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szesülnek. Az ő munkájukat szeretném segíteni és könnyíteni egy ismeret- és fogalom-
megalapozó, módszertani munkával. 

 
Tanárként miért választottad a BBTE-t? 

Szerintem egy tanárnak valahol természetesnek tűnik visszatérni az alma materbe, 
továbbadni és továbbvinni, amit annakidején kapott. Ez így történt velem is. 

 
Milyen előadásokat tartottál, illetve tartasz? 

Oktatói éveim alatt a tagozat szükségleteinek megfelelően nagyon sok tantárgyat ta-
nítottam. Jelenleg állandósult tantárgyaim az elektromosságtan és mágnességtan, elekt-
ronika, elektrotechnika, plazmafizika, műszerezés és méréstechnika szenzorokkal.  

 
Mit tudsz ajánlani a Fizika Kar jövendőbeli hallgatóinak? 

Azt szeretném nekik üzenni, hogy érdemes fizikát tanulni. És nem akárhol, hanem 
Kolozsváron, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Fizika Karán. Itt sokoldalú, dinami-
kus, színvonalas képzésben lehet részük. Fizikát tanulni sokkal többet jelent, mint meg-
ismerni és megérteni a körülöttünk levő világot. Életmódot jelent. Aki megérti a fizikát, 
annak az élete, gondolkodásmódja megváltozik, a problémamegoldó képessége messze 
felülmúlja másokét. Ebben tudunk mi segíteni. A többi szinte magától jön ezután. Fizi-
kusként sokkal könnyebb munkahelyet találni, mint azt sokan gondolják. Végzettjeink 
közel 98 %-a szakterületen és tanult szakmán belül helyezkedik el. 

K. J. 
 
 

Kémiatörténeti évfordulók 

IV. rész 
 
275 éve született 
Scheele, Carl Wilhelm 1742. december 9-én 

Stralsundban (Svédország). Már 14 éves korában gyógy-
szertárban dolgozott. Kora legjobb kémiakönyveit olvasta, 
s megismételte szerény körülményei között az azokban le-
írt kísérleteket. Nagyon ügyes kísérletező és pontos megfi-
gyelő volt. Gyógyszerészként Malmöben, Stockhomban, 
majd Upsalában dolgozott, ahol 1770-ben igazgatója lett a 
gyógyszerészeti laboratóriumnak. Ez időben teremtett 
kapcsolatot az egyetem kémiaprofesszorával, Bergmannal 
és az ásványtanos Gahnnal. Élete utolsó öt évét 
Köpingben töltötte. A szervetlen-, szerves- és fizikai-
kémia terén is jelentős eredményeket ért el. A megfigyelt 
jelenségek okát mindig tisztázni próbálta. A flogiszton el-
mélet híveként az égés és a levegővel való vizsgálatainak eredményeit a „Kémiai érteke-
zés a levegőről és a tűzről” című svéd nyelvű munkájában közölte (1775), amelyet né-
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met nyelven is kiadtak (1777), de ebben azokat a kutatási eredményeket, amelyeket kor-
társai a két kiadás között le is közöltek, már nem tulajdonították Scheele-nek. Pontos 
méréseivel Scheele megállapította, hogy a levegő 0,27 térfogatnyi „tűzlevegőt” (oxigént) 
tartalmaz. Erre a következtetésre többféle kísérlet megegyező eredménye alapján jutott: 
üvegbura alatt foszfort égetett vízzárral, gyertyát égetett hasonlóan üvegbura alatt mész-
vizet tartalmazó zárófolyadékkal, illetve hidrogént égetett üvegbura alatt vízzárat alkal-
mazva. Oxigént állított elő olyan anyagokból, amelyeknek nagyobb az affinitása a 
flogisztonhoz, mint a tűzlevegőnek: salétrom és higanynitrát hevítésével, barnakőnek 
kénsavval való melegítésével. A keletkező „levegőt” (gázokat) felfogta állati hólyagban 
és igazolta, hogy, tűzlevegő minden tulajdonságával rendelkezik. 1774-ben barnakövet 
sósavval reagáltatott miközben ingerlő, zöldes-sárga gáz fejlődését figyelte meg, amit 
deflogisztonizált sósavnak nevezett. Megfigyelte, hogy ez a gáz vízben oldódik, elszínte-
leníti a színes növényi kivonatokat, megtámadja a fémeket és elpusztítja az állatokat. 
Nem tekintette elemnek (új elemként Davy fedezte fel és nevezte el klórnak). A hidro-
gént azonosnak tekintette a flogisztonnal. Hidrogénnel fémoxidokból redukálta a féme-
ket. Megfigyelte, hogy bizonyos fémek (pl. a Zn) nem csak savakkal, hanem lúgokkal is 
hidrogénfejlődés közben reagálnak. Számos szerves anyagot különített el tiszta állapot-
ban: borkősavat, galluszsavat, pirogalluszsavat, húgysavat, tejsavat, glicerint. Alkoholból 
barnakővel acetaldehidet állított elő. Gázokat faszénnel kötött meg. Észlelte, hogy az 
ezüst-halogenidek fény hatására ezüstté bomlanak, s ez a folyamat a fény színétől is 
függ. 32 éves korában a Svéd Királyi Tudományos Akadémia tagjává választották, 1778-
ban a Berlini Természettudományi Társaság, majd 1780-ban a Turini Tudományos 
Akadémia tagja lett. Fiatalon, 1786. május 21-én Köpingben halt meg. 

