
Jam es Prescott Joule.

A fizika története fényes korszaká- ható fizikai elméletnek első kezdeteit
nak egyik bajnoka fejezte be napjait a látták és felfedezésökbén tevékenyen
múlt év október 11 -ikén: J a m e s  működtek közre. A természeti törvény, a
P r e s c o t t  J o u l e ,  azon kutatók melyről szó van, az energia megmara-
egyike, a kik egy fontos természeti dásának törvénye, a fizikai elmélet pedig
törvénynek és egy sikerében messzire a hőnek mechanikai elmélete.

Jam es Prescott Joule.

A jelen század elején általánosan el 
volt terjedve az a nézet, mely szerint a 
fizikai tünemények létrehozásában a 
súlyos matérián kivül még bizonyos 
számú hipothetikus, természetökre nézve 
igen finom fluidumok is szerepelnek, 
melyek jellemző tulajdonsága a súly-

Term észettudom ányi K özlöny. X X II .  k ö te t.  1890.

talanság (az imponderabilitás). E súly
talan fluidumok egyike a fényt, másika 
a hőt, kettő az elektromos és kettő a 
mágneses tüneményeket hozza létre. Ez 
az elmélet már a század első évtizedeiben 
nagy támadásoknak volt kitéve ; külö
nösen a hötüneményeket illetőleg először
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gróf R u m f o r d ,  később H u m p h y 
D av y meggyőző kisérletek alapján meg
mutatta, hogy a melegség anyagi volta 
biztos úton szerzett tapasztalatokkal össze 
nem egyeztethető.

Az imponderabiliák tana azonban 
más téren is erős támadásoknak volt 
kitéve. A midőn 18 20-ban O e r s t e d  a 
galvánáramnak a mágnestűre való hatá
sát s ezzel két addig teljesen különálló 
tüneménykor között a közel rokonságot, 
a szoros kapcsolatot felderítette, s midőn 
A m p ere.o ly  elméletet állított fel, a mely 
szerint az elektromosság és a mágnesség 
egységes okból származó tünemény
sorozat : a felvett hipothetikus fluidumok 
sorából kettőt, t. i. a két mágnesi 
fluidumot ki kellett küszöbölni.

Erősen megingatták azután az ural
kodó fizikai rendszer épületét F r e s n e 1 
optikai dolgozatai, melyek a fény- 
tünemények okozójának anyagi voltát, 
sőt ilyennek lehetőségét is egyenesen 
tagadták.

Az elektromos áramokkal való be
ható foglalkozás mindinkább előtérbe 
terelte a természeti jelenségeknek egy 
eddig kellően észre nem vett, vagy észre
vett, de soha helyesen nem magyarázott 
jellemző tulajdonságát, mely abban áll, 
hogy a különféle természeti hatók egy
másba átváltoztathatok. A fizikai ener- j 
giák transzformácziója az a fontos pont, 
a melyen a kutatás szilárd alapot talált, 
és ama nagy problémával, mely egységes, 
az összes fizikai jelenségek számára ér
vényes alapfeltevés megalkotásában áll, 
megpróbálkozhatott. Az elektromos ki
sütés fényjelensége, az áram chemiai 
hatásai olyan tünemények, a melyek az 
elektromos fluidumok feltevésével se- 
hogysem egyeztek. Még nagyobb mérték
ben tűnt ez fel a galvánáram határtalan 
melegfejtő képességét illetőleg. Ez az a 
tudományos feladat, melyen J o u l e  
kutatásainak hosszú sora megindult.

