyüt, mely irányát a forgási sik megtartása mi~.
att álland6:lo tartja. Találmányát azonban nem publikálja, ugy hogy
késobb Hale angol tudósa felfedezés dicsőségét elveszi t6le.
Sok helyen megfordul, mig végre 45 éves korában eiéri szive .titkos vágyát; a kolozsvári egyetemen a matematika professzora lesz
és az is marad élete végé:gt .1897-ig.
,

,

Kolozsvárt az aerodinamika elméleti problémáival kezd foglalkozni. Az egy helyboI fels~ál1ó repülőgép megépitdsén dolgozik. Bár
gépe sohasem emelkedik a magasba, kisérleti munkája er4dményeképpen mégis megindul a magyar repfilés fejl5dése.
Nagyjelentőségü felfedezése az, hogya repülőgépeknél a fordulás
biztonságossá tételéhez csürőfelUleteket kell alkalmazni. Ez a
találmánya Martinnak a repülés terén halhatatlanságot biztositott, hiszen jól tudjuk, hogy milyen fontos szerepet t61t be a
csürőkormány a repülőgép irányváltoztatásánál!
.
.
\
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Schenek'1átván

11830-1909/ és Farbáky István /1837-1928/.

Mindketten a selmecbányai főiskola tanárai voltak.
zös munkája a modern elektr~mos akkumul~tor.

K;ettójük, kö-

Abban az idóbenaz elektromos világi tás'Selmecbányán rendkivül'
provizóri~s és egyáltalán nem kors/~rü: akkumulátorokat töltenek
fel elektromos gépek segitségével és ezek az akkum~átorok szolgáltatjákaz áramot a városka 8zámára. Az akkumulátorek azonban
gy<;>rsank,imerülnek. A, probléma 'az, hogyan lehetne őket tart6.sabbá term:..'
Planté és Faurenyomán indultak el a probléma m-egoldásában és rá.csos'szerkezetü, lyukacsos ólomkeretek alkalmazásával azakkliIIlu
...
látorokat lényegesen megjavitották •.Ezáltal növelték az akkumu~
l.átorok kapacitását é8 biztonságosabbá tették müködésüket. Evek
hosszu során át számos kisérletet végeztek, ~g
eljutottak a
legjobb megoldáshoz. Munkájuk eredményét az "Elektromo8akkumulá~
torokról" c. kbzleményükben foglalják össze /1885/. Munkájukat az
Akadémia második 1 gnagycbo dijával juto.lmazzá,~,de a tudományos
elismertetésen tul a gyakGr~Qti életben 1~ 9ikert arattak a feltalá1ók.S,9henetet megn-1't:zák
a b<;~~%.i
oF,)eraakkumulátortelepeinek átőlakitásával. Ennek sikereselvegzése után az osztrák császári ·palota /Burg/ világitásának teljes berendezését és elrende~
zését is rabizzák. liUntminden eddigi munkáját t ezt is pontosan
és kitünóen végzi ~~.
$chenek 6s Farbaky módositásai nélkül a Planté-féle akkumulátorok nem tölthették volna be azt a hivatást, amit a tudomápy és a
gyakorlat terén egyarántbetöltenek.
.
:puskás '1'i,ladar.,

1~845-l8'93/
1945-ben született Erdélyben., ',t'anulmányainak
elvégzése után alko~
tásvágya Londonba viszi, ahol egy keleteurópai vasuttársaság mérQ6ke'les~. psak néhány évig marad avasutépitésnél:nyugtalan
ter~
mészete tovább tizi.Hol Pár10ban nyit szabadalmakat értékesit6
ir~dátt hol Bécs en létesit menetjegylrodát a bécsi világk1álli~
tás alkalmával. Sok pénzt keres ezeken a vállalkozásokon. ~em•.•
csak nagyszerü technikus, kitünó Uzletember is. A pénz. azonban
nála~em cél csak eszköz arra. hogy tovább felytathassa az emberi civilizáció minél eredményesebb szolgálatát. Elmegy a Colorá •..
d6 vidékére és ezüstbányát tár fel. majd otthagyja ezt a vállalkozást is és a legnagyobb feltalál6. Edison.laboratóriumában
nyer elhelyepkedést.

