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Infravörös torony 

 

Az IR torony USB-n keresztül 
kapcsolódik a számítógéphez.  
Az adatok, programok, fény útján, 
infravörös tartományban jutnak el 
a toronytól az RCX-hez. 

Távirányító 

 

A távirányítóval parancsokat tu-
dunk küldeni az RCX-nek: pl. egy 
program futása, megadva a prog-
ram sorszámát; egy program leállí-
tása; egy motor mozgatása előre 
vagy hátra; üzenetek küldése. 

6. táblázat: Az RCX eszközök 

 

Könyvészet 

http://education.lego.com/es-es/products 
http://en.wikipedia.org/wiki/Lego_Mindstorms 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Robot 
http://www.geeks.hu/blog/ces_2013/130108_lego_mindstorms_ev3 
http://www.hdidakt.hu/mindstorms.php?csoport=50 
http://www.lego.com/en-us/mindstorms/support/faq/ 
http://www.legomindstormsrobots.com/lego-mindstorms-ev3/programming-ev3-c-
bricxcc/ 
http://www.philohome.com/sort3r/sort3r.htm 
LEGO Mindstorms Ev3 Felhasználói útmutató (www.lego.com) 
 

Kovács Lehel István 
 
 
 

Kémiatörténeti évfordulók 

I. rész 
 

Tanév elején a Kémiatörténeti rovatunkban tisztelettel emlékezünk az elmúlt idők ki-
magasló vegyészegyéniségeire, akiknek szerepe volt a kémia tudomány alaptörvényeinek 
felismerésében, a vegyészoktatás színvonalas megszervezésében világszerte, a   termé-
szetes anyagok minél jobb megismerésében vagy mesterséges előállításában, hogy azok 
az emberiség hasznára válhassanak, életminőségét javíthassák. Átolvasva   ezeket a rö-
vid, vázlatos megemlékezéseket, számos, az előző években tanult természettudományos 
fogalom, törvényszerűség megalkotásának, a kémiai elemek felfedezésének, a vegyi át-
alakulások történetének megismerésével feleleveníthetitek ismereteiteket, megkönnyítve 
továbbtanulásotokat. Ugyanakkor a különböző korok kutatóinak élete, szakmai sikereik 
elérésének módja példaképül szolgálhat egy eredményes, sikeres pályaválasztásban is. 
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260 éve született: 
Proust Joseph Louis – 1754. szeptember 26-án Angers-ben (Franciaország). Apja 

mellett gyógyszerészsegédként kezdett dolgozni, majd Párizsban tanult. 1777-ben Spanyo-
lországban telepedett le, ahol kémiát tanított 1777-1791 között (Vergara-, Segovia- és 
Salamanca-ban), 1808-ig egy madridi laboratóriumban működött, miután visszatért Párizs-
ba. Analitikai módszerek fejlesztésében volt jelentős szerepe. A nehézfémek elválasztására 
vízben oldódó sóikból bevezette a kénhidrogén használatát oldhatatlan nehézfém-szulfidok 
formájában. Felismerte a fém-oxidok és hidroxidok közti különbséget. Kimutatta a tenger-
vízből az ezüstöt. Felfedezte az ón-dioxidot, a réz(I)-oxidot a réz(II)-oxid mellett. Megálla-
pította az arzén-trioxid és a foszfor-pentoxid összetételét. Az arzén oxidált vegyületeiből 
naszcensz hidrogénnel redukálva hidrogén-arzenitet állított elő. (1798-99). Megállapította a 
cinóber összetételét, számos fém (vas, nikkel, ezüst, arany, antimon) vegyületét vizsgálta 
megállapítva összetételüket. Vizsgálta a tanulmányozott vegyületekben az alkotó elemek 
tömegarányát, felismerve a kémia egyik alaptörvényét, az állandó súlyviszonyok törvényét 
(1797-1801). Kortársai, így C.L. Bertholett is támadták, de hét éven át folytatott tudomá-
nyos vitában Proust megvédte állítása helyességét. A szerves anyagokat is tanulmányozta, 
így a mustból elkülönítette a glükózt és a mannitot. Több növényből elkülönítette a cukrot. 
1819-ben felfedezte a leucint. Szülővárosában halt meg 1826. július 5-én. 

