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riumi jegyzetnek is. Ami a tudományos ismeretterjesztést illeti, 2015-ben épp itt, a Fir-
kában közöltem egy cikket arról, hogy milyen egyszerű meggondolásokkal modellezhe-
tünk komplex rendszereket rugókból és testekből összeállított modellekkel. 

Mit tudsz ajánlani a Fizika Kar jövendőbeli hallgatóinak? 
A BBTE fizika karán több magyar nyelvű szakot is indítunk. A fizika, fizika infor-

matika és mérnöki fizika szakjainkon diákjaink olyan sokoldalú képzést kapnak, mely 
lehetővé teszi számukra a legjobb állásokban történő elhelyezkedést. Szeretném kiemel-
ni azt, hogy nem igaz az a tévhit miszerint a fizikát végzettekből  „csak” fizikatanár le-
het. Az utóbbi időben végzett hallgatóink bizonyítják, hogy az általunk képzett szakem-
berek megállják a helyüket a számítógép-iparban, a mérnöki fejlesztésben, kutatásban, 
de más olyan területeken is, ahol fontos a modellalkotó készség és a megfigyelésre ala-
puló absztrakt gondolkodásmód. A tanári pályáról beszélve az imént a”csak" szót azért 
mondtam idéző jelek között, mert úgy vélem, hogy a tanári szakma kiemelkedő fontos-
sággal bír jelenleg Erdély jövőjének szempontjából. Arra kérek ezennel minden szülőt, 
nevelőt és oktatót, hogy igyekezzünk nem lebeszélni fiataljainkat arról, hogy tanárok le-
gyenek. Mert jó tanárok a jövő nemzedékünket nevelik jól. És mi lehet ennél fontosabb 
célja egy nemzetnek? A kérdés költői, ugyanis én csakis ebben látom megmaradásunk és 
fejődésünk kulcsát itt Erdélyben. Minden más szempont csak másodlagos és rövid távú 
problémák orvoslását célozhatja. A fizika karon szeretettel várunk minden olyan fiatalt, 
aki érdeklődést érez a természet kisebb-nagyobb kérdéseinek megválaszolására. Az 
egyetemi évek alatt kollégáimmal igyekszünk majd bátorítani önöket ezen kíváncsiságuk 
kielégítésében és az ehhez szükséges tudományos eszköztár elsajátításában is. 

 
K. J. 

 
 

Kémiatörténeti évfordulók 

III. rész 
290 éve született 
von Jacquin Nikolaus Joseph (Jacquin Miklós) 1727. február 

16-án Leydenben. Tanulmányait Amsterdamban, Leydenben, Párizs-
ban végezte. Orvosi oklevelét Bécsben szerezte. Jelentős volt kémiai 
és botanikai ismerete. Bécsben orvosként és az egyetemen kémiata-
nárként működött. Ez időben rendezte be a bécsi botanikus kertet 
Mária Terézia felkérésére külföldi tanulmányútján szerzett tapasztala-
tok alapján. 1763-ban Selmecbányán a bányász iskolát Bányászati 
Akadémiává fejlesztették, s erre hívták meg kémiatanárnak. Nagy gondot fordított az el-
méleti oktatás mellett a diákok gyakorlati képzésére is. Európában először rendezett be la-
boratóriumot az oktatás céljára (ennek elismertségét igazolja, hogy a párizsi École 
polytechnique megszervezésekor Selmecbányáról kértek tanácsot). Selmecbányán alapított 
családot. Családjának barátja volt Mozart. Több művét is nekik ajánlotta. 1769-től a bécsi 
egyetem kémia professzora, majd rektora lett. Joseph Ferenc fia is neves természettudós-
ként apját követte a bécsi egyetemen. 1817. október l6-án halt meg. 
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  225 éve született 
Arfvedson, Johan August 1792. január 12-én 

Skagersholmban. Uppsalában tanult, Berzelius tanítványaként kez-
dett dolgozni. Az ásványok kémiai összetételét vizsgálta. 1817-ben 
ásványelemzései során felfedezte a lítiumot (hidroxid formában 
tudta elkülöníteni), s azt, hogy jelenlétét vegyületeiből lángfestéssel 
ki lehet mutatni. Stockholban saját laboratóriumot alapított (1819). 
Uránvegyületeket is vizsgált. Ólomércből urán-dioxidot nyert, ami-
ről azt hitte, hogy elemi urán. Bánya és kohótulajdonosként vas és acélgyártással foglal-
kozott. 1841. október 28-án halt meg Hedensoeban. 