~tt sztlletik meg agyában a telefonközpont gondolata: egy kapcsolótábla segitségével bármelyik előfizető összeköthetó a másikkal!
Bell jelentéktelennek látszó találmányáb6l tehát 6 teremtette meg
a modern élet egyik legfontosabb eszközét: a teléfont. 187S;"ban
Pá~i8ban berendezi az első európai telefonközpontot.
.

.

la81-ben'Edis~n képviseletében a párisi világkiállitásram.egy •
.J~zt s~lvesen teszi,-mert be akarj a mutatni uj találmányát, a te"'!'
·55~111201223
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1~f0nhirmond6t. 'fall1lmányaaeg tségevel egyk5zponti állomásr61
akár többezer előfizetőnek is egyszerre mondhatunkhir~kett .köz~
vetithetUnk zenét vagy szinház-előadást. ~agy volt a népszerüsé~
ge ennek a találmánynak szerte a világon. festen 1882~benmükö":"'
dött először telefonhirmond6, müsoros adásra azonban esak 1893ban k~rült sor, Elóf~zetőineks~áma
egyre szaporodott. ~ magyar
rádió ngyanettkezdte adasát, ahol atelefonh.irmond6 központja
volt: Sándor utca 6-S.sz.alatt. - .
.
í

\

.

Puskáa

a telefonhirmondó sikerét nem érte meg. 1893-ban adták át
a forgalomnak a telefonhirmondót s ő még ebben az évben m~g is
hal t ,
.
S.éhwarcz Dávid;

/1845-18971
.::.

..•.

l845-ben szttletett-Kes~thelyen.~tt kezdte meg a leveg6 meghódi~
tására irányuló Jdsérleteit·. Az első kisérleteket nem tud.ta foly~
tatni, nem volt pénze. Találmányának értékesitéséból próbál továb~,
bi kisérleteihez pénzt keresni. 'l!alálmány~jelentőségét azonban
nem ismerik fel, több helyen megfordul, mig végfll elkészÜl az el~
ső gondola és elérkezik az a nap, amikor kitüzlk Schw~czgC)ndőlájának kipróbálását. A kisérlet - bár hem járt teljes sikerrel arra jó volt, hogy felhivja a szakkörök figyelmét a problémára •
Schwarcz volt az elsó, aki arra gondolt, hogya. Montgolfier.,.testvérek léggömbjéból meg lehet csinálni a kormányozható léghajót,
~egmutatta a fémléghaj6 é~itésének módját, valamint azt ,is, hogy
a léghaj6kra is szerelhetok kormányszerkezetek, valamint légcsavarok is a~kalmazhat6k a léghajók
testén.
.
,

Schwarcz léghajójánal< e.1sőfelszállását nem érte meg, l893-ban .
/néhány h6nappal az e'~sófelszállás előttl meghalt. Scbwarcz 6z!"!'
vegye 1898-ban a léghaj6val kapcsolatos szabadalmakat Zeppelinnek
eladta, ,aki azután Schwarcz gondolatai t·saját találmányánál gyU.••
·~
·mölcsÖztette.
Zi~erno~szky KárOly

'/1853-19421

Blát~y Otto Ti tU8Z'
.Déri Miksa
/1860-19391
/1854'!"19381

Hiába alkotta meg Edison a villanykö~tét, a villanyvilágitás elé
szinte legyőzhetetlen akadály tornyosult. Az elektromos áram.t}ak
'az egyik helyről a másik helyre való átvitele.okozta a nehézsége~
ket. A problémf\ megol,dását a világ összes elektrotechnikai Labe-. .
ratóriwnában és nagy elekt~otechnikai gyárában egyaránt ker§sték.