 
235 éve született: 
Berzelius, Jöns Jacob – 1779. augusztus 20-án Vaversunda Sögard-ban (Svédország). 

Szülei nagyon korán meghaltak, nehézkes körülmények között tanulhatott. 1793-ban a 
linköpingi középiskolában a természetrajzot szerette meg, ezért orvosnak készült. 1796-ban 
az Upszalai Egyetemre iratkozott, ahol (anyagi nehézségei miatt megszakításokkal) orvosi 
diplomát szerzett. Közben A.G.Ekeberg   (kora neves kémikusa, a tantál felfedezője) labo-
ratóriumában a kémiát megszeretve 1800-ban gyógyvíz analíziséből doktori disszertációt írt. 
1810-ben a Stockholmi Egyetem kémia tanára lett. Kora legjobb vegyelemzője volt. Gra-
vimetriás módszerrel közel kétezer vegyület összetételét állapította meg. Munkájával igazol-
ta az egyenértékek, az állandó súlyviszony törvényét és Dalton atomelméletét, bár megkér-
dőjelezte annak egyes kísérleti bizonyítékait. Atomtömeg meghatározásokat végzett számos 
elemre (viszonyítva az oxigén atomtömegére, amit 100-nak tekintett, táblázatában 41 elem 
relatív atomtömege található). 1811-ben bevezette az elemekre a ma is használt vegyjelekkel 
való jelőlési módot és a vegyületek jelölésére használt képleteket (a vegyület képletében a 
vegyjel melletti indexet jobb felső sarokba tette, Liebig vezette be 1834-ben az alsó index 
jelölést). Elsők között vizsgálta az anyagok viselkedését elektromos áram hatására. Megfi-
gyelései alapján felállította a dualista elméletét (1812), ami szerint minden anyag olyan ato-
mokból vagy gyökökből épül fel, amelyeknek ellentétes elektromos töltésük van. A szerves 
anyagok estén nem tűnt kielégítőnek elmélete. Munkatársaival végzett kísérletei során szá-
mos új elemet (cerium, szelén, cirkonium, szilícium) és vegyületet állított elő. Bevezette a 
halogén megnevezést, az allotrópia, izoméria, polimer (a glukózt a formaldehid polimerjé-
nek tekintette) fogalmát a kémiába, az életerő elmélet vallója volt. Levelekből izolálta a 
xantofilt és piruv-savat, tanulmányozta a klorofilt. Nagyszámú dolgozatot közölt és híressé 
vált kézikönyveket írt. 1848. augusztus 7-én halt meg Stockholmban.  

 
215 éve született: 
Schönbein, Christian Friedrich – 1799. október 18-án Würtenberg mellett. Ta-

nulmányait Tübingenben és Erlengenben végezte A baseli egyetemen volt professzor 
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1829-1868 között. Faraday barátjaként elektrokémiával is foglalkozott. 1839-ben felfe-
dezte az ózont, kimutatva, hogy a levegőben elektromos kisülés közben keletkezik, vagy 
a kénsavval savanyított víz elektrolízisekor, illetve a fehér foszfornak nedves levegőben 
való lassú oxidációjakor.   Tanulmányozta az oxigénes vizet, a hiposzulfitokat és a fé-
mek passziválódását. A cellulóz-trinitrátnak (lőgyapot) lőfegyverekben való alkalmazását 
javasolta. Először állított elő kollodiumot trinitrát-cellulózból. A geokémia megalapítója 
között is számontartják. 1868. augusztus 29-én halt meg Baden-Badenben. 

 
185 éve született: 
Griess, Johann Peter: 1829. szeptember 6-án Kirchhosbachban (Németország). 