 
Born Ignác 1742. december 26-án Gyulafehérváron. 

Nagyszebenben, Bécsben, majd Prágában tanult (először 
jogot, majd természettudományokat). Bányászati és ké-
miai ismereteit európai körútján szerezte (Németország, 
Hollandia, Belgium, Franciaország, Spanyolország.) Kora 
legjelesebb kohászati szakemberei között emlegették. 
1770-től Prágában, a császári bányaügyi hivatalban dol-
gozott. 1776-ban Mária Terézia a császári természetrajzi 
gyűjtemény rendezésével bízta meg. Ez alatt szervezte 
meg a bécsi természettudományi múzeumot, ennek labo-
ratóriumában sokat dolgozott. 1779-ben kinevezték a 
pénzverő és a bányászati udvari kamara tanácsosának. 
1784-ben folyóiratot indított, ebben jelent meg Müller 
Ferenc cikke a tellúr felfedezéséről. 1786-ban Born irányítása mellett létesítették az első 
amalgámozással működő arany, ezüst és rézércek kivonására alkalmas gazdaságosan 
működő üzemet. Jelentőségét igazolta, hogy a világ minden tájáról Selmecbányára jöttek 
a vegyészek megismerni az eljárást. Az első ilyen találkozó (1786) tekinthető a világon 
az első nemzetközi vegyészkongresszusnak. 1789-ben kiadta a „A bányászat tudomá-
nya” című kétkötetes művét. Bornnak jelentős szerepe volt Magyarországon a Lavoisi-
er-féle modern kémiai nézetek megismertetésében. Szakmai érdemei elismeréséül a 
szentpétervári és a göttingai akadémia tiszteletbeli tagjává választották. A Cu5FeS4 –
összetételű ásványt tiszteletére boritnak nevezték el. 
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215 éve született 
Boussingault, Jan Babtiste 1802. február 2-án Párizsban. A lyoni egyetemen ké-

miatanár (1832), majd 1845-től a párizsi egyetem agrokémia professzora volt. A kísérleti 
agrokémia egyik megalapozójának tekinthető. Kimutatta, hogy a nitrogén a növények és 
állatok számára is esszenciális elem. Bizonyította, hogy a növények a nitrogént a talaj-
ból, s nem a levegőből, míg a szenet szén-dioxid formájában veszik fel. Tanulmányozta 
a nitrifikálást, a fotoszintézist. Jelentősek az agrokémia tárgykörében megjelentetett ké-
zikönyvei. 1887. május 11-én halt meg Párizsban. 