A Ganz-gyárban három kitünó alkotó tehetség fogott össze, hogy egyesillteróvel megoldja ezt a rendkivUli nagy feladatet.paraday
indukciós kisérlete alapján indulnak el s az áram átvitelét a kB.•.
vetkezóképpen oldják meg: a transzformátor két tekeresét egymást61 eltéróleg tekereselik •.Ha például a primérteke.rcs menstszáma
tizszer kisebb a sekundertekerQs menetszámánál, akkor amennyibeQ
a primértekercsbe pl. 10 voltos áramot vezetünk, a secunderte- .
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kercsbffiloo voltos áramot nyerünk. Természetesen az ene.rgia megmaradásának elve érvényben marad és ha a~ áram feszültsége növe;kedett, szükségszerüen kisebbedik az áram erőssége, éspedig ugyanannyiszor. A transzformátornak ez a tulajdonsága teszi lehe~
t5vé az elektromos áramnak nagyobb távolságokra vaI6 átvitelét és
az áram takarékos elosztását. ~ranszformátorok nélkül az elektromos áram elvezetéséhez olyan vastag vezetékekre lenne szükség,
hogy az el-ktrifikálás lehetetlen lenne, éppen ezért olyan nagyjelentőségü Zipernovszkyék találmánya.
•

I1

!i
l

A .transzformátor gondolata már 188o~ban megszillSt1k, de - soksokkisérlet
,·tán- csak laS5-ben késztil el az első transzformátor. }. transzformátort rógtön alkalmazzák is: 1885".,bena pesti
o~szágos kiálli tás·aIk Imával a.kiálli tás lakberendezési osztá ..•.
lyát a transzformátor se itségével világitották meg. A találmány~
'ra a ~ülföl' is felfigyelt. ~égy év alatt a Ganz-gyár ezer transzformátor-rendelést teljesit. ~agy szám velt ez akkor. Az eljárás
csakhamar tökéle,tesedik és ennek köszl5nhetó, hogy már 1999-ben a
qanz~gyár a.lo.ooo-ik transzformátort szállitja.
Sokat. nagy~n sokat változott azóta az a transzformátor, melyet
eSk 69 évvel ezelőtt ké~zj.tettek, de mégis csak az ó gondolatuk
lett időtálló, örök értékl a világ elektrifikálásának egyik legnagyobb technikai lépését három ma!yarember tette meg a transzformátor felta~ilásával.

I
í

~

Bánki Donát
/l.859-l922/

Csonka János
t

11652-1939/

Bánkl.1859-ben szt1letett Bakonybánkon,. ahol édesapja körorvos
vol t. Jlég egyetemi hallgató korában megnyeri a müegye tem egyik pá'lyadiját a gázm.otQrQkrÓl sz6lá értekezéséTél. Kés6bbi legnagyobb
sikert jelenté munkássága is éppen a gázmotorokkal kapcsolatos.
Még nines 30 éves, mikor Csonka J~nossal, mtiegyetemfit"'k
hires mü.vezetójével egyutt szab dalmat jelent be "Ujitásgázgépeken" cimmel. ~gymásután követik ezt ujabb és udabb szabadalmak. ~zeknek
a szabada~maknak a jelentóségét .az mutatja, hogya Ganz-gyár öszsz~s szabadalmaikat megveszi és azokat gyártja is. '
.

~
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A so~ szabadalom végnl is 'ujrendszerü motor megalkotásához vezet,
melyet a millenáris kiállitáson mutattak be először, mint i~nkiOs~nka rendszeru petroleummotort. ~nnek a motornak legnagyobb je~
·leatősége az volt, hogy ezen alkalmazták először Bánkiék legf9n~
tosabb találmányát. a karbu~átort vagy;porlaszt6t~ A maga korában
nagyjelentóségU volt a Bánki-féle motor, is, amely csak azért nem
lett általánosan ismert, m~rt Diesel hasonl6 motora teljesen kiszoritotta, j61lehet a Diesel-motor sokkal komplikáltabb volt a
Bánk~-félénél~
,
./
Mikor Bánki 40 éves korában elfoglalja a müegyetem vizépitési tanszékét a hidromechanikával kezd foglslkozni.Ebbó1 a tárgykörból
megjelent könyve a magyar tudományos irodalom egyik legbecsesebb
munkája. Alkot6 készsége ezen a területen is eredménnyel müködik.
Vizturbinát szerkeszt, ahQl a gőzturbináknál alkalmazott elvet vi~
szi át a vizturbinákraés ezzel azok hatásfokát megsokszorozza.,

~
.

