seket végzett különböző nikkel ötvözetekre, kimutatva a kiindulási anyagok igen kisfokú szennyeződésének hatását a méréseredményekre. Talán nem véletlen, hogy a
mágnesség kutatása felé irányult figyelme. A kolozsvári egyetem megalakulásakor
(1872) a kísérleti fizika első kinevezett tanára, Abt Antal már jeles kutatója a mágnességnek és nemzetközi mércével mérve is igen jól felszerelt laboratóriumot hagyott
maga után. Marian professzor érdeme, hogy ezt a területet az európai kutatasok
szintjén tovább vizsgálta és számos fiatalt indított el a további évtizedek oktató munkája során, mintegy kiteljesítve az iskolateremtést.
A strassbourgi termékeny évek után Kolozsvárra visszatérve, a második világháború előszele, majd a háborús idők zűrzavara nem kedveztek az elmélyült laboratóriumi munkának, így matematika és fizika történeti kutatásokba kezdett. Román
nyelvre fordította ógörögből Euklidész elemeit (1939), latinból Newton Principiáját
(1956) és Optikáját (1970), valamint Galüei Párbeszédjét (1961).
Hét idegen nyelvben való jártassága lehetővé tette, hogy sikeresen tanulmányozza
az erdélyi matematika és fizikaoktatás történetét. Eltemetett kéziratok hosszú sorát
tárta fel. íme néhány példa: Egy XVII. századi erdélyi számtankönyv kézirata, Biserfeld csillagászattani kéziratai, Descartes fizikájának bevezetése Erdélybe, Pápai Páriz Ferenc iskolai füzete, Plenitudo vacini című értekezése 1673-ból. Kutatta Hell
Miksa kolozsvári éveit, foglakozott Erdély régi csillagvizsgálóinak történetével, a
középkori Erdély katolikus iskoláiban folyó oktatással. Humanista, előítéleteket nem
ismerő tudós voltára jellemző adatként említhető az 1939-40-ben közölt tanulmánya
gróf Teleki Sámuel matematikával foglalkozó írásairól.
Őszinte tudományos kapcsolatot tartott fenn a magyar fizikatörténet jeles kutatójával, M. Zemplén Jolánnal és készséges segítséget nyújtott neki az erdélyi fizikai
kéziratok felkutatásában.
Kutatásait kiterjesztette az egész romániai matematika- és fizikatörténetre. Igy
született meg az első román fizika tankönyvről, majd a bukovinai aritmetika oktatásról szóló tanulmánya.
A felsorolás nem teljes, csak ízelítőt ad egy tiszteletre méltó, hosszú élet fontosabb
állomásairól. A tudománytörténeti kutatásokban közelálló munkatársai és barátai
között olyan neveket találunk mint Józsa János filológus, vagy Dr. V. Bologa, az orvostörténet professzora.
A fiatalok számára is példamutató volt szorgalma, bölcsessége. A hetvenes éveiben járó professzor nap mint nap bement az egyetemre és szigorú pontossággal dolgozott minden délelőtt. Közben bárki, akármilyen problémával megkereshette. 75-ik
születésnapján még közeli és távlati terveiről beszélt. Sajnos, ezek már csak tervek
m a r a d t a k , rengeteg töredékes kéziratban. 1971 áprüis 19-én bekövetkezett halálakor
őszintén gyászolta az évtizedek során igen népessé vált erdélyi fizikus társadalom.
Igazi tudós, és igaz ember volt.
FarkasAnna

A vegyi képletek (kémiai szimbólumok)
rövid története
Az anyagok különböző szimbólumokkal való jelölése sokezer éves múltra tekint
vissza. Az egyiptomi piramisokban talált tárgyak feliratai is már néhány anyag megnevezését tartalmazzák. A víz hieroglifje egymás alatt futó három hullámvonalból
állott. Az arany szimbóluma egy kör volt, a közepén ponttal.
E régi egyiptomi vegyi szimbólumok gyakran megjelennek ókori és korai középkori írásos emlékek között és számos új vegyi képlettel bővülnek.
A vegytani ismeretek szaporodásával a XIV. - XV. században, az alkímia virágzó
korszakában, a vegyjelek száma már jó néhány ezerre rúg. Vegyi szimbólumként
furcsa mértani alakzatokat vagy misztikus-allegorikus ábrákat használtak. Erről ta-

núskodik például, a velencei Szent Márk könyvtárban őrzött X. századabeli származó
kézirat is. Az alkimisták szimbólumaik tekintélyes részét a görög-római mitológia, a
keresztény legendák köréből vették.
De nemcsak a különböző vegyi anyagokat, hanem az alkímiai gyakorlatban használt eszközöket, műveleteket is titokzatos jelekkel tüntették fel a receptek leírásában,
nehogy "be nem avatott emberek" tudomására jussanak a féltve őrzött titkok. így
találkozunk fantasztikus állatok, például sárkányok, mesebeli csodás növények stilizált képével a vegyi anyagok szimbólumaként.