J a m e s  P r e s c o t t  J o u l e  Sal- 
fordban, Manchester mellett született 
karácsony estéjén, 1818-ban. Atyja és 
natyatyja Salfordban sörfőzők voltak és 
tudósunk 18 5 4-ig bátyjával együtt szintén

ezt a mesterséget folytatta. Natyatyja 
Eltonból (Derbyshire-ban) jött Salfordba 
és itt letelepedve, állította fel sörfőző 
gyárát. Midőn az 1799-ben meghalt, Ja
mes atyja vette át a gyárat, ki John 
Prescott of Wigan leányát birta feleségül. 
Öt gyermeke született, kik közül James a 
második v o lt; bátyja volt Benjámin és 
Öccse John; azon kivül volt két leány test
vére is. Joule anyja 1836-banhalt meg; 
atyja éveken át betegeskedett, azért, 
noha csak 1858-ban halt meg, már a 
harminczas évek első felében Benjámin 
és James fiainak adta át a gyár veze
tését.

Joule gyenge gyermek volt, azért 
iskolába nem is küldték. Első tanításá
ról anyjának mostoha nővére gondos
kodott ; később nevelőt kapott és 15-ik 
évéig tanult otthon; 15-ik évétől kezdve 
a sörfőző gyárban dolgozott.

A fizikában Joule tanítója D a 11 o n 
volt, kihez atyja őt meg bátyját azért 
küldte, hogy chemiát tanuljanak. Dalton, 
a manchesteri » Literary and Philosophi- 
cal Society« elnöke, a társulat házában 
tanítványokat fogadott, kiket saját dol
gozó helyiségeiben oktatott. Joule Dalton- 
tól arithmetikát, algebrát és geometriát 
is tanult. Midőn később fizikával és 
chemiával foglalkozott, nemsokára részt- 

j vett mesterének a gázok keverékére 
meg a gőzök és gázok különböző mérsék
leteken való magaviseletére vonatkozó 
dolgozataiban.

Dalton példája Joule-ra nagy hatás
sal volt. Ő is kezdett kísérleteket tenni, 
melyekhez saját kezével készítette az 
eszközöket. így készített magának a 
többek között egy rendkivül kezdetleges 
módon összetákolt elektromozó gépet; a 
leydeni palaczk, a melyet hozzá használt 
az ősrégi Cunaeus-féle alakú vo lt: 
azaz vízzel félig töltött palaczk, mely egy 
szintén vízzel töltött tágabb edényben 
állott.

De Joule nemsokára már tökélete
sebb eszközökkel lépett a fizikai kutatás 
mezejére. Száznál több értekezést talá
lunk a »Royal Society« kiadványaiban, 
melyek túlnyomó része saját, kis része
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pedig T h o m s o n -n a l, L y o n  P l a y -  
fa ir - re l  és S c o r e s b y - v e l  végzett 
vizsgálatainak eredményeit foglalja ma
gában.

Első dolgozatai az elektromágnesség
nek hajtó erőként való alkalmazásával 
foglalkoznak; erről a tárgyról 1838-ban 
és a következő években S t u r g e o n  
vAnnals of Electricity« czímű folyó
iratában közölt egy értekezés-sorozatot. 
E vizsgálatok befejezése után 1840-ben 
a lágy vas mágnesezésének hatását 
mérte, ha a mágnességet galvánárammal 
idézte elő. A mágnesség erejét a tartott 
teherrel határozta meg. Azt tapasztalta, 
hogy a hordott teher, ha a mágnesező 
áram folyton erősbödik, bizonyos leg
nagyobb értéket ér el, melyet a mágnes 
talpfelületének négyzethüvelykére kö
rülbelül 140 angol fontra tehetünk. Ha
sonló irányú vizsgálataiban tanulmá
nyozta a különbséget, a melyet tapasztalni 
lehetett, ha az egyik esetben tömör vas
magot, másik esetben pedig vasdrőt- 
nyalábot alkalmazott.

Abban az időben a galvánáram 
erősségének mérése még igen tökéletlen 
volt. F a r a d a y  akkor tájban az elek- 
tro-chemikus egyensúlyok törvényét fe
dezte volt fel, s ebből kifolyólag a »volta
méiért:-nek nevezett mérőeszközt, mely 
módot nyújt, a galvánáram erősségének 
biztos és szabatos módon meghatározá
sára. De ez az új mérő módszer kezdet
ben nem bírt általános elfogadtatásra 
ju tn i; maga Faraday sem használta. 
Joule e mérő módszer fontosságát telje
sen felfogta és egységül az elektromos
ságnak azt a mennyiséget vette fel, mely
9 grain vizet alkatrészeire képes bontani.