!

I
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Ezt az alkotását tünteti ki'az Akadémia 1927••
ben az !dkéma1
Nagydijjal.
Nagy vizierőmüvet tervezett a Vaskapunál, terve megva16sitásában
azonban az első világháboru megakad~lyozta.
PolláklAntal
/186"5-

és

Virág J6zsef.
/1870-1901/

/

A mult század végén a postahivataloknak má~ szükségük volt a táv~
iratozás meggyorsitására~
.
A Morse-gépen 6o~7o betüt lehet leadni percenkéat,·Hughes már
percenként 125 betüt tudott továbbitani t d'emég ez is kevés! Je-:lentkeznek az első géptávir6k. A jeleket és betüket IIlárnem kéz~
zeI adják, hanem gépek segitségével közvetitik. ·!.sebesség foko~
z6d;ik:Wheatstone már 250, Murray 350, Sie~ens és Halake gépe pedig már 1000 betüt továbbit percenként.
A tökéletesités tehát megindult. ~ollák,a szentesigabonakereskedó

arra gondolt, hogy még jobbat kellene csinálni, amely aztán meg~
h6ditja az egész világot. ~rodai munkájából hazatérve eleinte csak
szórakozásb61 foglalkozott fizikaik~sérletekkel, később aztán
mind erőteljesebben fordult érdeklődése az elektrotechnika felé,
szeretné megcsinálni a világ leggyorsabb táviróját. Hosszuh6napok, ~vek kisérleti munkája, nagyon sok olvasás és gondolkodás után a millénium évében pollák fejében már készen volt a gyorstáv~
ir6 modellje. Nem volt mérnök, igy hát megfele16nek látszott,
hogy aaaa l a mérnökkel köt szövetséget, akinek ta'álmányát bej e- "
lentette: Virá~ Józseffel. Virág azután hozzálát a gyorstávir6
megszerkesztésehez és az első modellt 1899-ben be is mutatják a
Magyar Mérnök- és l;pitészegyl~tben •.A gyorstáviró kezdetben csak'
jeleket továbbitott, s igy percénként 3000 betüt továbbitott. 'Ké~
sóbb közvetlenül betUk továbbitására tették alkalmassá. Az els6
próbát Budapest és Temesvár köz~tt v~gezt'k.~kkor az ellen6r·.zöttaeb eaaég 70.000 sz6 volt 6ránként.
'.
.

,

1tSindenszépen haladt két évig, de .akkor V1rág váratlanul meghalt.
:Pollák maga próbálj'a Virág elgondolásait is megvalósi tani. ~gye....
dül tárgyal, járja a külföldet. Mindenütt megtetszik az ötlet,
Franciaországban el is rendelik a gyorstávir6 bevezetését.Közbejön 1914 ~s minden abbamarad. Amikor a háboru véget~r, nem folytatják a megkezdett munkát, mert közben a nagy jelent6ségre szert
tett dr6tnélküli távir6 a Pollák-Virág-félét kiszoritotta. fuIhaladt fölöttük az id5 ••••• ~
'

"

