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Iskolai kémiai kísérletekről  
Salló Ervin professzor úrra (1929–2009) emlékezve 

 
Napjainkban a közoktatásban végzett felmérések alapján a kémia az egyik legkevésbé 

kedvelt, legnehezebb tantárggyá vált (ezt bizonyítja, hogy a tanulók nem, vagy nagyon kis 
arányban választják a természettudományok közül érettségi tantárgyként, a különböző fel-
sőoktatási intézményekben panaszkodnak az oktatók a bekerülők gyenge felkészültségére). 
Ez azért is riasztó, mert a modern életvitel biztosítására, alkalmazott természettudományok 
(fizika, biológia, geológia, orvostudomány, agrártudomány), a feldolgozó iparágak, a termé-
szetvédelem továbbfejlődéséhez egyértelműen az anyagok ismeretével foglalkozó kémiára 
van szükség. A kémia alapfogalmainak, alaptörvényeinek ismerete feltétele az itt felsorol-
tokkal kapcsolatos tudományos kutatások hatékony sikerességének, a szakmunkások ered-
ményes tevékenységének. A jelenlegi kémiaoktatás fokozódó sikertelenségének okát a taná-
rok a napjainkban méltán a sokat hangoztatott időhiányban (kis óraszám, az ismertetésre, 
és megtanításra előírt nagy fogalomanyag) látják. Ez okozza, hogy a kémiatanárok nagy 
többsége lemondott a kísérletekről. Márpedig az oktató tevékenység kellékeként végzett kí-
sérletek szükségességérét közel kétszáz éves tapasztalat igazolja. 

A kémiaórák nélkülözhetetlen mozzanata a kísérlet. A kísérlet, ami a természetnek feltett 
kérdésre való válasz keresése kell, hogy legyen. A kérdésre értelmes választ csak helyesen 
megtervezett, pontosan elvégzett kísérlettel lehet adni. Szükséges, hogy a kísérlet a megisme-
rés folyamatába legyen illeszthető, ne csak látványos, bűvészmutatvány, hanem oktató is. 
Amennyiben az elvégzendő kísérlet során a tanulmányozott kémiai jelenség minden részleté-
re figyeltetünk, s értelmezzük is azokat, az oktató tevékenység sokkal nagyobb hatásfokú 
lesz.  

Gondolataim megfogalmazásakor eszembejutott, hogy tanári és FIRKA-szerkesztői 
gyakorlatom során többször volt segítségemre dr. Salló Ervinnek az 1976-ban a Facla ki-
adónál megjelent Experimente chimice în școala című könyve. A temesvári születésű szerző a 
kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen végezte a kémia szakot (1953), majd szülővárosa 
középiskolájában (1954–1963), 1964-től nyugdíjazásáig a temesvári egyetem természettu-
dományi karán tanított. Számos kémiatanár-generáció okult az előadásain. Elve volt a felfe-
dezésen és kutatáson alapuló tanulás alkalmazása. Azt állította, hogy az elhivatott kutató ki-
fejlődéséhez kezdetben az egyszerű problémák megoldása szükséges, melyeket nem nehezít 
meg a bonyolult technika.  

Az általánosiskolai kémiaórák egyik legismertebb, könnyen bemutatható kísérlete a vas 
és kén reakciója. Megfelelően kivitelezve számos fogalom tisztázható a segítségével: keve-
rék és vegyület fogalma, egy végbement kémiai változás tényének bizonyítása, a kémiai re-
akciók sebességével kapcsolatos kérdések (milyen tényezőktől függ a reakció sebessége, a 
katalizátorok szerepe), a kémiai reakciók során a kémiai rendszer energiacseréje a környe-
zettel stb. A felsoroltak szemléltetést és magyarázatát a könyv 9–16. oldalán olvashatjuk. 
Értékesek a tapasztalt tanárnak a tanácsai a kísérletek előkészítésével, kivitelezésével és kísé-
rő magyarázataival kapcsolatban. Ezeknek szemléltetésére a következő, egyszerűen, köny-
nyen kivitelezhető kísérleteket ismertetjük Salló tanárúr útmutatásai szerint.  
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1. kísérlet 
Készítsünk elő kénporból és vasreszelékből 3,6:5,6 tömegarányú keveréket egy papírla-

pon. A vasreszelék ne legyen túl durva, felülete ne legyen rozsdás, ne használjunk vasport! 
A keverékből az alkotókat azonosítsuk: a vasat mágnessel (a mágnes pólusára papírlapot 
tartsunk, mert így könnyebben leválasztható a vasreszelék), a kénport vizet töltve a keve-
rékhez (a kénpor, annak ellenére, hogy sűrűsége nagyobb a vízénél, szétterül a víz felszínén 
a víz felületi feszültségének köszönhetően. Külön kristályos kénnel is ki lehet próbálni, az 
lesüllyed a vízben a vashoz hasonlóan). Az elegy kis mintájához híg sósavat öntve azonosít-
suk a fejlődő hidrogént (szagtalan gáz) a durranógáz próbával. 