 
Balard, Antoine Jeromie 1802. szeptember 30-án 

Montpellierben. Először gyógyszerészetet tanult, majd ké-
miával foglalkozott. Tengeri növények hamujából klóros 
vízzel kellemetlen szagú oldatot nyert,  amiről kimutatta, 
hogy egy új kémiai elemet tartalmaz, amit szagáról brómnak 
(Bromos görögül büdöst jelent) nevezett el. 1833-ban szülő-
városában a gyógyszerész képzőben kémiát tanított. 1834-
ben felfedezte a diklór-oxidot (Cl2O) és a hipoklórossavat 
(HClO). 1843-ban, Thénard utódjaként, kémia professzor-
nak nevezték ki. Itt voltak tanítványai P. E. Berthelot, és L. 
Pasteur is. Szerves kémiával is foglalkozott. Vizsgálta az 
ammónium-oxalát hőbontását, az amilalkoholt, a cianidokat 
stb. Foglalkozott a vegyianyagoknak ipari hasznosításával is. Így klórtartalmú vegyüle-
tekből fehérítőszerek gyártási módját dolgozta ki. 1876. április 30-án halt meg Párizs-
ban. 

 
200 éve született 
Wurtz, Charles Adolphe 1817. november 26-án Stras-

bourgban. Tanulmányait szülővárosában és Giessenben 
Balard, Dumas és Liebig tanítványaként végezte. Ezután 
Dumas laboratóriumában dolgozott Párizsban, majd tanár-
segédeként az École de Medicine-en (1853). 1875-től a Sor-
bonne szerveskémia tanszékének professzora lett. Kezdet-
ben szervetlen kémiával (foszforsavakkal) foglalkozott, fel-
fedezte a foszfor-oxitrikloridot. Az atomelmélet híve volt, 
amelyről könyvet adott ki Atomelmélet címmel. Legjelentő-
sebbek szerveskémiai kutatásai. A primér alifás aminok elő-
állítását és felismerési reakcióit tanulmányozta (1848). 
Alkilhalogenidekből fémes nátriummal alkánokat állított elő (1855). Ezt a reakciót a 
szakirodalom Wurtz-szintézis néven emlegeti. Először állított elő etilénglikolt dibróm-
etán hidrolízisével, majd oxidálta és etilén-oxidot állított elő (1858). Berthelot által szin-
tetizált glicerinről kimutatta, hogy az triol. Propénből 1,2-propilénglikolt állított elő, 
amit platinakorom katalizátor jelenlétében tejsavvá oxidált (1860). Előállította és tanul-
mányozta az aminoalkoholokat. Felfedezte az aldolt az acetaldehid kondenzációjával 
(1872). Orvosikémia, biokémia és kémiatörténeti műveket írt. Róla nevezték el a cink-
szulfid ásványt wurtzitnak. 1884. május 12-én halt meg Párizsban.  
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190 éve született 
Nessler, Iulius 1827. június 6-án a németországi Kehlben. Agrokémikus volt. Ana-

litikai kémiai módszereket dolgozott ki, lúgos kálium-tetrajodo-merkuriát (K2[HgI4])- 
oldatot használt kismennyiségű ammónia kimutatására, ezt nevezzük ma Nessler-
reagensnek. 1905. március 19-én halt meg. 

 
180 éve született 
Newlands, John Alexander 1837. november 26-án 

Londonban. Kezdetben apja oktatta, majd a Royal College of 
Chemistry-ben tanult. 1860-ban Olaszországban Garibaldi 
seregében önkéntesként harcolt. 1864-ben visszatért Lon-
donba, ahol analitikus vegyészként, majd cukorgyárban dol-
gozott. Tanulmányozta az elemek tulajdonságait, és Döbe-
reiner után először figyelte meg az elemek tulajdonságainak a 
relatív atomtömeg függvényekénti változásában levő periodi-
citást. Megállapította, hogy növekvő atomsúly szerint sorolva 
az elemeket, minden nyolcadik elem hasonló tulajdonságú. 
Ezért az elemeket úgynevezett oktávokba osztotta. Már a 
harmadik oktávnál ellentmondást észlelt, amit nem tudott 
magyarázni. Nem tételezte fel, hogy még lehetnek fel nem 
fedezett elemek 1898. július 29-én halt meg. 

