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 Harmadik generáció (1983–1992): 

Név Megjelenés Gyártó Típus 

RDI Halcyon 1985 RDI Video Systems konzol 
PV-1000 1983 Casio konzol 
Commodore 64GS 1990 Commodore konzol 
Amstrad GX4000 1990 Amstrad konzol 
Atari 7800 1984 Atari konzol 
Atari XEGS 1987 Atari konzol 
Sega SG-1000 1983 Sega konzol 
Sega Master System/Sega 
Mark III 

1985 Sega konzol 

Nintendo Entertainment 
System/Famicom 

1983 Nintendo konzol 

Zemmix 1985 Daewoo Electronics konzol 
Action Max 1987 Worlds of Wonder konzol 

 

 

Kémiatörténeti évfordulók 

III. rész 
245 éve született: 

Meissner  Paul Traugott 1778. március 23-án Medgyesen. Mivel apja, (városi se-
bész) korán meghalt, a fiú nevelését mostohaapja, J. Wagner,evangélikus lelkész fel-
ügyelte. Meissner középiskolai tanulmányainak bevégzése után Segesváron lett gyógy-
szerész-segéd; négy év múlva Bécsbe ment, ahol az 1797–98-as iskolai évben J. F. von 
Jaquin kémiai és botanikai előadásait hallgatta, azután több évig egyetemi tanulmányo-
kat folytatott. Miután két évig provisor volt a cs. kir. sóhivatal gyógyszertárá-
ban Ausseeban, visszatért hazájába, miközben Pesten megszerezte a gyógyszerész okle-
velet. Erdélybe megérkezve megnősült, és Brassóban átvette apósa gyógyszertárát. 
1811-ben eladta a megörökölt gyógyszertárat és családjával Bécsben telepedett le. 1815-
ben ugyanott az újonnan alapított polytechnikai intézetben adjunktus, majd a kémia ta-
nára lett. Munkásságát az elméleti kémia és a fűtéstechnika területén fejtette ki. Jelentő-
sek a találmányai: a róla elnevezett meleg levegővel működő központi fűtés, illetve az 
úgynevezett „bécsi sparhert”. 

Gay-Lussac Joseph L. 1778. december 6-án Saint-Leonard de Noblad-ban. Kez-
detben szülővárosában tanult, majd 1794-ben Párizsban folytatta tanulmányait. 1802-től 
az École Polytechnique demonstrátora, majd 1809-től kémiaprofesszora lett. 1808–
1832 között a Sorbonne fizikaprofesszora. 1802-ben fogalmazta meg a gázok állapotvál-
tozásaira vonatkozó két törvényét (1. Az állandó nyomású gáz térfogata egyenesen ará-
nyos a gáz (abszolút) hőmérsékletével, 2. Az állandó térfogatú gáz nyomása egyenesen 
arányos a gáz abszolút-hőmérsékletével, azaz hányadosuk állandó). 1804-ben J.B.Biot 
francia fizikussal együtt végzett kutatásai során hidrogénnel töltött léggömb segítségével 
7376 m magasra emelkedtek, s repulés közben vizsgálták a légkör hőmérsékletét, össze-
tételét és a földi mágneses tér változását. Megállapították, hogy a levegő hőmérséklete 
174 méterenként 1 °C-kal csökken, összetétele viszont független a magasságtól (nyomá-
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sától) ugyanakkor a mágneses tér sem változik ekkora magasságig. 1808-ban felfedezte a 
bórt (5B). 1821-ben a Svéd Királyi Akadémia külső tagjává választották. 1850. május 9-
én Párizsban halt meg. 

175 éve született:  
Beilstein, Fridrich Konrad 1838. február 17-én Szentpéterváron. Heidelbergben 

(Bunsen tanítványaként), Göttingában Wöhlerrel tanult, majd Párisban, Wroclávbn és 
Göttingában dolgozott, miután elnyerte Mendelejev katedráját a szentpétervári egyete-

men. Szerves és analitikai kémiával foglalkozott. 196. február 18-án halt meg. Jelentős 
a Belsteins Handbuch der organischen Chemie kézikönyvnek a megjelentetése, amely 

eredetileg két kötetben jelent meg 188-1883-ban, 2200 oldalon. 15000 szerves anyag 
ismertetését tartalmazta. 1906-ig megjelent a harmadik teljes kiadása, amely már 11000 
oldalt tartalmazott. Még életében megbízta a Német Kémiai Társaságot a szerves vegyü-
letek további leírására, kézikönyvének folytatására. 1979-ig ezt meg is tették. Pótkötetek 
kiadásában folytatták is a nagyjelentőségű munkát, nyilvántartva az összes addig ismert 
szerves anyagot.  

160 éve született: 
Witt, Otto N. 1853. március 31-én Szentpéterváron. A Zürichi Műegyetemen ta-

nult, Angliában és Németországban ipari vegyészként dolgozott, majd 1891-től egyete-
mi tanárként a Charlottenburgi Egyetemen. Szerveskémikusként a színezékekkel foglal-

kozott. Eljárást dolgozott ki a nehezen átalakítható aminok diazotálására, és az -
naftilamin szulfonálására. Sok új színezéket állított elő. Kidolgozta a színezékek 
kromofor elméletét (bevezette a kromofor és auxokrom kifejezéseket). 1915. március 
23-án halt meg. 
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Milyen a jó pedagógus? 

III. rész 
 

Jelen évfolyam számaiban a pedagógusok nevelőmunkáját szeretnénk segíteni 
Sharon R. Berry: 100 Ideas that work! Discipline in the classroom (Forrás: Iucu, R. 

Managementul clasei de elevi. Editura Polirom, Iaṣi. 2006 – a szerző szíves engedélyével) 
című munkájában közölt javaslatok bemutatásával és – a zárójelekben – az alulírott ér-
telmezéseivel. 

 
32. A gyermekeknek tanítóra, nevelőre van szükségük, nem pedig játszótársra. 
(Ha a pedagógus tanulóinak a javaslatára bármikor hajlandó játszani velük, akkor is, 

amikor ez nem tartozik a tervezett tevékenységhez, vagy azt az adott anyag tárgyalásához 
nem tartja éppen alkalmasabbnak, akkor a hitelessége, szigora, komolysága meginoghat. Ez 
egyáltalán nem jelenti azt, hogy a játék módszerét ne alkalmazza, vagy akár ő maga ne ve-


