
A fény megismerésének története  
 

A fény természetéről alkotott felfogás a Kr. e. 500 körüli időktől több mint kétezer éven 
át spekulatív jellegű volt, noha bizonyítékok vannak rá, hogy az egyszerű optikai 
eszközöket, sík- és görbe tükröket, lencse gyanánt használt kristályokat és 
üvegdarabokat az emberiség legalább az ókor hajnala óta ismerte.  
 
Püthagorasz (Kr. e. VI. sz.) úgy gondolta, hogy a fénysugár az emberi szemből kiinduló 
érzékelő, amely letapogatja a szemlélt tárgyat. Eukleidész (Kr. e. 300) már ismerte a 
tükröződés geometriáját, a filozófus Epikurosz pedig már tudta, hogy a tárgyakat azért 
látjuk, mert vagy maguk világítanak, vagy pedig valamilyen fényforrás fénye verődik 
róluk vissza a szemünkbe, vagyis a püthagoraszi felfogással ellentétben a fény a 
tárgyról indul ki. Ptolemaiosz (Kr. u. I. sz.) Alexandriában megmérte a törésszöget, 
vagyis azt az irányváltozást, amelyet két különböző sűrűségű közeg határán áthaladó 
fénysugár szenved el. 
 
Vagy másfél évezreddel később a holland Willebord van Roijen Snell (Snellius) öntötte 
a fénytörés törvényét matematikai alakba: ha a levegőből átlátszó anyagba lépő 
fénysugár beesési szögének szinuszát elosztjuk a törési szög szinuszával, akkor az 
anyagra jellemző állandót kapunk, a törésmutatót. Ha a fénysugár két, nem egységnyi 
törésmutatójú közeg határán lép át, akkor a fenti eljárással a relatív törésmutatót 
kapjuk, amely a két közeg törésmutatójának a hányadosa. René Descartes francia 
fizikus, matematikus és filozófus is sokat foglalkozott ezzel a jelenséggel, ezért 
beszélnek Snellius-Descartes-féle töréstörvényről. A fény visszaverődésének és 
törésének törvénye között az összhangot Pierre de Fermat francia matematikus 
teremtette meg. Ő mondta ki azt az elvet, hogy a fénysugár olyan pályán halad, 
amelynek a megtételéhez szükséges idő minimális. 
  
Eukleidész már tisztában volt azzal a festészetben és rajzművészetben régóta 
felhasznált alapvető ténnyel, hogy a fénysugár a levegőben egyenes vonalban terjed. 
Ennek geometriáját azonban csak Leonardo da Vinci dolgozta ki a XVI. században. Az 
árnyék képződésének elméletét 1604-ben Johannes Kepler német csillagász tisztázta, 
aki az egyenes terjedés törvényét először alkalmazta a fotometriában, vagyis a fény 
intenzitásának mérésében. 
  
A XVII. században figyelték meg először a diffrakciót, vagyis a fény behatolását az 
árnyékos tartományba, és értelmezték az interferenciát, amely például a víz felszínén 
úszó olajréteg elszíneződését is okozza. Christiaan Huygens holland fizikus 
munkássága nyomán a század második felére határozott alakban jelent meg a fény 
hullámértelmezése.  
 
A század második felében jelent meg a tudomány porondján minden idők egyik 
legnagyobb természettudósa, az angol Isaac Newton. Ő az alig megfigyelhető 
diffrakciónak nem tulajdonított fontosságot, ugyanakkor úgy gondolta, hogy a fény 
egyenes vonalú terjedése nem egyeztethető össze a hullámértelmezéssel, továbbá 
hogy a nem sokkal korábban felfedezett polarizáció nem érthető meg az addig 



tanulmányozott longitudinális hullámok alapján. Ezért a részecskeelméletet vallotta, 
noha a visszaverődés és a törés jelenségének magyarázatához fel kellett tételeznie, 
hogy a fény részecskéi időnként olyan állapotban vannak, hogy inkább visszaverődnek, 
időnként pedig olyanban, hogy inkább megtörik a pályájuk. Newton fedezte fel, hogy a 
napfény színképre bontható, valamint az ehhez kapcsolódó diszperziót is, vagyis azt, 
hogy átlátszó közegben a fény a hullámhosszától függő sebességgel terjed.  
 
Newton óriási tekintélye kétségtelenül hátráltatta a fény hullámelméletének kifejlődését. 
A XIX. századra azonban az angol Thomas Young, a francia Augustine-Jean Fresnel, 
Francois Arago, Armand-Hippolyte-Louis Fizeau és a német Gustav Kirchhoff 
munkássága nyomán készen állott az az elmélet, amely szerint a fény transzverzális 
hullám, vagyis a rezgés kitérése a terjedés irányára merőleges.  
 
A XIX. században tehát a hullámfelfogás volt az uralkodó, és azt is tudták, hogy a fény 
igen nagy, de nem végtelenül nagy sebességgel terjed. Most már csak azt kellett 
megmagyarázni, hogy miféle hullám az, amely a világűr roppant mélységeit legyőzve, 
évmilliókon át óriási sebességgel (kb. 300 000 km/s) száguldva érkezik a szemünkbe, 
amikor éjszaka a csillagos eget szemléljük. 
  
A XIX. század második felében James Clerk Maxwell skót fizikus mutatta ki elméleti 
úton, hogy az elektromágneses hullámok terjedése vákuumban is lehetséges, és hogy 
e hullámok sebessége megegyezik a fényével. Az elektromágneses hullámok elméletét 
a fényre alkalmazva a fényre jellemző számos jelenséget sikerült megmagyaráznia. Így 
világossá vált, hogy a fény elektromágneses hullám, amelynek hullámhossza igen rövid, 
csupán 500 nanométer körül van. A fény az elektromágneses hullámok igen kis 
hullámhossztartományát foglalja magába, hiszen a világűrben sok millió kilométeres 
hullámok is vannak, míg a gamma-sugarak - amelyek szintén elektromágneses 
hullámok - hullámhossza a fényének egymilliárdod része is lehet.  
 
A XIX. század végén és a XX. század elején a kísérleti és az elméleti vizsgálatok 
megmutatták, hogy a fénynek vannak a hullámtermészettel összeegyeztethetetlen 
sajátságai is. Egy ideig úgy vélték, hogy a fény sem a részecskék, sem a hullámok 
fogalmaival nem írható le pontosan. 1924 után a két felfogást a kvantummechanika 
magasabb szintjén sikerült összhangba hozni. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