Kandó Kálmán.
/1869-1931/

A magyar mérnökképzés első hajtása volt, aki a Müegyete~ elvégzése után a Ganz-gyár szolgálatába áll, ahol a Mechwart által létesitett szerkesztési és tervezé-si osztályra kerül. Egy év mulva
ennek az osztálynak élére kerül. Ismét egy év ~s már bemutatja a
, gyár mérnökeinek első nagyszabásu találmányát: a háromfázisu indukciós motort.
55-11120/223
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t~m Kand6 gondolt el6sz5r arra. hogy az elektromotorQkat vontatási célra is fel lehet használni. Siemens az elektromqs vontatás
megalkotója, de é maga sem bizott abban. hogy az elektremos moz~
donyak. versenytársai lehetnek a gÓzIIlozdonyoknak.Kand6 messzebbre
lát!:Megállapitja: ~Nem a közönség fokozódó kény~lmi igénye, hanem
gazdasági és technikai előnyei biztositják az elektromos mozdony
elsóbbségét a gQzmozdonyokkal szembell"~ ~lsó motorja a Ferraris '
által feltalált többfázisu indukci6s motornak egy jelentékenyen
tökéletesitett 'alakja. A 'erraris-féle motornak nagy hibája volt,
hegy fordulatszáMát csak igen komplikált berende~ések segitségé~
vel lehetett megváltoz-tatni. ~ando a villamos mozdonyt az'országos ipari hálózatból a~arta táplálni s las9ujáratu motorokat ltivánt alkalmazni, hogy a kopásnak kitttt alkot6rész~hQsszu.ideig
pasználhat6k maradjanak. ,Kandó m~torja több sebességre átkapcsol •.
ható lett, ugyanakkor a távvezetek nagyfeszültségü egyfázisu ára-mát a fázisvált6 segitségével többfázisu motorárammá alakitotta
át~ A fázisvált6t a lokomotivban helyezte el ugy. hogy as egyfázisa áramot változ6 feszültségü tBbbfázisli árammá a pillanatnyi
tf;rhelés szi1kségletei szerint alaki1isa át o ~lgo.ndolásait 1905-ben
gyak~rlatilagis
kivitelezhéti a felsóolaszországi vasutak elektrifikálásánál.
é

l'l;~ben hazajön és a Ganz-gyár ve~érigazgatója lesz. ~kkor dolgoz
ki olyan elektromos-vontatásu rendszert, mely a világ1tási áram
periodusát tudja felhasználni vontatási célra. 192.3-batlaz $ls~
ilyen rendszerü mozdGny végigfut az e.le.givona"o~. ~z a gondolat
tette a Xand6 által kezdeményezett uj vasuti rendszert a világ
,leg~obb v~llamos vasuti rendszeré:té.
1

,

,1

§árolj Irén-J6z~~~.
11854-192'1

"

,

Nagyváradi tanál" voli,)i1,Untgenfelfedezése után n~hány hónappal'
e16ádást tar"t; a felf~dezés lényeeér4l és beÜll:lta~na
a 'sugarak nagy
~thatol~ kápességét ée fluoJ'8szká16 hatását. ,~ár h6nap J,Ilulva Ua '
eagyváradi és Sihar ~egyei szenvedfk 'részére; akik R&n1g~~-suga~
rakkal ak.arják baj aik helyét megállapitanPf { megfelelő eszt~z
bes~e2;'z4sétigéri,ahQl Ó ingy~n eszközli l\'felV'ét~lt
.•lgylett
Kir"lY IÍ"~n Magyarórszág(i)naz első Röntg~n ....
diagn9szta és a nagyvávadi premontrei gimnázium JH~dig.gYlU'o:rszág elsS ~QatgeJ1l!Dla~
borat6riJ.WláoKés~bb érdekl6dése a drótnélküli távir6 felé forduló
Kiilöna~eJ:l a keh~l-er érdekliq A kCh~J'er müködését kU15nböz5 h6mér~
's4kleten; kU16nböző nedv6sségU levegőben v~zsgálva ~ááött a koherer legj~bb natásfQkkal valQ mUködtetés4nek m6dezataira.
,J.i!rfhlich laidGr,:.