 
165 éve született 
Moissan, Henri 1852. szeptember 28-án Párizsban. A Meaux-i kollegiumban végezte 

középiskolai tanulmányait. Vegyészként a Természetrajzi Múzeumban dolgozott, majd a 
Gyógyszerészeti Főiskola toxikológia (1886) és szervetlen kémia professzorának hívták 
meg (1900). A fluorvegyületek vizsgálatával foglalkozott, 1886-ban először állított elő 
elemi fluort hidrogén-fluoridban oldott kálium-fluorid elektrolízisével. Előállította több 
elem (foszfor-, kén-, arzén-, tellur-, antimon-) fluoridjait és egyes oxifluoridokat. Szerkesz-
tett egy ívfény-kemencét, melyben az acetilén gazdaságos előállítását tanulmányozta. 
Nagyteljesítményű elektromos kemencében karbidokat állított elő. 

 
Ramsay, William 1852. október 2-án Glasgowban 

(Skócia). Tanulmányait szülővárosában kezdte, majd a 
Tübingeni Egyetemen (Németország) folytatta, ahol W. 
R. Fittig mellett doktorált szerveskémiából. Ezután visz-
szatért Glasgowba, ahol tanított. 1880-tól a Bristoli Egye-
tem tanára, majd 1887-től 1912-ig a Londoni egyetemen 
dolgozott. Londonban kapcsolatba került a fizikus 
Rayleigh-al, aki a nitrogén sűrűségét akarta meghatározni. 
A nitrogént kétféle képpen állította elő: levegőből az oxi-
génnek foszfor és szén segítségével való megkötése után 
és az ammónium-nitrit hőbontásával. A kétféle úton 
nyert nitrogén gáznak különbözött a sűrűsége, a levegő-
ből kapotté mindig nagyobb volt. Ramsay, hogy rájöjjön 
a hiba okára, a levegőt cseppfolyosította, s abból sorra 
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szabadította fel az oxigént és nitrogént. A nitrogén távozása után visszamaradt egy ke-
vés gáz, ami semmilyen kémiai reakcióra nem volt hajlamos. Színképelemzést is végzett, 
s abban a levegőből kapott nitrogén színképének vonalai közül egyesek megerősödtek. 
Ezek után következtetett arra 1894-ben, hogy a levegő tartalmaz egy másfajta elemet is 
kis mennyiségben, ami reakcióképtelen, ezért nevezte el argonnak (argosz görögül lustát 
jelent). Kíváncsi volt, hogy levegőn kívül hol fordulhat elő még argon, s ezért munka-
társával, M. W. Traversszel gázzárványos ásványokat vizsgált. 1895-ben az uránásvá-
nyok hevítésével felszabaduló gázt megvizsgálva, annak színképe sem a nitrogénével, 
sem az argonéval nem egyezett, de azonos volt a nap színképében korábban talált héli-
uméval, s kémiailag az argonhoz hasonlóan reakcióképtelen volt. A Mendelejev-féle pe-
riódusos rendszer tapasztalatai alapján Ramsay feltételezte, hogy még kell léteznie kémi-
ailag inaktív, a héliumhoz és argonhoz hasonló tulajdonságú elemnek. Vizsgálataik 
1898-ban sikerrel jártak, egymás után felfedezték a kriptont, neont, xenont. Az öt gázt 
közösen nemesgáznak nevezték el, s Ramsay beillesztette őket a periódusos rendszerbe 
nyolcadik csoportként. A nemesgázak felfedezéséért 1904-ben kémiai Nobel-díjat ka-
pott, ugyanakkor Rayleigh fizikai Nobel-díjban részesült. 