 
215 éve született 
Magnus, Heinrich Gustav 1802. május 2-án Berlinben. Stock-

holmban Berzelius tanítványa volt, ezután Párizsban foglalkozott 
kémiai kutatással. 1831-től a berlini egyetem fizika és technológia ta-
nára lett. 1840-ben a porosz királyi tudományos akadémiának tagjává 
választották. Foglalkozott a gázok hő okozta tágulásával, továbbá 
elektromos, mágneses, hidraulikus és a sugárzó hőre vonatkozó 
vizsgálatokkal. Sok kémiai tárgyú művet írt. Róla kapta nevét a Mag-
nus-effektus. Berlinben halt meg 1870. április 4-én. 

 
215 éve született 
Hess, Hermann Heinrich 1802. augusztus 7-én Genfben. 

Szülei 1805-ben Oroszországban telepedtek le, ahol tanulmányait 
végezte. Az egyetem elvégzése után 1828-ban Stockholba ment, 
Berzelius mellett képezte tovább magát. 1830-ban a Szentpétervári 
egyetemre hívták professzornak. A termokémia alapjait alkotta 
meg, a megfogalmazott törvényszerűséget tiszteletére ma Hess-
törvénye néven ismerjük. A nemzetközi tudatban csak 45 évvel 
közleményének megjelenése után vált ismertté. Számos ásványt fe-
dezett fel, vizsgálta a platina katalitikus hatását. Jelentős szerepe 
volt a modern orosznyelvű kémiai nomenklatúra kidolgozásában. A Kémia alapjai című 
kézikönyve hét kiadást ért meg. 1850. december 12-én halt meg Szentpéterváron. 

 
205 éve született 
Zinyin, Nyikolaj Nyikolajevici 1812. augusztus 25-én Susa városban (Azerbaj-

dzsán). Korán árván maradt, tanulmányait Szaratovban és a Kazáni egyetemen végezte 
(matematikát). Kémiát csak 1835-ben kezdett tanulni. 1838-41 között európai tanul-
mányúton Berlinben, majd Giessenben Liebig laboratóriumában képezte magát. 1842-
ben a kazáni egyetem kémiai technológia professzora volt, majd 1847-től a szentpéter-
vári egyetem tanára. Az ifjú Alfred Nobel magántanára volt, ő hívta fel tanítványa fi-
gyelmét a nitroglicerinre. Számos neves orosz kémikus irányító tanára volt (Beketov, 
Boronyin, Butlerov). Szerves kémiával foglalkozott. Legjelentősebb munkája a 
nitrobenzol anilinné való redukciójának megoldása bázikus közegben ammónium-
szulfid jelenlétében, amivel a szintetikus festékipar elindulását tette lehetővé. 1880. feb-
ruár 18-án halt meg Szentpéterváron. 
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200 éve született 
Irinyi János 1817. május 18-án a biharmegyei Albis faluban (az utóbbi időkig vita-

tott volt születési helye: Nagyléta vagy Albis, ez utóbbit erősítették meg a legfrisebb ku-
tatások). Középiskolai tanulmányait Nagyváradon és Debrecenben végezte. Kémiát a 
bécsi műegyetemen tanult. Meissner Pál tanárának előadásán, amikor annak nem sike-

rült a foszfort meggyújtania, azt javasolta, hogy kálium-klorát 
helyett ólom-dioxidot használjon. Így találta fel a „zajongásmen-
tes” biztonsági gyufát. Találmányát szabadalmaztatta, de nem tu-
lajdonítva neki nagy jelentőséget, eladta Rómer István gyufagyá-
rosnak kis összegért, amiből Berlinbe ment továbbképezni ma-
gát. Itt ismerkedett meg A. L. Lavoisiernek és követőinek a ké-
miát forradalmasító új eszméivel, amelyek hatásaként 1838-ban 
megírta első tudományos értekezését „Über die Theorie der 
Chemie im Allgemeinen und der Schwefelsäure insbesondere” 
címmel. Ebben a dolgozatában a kémia elméleti kérdéseivel, kü-