(18'3-19311
FiataloR926 éves k~rában lesz az elméleti fizika budapesti pro~
f~asz~rac. _nkásságát következetesség és alapQsság jellemzi.
lá:tszik meg hatalmas méretUre tervezett "Elm~leti fizika" eotan~
kanyv~n is. melyn~k eaak két lt6tete jelent. meg: 8.bevezet6 rész
IMatematikai repeti t6riwnl és a Ki.nematika és JaJlamika 1. ttésze.

az
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Sokat foglalkozik Fr6'hlioh az eiéktl!'~diriamométerl!'el,
m~lyne~ Al-:-"
tals.nos elmélet~t hatalmas ca~lgozatban :f'ej~1ki. Az ~l~~trodina~
mométer Qlyan fQrge1takeroses elektr<)mos ál'amm'r6 lAtisze:X-j'
me.lynél
egy forgathat6 tekeros egy ~ásik l'ög~i tett tekeros mág~~se~ t,$ré~
ben vp elhelyezve~ ijaa tekarosfilkbeá~amot vezetUnk. azOk el:foX'~
dulnak egymástól és a fOl'gat6nyomaték arányes a tekerosek~on fO~
,~y6 ,ele.ktrom\')sá;raIJlm,~l.'
,"
~~lb1ich6l!'dek16dése k4s6bh a POlgáros t'~y termés~etének ~egisme~
r4se felé fOJ'dul. !"el! mMkáss~gátt
maly ~Z elektr~máglleses
"
fényelm6let 'sze~p&~~jábdl d6D~6je~$ritSségü volt, a ,.g~ar tu40mány~s "Akadémia legllagyob-bki tantetés~v.el~,• N~gydij j al' jutal~
mazza.
'

/1860-1'32/
.. ..
~.
.

,Munkdssága teehnlkai~fizikai irányu.~ovábbfejl~s~ti
Fedd,rsen
mUnkáj~t és arra törekszik." h~gy a"periodikus rezgések obj-t)ktiv
vizsgála'ti loódját megt.ereInth~ese. ~zár-t optikai uton ~~rt4n6 regisztrálásra gondolt. Rezg~sfelvételei minqaddig a legjobbak kazé
tart~zta,k, m. g a kat6doezcillográffal történó regisztralás~teehni~
ka minden más eljárás~ - igy ~ Wittmann-fél6t is - hátté~be szo~
ritotta.
"
Sokat foglalkOzik a mé~nök- és tanárkép~és problémáival is. Els~nek vzeti be a Müegyetetnel'l
a technikai fizikai gyakorlatokat, 6s
arra t8rekszik, hogy az elmélet es gyakorlat,Bsszhangj6t megtalál~
ja~

zémp14m'Gy:~S.
1~~79!'!"~9161
BgyeteJAi "tanulmányait a budapesti iOtvös J6zsef Col14giuban Tég.
zi'; min~' e nagyhii'U ;ntézmény tagj a , A 'ludományegy.1lemen ésKüegy~tem~n egyaránt vegeztanulmányokat,
hogy ~sszeegYeztesse az
elméletet és !il gyakorlatot. ,A tanári alapvizsga 'letétele ~tán
EtStviiSs
meghiv ja asszisztens6flek és megbizza. fo,glalkozzák a gázok
b~lső surf6dásával •.Kül~öldi tanulmányutj~n ~ Q~t ing~nbeD ésPá-,
r~_sban- l.S folytatJa merései t. Uj'mérésI e13árást dQlgot; ki a gázok belső sl1rl~dásának mérésére és ez l,s'z doktori értek~:a4Be is.
Az egyszerU és pontos mérési e:;Ljárássalvágz~tt marésa!, ~elyek- "
ben kimutatj'a, hogy a gázok belső sur16dása független anyomást61,
feltünéet keltettek.

,

Később Klein göttingeai matematikus a~ánlatára a nem-f0lyt~n~s,
robbanásszerü folyamatok fizikai vizsgála"tával foglalkoz1k.;"m.ajd
pedig a relat~vitás elmélet felé fordul érdeklődése •• rra,törek~
szik, hogy az einsteini tér-idő pro.'blémátkisérletj,l~g közelit~
se meg. lözben tudomány népszerüsitéesel is foglalkozik. Legkivá~
lópb mu.nkája: Az, elekt:roInQsságés gyakorlati alkalmazása e. kö~
tet.
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Az elsó világháboru kezdetekor ~ár müegyetemi tanár.' Nem kellene
bevonlllniat mégis katona lesz~ Harctérre készül, de még ott is
·kisérletezik. Kidolgoz egy eljárást, mellyel az ellenséges ute~
gek helye az ütegek hangjának három helyen történó megfigyeléséb51 megállapithat6. Egy végzetes nagy olasz támadás alkalmáv~l
egy goly6 halálra sebzi és igy vége szakadt egy igen értékes és
nagy igéretekkel bóvclkeg.ótudós életének.