Joule ezt a mértéket mindenütt hasz
nálja, úgy hogy az ő eredményei a mai, 
úgynevezett » abszolút« mértékrendszer 
adataira könnyen átszámíthatok. 1840- 
ben kezdett a víznek galván úton történő 
bontása közben fejlődő melegség meg
határozásával foglalkozni. Ebben és a 
következő évben a galvánelektromosság 
chemiai hatása és a fejlődő melegség 
közötti kapcsolatot vizsgálta. Első érte
kezését e tárgyról a » Royal Society«-hoz

1840 deczember 17-ikén terjesztette be. 
Ebben egy fontos törvény foglaltatik, 
mely felfedezőjének nevét viseli. E  
Joule-féle törvény szerint a galvánáram 
előállította hőmennyiség meghatározott 
idő alatt a vezetési ellenállással egyszerű, 
az áramerősséggel négyzetes arány
ban áll.

Joule azután behatóan tanulmá
nyozta a galvánbattériában végbemenő 
chemiai folyamatokat és eredményül 
kimondotta, hogy a fejlesztett meleg
ség a battériában elégő, illetőleg oxidá
lódó anyagok felhasznált mennyiségével 
egyértékű. Midőn vizsgálatait mag- 
neto-elektrikus gépére alkalmazta, 1843 
januárius hóban ki tudta mondani azt 
a nagyjelentőségű tételt, hogy gépeivel 
mechanikai hatást bir melegséggé vál
toztatni. Bár gyárával el volt foglalva, 
taégis talált annyi időt, hogy a szüksé
ges kísérleteket megtegye s még ugyan
ebben az évben, 1843 augusztus 21-ikén, 
az angol természettudósok vándorgyűlé
sén (British association) Cörkban a kö
vetkező czímű értekezést olvasta fel: 
»On the Calorific Effects of Magneto- 
Electricity, and on the Mechanical Value 
of Heat«, azaz: »A magneto-elektromos- 
ság hőhatásairól és a melegség mechani
kai értékéről«. Ez értekezésben meg
mutatja, hogy a mechanikai erő, mely- 
lyel a magneto-elektromos gépet hajtjuk, 
azzá a melegséggé változik át, a melyet 
a dróttekercseken keresztül keringő in
dukált áramok előidéznek, továbbá, hogy 
egy elektromagnetikai gép előállította 
mechanikai erő azon melegség rovására 
keletkezik, a melyet a gépét hajtó galván
áram teremt. A jelenségeknek e téte
lekben nyilatkozó felfogása mutatja, hogy 
Joule az energia átváltozásának lénye
gébe milyen mélyen tudott belepillantani 

Joule törekvése most arra irányult, 
hogy a mechanikai energia és hővé való 
átváltozásakor keletkező hőmennyiség 
között meghatározza a számarányt. A 
magneto-elektrikai vizsgálatok egyik 
sorozatából eredményként a következő 
egyenértéket kapta: hogy egy angol font 
víz egy Fahrenheit-féle fokkal melegebb
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legyen, arra 838 lábfontnyi munka 
; szükséges, azaz annyi, mint a mely 838 
fontot egy lábnyi magasságra emel.

Joule azon értekezése, a melyben ezt 
a  fontos kísérletét leíija, 1843. julius 
haváról van keltezve. Egy hónappal 
később utóirattal látta el, melyben más 
kísérleteket ír le, a midőn úgyanis vizet 
vékony nyílású csöveken keresztül hajt. 
Hengeralakú üvegpalaczkban vékony 
nyílásokkal ellátott dugattyút mozgat. A 
palaczkba mintegy 7 liter víz fér. Úgy 
találja, hogy egy font víznek egy fokkal 
való felmelegítésre annyi munka szük
séges, mely 770 fontnyi terhet egy láb 
magasságra képes emelni.