 
Fischer, Hermann Emil 1852. október 9-én 

Euskirchenben (Németország). Tanulmányait szülőhelyén 
kezdte, 1869-ben kitűnő eredménnyel végezte a középisko-
lai tanulmányait. Apja kereskedőnek szánta, de fia termé-
szettudományokat akart tanulni. Ezért 1871-ben a Bonni 
Egyetemen kémiát (Kekulé a tanára), fizikát, ásványtant ta-
nult. 1872-ben Strasbourgba ment az egyetemre, ahol Bun-
sen módszere szerint analitikai kémiával, majd A. Baeyer 
hatására szerves kémiával foglalkozott. Baeyer tanársegéde 
lett Münchenben (1875). 1878-ban előadó, majd 1879-ben 
az analitikai kémia professzora. 1888-1892 között a Würz-
burgi egyetem professzora volt, ahol a cukrok kémiájával 
foglalkozott. Felfedezte a fenil-hidrazint, amit a cukrok azonosítására használt. Kidol-
gozta a cukrok térszerkezetének alapelveit. 1892-ben a Berlini Egyetemre kapott meghí-
vást A. W. Hofmann utódjaként. Itt dolgozott 1919. július 15-én bekövetkezett haláláig. 

 
150 éve született 
Konek Frigyes 1867. szeptember 17-én Győrben. Ve-

gyész tanulmányait Budapesten kezdte, majd Münchenben 
folytatta. A. Baeyer mellett dolgozott, majd a grazi egyetemen 
tanársegédként tevékenykedett. Hazatérte után az Országos 
Kémiai Intézet vegyésze lett nyugdíjazásáig. A budapesti 
egyetem magántanáraként elsőként adott elő szerves kémiát 
speciál-kollégium formájában. Sokoldalú tevékenysége során 
szerveskémiával (kéntartalmú vegyületek, alkaloidák), analiti-
kai kémiával és mezőgazdasági-kémiával is foglalkozott. 1945. 
január 27-én Budapesten halt meg.  
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145 éve született 
Szarvasy Imre 1872. január 5-én Budapesten. 1894-

ben a Budapesti Műegyetemen vegyészmérnöki, 1896-ban 
a budapesti egyetemen bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 
1897-99-ben a berlini műegyetemen és a londoni Davy Fa-
raday-laboratóriumban elektrokémiai kutatásokat folyta-
tott. 1893-1897-ben a Budapesti Műegyetem kémiai tech-
nológiai, majd általános kémiai tanszékén volt tanársegéd, 
1899-1905 között adjunktus, 1900-tól az elektrotechnika 
magántanára. 1902-től az elektrokémia tanára (1934-től a 
műszaki és gazdaságtudományi egyetemen). 1914-1917-
között dékán is, 1925-1927-ben a műegyetem rektora. Az 
MTA tagja (l. 1910., r. 1922.), 1922-től a Szt. István Aka-
démia r. tagja. 1927-32-ben a felsőház tagja. Főként kémiai 
technológiai kérdésekkel foglalkozott. Legjelentősebbek elektrokémiai és az erdélyi 
földgáz hasznosítására vonatkozó kutatásai. Művei: Újabb arsen és szelén tartalmú ve-
gyületek (Bp., 1896); Az elektrochemiai ipar fejlődéséről (Chemiai Folyóirat, 1899); 
Indulinok előállítása elektrolitikai úton (Mathematikai és Természettud. Ért., 1899); Or-
ganikus chemiai reakciók elektromos áram segélyével (Chemiai Folyóirat, 1900); 
Elektrolysisek váltakozó árammal (Bp., 1902); Elektrotermikus eljárások (Bp., 1911); El-
járás festékgyártásra alkalmas finom korom előállítására (Bp., 1911); Eljárás vasban sze-
gény alumíniumhidroxid előállítására vastartalmú alumíniumsókból (Bp., 1920); Gázre-
akciók elektromos lángokban (Bp., 1921); Methylalkohol előállítás metanból (Bp:, 
1922); Eljárás szénelektródák grafitozására (Bp., 1923); Elektrochemia. Lejegyezte 
Huttkay Sándor (Bp., 1924); A fémek érzékenysége (M. Chemiai Folyóirat, 1927). Bala-
tonfüreden 1942. május 15-én halt meg. 