1. ábra. alkimista szimbólumok
Néha, egyes vegyfolyamatokat is kifejezhettek allegorikus formában. így például,
a királyvíz (aqua regalis) (tömény sósav és salétromsav elegye) feloldja az aranyat, a
"fémek királyát". E folyamatot szimbolikusan egy oroszlán jelképezte, amely megeszi a Napot (2. ábra).
Számos alkimista nézete szerint bizonyos összefüggésnek kell léteznie a bolygók
megfigyelhető tulajdonságai és a fémek
között. Ezért jelennek meg a fémek szimbólumaiban egyes égitestek jelei (3. ábra).
Az ón - Jupiter, a főisten trónját jelképezi; a réz - Vénusz jel, a szerelem istennőjének kézi tükrére utal. Az ólom - Saturnus
jel, Saturnus sarlója. A vas - Mars jelről
pedig azt mondják, hogy a kör Mars pajzsa,
a nyíl rajta pedig, a dárdája. Az ezüst - Luna jelről bárki felismerheti a holdfogyatkozáskor gyakran megjelenő, különböző

formájú félholdat.

3. ábra. A hét fém alkimista szimbóluma.
Van azonban olyan magyarázat is,
amelynek értelmében a jelek az istenségek nevének kezdőbetűiből keletkeztek. A réz-Vénusz jel eszerint a görög
(fi) betűből eredt volna, ami az istennő
"Foszforosz" (hajnalcsillag) elnevezésének első betűje.
A középkor utolsó századaiban az
alkimista szimbólumok között megjelenik Arisztotelész négy őseleme is
(4. ábra).
A vegytani ismeretek rohamosan
szaporodnak az újkor hajnalán. Az
"aranycsinálás"-ra fordított nagy erőfeszítések során az alkimisták, ha nem
is jutnak el ki tűzött céljukhoz, de sok új
szerves és szervetlen vegyületet állítanak elő (savakat, bázisokat, sókat), s
ezek számára mind több és több szimbólumot kellett bevezetniük.
A XVI. században a kémiai szimbólumok tekintetében igen nagy zűrzavar
uralkodik. Egyugyanazon anyag megjelölésére néha sokféle jelzés is volt
forgalomban. Az alkímia mintegy hatvan különböző szimbólumot használt
például a higany, s nem kevesebb mint
ötven féle jelet a réz megjelölésére.
A mértani ábrák használata a vegyi
anyagok szimbólumaként még a XVIII.
szazadban is megmarad. E század elején jelenik meg például E. Geoffroy

5. ábra. Geoffroyvegyjelei

4. ábra

"Tractus de matéria medica" című munkája, amelyben savak, sók, bázisok megjelölésére új mértani szimbólumokat vezet be, a fémekkel kapcsolatban azonban megmarad
a régi, bolygószimbólumoknál (5. ábra).
A fentiekből kitűnik, hogy az alkimista vegyjelek a vegyi anyagok egészére vonatkoztak, s nem adtak semmilyen útmutatást azok minőségi vagy mennyiségi összetételére vonatkozóan. Többet nem is várhattunk e vegyjelektől a természettudományok
akkori állása mellett.
A XVIII. század végén Svédországban, Franciaországban és Németországban
megkísérelték a régi, elavult vegyjeleket olyan új szimbólumokkal helyettesíteni,
amelyek már tükrözik az ismertebb anyagok minőségi jellegzetességeit.
Némi fejlődés ezirányban csak akkor következik be, amikor az atomelmélet körvonalai kezdenek lassan kibontakozni.
Az első sikeres kísérlet e téren John Dalton, angol kémikus nevéhez fűződik, aki a
"New System of Chemical Phüosophy" (A kémiai füozófia új rendszere) című munkájában kifejti, hogy az anyagok kölünböző minőségű parányi gömbszerű alakzatokból állanak. Éppen ezért, véleménye szerint, az anyagok szimbólumait ilyen
gömböcskékkel vagy kis körökkel kell kifejezni, egy-egy szimbólumnak pedig többféle jezésű köröcskékből kell állnia, az illető anyag összetételétől függően.
A különböző atomok megjelölésére Dalton köröket használt, amelyek belsejében
különböző geometriai alakzatokat, fémek esetén pedig, azok angol nevének kezdőbetűjét írta.