A felfedezések és találmányok tör
ténetében gyakran tapasztalt tény, hogy 
ilyen nagyobbszabású szellemi vívmá
nyok rövid időközökben különböző 
helyeken mutatkoznak. Ez történt a hő 
munka-egyenértékére nézve is. Az az 
igazság, hogy az erő hatása megsemmi- 
síthetetlen, és hogy a melegség és a 
mechanikai munka között mutatkozó 
megfelelőség okozatos kapcsolatnak ve
endő, mely számban kifejezhető egyen
értékűségre utal, már általános, habár 
egyelőre, mintegy lappangó meggyőző
déssé vált, s ekként csak még egy 
lépés kellett, hogy egyszerre több helyen 
hozzáfogjanak a kérdés megoldásához. 
Az utak, mélyeken ezt a megoldást meg
kísérelték, különbözők voltak; mind
egyik kutatónak más volt a gondolat
menete, más a kiinduló pontja és más 
a vezérlő elve. J u l i u s  R ó b e r t  
M a y e r, a heilbronni orvos fiziológiai 
tapasztalásokból indul és okoskodásá
ban általánosán elfogadott gondolkodási 
szabályokra támaszkodik, melyék a meg
maradás elvét kifejezik. C ö 1 d i n g az 
erő transzformácziójában látja a meleg
ség és a munka közötti egyenértékűség 
lényegét. H e l m h o l t z  a perpetuum 
mobile lehetetlenségéből indul ki és 
ezen az úton jut el az energia megmara
dásának törvényéhez. Végül J o u l e  a 
•galvánáram melegségi hatásainak tanul
mányozása "útján érkezik arra a pontra, 
a' hol á lényeges kérdést a határozott

munkamennyiségtől előállított meleg- 
mennyiséghez való számbeli kapcsolat
ban látja.

M a y e r  mindenesetre megelőzte 
Jöule-t azzal, hogy a szóban levő egy- 
értékűséget több mintegy évvel korábban 
közölte, mint az angol tudós. A mi 
azonban a valóságos mérést illeti, ebben 
a tekintetben J ou l e  mindazokat messze 
túlszárnyalta, a kik a melegnek mecha
nikai egyenértékét számértékben ipar
kodtak kifejezni.

J o u l e  a meleg és munka közötti 
egyenérték meghatározásával éveken 
keresztül foglalkozott. Midőn atyja 
Pendlebury-ból Oak Field-be költözött 
Manchester déli oldalára, ott fia számára 
megfelelő laboratóriumot építtetett, mely
ben kutatásait folytatta.

Egy angol műszerésszel igen finom 
és megbízható thermométereket készít
tetett, s a hő és munka közötti egyen- 
értéket különböző módszerek szerint 
vizsgálta. Víz, czetvelő, olaj és higany 
kavarása okozta belső súrlódást hozott 
létre, úgy, hogy a kavaró készüléket 
lesülyedő súly forgatta. A kísérleteknek 
egy másik sorozatában két vaskorongnak 
egymáshoz való súrlódásából határozta 
meg a hő és munka közötti egyenértéket. 
Mindezen kísérletekből közepes ered
ményként kiszámította, hogy az a meleg
mennyiség, a mely egy angol font vizet 
(üres térben mérve, hőmérséke 5 5— 6 0 0 
Fahrenheit) egy Fahrenheit-féle fokkal 
felmelegít, oly mechanikai energiát kíván, 
mellyel 772 fontot egy láb magasságra 
emelhetünk.

Joule 1847-ben John Grimes, vám
hivatalnok leányát Ameliá-t vette nőül, 
a kit azonban már 1854-ben elragadott 
tőle a halál; *egy fiú- és egy leány- 
gyermeke maradt tőle.