lönösen a savelmélettel foglalkozott. Rámutatott arra, hogy vannak olyan savak, ame-
lyekben nincs oxigén, viszont a lúgokban is van oxigén. Ezzel az értekezésével magára 
vonta a német kémikusok figyelmét, és ezután már nyitva állt előtte az út a tudományos 
körökhöz. Az akkori híres kémikusokkal kialakított kapcsolatait élete végéig fenntartot-
ta. Rövid berlini tartózkodás után Hochenheimbe ment, az ottani híres gazdasági aka-
démiára. Tudatában volt annak, hogy az ott tanultakkal használni tud majd hazájának a 
mezőgazdaság fejlesztésében. 1839-ben visszatért Magyarországra. 1840-ben Budapes-
ten gyújtógyárat alapított „oly gyújtófácskák” készítésére, amelyek fellobbanásukkor 
„nem zajonganak s kén nélkül is készíthetők, miáltal semmi szagot sem csinálnak.” 
Gazdasági vállalkozása nem volt eredményes. Sorra jelentek meg értekezései magyarul 
(a kémiai affinitásról, arról az erőről, amely a testeket egyesülésre kényszeríti, a sziksóról 
és annak előállításáról, értekezett a szikes talajok javításáról kalcium sókkal – kalcium-
klorid, kalcium-nitrát, mészkő, gipsz). 1840-ben megjelent A vegyaránytan című értekezé-
sében a testeknek egymásra való hatását magyarázza. Ugyancsak ebben az évben jelent 
meg egy másik írása: A vegyrendszerről. Ebben a Lavoisier-féle eredményeket népszerűsíti. 
1842-ben írta A vegytan mint vezércsillag a történettudományban című cikkét. 1846-ban 
Karlsruheban tartózkodva cikket küldött a Hetilap folyóiratnak a lőgyapotról, amelyet 
Ch. F. Schönbei éppen abban az esztendőben fedezett fel. 1847-ben megjelenteti A 
vegytan elemei című dolgozatát, amelyben ismertette a kémia alaptételeit, az elemekkel és 
vegyületekkel együtt. A könyvnek csak az első kötete jelenhetett meg az 1848-as forra-
dalmi események miatt. Szerepe volt Bugát Pállal és Nendtvich Károllyal együtt a ma-
gyar kémiai szaknyelv kialakításában is. 1847-ben 100 holdas vértesi birtokán gazdálko-
dott. Meghonosította a géppel való szántást, vetést, boronálást, a talajt hamuval és 
mészsóval műtrágyázta. 1849-ben a Kossuth-kormány megbízta a nagyváradi lőpor és 
ágyúöntöde vezetésével. A szabadságharc bukása után egy ideig öccsével együtt rabos-
kodott. A kiszabadulása után (1850) újra Vértesre ment gazdálkodni, de eladósodva 
Debrecenben hivatalnoki állást vállalt. 1895. december 17-én halt meg Vértesen. 
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165 éve született 
van ’t Hoff, Jacobus Henricus 1852. agusztus 30-án Rotter-

damban. Iskoláskorában a természettudományok és filozófia érde-
kelte az átlagosnál nagyobb mértékben. Orvos apja akarata ellenére 
a kémia tanulmányozása mellett döntött, amit a Defti egyetemen 
kezdett 1869-ben, 1871-ben vegyész technológus minősítést ka-
pott, ahonnan a Leideni egyetemre ment továbbképezni magát ké-
miából, innen Bonnba Kekule mellé, majd Párizsba Wurtz mellé. 
1874-ben befejezte doktorátusát az Utrechti Egyetemen E.Mulder 
mellett. Doktori dolgozatában az optikai aktivitásról és a szénato-
mok kötésmódjáról értekezett. Megállapította, hogy a szénatom 
négy kötése a térben egy tetraéder négy csúcsa felé irányul. Feltéte-
lezte, hogy a szénnek ez a háromdimenziós térszerkezete a felelős a természetben található 
vegyületek izomérjeiért. Munkáját könyv formában is közzétette 1874-ben. A tudóstársada-
lom nagy része erősen kritizálta (különösen Kolbe). Le Bel egyetértett vele, mivel tőle füg-
getlenül neki is hasonló elképzelései voltak. Ezt követően reakciókinetikai vizsgálatokkal 
foglalkozott, eredményeit Kémiai dinamikai tanulmányok címen 1884-ben közölte. A termo-
dinamika törvényeit alkalmazta a kémiai egyensúlyokra. A reakciórend meghatározására új, 
grafikus módszert alkalmazott. A kémiai affinitás modern értelmezését fogalmazta meg. 
1886-ban a híg oldatok és gázok viselkedésének hasonlóságát mutatta ki. Igazolta 
Arrheniusnak az elektrolitok disszociációját leíró egyenletét (1889). 1887-ben W.Ostwalddal 
megindította a Zeitschrift für physikalische Chemie folyóiratot. 1896-ban a Porosz Tudo-
mányos Akadémia professzora lett. 1901-ben az első kémiai Nobel-díjjal tüntették ki. 1911. 
március 1-én halt meg. 

