
1868-ban Ficket a fiziológia professzorává nevezték ki a Würz-
burgi Egyetemen. Itt 1870-ben kidolgozta a szív teljesítményét
mérő perctérfogat módszerét (Fick: „Ueber die Messung des
Blutquantums in den Herzventrikela”. Verhandlungen der Physi-
kalisch-medizinische Gesellschaft zu Würzburg, 1870 (4. ábra).

A cikk előtti, az ülés napirendjét ismertető részben Röntgen
nevét is feltűnni látjuk, aki 1869 és 1872, valamint 1889 és 1900 kö-
zött a Würzburgi Egyetemen dolgozott. (1900-ben távozott Mün-
chenbe, és bár a sugárzást még Würzburgban fedezte fel, már mün-
cheniként vette át az első fizikai Nobel-díjat egy év múlva.) 

Fick további fiziológiai eredményeinek ismertetésétől eltekin-
tünk. Annyit még megjegyzünk, hogy nem különleges, ha valaki
orvosi végzettséggel a kémia vagy a fizikai területén ért el alap-
vető eredményeket. Tudósok hosszú sorát idézhetnénk, a Ficknél
kevéssel idősebb Hermann Ludwig Helmholtztól a 20. században
alkotó Polányi Mihályig. Ellentétben Fickkel a többségük feladta
az orvosi praxist a kémia vagy a fizika kedvéért. ���
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KITEKINTÉS

4. ábra. Fick a perctérfogat méréséről

3. ábra. Fick
cikke angolul.
Itt a beosztása:
anatómia-
demonstrátor 

Az MTA székházában december 1-én 21. alkalommal adták át a
Rátz Tanár Úr Életműdíjat azoknak az általános és középiskolá-
ban tanító pedagógusoknak, akik a matematika-, fizika-, kémia-
és biológiaoktatás területén kimagasló teljesítményt nyújtanak a
tantárgyak népszerűsítésében és a tehetséggondozásban.

A díjazottak és az őket köszöntő meghívottak számára is öröm-
teli volt, hogy idén újra ünnepélyes körülmények között, a jár-
ványügyi rendelkezések szigorú betartása mellett rendezték meg
az eseményt.

„A mi feladatunk, hogy megmutassuk és elismerjük azokat a
természettudományos tárgyakat oktató pedagógusokat, akik hi-
vatástudatukkal generációk jövőjére vannak pozitív hatással. Sze-
retnénk egyúttal példát mutatni a gazdasági szereplőknek is, hogy

Rátz Tanár Úr Életműdíj, 2021
lehetőségeikhez mérten támogassák az oktatást, hiszen az igazi
befektetés a magyar gazdaság számára a tudásban rejlik, a tudás
átadásának kulcsa pedig a pedagógusainkban” – mondta Kroó
Norbert professzor, akadémikus, az Alapítvány a Magyar Termé-
szettudományos Oktatásért kuratóriumának elnöke.

2001-ben a következő két kémiatanárnak ítélte oda a díjat a
kuratórium:

Fodor Erika, ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium,
Sarka Lajos, Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló

Általános Iskola és Gimnázium.
A díjazottaknak gratulálunk és munkájukhoz további sikereket

kívánunk!
KT

A díjazottak Fodor Erika Sarka Lajos


