
Brassai Sámuel ( 1 8 0 0 - 1 8 9 7 ) 
Brassai Sámuel, az „utolsó erdélyi polihisztor", autodidakta, a kolozsvári Unitárius 

Kollégium tanára és igazgatója, az Erdélyi Múzeum Egyesület - egy tudományegyetem 
hiányát pótló „erdélyi tudományos akadémia" - első múzeumőre, majd a megalapított 
Ferencz József Tudományegyetem nyilvános rendes tanára, az első magyar nyelvűi 
népújság munkatársa, az első, több nyelven írt összehasonlító irodalomtörténeti lap 
szerkesztője, a XIX. század tudományosságának kimagasló személyisége, e század teljes 
megélője. 

Torockószentgyörgyön született 1800-ban. Apja biblofil, művelt iskolamester, majd 
unitárius pap, aki hozzáértéssel tanítja és neveli fiát a könyvek és a tudomány szeretetére. 
Brassai otthonról hozta magával a zene és a nyelvek iránti érdeklődését is. Magánúton 
vizsgázott le az elemi iskola tananyagából, és csak 13 éves korában került iskolába, a 
kolozsvári Unitárius Kollégiumba. Az iskola a dolgok iránt nyílt érdeklődést tanúsító, érett 
gondolkodású diák igényeit kezdetben alig tudta kielégíteni. Itt, a legfelső classisban, a 
filozófiai kurzuson került kapcsolatba a külföldi egyetemeket járt Ótordai Székely 
Miklóssal, aki a matézis, a fizika és kémia tanára volt, és aki minden bizonnyal nagy hatást 
gyakorolt rá az új tudományos eszmék megismertetésével. A már akkor megnyilvánuló 
erős egyénisége, amellyel elutasítja a merev korlátokat, szinte megakadályozza az 
abszolutórium megszerzésében, végül csak a kiterjedt tudására való tekintettel adják meg 
neki azt. Szabadságvágyának kielégítésére kollégiumi állást és külföldi tanulmányokat 
utasít el. Majdnem egy évtizedig járja Európát, tökéletesíti nyelvtudását. Házitanítóskodás-
ból tartja fenn magát, és főúri családok könyvtáraiban búvárkodik. Budapesten magával 
ragadja az ott erőteljesen kibontakozó műszaki és tudományos fejlődés szelleme, 
szemtanúja az első gőzmalom, a dunai gőzhajózás, (Budapest-Bécs) beindításának, jelen 
van az első vasútvonal (Budapest-Vác) építésénél. 

Természettudományos munkássága a nagy tudású Méhes Sámuel által kiadott Vasár-
napi Újság hasábjain mutatja az első határozott jeleit. Világi nézetei ellenére felajánlják 
neki az Unitárius Kollégium tanári katedráját, amit végül 1837-ben a Nemzeti Tudós 
Társaság matematikai és természettudományi osztályának levelező tagjává történő 
választásának évében el is vállal. Rá egy évre, 1838-ban az iskola igazgatójává választják. 
Befolyásával eléri a természettudományos ismereteknek a latin helyett magyar nyelven 
történő oktatását, az osztálytanítós rendszer helyett - úttörő módon - a szakrendszer 
bevezetését az oktatásban, ahol egy-egy tanár legfeljebb rokon szakon taníthatott. 
Tankönyveket ír, (Kék Könyvtár sorozata), tantervet állít össze, lefordítja Euklidész 
könyveit, amiért később akadémiai díjjal tüntetik ki. A tanításban a szemléltetés és az 
aktív tanítási módszereket alkalmazta, vallotta, hogy a tudományok tanulásában nem az 
ismeretszerzés, hanem a gondolkodóképesség fejlesztése a fontos. Vallotta még, hogy 
tanítani keveset, lassan, jól kell. Szertárbővítő tevékenysége a legkiemelkedőbb ebben a 
korszakában, aminek jelentősége elődjének, Körmöczi Jánosnak a szertáralapító 
munkásságával mérhető össze csupán. A matematikai és fizikai tantermet saját költségén 
teszi funkcionálissá, kísérleti eszközöket készít és szerez be külföldről. 

Rendkívüli tudományértéket képvisel a Párizsból megrendelt optikai készlet. Készülék 
a fényelhajlásra és fénytalálkozásra (1844), amely - egyebek mellett - a mai napig 
fennmaradt az iskola muzeális eszközgyűjteményében. 

