
Justin Pollard

FELTALÁLÓSDI
100 tudományos felfedezés,

ahogy valójában történt



Justin Pollard

FELTALÁLÓSDI
100 tudományos felfedezés,

ahogy valójában történt



A fordítás alapja:
Justin Pollard: Boffinology: The Real Stories Behind our Greatest

Scientific Discoveries. John Murray, London, 2010

© Justin Pollard, 2010

Fordította © Kõrös László, 2011

Szerkesztette: Garai Attila

Borítóterv: Gyimesi Judit

HVG Könyvek
Kiadóvezetõ: Budaházy Árpád

Felelõs szerkesztõ: Török Hilda

ISBN 978-963-304-056-0

Minden jog fenntartva. Jelen könyvet vagy annak részleteit tilos
reprodukálni, adatrendszerben tárolni, bármely formában

vagy eszközzel – elektronikus, fényképészeti úton vagy más módon –
a kiadó engedélye nélkül közölni.

Kiadja a HVG Kiadó Zrt., Budapest, 2011
Felelõs kiadó: Szauer Péter

www.hvgkonyvek.hu

Nyomdai elõkészítés: Sörfõzõ Zsuzsa

Nyomdai elõállítás: Radin Group
Felelõs vezetõ: Antun Basic

Kereskedelmi képviselet: Kvadrát ’97 Kft.



Flissnek, aki éppen akkor érkezett meg,
amikor ezt a könyvet írni kezdtem,

és Connie-nak, aki oly sokáig várt arra,
hogy legyen egy húga
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A tudomány lényege: tégy fel egy arcátlanul
nem helyénvaló kérdést, s máris úton vagy
egy helytálló válasz felé.

Jacob Bronowski: The Ascent of Man
(Az ember felemelkedése) 1973



BEVEZETÕ

Gyerekkoromban a természettudományt valamiféle tökéle-
tes dolognak tekintettem, amit makulátlan fehér köpenye-
ket viselõ zseniális emberek mûvelnek vakmerõ kísérle-
teket kigondolva és lélegzetelállító eredményeket felmu-
tatva. Valahányszor a tudomány újabb hatalmas elõrelépést
tesz, a tudósok gratulálnak egymásnak, gondoltam, aztán
letakarítják munkaasztalaikat, és belefognak egy újabb, még
nehezebb probléma megoldásába.

Ez persze nem a saját, személyes tudományélményem
volt. Ami a saját tapasztalataimat illeti, gyakran megesett,
hogy nem egészen értettem a természettudomány-órákon
elhangzottakat, hogy elfuseráltam a kísérletet, aztán pedig
igyekeztem úgy manipulálni az eredményt, hogy illeszkedjék
ahhoz, amire feltételezésem szerint a kérdés vonatkozott.

Így történt – hacsak a kísérlethez nem robbanóanyagokat
használtunk. Szerettem a robbanóanyagokat (teljesen bé-
keszeretõ módon, hiszen értik), és ifjúságom ama szép
emlékû napjaiban a helyi vegyszerüzletben az ember még a
lõporkészítéshez szükséges valamennyi összetevõt megvá-
sárolhatta. Rakétakísérleteimet bezzeg nem rontottam el,
bár egyszer lángra lobbant a lõporom, leperzselte egyik
szemöldökömet, és jókora lyukat égetett a szõnyegbe. Sze-
rencsére, mint minden bölcs tudós, tettem bizonyos elõ-
vigyázatossági intézkedéseket, és a robbanóanyagot leány-
testvérem szobájában gyártottam, így hát a dolognak az õ
szõnyege látta kárát.
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Alighanem a tûzijáték rakéták fabrikálása során közelí-
tettem meg leginkább a képzeletemben élõ tökéletes tudó-
sokat: csendben, szorgalmasan és magányosan munkálkod-
tam, komótosan készültem a döntõ kísérletre, a pillanatra,
amikor meggyújtom a gyújtózsinórt és megkezdõdik a nagy
kaland. A valóságban a kaland olykor meglehetõsen kiáb-
rándítóan ütött ki, mivelhogy jócskán készítettem halva
született röppentyûket. Olykor rémisztõ következmények-
kel járt, hogy nem sok fogalmam volt az aerodinamikáról:
rakétáim enyhén szólva kiszámíthatatlanul viselkedtek, és
többször csapódtak a szomszédos sövénybe, mint ahány-
szor a magasba emelkedtek fenségesen. De néha valóban
– valóban! – sikerrel jártam, és a rakéta felsüvített a kis
fémépítõállványról, amelyet magam készítettem, egyene-
sen a gyerekkor kék egébe. Varázslatos volt. Ezekben a pil-
lanatokban mintha igazi tudós lettem volna.