6. ábra.

Képleteiben Dalton nemcsak az anyagok minőségi összetételét, hanem az alkatrészek arányát is megadta. Helyesen állapította meg például az alkatrészek arányát a
szénmonoxidban (CO) és a széndioxid (CO2) molekulában. Az akkori ismeretek azonban már nem tették lehetővé számára, hogy képleteiben a víz, az ammónia, az ecetsav,
a kénsav összetételét is helyesen tükrözze.
Dalton 1807-1808-ban közölte új vegyjelrendszerét, de ez nem terjedt el a gyakorlatban.
Néhány évvel később Berzelius, svéd kémikus, sokkal egyszerűbb és átfogóbb
vegyjelrendszert hozott nyilvánosságra, amely a későbbiek folyamán célszerűnek bizonyult, hogy alapvonásaiban mind a mai napig fennmaradt.
Akárcsak Dalton, Berzelius is minden elem számára külön vegyjelet állapított
meg, de belátta, hogy az addig alkalmazott mértani jelek rendkívül nehézkesek, nem
sok támpontot adnak a memóriának, s a kémiai közlemények kinyomtatása során
bizonyos nyomdatechnikai nehézségeket is okoznak. Ekkor, az az ötlete támadt, hogy
legjobb volna a közönséges írás betűivel jelölni az elemeket, s számjegyekkel kifejezni
azok mennyiségi viszonyait a vegyületekben.
Az elemek vegyjeleit Berzelius az illető elem latin nevének kezdőbetűjével, esetleg
két betűvel képezte, azzal a céllal, hogy az azonos kezdőbetű jű elemeket is meg lehessen különböztetni egymástól. Például: C (Carboneum), Ca (Calcium), Cl (Chlorum).
Megjegyezzük, hogy Berzelius egyes vegyjelei eltérnek a ma használatos vegyjelektől. Például: króm Cr (Ch), iridium Ir (I), ródium Rh (R), palládium Pd (Pl), magnézium Mg (Ms). (A zárójelbe tett kifejezések Berzelius vegyjelei.)
A vegyületek képleteit Berzelius nem egyetlen jellel tünteti fel, hanem az alkotó
atomok minőségét és számát is belefoglalja a képletekbe. A rézszulfátot (CUSO4)
például, a következőképp jelöli: CuO - SO3 . A 3 hatványkitevő ebben az esetben azt
jelenti, hogy a kénatomhoz 3 oxigénatom kapcsolódik.
Manapság a mennyiséget kifejező számokat, Justus Liebig német kémikus javaslatára, az elem szimbóluma mellé alsó indexként írt kicsi számjegyekkel jelöljük.
Érdekes megemlíteni, hogy Berzelius eleinte csak a szervetlen vegyületekre alkalmazta képleteit, s kételyei voltak aziránt, vajon az új jelbeszéd alkalmazható lesz-e a
bonyolultabb összetételű, szerves vegyületekre is. Ezért, a szerves savak és bázisok
megjelölésére az összetételtől független betűszimbólumokat vezet be az illető vegyület latin neve nyomán. Például: ecetsav (acidum aceticum) A ; citromsav (acidum
citricum) C; morfin (morphinum) M; brucin (brucinum) Br.
A kémiai szimbolika minél nagyobb méretű leegyszerűsítése céljából a vegyületekben leggyakrabban előforduló elemeket pontokkal, vonásokkal jelzi. Például: oxigén: . ; kén: /.
.
..
/
A szénmonoxid képlete ily módon: C, a széndioxidé: C, a réz-szulfidé: Cu.
Ez a túlzottan leegyszerűsített jelölésmód azonban a gyakorlatban nem vált be, és
csakhamar feledésbe merült.
Várhelyi Csaba és Zsakó János (A szerzők: Az atomok és molekulák világa -Tudományos Könyvkiadó, Bukarest, 1963 - című könyve alapján)

Kísérlet, labor, műhely
A vízfolyás egyszerű modellje
A folyadékok, de különösen a víz áramlásának változatossága, örvénylése megragadja az ember figyelmét. Szinte mindenki szánt már egy-két percet arra, hogy egy
csapból kifolyó vízsugár viselkedését kövesse. Megfigyelhettük például, hogyan változik ennek vastagsága a magassággal. Egy egyszerű modell segíthet bennünket abban, hogy meghatározzuk a kapcsolatot a kiáramló víz sugara és a magasság között.