J o u l e  é s W i l l i a m  T h o m s o n  
között, midőn az angol természettudósok 
oxfordi gyűlésén megismerkedtek, 1847- 
től kezdve szorosabb barátság fejlődött, 
mely terjedt tudományos levelezésre 
vezetett. Különféle tudományos vizsgá
latokat együtt végeztek. így együtt hatá
rozták meg pl. a levegőnek szűk nyilá-
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sokon keresztüláramlásakor keletkező 
melegségét. Ezután az áramló folyadé
kok és a levegőben gyorsan mozgó tes
tek előállította melegmennyiséget mér
ték meg. Azt találták, hogy ha a tárgy 
sebessége egy angol mérföld másod
perczenként, a levegőben való súrlódása 
elégséges, hogy a tárgy izzóvá váljék. 
Joule ezen az úton megmagyarázza a 
hulló csillagok világítását, a midőn ezek 
légkörünkbe jutnak és a meddig belőle 
ki nem lépnek.

Különös szeretettel foglalkozott Joule 
az anyag szerkezetének tanulmányozásá
val. Igen érdekes az a dolgozata, a melyet 
> A melegségről és a rugalmas folyadékok 
szerkezetéről« a manchesteri »Literary 
and Philosophical Society« előtt 1848- 
ban olvasott fel. Kiindulva B e r n o u l l i  
D á n i e l  azon elméletéből, mely szerint 
a gázok molekulái ide-oda repülésükben 
az edény falaiba ütköznek, a mi a 
gázok feszültségét okozza, Joule igen 
egyszerű feltevések nyomán kiszámítja 
némely anyag molekuláinak mozgási 
sebességét. így pl. azt találja, hogy a 
hidrogén molekulái 3 2 0 Fahrenheit (te
hát a fagyponton levő) hőmérséken és 
rendes légköri nyomásnál 6055 angol 
lábnyi sebességgel repdesnek a térben. 
A különböző mérsékletek mellett a sebes
ség az abszolút mérsékletet kifejező 
számból vont négyzetgyökkel arányos.

Röviden megemlítjük még, hogy 
Joule a hang levegőben terjedésének el
méletével is foglalkozott. Pontosan meg
határozta a levegő fajlagos melegségét, ha 
először a nyomás állandó, azután, midőn 
a térfogat állandó. Ez által szolgáltatta 
az adatokat, melyek alapján a Laplace- 
féle elméleti képletet a tapasztalással 
ki lehetett egyenlíteni.

Még megemlítendő Jouletól egy javí
tott barometer, egy higany légszivattyú és 
egy a földmágnesség vízszintes össze
tevőjének abszolút mértékben meghatá
rozására szerkesztett készülék.

Joule-nak a tudomány iránt szerzett 
érdemeit a tudós hazája nem késett el
ismerni. Az egyetemek doktori czímmel 
ruházták fel, a londoni »Royal Society«

tagjává választotta. Ugyanez a tudomá
nyos társulat 1852-béri nagy arany
éremével, 1870-ben a »Copley Medál«- 
lal tüntette k i; 1880-ban a Walesi 
herczeg nyújtotta át neki az »Albert 
Medál «-t. Lord Beaconsfield miniszter
sége alatt 18 78-ban a királyné évenkénti 
országos penzióképen 200 font sterlin
get adományozott neki.

A manchesteri »Literary and Philo
sophical Society« tudós társulattal fiatal
kora óta szoros viszonyban állott. Ott 
tanult Daltontól chemiát és fizikát, 
később tagjává, majd titkárává, al- 
elnökévé és elnökévé választatott.