És imígyen vizsgálódtam, építettem a rakétákat, lestem
a nagy mindenséget a teleszkópomon vagy a kicsit a mikro-
szkópomon keresztül – s végül történész lettem.

Tulajdonképpen nem így terveztem. Igaz, Frank West-
heimer amerikai történész egyszer megállapította, hogy
„a történelem meglepõ módon sokkalta nehezebb a kémiá-
nál”, de azt hiszem, füllentett. Ma közvetve foglalkozom a
tudományommal, a New Scientist és a Nature hasábjainak,
illetve Ben Goldacre „Rossz tudomány” rovatának közbe-
iktatásával, néha pedig abban a kiváltságban van részem,
hogy amikor anyagot gyûjtök a BBC „QI” sorozatához, igazi
természettudósokkal beszélgethetek.

Még ha nem állíthatom is, hogy igazi tudományos tevé-
kenységet folytatnék, történészként módom van sok idõt
tölteni néhai tudósok társaságában. Ezrével találni õket a
történelmi munkákban, és élettörténetüket olvasva megta-
nultam valamit magával a tudománnyal kapcsolatban is. Az
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igazi tudományt nem tökéletes, fehér köpenyes férfiak és
nõk mûvelik, ahogyan gyerekkoromban képzeltem. Termé-
szetesen vannak héroszai, de akadnak negatív hõsei is. Nem
mentes a katasztrófáktól, ragyogó elgondolások omlanak
porrá egyik pillanatról a másikra, de elõfordul, hogy zseniá-
lis felismerések születnek a romokon. A tudományban na-
gyobb a zûrzavar, mint ifjúkoromban valaha is képzeltem.
Emberek népesítik be, akik diadalmaskodnak és kudarcot
vallanak, akik bátran, makacsul és elszántan küzdenek,
akiknek szelleme szárnyal, mégis olykor vetélytársai egy-
másnak, vagy saját elõítéleteik, indulataik foglyai.

A Feltalálósdi nem enciklopédikus munka, és nem is bár-
miféle tudománytörténet. Inkább csak száz történet gyûjte-
ménye, amelyeket olyasvalaki szedett össze, aki kis híján
maga is tudós lett, s úgy gondolta, ezek a történetek segíte-
nek megmagyarázni (legalább saját magának), hogy mi a
tudomány, honnét ered, és miféle tevékenység is valójában.
Sokan vallják, hogy a tudomány fõszereplõi nem a tudósok
– hanem a munkáik. A valóságban azonban mégiscsak azok
viszik elõre a tudományt, akik mûvelik. Remélem, hogy a
szereplõk némelyikét – jókat és rosszakat egyaránt – sikerül
visszahelyeznem valóságos történetébe. Akadhat köztük, aki
arra inspirál bennünket, hogy magunk is vegyészek le-
gyünk, remélem azonban, hogy a méregkeveréshez egyikük
sem csinál kedvet, bár ez a mesterség is képviselteti magát
ezeken az oldalakon.

Kétlem, hogy mindegyik történet az újdonság erejével hat
majd. Fizikus olvasóim ismerõsnek találják majd a fizikus-
történeteket – a fizikusok végül is ilyesféléket mesélnek,
a többi tudományterületrõl való históriák azonban nekik
is szolgálhatnak meglepetésekkel. Ugyanez igaz az összes
többi diszciplínára is. Az egyes történeteket szándékosan
rövidre szabtam, hogy ki-ki kedve szerint olvasgathassa
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egyiket vagy másikat, ahol épp tudja és amikor akarja. Nem
ok nélkül követik egymást ebben a sorrendben, de nem
szükséges ragaszkodni az én sorrendemhez. Aki többre is
kíváncsi: minden egyes történetrõl egész könyveket írtak.
Tudom, mert olvastam azokat.

Leginkább azt remélem, hogy e történetek emlékezetesek
lesznek. Elkísértek a több mint húsz esztendei kutatás
során, amelyet nem sokkal az után kezdtem el, hogy meg-
építettem utolsó gyerekkori rakétámat, és velem vannak ma
is, amikor azon tûnõdöm, vajon lesz-e valaha módom raké-
tát építeni saját gyermekeimmel. Arra a valószínûtlen eshe-
tõségre, ha nem lesz, helyettesítse a rakétákat ez a száz tör-
ténet. Így legalább a szõnyeg biztonságban lesz.
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