A keverékből töltsünk a kémcsőbe annak egyharmad magas-
ságáig, a kémcsövet rögzítsük az állványhoz. A keverékben szo-
bahőmérsékleten nem indul be a reakció. A gázégő lángjával 
kezdjük melegíteni az elegy felső részét, míg az izzani kezd. Ekkor 
távolítsuk el a lángot, s figyeljük, amíg az izzás kiteljesedik az egész 
térfogatban (ez azt igazolja, hogy a reakció során hő termelődik). 
Ezután hűtsük le, és törjük el a kémcsövet (általában az már meg-
reped a reakció során). Az üvegszilánkok eltávolítása után vizsgál-
juk a reakcióterméket, a vas(II)-szulfidot: a kézi nagyítóval meg-
nézve homogén anyag, a mágnes nem vonzza, vízbe téve lesüly-
lyed, kémcsőbe kis darabjához sósavat töltve a jellegzetes szagú 
kénhidrogén képződését észlelhetjük. A műveletek közben hivat-
kozzunk a munkavédelmi előírásokra. Egy másik kémcsőbe a keveréket az aljánál kezdjük 
melegíteni, az elegyben levő kén az erélyes melegítésre gőzzé alakul, és kilökheti a reakció-
elegyet a kémcsőből. Nagy lévén a kénveszteség, a termék nem lesz homogén, nem reagált 
vasat is tartalmazhat (a mágnes vonzza a reakciótermék elegyet). 

Az 1. kísérlet alapján megállapíthatjuk, hogy vas és kén reakciója exoterm folyamat. Az 
elegy kezdeti melegítése a reakció beindításához szükséges, tovább a felszabaduló hő hatására 
önfenntartóvá válik. Ez azt jelenti, hogy a reakciónak nagy az aktiválási energiája, kicsi a reak-
ciósebessége. A reakciósebesség katalizátorokkal növelhető. A víz ezt a reakciót katalizálja. 

2. kísérlet 
A vasforgács, kénpor és víz (7g vasforgács, 4g kénpor, 10 mL 

víz) elegyét tegyük egy Berzelius pohárba, helyezzünk egy hőmé-
rőt az elegy közepébe, s az idő függvényében kövessük a hőmér-
sékletet. A környezettel való hőcsere kiküszöbölésére a poharat 
vegyük körül hőszigetelő réteggel (vatta, vagy műanyag hab). 

Ez a kísérlet alkalmas annak szemléltetésére is, hogy a szilárd 
állapotú reagensek esetén a reakciósebesség arányos a reagensré-
szecskék felületének méretével. 

Ennek szemléltetésére ismételjük meg a kísérletet finom el-
oszlású vasport használva. A finom eloszlású porok esetén na-
gyobb a fajlagos felülete a reagensrészecskéknek, nagyobb a re-
akciósebesség, ezért a reagensek és víz összekeverése után na-
gyon rövid időn belül több hő szabadul fel, a hőmérséklet annyi-
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ra megnő, hogy eléri a víz forráspontját, s a gőz kilöki az edényből a keverék egy részét.  
A Salló tanárúrnak a középiskolai kémia kísérletekről írott könyve a kémiatanár képzésé-

nek hathatós segédeszköze volt megjelenése idején, s napjainkig sem vesztette el értékét (nem 
minden régi elavult is!). A több mint 40 éve megjelent könyv az általános- és középiskolai ké-
miai tananyag leglényegesebb fejezeteihez alkalmazható, hasznos módszertani tanácsokat tar-
talmaz.  

Javasolni tudjuk minden kezdő kémiatanárnak alapos megismerését és használatát. 
 

M. E.  
 

 

Miért lettem fizikus? 

XII. rész 

Interjúalanyunk  Dr. Tóth István-Ferenc, a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem 
Fizika Karának kutatója. Egyetemi tanulmányait itt végezte, 2003-ban szerzett fizikusi 
oklevelet. Később a számítógépes fizika szakon mesteri, majd 2009-ben doktori fokoza-
tot szerzett. Ezt követően lett a Fizika Kar kutatója, ahol az atom, és molekulafizika te-
rületén tevékenykedik. Az utóbbi években hálózatok tanulmányozásával is foglalkozott. 
A kutatás mellett a Fizika Kar oktatási tevékenységeiben is részvesz, számos tantárgy 
szemináriumait vagy laborgyakorlatait vezette az évek során.   

Mi adta az indíttatást, hogy a fizikusi pályára lépj?  
Mindig is érdekelt, hogyan működik a világ és itt nem feltétlenül 

csak a fizikai jelenségekre gondolok. A fizikára való rácsodálkozá-
som  talán még gimnazista koromból származik. Egyetlen példát 
mondanék: itt láttam először, ahogy a vasreszelék szép formába 
rendeződik a mágneses erővonalak mentén. Érdekes volt, hogy egy 
láthatatlan erő mozgatja a vasreszeléket, és bár ennek eredete még 
rejtély volt akkor, de felkeltette az érdeklődésemet. Segesvár, ahon-
nan én is származom, szórványvidéknek számít. Az ottani gimnázi-
um és középiskola nem rendelkezik a székelyföldi iskolák évszáza-
dos hagyományaival és felszereltségével, de egy lelkes oktatógárda 
próbálta és próbálja emberségre és a tudomány szeretetére nevelni a 
diákokat. Ferencz Árpád (most már nyugalmazott oktató) fizika órái 

mindig különleges élménynek számítottak, aki a fizikai jelenségek magyarázata mellett fizi-
katörténeti előadásokat is tartott a nagy fizikusokról, illetve azon történetekről, amelyek el-
vezették őket valamely felfedezéshez vagy elmélet kidolgozásához.    

Kik voltak az egyetemi évek alatt azok, akiknek meghatározó szerepük volt az 
indulásnál? 
Azt gondolom, hogy egyetemi tanáraink mindegyikétől sikerült tanulni, építkezni az 

általuk átadott tudás révén. Mégis, nem hagyhatom említés nélkül Néda Árpád tanárúr 
előadásait, akinek karizmatikus előadásmódja magával ragadta a hallgatót, és aki az el-
mélet mellett apróbb kísérletekkel is fűszerezte az előadásait. Mély hálával gondolok 


