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Bolyai Farkas, a kémiatanár

Bolyai Farkas (1775–1856) elsõsorban matematikus volt. Ezirányú munkásságát eléggé
felderítette a tudomány. Életmûvének feldolgozói agrártudományi, néprajzi, állatgyógyászati
kutatásairól emlékeznek meg. Még kályhaépítéssel és drámaírással is foglalkozott. Kevésbé
ismert kémiatanári tevékenysége.

A XVIII–XIX sz. fordulóján nálunk is kezdi éreztetni hatását az egész Európára
jellemzõ tudományos–technikai forradalom. A korszakot a kémia története is a kémia forra-
dalmának nevezi. Bár Lavoisier híres könyve 1789–ben megjelenik, a flogiszton–elmélet hí-
vei nem egykönnyen adják meg magukat.  Báróczy Sándor, a volt enyedi diák (és testõríró)
még 1810–ben is alkimista könyvet ad ki. Ezidõben zajlik a kémia egységes nevezéktanának
kialakulása is. Magyarországon ezt a még igencsak zûrzavaros kémia-nyelvet kellett magyarra
átültetni.

Ilyen körülmények között nevezi ki a marosvásárhelyi Református Kollégium tanácsa,
1804. január 22-én Bolyai Farkast a matematika–fizika–kémia tanszékre. Itt õ már közel fél
évszázaddal megelõzve a többi erdélyi iskolát önálló tantárgyként tanította magyarul a kém-
iát. Ismert, hogy a tantárgyat  ekkoriban a filozófia tanszék  keretében (természet-filozófia)
vagy az ásványtannal társítva tanították. Hogy elõdei tanítottak–e kémiát, csak abból
valószínûsíthetõ, hogy Fogarasi Pap Józsefet, a temetésére írt megemlékezések egyike, 1779–
ben alkémistának nevezi.

Bolyai a rá jellemzõ lelkiismeretességgel lát a kémiaoktatási munkához. Könyveket szer-
zett be. Hagyatékában hét kémiakönyv található, köztük Lavoisier, Gren, Fourcroy és mások
mellett Nyulas Ferenc munkái is. Ezek a munkák is bizonyítják, hogy az antiflogisztikus el-
mélet híve volt. A skolasztikus tanítás bírálatának is tekinthetjük amikor azt vallja: „Tanítani
kell, de jól tanítani...minden ami taníttatik valóság legyen, maradjon el ami a lelket vagy nem formálja s
csupán elfelejteni való, vagy egyébnek a helyét veszi el; a tudományt is le kell a lehetségesig minden
szükségtelenbõl vetkõztetni, magában is elég nagy”.

Talán a szülõfalujában, Domáldon gazdálkodással töltött idõ tette Bolyait a gyakorlat
emberévé. Már 1813–ban kémia szertárat és laboratóriumot létesít. A jobb anyagi körülmé-
nyek között mûködõ debreceni kollégium professzora, Kerekes Ferenc még 1819–ben is ar-
ról panaszkodik, hogy „ezidõszerint nincs laboratórium, nincsen semmiféle eszköz kémiai kísérletezésre .
Bolyai 1820–ban, amikor a cameralista erdõk fõinspektorságát megpályázza, szolgálati bizo-
nyítványába ezt írja: „a kémiai kísérletre és megfigyelésre is oktattam a tanulókat”. Tanúsítják ezt
azok a hagyatékában õrzött diákjegyzetek, melyeket ma laboratóriumi jegyzõkönyveknek is
nevezhetnénk, és amelyek a kísérletek során tapasztaltakat, megfigyeléseket tartalmazzák.
Egy Bod Péter nevû tanítványa jegyzetébõl idézünk: „A szesz a vízzel minden arányban elegyül.
Ha 80-85 procent van benne a szesz spiritusznak, ha csak 40–50 úgy pálinkának mondatik. Egy üveg
csõn a vízbe sülyedés pontja 0, az abszolút alkoholba sülyedésé 100o–nak jegyeztetik. Azután 1, 2, 3,
4,...,99 rész alkohol és 99, 98, 97,...,1 rész vízelegy készíttetvén, eszerint 100 különbözõ folyadék lesz,
melyekben 0–tól 100–ig van alkohol, melyekbe rendbe a csõt beletéve, s a süllyedés pontjait rendre megje-
gyezve készül a Gay–Lussac és...(olvashatatlan név) szerinti scala, mely pontosan megadja, hogy
valamelly víz és szesz elegyben hány procent szesz van”. A fentiekhez legfeljebb Bolyai széljegyzetét
kell hozzáfûzni, miszerint „Kár, hogy nem ez, hanem a Cartier, Beck és Baumé–é lettek közönségesek”.
Egyébként minden diákjegyzetet széljegyzettel látott el. Kár, hogy ezeket nem keltezte, hogy
követni lehessen azok idõrendûségét.