Joule életének utolsó negyedében 
sokat gyengélkedett. Már 1872-ben, 
midőn az angol természetvizsgálók a 
»British Association« gyűlésén elnökké 
választották, betegeskedése miatt kény
telen volt e megtisztelő megbízásról le
mondani. Utolsó éveit teljes visszavonult- 
ságban töltötte, csupán kisebb fárad
sággal járó kísérletekkel és vizsgálatok
kal foglalkozva. Azonkívül egybe állította 
összegyűjtött értekezéseit, melyek a lon
doni fizikai társulat kiadásában két erős 
kötetben jelentek meg. Az első 18 84-ben, 
a második 1887-ben jelent meg.

Joule dolgozatai alakj okra és tartal- 
mokra nézve kiválók. Mathematikai fej
tegetésekre bennök alig akadunk. Mind
amellett az előforduló fizikai fogalmakat 
mindenütt a legszabatosabb módon 
fejezi ki. A kisérletek elrendezésében és 
az előforduló nehézségek elhárításában 
nagy mester volt.

Mint már e sorok elején mondottuk, 
J o u l e  1889. októberhó n - ik é n  halt 
meg a Manchester melletti Sale-ban, a 
Wardle-Street-en levő lakásán. Életé
nek napjai e szerint nem terjedtek egé
szen 71 évre.

A fizika jelen századi történetében 
az energia megmaradása teszi a nagy 
eseményt, a megmaradás törvényének 
felfedezése a legfontosabb felfedezést 
Ily nagyszabású haladások a tudomány 
terén mindig számos embert foglalkoz
tatnak és ha mindazok nevét fel akamók 
említeni, a kik ezt közelebbről vagy
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távolabbról vizsgálataikkal előmozdítot
ták, valamennyi jelentékenyebb kutatót 
fel kellene hoznunk. Sokkal szükebb 
lesz azonban a kör, ha csak azokat 
említjük, a kik közvetetlenül a hő és a 
mechanikai munka közötti kapcsolattal 
foglalkoztak. Gróf R u m f o r d  volt az 
első, ki kisérleteivel támogatta a több
ször előfordult nézetet, mely szerint a 
hő a testekben lakozó hatalom vagy erő. 
A müncheni ágyüöntőműhelyben végzett 
vizsgálatai, midőn az ágyúcsövek fúrása
kor keletkező melegség mennyiségét 
megmérte, arra a megyoződésre vitték, 
hogy a keletkező hőnek alig lehetsé
ges más forrását képzelni, mint azt a 
mozgást, melyet a fúró átad az ágyú
fémnek.*

Ha gróf Rumford kisérletei még a 
lehetőségnek egy kis árnyékát meg1 
engedték, mintha a fúrás közben kelet
kező melegség az ágyú fémtömegéből 
mintegy kipréselődnék, az által t. i. 
hogy a sűrűbb fém faj melege kisebb, 
mint a ritkábbé, s a fúráskor kelet
kező forgácsok pedig sűrűbbek mint 
a fém többi része, azért melegség ki
szabadulhat: ezt a kis lehetőségét is 
teljesen lerontotta S i r  H u m p h r y  
D a v y  kísérlete, melyet a dr. Beddoes- 
féle »West Country Contributions« 
czímű folyóiratban: »Vizsgálatok a hő
ről, a fényről és a lélekzésről« czímen 
közölt, a hol gróf Rumford nézeteit támo
gatja. Midőn ugyanis két darab jeget a 
légszivattyú borítója alatt egymáshoz 
dörzsölt, mindamellett, hogy a hőmér
séklet a fagypont alatt volt, a jégnek 
egy része mégis elolvadt. Ez a kisérlet 
meggyőző vo lt; itt az előbb még használ
ható kibúvó, hogy t. i. a melegség a faj
meleg csökkenéséből lenne kimagyaráz
ható, teljesen elesik, minthogy a jég 
fajmelege a vízénél jelentékenyen cseké
lyebb. Azért egész biztosságai következtet 
Davy e kísérletéből, hogy »a melegség
beli tünemények közvetetten oka amoz-

* T h o m p s o n .  »An inquiry concer- 
ning the source óf the heat which is excited by 
friction«. Phil. Trans. vol. X V III. pag. 286'.

gás, és hogy a hő terjedésének törvénye 
a mozgáséval azonos «.