Az 1848-49-es szabadságharcban játszott szerepe miatt (nemzetőr), annak leverése 
után bujdosni kényszerül, majd csaknem egy évtizeden át Budapesten tanít. Ez idő alatt 
a szebeni Siebenbürger Verein für Naturwissenshaften rendes tagjává választja, 
munkatársa lesz a Magyar Posta és a Nagy Képes Naptár című lapoknak, különböző 
budapesti lapokban közöl tudományos témájú írásokat, akadémiai székfoglaló beszédet 
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tart. 1859-ben az Unitárius Kollégium hívására ismét tanítani kezd, de csak nyelveket. 
Számos nyelvújítási javaslata van, helyesnek véli a tudományos fogalmak többféle 
megnevezéssel történő meghatározását. A megalakuló Erdélyi Múzeum Egyesület első 
múzeumőrévé választják. Megindítja a Múzeum Egyesület évkönyveit, folytatja szertár-
gyarapító munkáját, több külföldi természettudományos intézet tagjává választja. Miután 
Kolozsváron megalakul a Tudományegyetem, meghívást kap annak a matematika 
tanszékére, ahol mintegy tizenegy évén át hallgatóit a tanárképzőben is vezeti. 1874-ben 
az egyetem tiszteletbeli doktorává avatják. Egyháza munkájának elismerése jeléül örökös 
tiszteletbeli gondnokává választja, míg botanikusi munkájának elismeréseképpen egyik 
tanítványa egy ausztráliai növényt nevez el róla (Brassaia actinofilla). Az egyetemen 
betöltött prorektori tisztsége időtartamának lejárta után, 1881-ben Fundatio Brassaiana 
címen alapítványt tesz a matematika és természettudományi kar szegény sorsú diákjai 
számára, azok értekezéseinek kinyomtatására. 1882-ben megy nyugdíjba, de tudományos 
érdeklődése továbbra is fennmarad. Születési évét emlékezete alapján, hibásan 1797-re 
datálva a 100. születésnapját országszerte megünneplik, de ekkor már betegeskedik, és 
1897. május 24-én meghal. 

Személyét mai napig legendák övezik, szórakozottsága és bogarassága számos anek-
dota alapját képezi. A zene, a házimuzsikálás végigkísérte életét, amelyet Kőváry László 
sommásan így jellemez: „tíz nyelvet tudott, tíz tudományágat művelt, tíz évtizedet élt". Az 
utókor hálásan ápolja emlékét, a kolozsvári Házsongárdi temetőben a város híres építésze, 
Pákei Lajos tervezte impozáns síremlékén mindig van virág. 

Kovács Zoltán 

Kémikus évfordulók 
1997. november - december 

460 éve, 1537. december 9-én született a poroszországi Perlebergben JOACHIM 
TANCKE német anatómus és sebész, aki számos alkimista írást közölt, előszót írt az 
"Antimon diadalkocsija" című, Basilius Valentinusnak tulajdonított könyvhöz, mely szerint 
a világ három alapelvből: sóból, higanyból és kénből épül fel, és ezek megfelelő arányú 
elegyítésével arany állítható elő. Egyesek szerint nincs kizárva, hogy a titokzatos Basilius 
Valentinus maga Tancke lett volna. 1609-ben halt meg. 

190 éve, 1807. november 14-én született a franciaországi La Folieban AUGUSTIN 
LAURENT. Dumas-val közösen fedezték fel az antracént, kőszénkátrányban. Előállította 
az antrakinont, a ftálsavat, valamint számos benzol és naftalin származékot. Szacharimétert 
készített, mellyel cukoroldatok koncentrációját mérte a forgatóképesség segítségével. 
Gerhardt-tal közösen dolgozták ki a típuselméletet mely lehetővé tette a szerves 
vegyületek osztályozását. 1853-ban halt meg. 

180 éve, 1817. november 26-án született a Strassburg melletti Wolfsheimban CHARLES 
ADOLPHE WURTZ. Az atomelmélet híve volt, amiről könyvet is írt. Legfontosabbak 
szerves kémiai eredményei. Felfedezte a magasabb szénhidrogének előállítását alkilha-
logenidekből fémnátrium segítségével (Wurtz szintézis). Etilénoxidot állított elő. Bebi-
zonyította, hogy a glicerin egy triol. Tanulmányozta az aminok előállítását és 
tulajdonságait. Felfedezte az aldolkondenzációt. 1884 ben halt meg. 

160 éve, 1837. november 23-án született a hollandiai Leydában JOHANNES DIDERIK 
VAN DER WAALS. Molekuláris fizikával és termodinamikával foglalkozott. A gázok 
viselkedését vizsgálva, felfedezte a molekulák közt ható vonzóerőket, melyeket ma VAN 
DER WAALS erőknek nevezünk. Felállította a reális gázok állapotegyenletét, tanulmá-
nyozta az elektrolitos disszociációt, a felületi feszültséget, az elegyek elméletét. 1910-ben 
fizikai Nobel díjjal tüntették ki. 1923-ban halt meg. 

1837. november 26-án született Londonban JOHN ALEXANDER REINA NEWLANDS. 
Elsőként javasolta az elemeknek az atomtömegek sorrendjébe való helyezését és meg-
figyelte a tulajdonságok ismétlődését minden nyolcadik elemnél (Newlands oktávjai). Így 
a periódusos rendszer felfedezésének előfutára volt. 1898-ban halt meg. 
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