A jegyzetek nyelvezete fõleg magyar, de latin és német is van közöttük, néha keveredve
is. Ami a szaknyelvet illeti, Bolyai igyekezett a magyar vagy magyarosított elnevezéseket
használni (éleny, büzeny, széneny, elecs, éleg, föléleg, stb.), valószínû Nyulas Ferenc hatásá-
ra, akinek a könyve a birtokában volt. Többnyire az akkor még uralkodó latin elnevezéseket
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használta (oxydulum, carboxyl, hyperoxyd, stb.). Ránk maradt kézirataiból nem derült ki,
hogy alkotott–e új szavakat.

Õt tekinthetjük a sztöchiometrikus számítások bevezetõjének a hazai kémiaoktatásban.
1826. áprilisában, Jakab Lajoshoz írt levelében, már a matematikus mondatja vele, hogy:

„...de a Sztöchiometriát fundamentumosan... egyik sem tudja, s’ a’ Sztöchiometriája természetét de-
monstrálni sem–én mutassam meg?” kérdi bosszúsan, feltehetõleg kortársait bírálva. Megjegyzi,
hogy a sztöchiometriáról mindenikük „matematische mondhatott volna többet...” Igazat kell ad-
nunk Bolyainak, ha figyelembe vesszük, hogy J.B. Richter (1762–1807), akitõl maga a
sztöchiometria elnevezés is származik, és aki „A matematika alkalmazása a kémiában” címmel
háromkötetes mûvet írt, a mai 2AlCl3 + 3MgSO4 = Al2(SO4)3 + 3MgCl2 egyenletet
„matematikusan” (sztöchiometrikusan) így írja fel:
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Az ugyancsak a kortárs Kováts Mihály (1762–1851), 1807–ben megjelent könyvévben
(az elsõ magyarnyelvû kémia tankönyv) még ún. „ábrás” reakcióegyenletet javasol. Pl. az
alábbi reakcióra:     CaCl2 + Na2SO4 = CaSO4 + 2NaCl

          Elsõ összetétel
             Glaubersó

Második összetétel   Második összetétel
Gipsz       Konyhasó

         Elsõ összetétel
       Savanyú mészföld

Mai szemmel nézve, mind a Richter, mind a Kováts reakcióegyenlete furcsának tûnik.
Akkor, amikor Berzelius vegyjelei még nem voltak általánosan elterjedve (1813–14-ben

vezette be), Bolyai azt mondja, hogy „ 1 db Chlor + 1 db H 1 db O–re nézve aeqiuvalensnek  mon-
datik” vagy 1 db S + 3 db  O jegyezteti a  SO3–t”. Innen csak egy lépés lett volna a kémiai
egyenletek mai formában való felírásáig. Bár felismeri a lényegét, õ többnyire elmeséli az
egyenletet pl. így: „Acid. Sulf. + potasae = Sulfas potassae ….. Acid. Sulf.+ Calx = Gipsz...a Calx
és a potassae az Acidum sulfuricumra nézve vegyi valenseknek mondatnak”. A potassae valószínû, a
hamuzsír, K2CO3 a Calx pedig a mészkõ, CaCO3. Az idézet egy diákdolgozathoz fûzött