D u 1 o n g vizsgálatai a gázok faj
melegét illetőleg igen nevezetes tapasz
talásra vezettek. Azt találta ugyanis, 
hogy ha egyenlő térfogatú, egyenlő nyo
mású és egyenlő hőmérsékű gázokat 
hirtelen egyenlő erővel összenyomunk 
vagy kiterjesztünk, ezek egyenlő abszo
lút melegmennyiséget fejlesztenek vagy 
fogyasztanak. Ezek a vizsgálatok a me
chanikai hőelméletnek fontos támogató
jául szolgáltak.

Midőn F a r a d a y-nak 1834-ben 
»a chemiai és elektromos erők azonos
ságát « kimutatni sikerült; azt a gondo
latot fejezte ki, hogy az »úgynevezett 
imponderabiliák az erők különféle alak
jainak csak exponensei« gyanánt tekin
tendők.

Azok sorában, a kik az energia tör
vénye megállapításában közreműködtek, 
még előkelő helyet foglal el N i c o 1 a s- 
L é o n a r  d - S a d i  C a r n o t ,  a franczia 
köztársaság jelenlegi elnökének korán 
elhúnyt nagybátyja, ki a gőzgépben 
végbemenő folyamatot akként magya
rázza, hogy a melegség, midőn melegebb 
helyről hidegebb helyre áramlik, mun
kát hajt végre, a nélkül azonban, hogy 
ekközben a melegségben csökkenést 
szenvedne. Carnot nézete szerint a végre
hajtott munka egyenlő a változatlan 
mennyiségű melegségnek a mérséklet
különbséggel való szorzatával. Ha meg
fordítva, melegséget hidegebb helyről 
melegebb helyre vezetünk, erre munká
nak elhasználása szükséges, miközben 
Carnot nézete szerint a melégmennyi- 
ség ismét állandó marad. Carnot ma
gyarázata a gőzgép működéséről, és 
azon folyamatoknak leírása, hogy mikor 
hajt végre munkát a meleg és mikor 
követel munkát, a hőelmélet fejlődésére 
nézve igen fontos volt, habár az a né
zete, mintha a meleg mennyisége e folya
matok alatt állandó maradna, teljesen 
téves is.

Leghatalmasabb lendületet adott az 
energia megmaradása problémájának J  u- 
l ius R ó b e r t  M ay er, ki okoskodásaiban
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a megmaradás alapgondolatából indult 
ki, mely szerint » hatás ok nélkül nem ke
letkezhetik « és fordítva » ok nem marad
hat hatás nélkül«. Az összes okok szerinte 
kétfélék: anyag és erő ; magában véve 
mennyiségre nézve mindegyike meg- 
semmisíthetetlen, minőségre nézve pedig 
változékony. Mayer első értekezésének 
közlése körülbelül egy évvel előzte meg 
Joule hasonló irányú vizsgálatainak 
közzétételét. Az e részben fejlődött 
elsőbbségi vita, ma, midőn mind a két 
tudósnak egész gondolatmenete és esz
méinek fejlődése világosan van előt
tünk, jelentőségét teljesen elvesztette. 
Mi a két kutatónak érdemét teljes mér
tékben felfoghatjuk és méltathatjuk a 
nélkül, hogy egyiknek vagy másiknak ér
deméből csak egy szemernyit is elvonni 
kénytelenek lennénk. M a y e r  gondolat
menete merész következtetésekben ha
ladt a  czél felé, midőn Joule lépésről 
lépésre ment előre. Mayer okoskodásá
ban a fősúly mindig a megmaradás elvére

esik, Joule ellenben az energia alak- 
változásában keresi a probléma velejét. 
A további következtetésekben természe
tesen mindketten találkoznak.