  
150 éve született 
Ruzitska Béla 1867. augusztus 24-én Kolozsvárott. Szülővárosában, – az Unitárius 

Főgimnáziumban érettségizett, majd a Ferenc József Tudományegyetemen szerzett vegyta-
ni és természetrajzi diplomát. A diploma megszerzése után az egyetemen maradt tanárse-
gédként, utóbb adjunktus és egyetemi tanár lett. Az egyetem bezárása után (1919) az Állami 
Vegyvizsgáló Állomáson dolgozott vegyészként, majd a Marianum Leánynevelő Intézetben 
tanított kémiát és áruismeretet. 1940-től haláláig az egyetem kémia-technológia tanszékének 
vezetője volt. Művei: Bevezetés az elméleti chemiába (Kolozsvár, 1894), A szénvegyületek égési hőjé-
nek caloriméteres meghatározása és azok egyidejű mennyileges elemzése. A MTA. megbízásából és támoga-
tásával, saját vizsgálatai alapján. Budapest, 1904. (Mathem. és Természettud. Közl. XXVII. 2.), 
Az élelmiszerek chemiai vizsgálata (Bp.1905.), A természetes festőanyagok abszorpciós-spektrumos vizs-
gálata és kimutatása (MTA pályamunka, 1913), Fabinyi Rudolf emlékezete (különnyomat az Er-
délyi Orvosi Lapból, Kv., 1923), Az atomelmélet újabb fejlődése (székfoglaló az Erdélyi 
Katholikus Akadémia 1931. február 10-ei felolvasóülésén Kv.). Szakközleményei a Termé-
szettudományi Közlönyben jelentek meg: a saccharinról és „mennyileges” meghatározásá-
ról (1891), a ptomainokról vagy állati alkaloidákról (1892) Tanulmányok az elektrolizis kö-
réből (1893). Hofmann Ágoston Vilmos, a nitrogén égése, A gyémánt mesterséges előállítá-
sa, Az üveg oldhatósága vízben. Pótfüzet. a chemia legfontosabb vívmányai évszázadunk utolsó ne-
gyedében Wislicenus után (1895). Elméleti chemia (1896). Tanulmányok a calorimetria köréből (1897), 
A petroleum képződése (1898). Alkoholos erjedés élesztősejt nélkül, Meyer Viktor emléke-
zete (1899), Világításunk az utolsó huszonöt év alatt (1900). Fontos szerepet töltött be az 
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Erdélyi Kárpát Egyesület tevékenységében. Az egyesület lapjában számos írása jelent meg. 
A Gyilkos-tónál geológiai kutatás közben szakadékba zuhanva halt meg 1942. július 2-án. 
Sírja a kolozsvári Házsongárdi temetőben található. 

 
125 éve született 

Proszt János 1892. február 6-án Budapesten. Tanulmányait  
Budapesten és Berlinben végezte. Buchböck professzor mellett dol-
gozott és doktorált 1913-ban. Egy éven át Berlinben Nernst és 
Planck intézetében dolgozott A világháború megszakította tudomá-
nyos karrierjét, négy évet a fronton szolgált. 1919-ben kinevezték a 
Kémiai Intézetébe tanársegédnek. 1924-ben megválasztották a Sop-
roni Bányász és Erdőmérnöki Főiskola Vegytani Tanszékének veze-
tőjévé. Sopronban ő szervezte meg a kémiai oktatást, közben kuta-
tómunkáját is folytatta. Itt írta meg (1934) Erdey-Grúz Tiborral 
együtt a Fizikai kémiai praktikum című könyvet, mely számos kiadást 
ért meg. 1948-ban kinevezték a Budapesti Műszaki Egyetemre, ahol társszerzője volt a 
Lengyel Béla és Szarvas Pál professzorokkal közösen írt Általános és szervetlen kémia című 
tankönyvnek, mellyel megalapozták az elméleti és gyakorlati szervetlenkémia modern  okta-
tását. Kutatói tevékenysége három nagy területet ölel fel: elektrokémia (jelentősek a polaro-
gráfia és a coulombmetria, az elméleti jellegű elektrokémia területén közölt eredményei, a 
Polarográfia című monográfiája is). Másik kutatási témaköre a szilíciumorganikus vegyületek 
(szilikonok) elméleti vizsgálata, azok ipari előállítása és hasznosítása. Ezekért munkatársai-
val együtt Kossuth-díjat kapott 1953-ban. Harmadik kutatási témája a folyadék-gőz állapot 
vizsgálata volt. A Magyar Tudományos Akadémia 1956-ban levelező tagjai közé választotta. 
1962-ben tudományos és oktató munkásságáért a Munka Érdemrenddel tüntették ki.1963-
ban nyugdíjazták. Ezt követően is dolgozott a tanszéken, részt vett a Magyar Tudományos 
Akadémia, a Magyar Kémikusok Egyesülete munkájában, és a Várpalotán létesült Magyar 
Kémiai Múzeum megalapításában is. 