 
Willstater, Richard Martin 1872. augusztus 13-án 

Karlsruheban. Tanulmányait szülővárosában kezdte, majd 
a nünbergi technikai iskolában folytatta. A Müncheni 
Egyetem természettudományi szakára iratkozott, ahol 
Baeyer mellett tanult kémiát és doktorált (1894), 1896-ban 
előadó, majd 1902-től J. Thiele utódjaként professzor lett. 
Először a növényi alkaloidák (atropinok, kokain) szerke-
zetét és szintézisét, majd a kinonokat, s a velük rokon ve-
gyületeket tanulmányozta. A kedvezőbb kísérleti körül-
ményekért 1905-ben Zürichbe ment a Műszaki Főiskolá-
ra, ahol hat éven át dolgozott. 1912-ben visszahívták 
Németországba, a Keiser Wilhelm Kutatóintézet igazga-
tója és a Berlini Egyetem professzora lett. 1913-ban felfe-
dezte a zöld levélfesték vegyületét, a klorofillt. Kimutatta, hogy a klorofill molekula-
szerkezete hasonló a vér vörös színét biztosító hemoglobinéhoz, csak annyiban külön-
böznek, hogy a hemoglobin molekula közepén vasatom, míg a klorofillban magnézium-
atom található. A klorofill és más növényi színezékek szerkezetének tanulmányozásáért 
1915-ben kémiai Nobel-díjjal tüntették ki. Ezután Münchenbe, az egyetemre hívták volt 
tanára, Baeyer utódaként. A fotoszintézist, az enzimek természetét és aktivitását tanul-
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mányozta. Az enzimekről megállapította, hogy nem biológiai anyagok, hanem kémiai 
vegyületek. Az az állítása, hogy nem fehérje természetűek, csak 1930-ban dőlt meg. 
1924-től az egyetemről visszavonult tiltakozásul az antiszemita intézkedések miatt, de 
Münchenben maradt 1938-ig, amikor származása miatt Svájcba emigrált. 1942. augusz-
tus 3-án halt meg a Lucarno melletti Muroalton. 

 
115 éve született 
Valkó Imre (Emery I. Valkó) 1902. szeptember 1-jén, Abonyban. A budapesti Köl-

csey Ferenc Reálgimnáziumban érettségizett, ezután a bécsi tudományegyetemen foly-
tatta tanulmányait. 1926-ban az egyetem orvosi kolloidkémiai intézetében lett tanárse-
géd Wolfgang Pauli professzor mellett. 1928–29-ben Budapesten a Magyar Ruggyanta-
árugyár kutatómérnöke, 1929 és 1938 között a ludwigshafeni I. G. Farbenindustrie la-
boratóriumának kutatója volt. Az ott töltött kutatóévei alatt két, Paulival közösen készí-
tett kolloidkémiai műve jelent meg, 1937-ben önálló művet adott ki a textilnemesítés 
kolloidkémiai alapjairól. 1939-ben – rövid itthoni látogatás után – családjával Kanadába, 
majd 1942-ben az Egyesült Államokba költözött. Kutatóként dolgozott, majd a Lynn 
Technical College, később pedig a Massachusette Institute of Technology (MIT) pro-
fesszora volt. Munkatársaival (H. Meyerrel és G. von Susich) termodinamikai alapon 
tisztázta a gumi rugalmasságát. Kimutatták, hogy a gumi makromolekuláris szerkezete 
megnyújtáskor erősebben rendeződik, alacsonyabb entrópiájú állapotba kerül, és a hatás 
megszűntekor, a termodinamika II. főtételének megfelelően vissza törekszik eredeti ál-
lapotába. Amerikai évei alatt elsősorban textilvegyészettel foglalkozott. Fontosak talál-
mányai a textilnemesítés és textilszínezés terén. 1975. március 2-án hunyt el Bostonban.  