Joule nevét á hő mechanikai egyen- 
értékén kivül még az a törvény is őrzi, 
melyet ő a galvánáram hőhatását illetőleg 
fedezett fel. A galvánáramot meghatározó 
mennyiségek és a keletkező hő közötti 
eme vonatkozás kiderítésével lehetséges
sé vált, hogy az áram állandóit könnyű 
szerrel mechanikai mértékre vezethessük 
vissza.

Joule tetemei eddig még nem nyu- 
gosznak a britanniai híresek pantheon- 
jáb an : a Westminster apátságban. Hogy 
ez így történt, ennek okát teljesen mel
lékes formai dolgokban kell keresnünk. 
Várható azonban, hogy legalább emléket 
állítanak számára ott, a hova az angolok 
nagy halottjaikat temetik, s a hol mint 
a legnagyobb halandó egyikének, New
ton nagy szellemének porhüvelye is 
nyugszik. H e t . l e r  Á g o s t .

RÉGI MAGYAR MEGFIGYELÉSEK.

197. Véres eső Berzeviczén. Szomorú 
következéseket okozott ugyan Julius 27dikén 
nagy tájakra kiterjedő szélvész égiháború és 
jégeső. A  veszélynek támadása már rettene
tes volt, mert a Nap fényes tündöklésben 
lévén, egyszerre elhomályosodott a levegő. 
Erre a lakosok kitódúlának Berzevicze Mező
városból, és rémülve látták, hogy a K ár
pát hegyek felől, és ugyan a* Balásvágási 
hegyektől rémitő felhők közelgettek. A  
felhő szörnyű sebességgel jött, hirtelen el
kezdődött a jégeső minden vízcseppek nél
kül, és a jégeső közben a levegő egészen 
tűzben látszott lenni és a jégeső darabok 
között olyanokat is szemléltek, melyek mint' 
tégy aludtvérből látszottak lenni, és a földet 
megverösítették. (Nemzeti Újság J824. év 
106— 107. lap.)

Közli: F a r k a s  S á n d o r .
198. Hosszú, erős tél. Ezen télen (1782) 

kivált d. d. 13— 17 febr. oly nagy hidegek 
voltak, minémük ritkán esnek. Az ur vacso
rában levő bor a pohárban megfagyott és 
jeget kellett inni. József napja felé oly 
havak estek, hogy sokáig, szánon jártak ; d. 
24 mart. pedig, igen nagy menydörgések 
hallattak. (Krónika Magyarország polgári

és egyházi életéből a X VIII-dik század vé
gén K e r e s z t e s i  J ó z s e f  egykorú ere
deti Naplója, 26. lap.)

199. N agy sáska já rás  volt aratás után
d. 23 és 27. aug. K ét izben jött Debreczen 
felé, Várad felé oly szörnyű sokasággal, hogy 
a nap világát elvette, mint a felhő. Annak 
repülése és evésének harsogása irtoztató volt. 
A  mely ti atal fákra reá szállott, földig 
nyomta. A mezőt, melyen hált, mintha meg
égették volna olylyá vált. 4 szárnyai, 6 lába, 
kettő fűrész forma, mint a lónak olyan feje, 
két szarva, nagy szája, barát kámzsája stb. 
vagyon. Midőn közeljött, a harangokat félre
verték, bottal, puskával, haranggal és minden 
eszközökkel kergették, égették, de mint 
isten tábora, mindezekre keveset hajt. Ennek 
sokrésze a debreczeni határon tojt és telelt 
stb. (U. o. 28. lap.)

200. Földindulás. Ezen esztendőben 
(anno 1783) a Duna körül felette nagy fö ld 
indulások voltanak, de kivált Komáromban, 
hol a vár is, mely győzhetetlennek tartatott, 
■és egy faragott szűz a töröknek fügét muta
tott, öszeomolván, elhagyatott. (U. o. 38. lap.)

£01. Tartós tél. Ezen a tavaszon (anno 
1785) oly sokáig tartó tél volt, hogy ilyenre
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