 
115 éve született 
Alder, Kurt 1902. július 10-én Königshüttében (Szilézia, ma 

Lengyelország) Középiskolai tanulmányait szülővárosába végezte, 
majd a berlini és kieli egyetemeken tanult tovább. 1926-ban 
O.Diels vezetésével Kielben doktorált. Ezt követően itt, majd 
Kölnben egyetemi tanár volt. O. Diels-szel együtt dienszintézissel 
foglalkozott, amely segítségével számos ciklikus szerves vegyületet 
tudtak előállítani. 1936-tól az I. G. Farben Industrie-ben kutató-
ként dolgozott a műgumi szintézisén. A sztereo-specifikus polime-
rizációs folyamatokat tanulmányozta. 1940-ben a Cologne-i egye-
tem kémiaprofesszora lett. 1950-ben Diels-szel megosztott kémiai 
Nobel-díjat kapott a „dienszintézis felfedezéséért és kifejlesztéséért”. 1958-ban halt meg 
Cologneben (Németország).  
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Tiselius, Arne Wilhelm Kaurin 1902. augusztus 10-én 
Stockholmban. Apja halála után családja Gothenburgba költözött, 
ahol befejezte középiskolai tanulmányait. Az Uppsalai Egyetem 
kémia szakán tanult tovább. Itt Svedberg assziszteseként a szusz-
pendált fehérjék elválasztására elektroforetikus módszert dolgo-
zott ki. Később Princetonban is dolgozott, majd Svédországba 
visszatérve az Uppsalai Egyetem biokémia-professzora lett. Az 
egyetemen a vérszérum fehérjéinek elválasztására elektroforézises 
eljárást dolgozott ki. Különböző természetes makromolekulák el-
választására kromatográfiás technikákat fejlesztett ki. Aktív szere-
pet játszott a svéd tudományos élet újjászervezésében a második világháború után. 
1948-ban az elektroforézis és az adszorpciós analízis területén folytatott kutatásaiért 
Nobel-díjat kapott. 1951 és 1955 között a IUPAC elnökévé választották. 1947 és 1964 
között a Nobel Alapítvány alelnöke, majd elnökévé választották. 1971. október 29-én 
hunyt el Uppsalában. 

M. E. 
 
 

Csodaszép, gyógyító, mérgező növényeink  

A piros gyűszűvirág (Digitalis purpurea)  
 
A piros gyűszűvirág az útifűfélék (Plataginaceae) családjába 

tartozó növényfaj, mely Európa legnagyobb részén megtalál-
ható, kivételt képeznek az északi területek, ahol az éghajlat túl 
hideg. Hegyvidékeken, erdei tisztásokon vadon élő növény, 
mellyel sokszor találkozunk kirándulásaink alkalmával. tájain-
kon vadon nem fordul elő, azonban kertekben dísznövény-
ként használják. 

Jellemzői  
A piros gyűszűvirág kétéves vagy gyakran évelő növény. 

Az első évben kifejlődnek a tőlevelek, melyek tojásdad-
lándzsásak, felületük ráncos, szélük csipkés és hosszú levél-
nyelük molyhos. A második évben jelenik meg a virágzó szár, mely egyszerű, nem el-
ágazó. A szárlevelek szórt állásúak és kisebbek, mint a tőlevelek. A virágok hosszú, egy-
oldalú dús fürtöt képeznek, az egyes virágok harang alakúak, színük rózsaszín vagy 
élénkpiros. Egy fürtben akár 60 virág is lehet. Májustól júniusig virágzik, sok apró magja 
pirosas-barna. Jellegzetes fürtjeit messziről észrevesszük, mivel 80-100 cm magasra is 
megnő. Erősen mérgező növény.  

 