Mezőgazdasági magániskolát végzett, azután   1850-ben a 1Jénai, majd 1851-ben a 
Marburgi egyetemen tanult. Kémiai tanulmányai befejeztével Kolbe ajánlásával 1856-
ban Offenbach am Main vegyi üzemében kezdett dolgozni. 1857-ben bezárt az üzem, 
és Kolbe visszahívta a Marburgi egyetemre. Itt felfedezte a diazónium-sókat (1858). Ez-
zel hírnévre tett szert, s Kolbe ajánlásával a Royal College Kémiai intézetébe került, 
ahol a nitrogéntartalmú szerves vegyületeket tanulmányozta. Végleg letelepedett Angli-
ában, annak ellenére, hogy különbnél különb ajánlatokat kapott   Németországból. 
1879-ben a szulfanilsav és naftilamin reakcióját nitritek jelenlétében végezte (diazotálási 
reakció), megállapította, hogy a reakció felhasználható a nitrit kimutatására. Ezért a 
szulfanilsav-naftilamin elegyet az analitikai irodalomban Griess-reagensnek nevezték el. 
A reakció érzékenységét, a reagens érzékenységének nagyfokú növelését Ilosvay Lajos 
(1851-1936) oldotta meg 1889-ben, azóta a szakirodalomban Griess-Ilosvay nitrit kém-
szer néven említik. Griess 1888, augusztus 30-án halt meg Bournemonthban (Anglia). 

 
Kekule von Stradonitz, Friedrich Augus – 1829. szeptember 7-én Darmstadtban 

(Németország). Középiskolai tanulmányait szülővárosában   végezte. A Giesseni Egyete-
men műépítészetet tanult, de hallgatva J.von Liebig előadásait, elhatározta, hogy vegyésze-
tet tanul tovább. 1851-52-ben Párizsban, 1852-53 Churban (Svájc) képezte magát, közben 
visszatért Giessenbe, ahol megvédte doktori dolgozatát. 1853-55-ben Londonban volt ta-
nulmányi úton. Itt került kapcsolatba A.Williamsonnal. 1858-ban meghívták a belgiumi 
Genti Egyetemre kémia professzornak (itt francia nyelven adott elő). Tanárai 
(A.Williamson, W.Odding, A.Würtz, A.Laurent, C.Gerhard)   munkáinak elméleti kiértéke-
lésével megfogalmazta a szén négyvegyértékűségét, a szerves molekulák szerkezetét grafi-
kusan ábrázolta, vonalakat használva a kötések helyén. Kimondta, hogy a szénatomok 
egymáshoz láncszerűen kapcsolódhatnak (1858-1859). A benzol kémiai viselkedése nem 
igazolta egyértelműen feltételezését, ezért annak szerkezete tisztázásához kezdett. 1865-ben 
arra a következtetésre jutott, hogy a molekulát alkotó hat szénatom gyűrű formában, zárt 
vonal mentén kapcsolódik egymáshoz. A zárt gyűrűben három váltakozó helyű kettős kö-
tést feltételezett, mely szerkezeti forma között egy dinamikus egyensúllyal magyarázta az 
aromások sajátos viselkedését.  

A megállapítása saját korán túlmutató értékét az igazolja, hogy megfigyelései idején 
az atom belső szerkezete még ismeretlen volt, az elektronok létét még nem fedezték fel. 
A megállapításai a benzol és származékainak viselkedésére mai tudásunk szerint is helyt-
állók, rájuk a tudományos magyarázatot csak 1928-ban tudta tisztázni Pauling kvan-
tummechanikai meggondolások segítségével. 
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Kekulet 1867-ben a Bonni Egyetemre hívták professzornak, ahol élete végéig dol-
gozott. Tanítványai (van’t Hoff, Fischer, Baeyer) az elsők voltak a kémiai Nobel-
díjazottak között. 1896. július 13-án halt meg. 

