Újra lengett a keszthelyi Fő téri templomban az inga
A Foucault-féle ingakísérletet Magyarországon először 1880-ban Kunc Adolf gimnáziumunk volt
premontrei diákja, majd fizikatanára végezte el a szombathelyi székesegyházban. E szoros kötődés
miatt is kötelességünknek éreztük, hogy a Zátonyi Sándor tanár úr által meghirdetett országos
rendezvényhez csatlakozzunk. Az évforduló kapcsán Foucault 200 elnevezéssel az egész iskolát
megmozgató, különböző programokat szerveztünk, amelyeken megemlékeztünk Foucault és Kunc
életéről, munkásságáról és bemutattuk tudományos tevékenységüket. Külön öröm volt, hogy a
fizikatanárokon kívül a magyar és francia szakos tanár kollégák és diákjaik is csatlakoztak a
meghirdetett két napos programjainkhoz. A poszter, fotó és eszközkiállítás egy hétig volt megtekinthető a gimnázium folyosóján.
Szeptember 17-én:
1.

Poszter bemutató: 15 diák készített igényes, kreatív plakátot Foucault munkásságából

2.

Fotókiállítás: 7 tanuló fényképezte le a Napot a Foucault-féle módszerrel

3.

Foucault–féle eszközkiállítás: 6 „újragondolt” ingamodell és 1 „örvényáramos fék”

Szeptember 18-án:
4.

Rendhagyó fizika órák: 7 magyar és 4 francia nyelvű Foucault életéről, munkásságáról

5.

Vetélkedő: a fizikás 13+1 totót-tesztet 78, a francia nyelvűt 50 diák töltötte ki

6.

Ingakísérlet a templomban az „eredeti”, 1880-as Kunc-féle ingával: Az ELTE Gothard
Asztrofizikai Obszervatóriumban (Szombathely) őrzik azt a 30 kg tömegű, vasból esztergált
fémgömböt, amellyel Kunc Adolf tudós tanár Magyarországon először igazolta a Föld forgását. Ezt a gömböt hoztuk el a keszthelyi templomba, és akasztottuk fel a 16 méter hosszú
acélsodrony egyik végére, míg a huzal másik végét a templom kupolájában elhelyezett
felfüggesztéshez rögzítettük. A kupola tetején lévő csillárnyílásba még 2005-ben a Fizika Éve,
és Kunc Adolf halálának 100. évfordulója alkalmából tartott ingakísérlet során helyeztük be
a speciális felfüggesztési szerkezetet. Azóta a templom felújítása megtörtént, a teljes tetőt
lecserélték, de nagy szerencsénkre a felfüggesztési szerkezetet ott maradt a régi helyén, a
kupola felett.

Az Foucault évforduló napján gimnáziumunkban rövidített órák voltak, hogy a tanítás végén az
egész iskola, 400-nál több diák és felnőtt átvonuljon a szomszédba, a Fő téri templomba, hogy
szemtanúja legyen, immár második alkalommal elvégzett tudománytörténeti eseménynek. A
kísérlet előtt Farkas László fizika tanár úr vetítéssel egybekötött előadás keretében méltatta
Foucault és Kunc munkásságát.

A kitérített inga gömbjének rögzítési fonalát házigazdánk Tál Zoltán plébános úr égette el, és ezzel
8 másodperces periódusidővel elkezdett lengeni a Foucault- illetve Kunc-féle inga. A gömb alján
lévő 6 cm hosszú „tüske” kb. 5 perc múlva döntötte fel az első bábut a közönség óriási ovációja
közepette.

Ez a 2 nap a Vajdában nemcsak Foucaultról és Kuncról való megemlékezésről szólt, hanem a
FIZIKA ünnepe volt!

Képek, beszámolók, videó, sajtó-hírek honlapunkon: http://www.vajdazala.hu/foucault-200
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