 
Erdey-Grúz Tibor 1902. október 27-én, Budapesten. 

1924-től a II. sz. Kémiai Intézetben Buchböck Gusztáv pro-
fesszor mellett dolgozott. A budapesti tudományegyetemen 
1934-ben magántanár, 1938-ban gyógyszerészi oklevelet 
szerzett. 1949-ben a fizikai kémiai és radiológiai intézet tan-
székvezető professzora lett, 1952 és 1953 között felsőoktatá-
si, majd 1956-ig oktatásügyi miniszter volt. Az MTA 1943-
ban levelező, 1948-ban rendes tagjává választotta. 1950-
1953, 1956-1957 és 1964-1970 között az akadémia főtitkára, 
majd 1970-től haláláig elnöke volt. Elektrokémiai kutatásai 
jelentősek (a hidrogén-túlfeszültség értelmezése, elektroliti-
kus fémleválás tanulmányozása, a fémes kristályok elektroli-
tikus növesztése, a fémek anódos oldódása, az ionvándorlás jelenségeinek tanulmányo-
zása munkatársaival együtt). Jelentősek kézikönyvei: Fizikai kémiai praktikum (Proszt Já-
nossal, 1934), 12 átdolgozott kiadás, Elméleti fizikai kémia (Schay Gézával) I-III. (1952 és 
4 átdolg. kiadás), Elektródfolyamatok kinetikája (1969 Bp. angolul 1972, németül 1975), 
Transzportfolyamatok vizes oldatokban (1971). Két ízben nyerte el a Kossuth-díjat: 1950-ben 
„a katalitikus és korróziós vizsgálataiban elért eredményeiért”, 1956-ban pedig Schay 
Gézával közösen az Elméleti fizikai kémia című könyvükért. Munkásságát Akadémiai 
Aranyéremmel, számos hazai és külföldi kitüntetéssel, külföldi akadémiai tiszteleti tag-
sággal és több egyetem tiszteletbeli doktori címével ismerték el. Az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem 1975-ben díszdoktorává avatta. Jelentős közjogi és politikai funkciókat 
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töltött be: országgyűlési képviselő, oktatásügyi miniszter, MTA elnöke. 1976. augusztus 
16-án hunyt el Budapesten.  

 
Bayer, Otto 1902. november 4-én született Frankfurt am Mainban. Az I.G. 

Farbenindustrie (1932-től), majd a Farbenfabriken Bayer AG, vegyésze volt. 1937-ben 
munkatársaival felfedezte a poliuretánt, aminek gyártását szabadalmaztatta is. Megoldot-
ta az akril-nitril szintézisét acetilénből. 1982. augusztus 1-jén halt meg.  
 

M. E. 
 

Csodaszép, gyógyító, mérgező növényeink  

Az aranyeső (Laburnum) 

 
Az aranyeső (Laburnum) magyar nevét az aranysárga, fürtös, lefelé csüngő virágairól 

kapta. Tévesen a sárga akác nevet is használják.  
 
Figyelem, nem szabad összekeverni a három, tavasszal sárgán virágzó nö-

vényt! 
 
1. Aranyeső (Laburnum) a hüvelyesek rendjén belül a pillangósvirágúak családjába 

tartozik.  
Az aranyeső 5–7 méter magas, bokor vagy kis fa, keskeny, szabálytalan koronával. 

Hármas összetett levelei szórt állásúak, csomósan helyezkednek el, nyelük 2–7 centimé-
ter és selymesen szőrös. Virágai világossárgák, 15–18 milliméter szélesek és 20 centimé-
teres lecsüngő fürtökben fejlődnek. A virágzási ideje április-május között van. Termése 
hosszúkás barna hüvelytermés, melyben számos barnás-fekete, vese alakú mag van. 
Minden része mérgező.  

 
 

       
Aranyeső 