 
175 éve született: 
Lunge, Georg – 1839. szeptember 15-én Breslauban (ma Wroclaw, Lengyelország). 

Szülővárosa egyetemén tanult, ahol 1859-ben doktori címet is nyert. Műtrágya gyárban 
kezdett dolgozni 1860-ban Sziléziában, majd saját gyárat alapított (1860-64). 1865-1876 
között Angliában (Newcastle) vezetett egy vegyi üzemet. 1876-1907 között a Zürichi 
Műszaki Iskola tanára volt. Tanítványai közül többen híres ipari kémikusok lettek (pl F. 
Haber). Kidolgozta az ólomkamrás kénsavgyártás elméletét. Vegytiszta kénsavat állított 
elő fagyasztási módszerrel, az alkáli karbonátok meghatározására bevezette indikátor-
ként a metiloranzsot, a tömény savak meghatározásához szükséges mintavételhez esz-
közt szerkesztett (Lunge-Ray pipetta). Nagyszámú közleménye (500-nál több) és kézi-
könyve (86) jelent meg. 1923. január 3-án halt meg. 

 
Teclu, Nicolae – 1839. október 7-én Brassóban született. Középiskolai tanulmá-

nyait szülővárosában végezte, majd Bécsben és Münchenben a műegyetemen tanult. 
Hazatérve 1863-68 között Brassóban tanított. Ezután Bécsben kémiát tanult (1869-től), 
miután a Bécsi Kereskedelmi Akadémián általános kémiát és analitikai kémiát tanított. 
1888-tól vegyészként dolgozott. Több ásvány, festékanyag, gáz elemzésének analitikai 
módszerét dolgozta ki, vagy fejlesztette tovább. Tanulmányozta a gázok égését, robba-
nó képességét, e közben szerkesztette meg a róla elnevezett Teclu-gázégőt. A fa és pa-
pírgyártás technológiájával kapcsolatos vizsgálatai is jelentősek. 1879-től a Román Aka-
démia tagjául választották. 1916. július 26-án, Bécsben halt meg.  

 
165 éve született: 
Kjeldahl, Gustav Christoffer – 1849. agusztus 16-án Jägersprisben (Dánia). A 

Koppenhágai Királyi Kollégiumban tanult, majd a Carlsberg Laboratorium igazgatója 
lett (1875). Az alkoholos erjesztés enzimek katalizálta reakcióit tanulmányozta, kidol-
gozta a különböző zaharidok egymás melletti meghatározásának módszerét. Foglalko-
zott a maláta nitrogéntartalmú vegyületeinek elválasztásával, e során különítette el a 
kolint. Kidolgozta a szerves vegyületek nitrogéntartalmának mennyiségi meghatározá-
sát, módszere még ma is használt (tömény kénsavval roncsolva az anyagot a nitrogén 
savanyú ammónium-szulfáttá alakul, amiből lúgosításra ammónia szabadul fel, amelyet 
ismert térfogatú és töménységű sav mérőoldatba desztillált. Ismert töménységű bázisol-
dattal titrálva a savfelesleget, kiszámítható a nitrogéntartalom, 1900. július 18-án halt 
meg. 

 
150 éve született: 
Obregia, Anastasie – 1864-ben Iasiba. Középiskolai tanulmányait szülővárosában 

végezte, majd a zürichi műegyetemen diplomát szerzett (1889), ahol szerveskémiából 
doktori fokozatot is kapott (1891). Hazatérve Iasiban az egyetemen szerveskémia, majd 
technológia professzor volt. Kutatómunkája során tanulmányozta a román kőolajat, 
benzinek meghatározására módszert dolgozott ki. Számos szerveskémiai reakciót ta-
nulmányozott: alkil-cianidok és halogénezett ketonok, oximok és izocianátok között, a 
piridin jellemző reakcióit stb. Tanulmányozta a fenolszármazékoknak fenilglikol-
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savakkal való kondenzációjakor az irányítási effektusokat, az oxazolok képződését 
benzoinból és nitrilekből. 1937. augusztus 4-én halt meg. 