  Kénsavanyú Széksó
  Mészföld Sósavany
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széljegyzet, és több helyen nehezen olvasható, kitûnik belõle azonban, hogy Bolyai felis-
merte, hogy az azonos mennyiségû kénsavval reagáló hamuzsír és mészkõ egymással is ekvi-
valensek.

Érdekes, hogy ahol a fenti egyenleteket leírja vagy elmeséli „sztöchiometrikusan”, sehol
nem használja a résztvevõ anyagok atom- ill. moltömegeit, mégis,  az  „1 db S + 3 db O  je-
gyezteti a SO3–t” (amit kénsavanynak nevez) egyenletet mennyiségileg példázva azt írja, hogy „
20 + 3x10 = 50”, ami nem jelenthet mást mint, hogy 20 g S, 3x10 g O és 50 g SO3 egymás-
sal ekvivalensek. Összegezi a sztöchiometria lényegét: „Innen a Stöchiometrischer stáb, mely három
kérdésre felelhet: 1n–hogy bizonyos súlyú összerakott testet alkotó elemek mennyi súlyúak? 2n–Hogy ha bi-
zonyos súlyát kell elõhozni, mennyi súlyokat kell az azt alkotókból venni?  3n–Hogy ha valamely testnek
elbontó ereje van más összverakottra nézve és annak súlya meg van adva, amelyet elbontani kell, mennyit
kell akkor az elbontóból venni?”

Sok fogalmat általánosítva tisztáz, pl. a semlegesítést:„ A a B–t akkor mondatik neutralizál-
ni, amikor az A + B sem az A–nak sem a B–nek míjségeit nem mutatja”] Bolyai sokoldalú vegyé-
szeti ismereteit  hagyatéka tanúsítja. Szó esik benne kémiai alapfogalmakról, atomsúlyokról,
fémekrõl, nemfémekrõl, elektrolízisrõl, vegyértékrõl, a kémiai gyökökrõl, szerves
vegyületekrõl, népgyógyászatban használt „mindenféle baj” elleni szerekrõl.

A hagyatékban található egy német nyelvû diákjegyzet, ami egy 1860–ban megjelent lip-
csei újságra hivatkozva (a diák ebbõl másolhatta ki) egy Morse–jelek továbbítására alkalmas
galvánelem („Telegraph Apparat”) leírását tartalmazza. Bizonyítéka ez annak, hogy tanítvá-
nyaiban a kémia iránti érdeklõdés, a Bolyai által kialakított munkaszellem az õ halála után is
fennmaradt.

Bolyai Farkas mindenekelõtt matematikus volt. Talán éppen ezért szorult háttérbe eddig
kémiatanári tevékenységének érdembeni értékelése. Bolyai a kémiát korának színvonalán ta-
nította és mûvelte, és bizonyos területeken, mint a sztöchiometria, matematikus gondolko-
dásmódjának köszönhetõen, elõbbre is járt kortársainál.

Bolyai Farkas volt az elsõ magyar ember, aki Erdélyben felsõfokú kémiát tanított.
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tudod-e?

A hélium szuperfolyékonysága
A héliumatom gömbszimmetrikus és kisebb minden más elem atomjánál. Létezését

Janssen az 1868-as napfogyatkozáskor bizonyította, amikor új vonalakat fedezett fel a Nap
színképében. A héliumnak különleges szerepe van a természetben. A hidrogén után a leg-
gyakoribb kémiai elem a Világegyetemben és fõleg a nagyon forró csillagokban mutathatók
ki a spektroszkópia módszereivel. Fontos résztvevõje a proton-proton magreakcióknak és a