Br6dy Imre.
/1892 .•.
1944/.

.'

Az alapkérdéseket kutat ta. Már k~~~p1skolás korában a thermodina~
ka felé fordul érdeklődése. 1919!""bena TUdományegyetemen oktatott.
A Tanácsköztársaság megdöntése után GBttingenbén dolgozott Max
Bo~n mellett. DOlgozataiban a thermodinamikát alkalmazta szilárd
testek statisztikai tárgyalására. Born annyira nagyrabecsülte,
hogy a Zeitschrift für Physik szerkesztői tisztségét Bródyra biz~
ta. 1923-ban hazajött és az DgyesUlt Izz6 kutató laborat6riumában
dolgozott ,,'
Eleinte azizz6lámpák gázviszonyait igyekezett tisztáz~
nio A'wolfram-fém párolgási törvényszerüségeit vizsgálva, megve~
tette az izz6lámpák mére teinek fizikai alapj ai t ; Megállapi tja,
hogy az izz61ámpak hatásf~kát több tényező befolyásolja, igya
Langmuir-Soret effektus is, azaz a kűltlnböző atomsulyu gózök ke!""
verékének olyan szétválogat6dási tendenciája, hogy a nagyobb su~
lyu góz a hidegebb; a kisebb sulya a melegebb helyen legyen. Megállap.i.tottaBródy azt is, hogy az addig ismertargontöltésnél
elónyösebb a k~yptongáz használáta. Eljárást dolgoz ki a kryptonnak
levegőből val6 kinyerésére ésezt olyan kitilnóen oldja meg. hogy
az addigi kb. 4000 '-ós literenkénti ár lecsökkent 4 Pengóre.Szivesen feglalkozott kristálykámiával is. Több vegyul~t rácsenergiáját megállapitja.
.
.
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.
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Séi~ny:i'Pál.
/1884-1954/Selényi mUnkásság~nak egyik legfontosabb eredménye a világhires
interferencia kisérIete. A kisérlet által a Hertz-féle dipoluB '
felfogás beigazo16dott. Se1ényi kisérlete v~lágosan mutatja, hogy
az atomok gömbhullámokat bocsátanak' ki, melyek a térben tovaterjednek. Selényi sokat foglalko~ott II fOlfJelektromos jelenséggel
is. M$gyarországon elsőnek készitett fotoelektrom~s cellát.
.
-

Heveey Gy81'8Y,
Ila85~
/
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Budapes t en született, Freiburgban

bölcsészet-doktorrá avatják.
A zürichi müegyetemen tanársegéd lesz, majd a manchesteri egyete~_
men sszisztenskedik. 1913-ban a budapesti egYE?temen az általános
kémia magán tanára lesz. A Tanácsköztársaság alatt a budapesti egyetem tanára. A ianácsköztársaság megdöntése után Koppenhágába
költözik, ahol ~iels Bohr mellett dolgozik. Costerrel együtt fel.
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'fedezik a 72. elemet, melyet' hafnlunmak neveznek el. Aradioaktiv
61omizotópot indi,kát()l'ként
alkalmaz za GrcSh Oyulával egyilttkészUlt
munkájá,ban. A mesterséges radioaktiV',izot6pokna~ indikátorként va- '
,ló alkalmazásával egy uj tudományágatfejleszt ki, mely azorvoa~
,tudomány és 'a kémia nagy teri1l~teit vizsgálja. E téren végzétt
uttöró munkásságát jutalmazzák 194?~ben Nobel~dijjal. ~Qbb kitün5 "
könyvet ir,melyek ktlzüllegnagyobb jelentóségü a Lehrbuch der'
,
Radioaktivit!t/A
rádioaktivitás tanköpyve/c. k6t~t,
"
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