 
145 éve született: 
Pregl, Fritz – 1869. szeptember 3-án Ljubjánában (Szlovénia). Tanulmányait a grazi 

egyetemen végezte, ahol 1894-ben orvosi diplomát szerzett. Az egyetemen asszisztensként 
kezdett dolgozni. 1904-ben Németországba ment, ahol rövid ideig G. von Hüfner mellett 
Tübingenben, W. Ostwald mellett Lipcsében és H. Emil Fischer mellett Berlinben tanult. 
1905-ben visszatért Grazba, ahol a K.B. Hofmann mellett dolgozott az orvoskémiai inté-
zetben. 1907-1910 között a grázi törvényszék vegyésze volt, 1910-től három évig az 
innsbrucki egyetem   orvosi kémia tanáraként, 1913-tól egészen haláláig a grazi orvosi 
egyetem kémiaprofesszoraként dolgozott. Elsősorban az élettani kémiával foglalkozott. 
Az anyagcseretermékek közül az epefolyadékból kivont epesavakat vizsgálta. Nagyon 
kismennyiségűt tudott ezekből izolálni (néhány mg), ezért ezek elemzésére, szerkezetük 
megállapítására új analitikai technikát kellett kidolgoznia. Sikerült több mint ötvenszeresé-
re csökkentenie az elemzésekhez szükséges anyagmennyiségeket. Kidolgozta a szerves 
anyagok mennyiségi mikroanalízis módszerét. E módszer segítségével kerülhetett sor a bi-
ológiailag fontos anyagok (hormonok, enzimek és vitaminok) pontos tanulmányozására. 
Pregl nem tartotta titokban az új módszert, hanem előadásain bemutatta azokat, valamint 
Grazban egy laboratóriumot rendezett be, ahol a kémikusok megtanulhatták az új eljárást. 
1917-ben találmányait monográfiában közölte. Mindezzel nagyban hozzájárult a 
szerveskémia, a biokémia gyors fejlődéséhez. 1921-ben a Bécsi Tudományos Akadémia 
levelező tagjává választották. 1930. december 13-án halt meg Gratzban. 

 
 

EMT Természetkutató Tábor 

2014. július 7-12, Jegenye 

 
Minden tanév vakációjának egyik legfontosabb eseménye számomra az EMT által 

szervezett természetkutató tábor. Az a tábor, ahová olyan fiatalok jönnek, akiket érdekel 
az őket körülvevő természet, akik kíváncsiak a dolgok miértjére, ugyanis ez a tábor arról 
ismert, hogy minden nap egy adott természettudomány a fő téma, amellyel kapcsolatos 
előadásokat, gyakorlat ismertetőket hallgathatunk meg, kirándulásokon bővíthetjük is-
mereteinket. 

Az idei táborban diákként 18-an vettünk részt, a legtöbben előzőleg egyáltalán nem 
ismertük egymást. Menetközben persze kiderült mindenki legnagyobb örömére, hogy 
egy olyan színes, értelmes és barátságos közösség vagyunk, amelynél kívánni se lehetett 
volna jobbat. 

Az indulás hétfő délután történt, az EMT kolozsvári székhelyéről. Ott gyűltünk össze, 
majd egy egyórás út megtétele után az országos főútról letérve Jegenyén szálltunk ki a sze-
mélygépkocsikból. Miután beköltöztünk a szobáinkba és elhelyezkedtünk, délutáni prog-
ramként közösen megbeszéltük a táborozási szabályzatot, és ismerkedős csapatjátékokat 
játszottunk táborvezetőink, Simon Zsolt és Pap Tünde felügyeletével. 

Kedden „biológia-nap” volt, délelőtt nagyon érdekes előadást tartott nekünk Urák Ist-
ván tanár úr a rovarokról, ezen belül a pókszabásúakról és a pókokról. Megtudtuk, hogy 


