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t udományt ör t énet

Kémiatörténeti évfordulók
2000. november – december

460 éve, 1540-ben született a németországi Halléban Andreas LIBAVIUS (LIBAU).
Alchymia c. könyve egyike az elso nyomtatásban megjelent kémiai munkáknak. Ebben
leírta számos vegyület eloállítását, a kémiai laboratóriumot, annak beosztását, felszerelé-
sét. Támadta Paracelsus misztikus elképzeléseit, de hitt az elemátalakításban. Felfedezte
az ón(IV)-kloridot (spiritus fumans Libavii), az ammónium-szulfátot, megfigyelte a rézve-
gyületek megkékülését ammónia hatására. 1616-ban halt meg.

340 éve, 1660. december 4-én született a franciaországi La Rochelleben Pierre
SEIGNETTE. Neki szokták tulajdonítani a Seignette-só (kálium-nátrium-tartarát)
felfedezését, habár azt apja fedezte fel, gyártotta és forgalmazta. O maga a kálium-
szulfátot tanulmányozta.

290 éve, 1710. december 29-én született Stockholmban Henrik Theophilus
SCHEFFER. O vizsgálta eloször a platinát, melyet  fehér aranynak, vagy pintói ezüstnek
nevezett, mert a spanyoloszági Pinto folyó aranytartalmú homokjában található ércbol
izolálta. Kémiai eloadásait Bergman publikálta és azt több nyelvre lefordították. 1759-
ben halt meg.

220 éve, 1780. december 15-én született a németországi Hofban Johann Wolfgang
DÖBEREINER. Felfedezte a platinaszivacs katalitikus hatását a hidrogén égésénél,
amit egyszeru érintkezéssel azonnal lángra lobbant (Döbereiner lámpa), valamint a
mangán-dioxid katalitikus hatását a kálium-klorát termikus bomlásánál. Eloállított han-
gyasavat és furfurolt, vizsgálta az etilalkohol oxidációját ecetsavvá. Megfigyelte, hogy a
stroncium atomsúlya a hozzá hasonló tulajdonságú kalcium és bárium atomsúlyának a
számtani középarányosa. Ennek alapján megfogalmazta a triád szabályt és a hasonló
elemeket triádokba sorolva (lítium–nátrium–kálium, foszfor–arzén–antimon, kén–sze-
lén–tellur, klór–bróm–jód) elokészítette a talajt a periódusos rendszer felfedezéséhez.
1849-ben halt meg.

200 éve, 1800. december 29-én született az amerikai egyesült államokbeli New
Havenben  Charles GOODYEAR. Tanulmányozta a kén hatását a kaucsukra. Felfedezte
és szabadalmaztatta a kaucsuk vulkanizálását. Nagyobb mennyiségu ként adva a kau -
csukhoz, eloállította az ebonitot is. 1860-ban halt meg.

1800. december 30-án született a franciaországi Vendome-ban Victor
DESSAIGNES. Felfedezte a malonsavat, tanulmányozta a borkosavat, a borostyánko-
savas erjedést. Elsoként valósította meg a hippursav szintézisét. 1885-ben halt meg.

1800-ban született Breznóbányán  WÁGNER Dániel. Pesti gyógyszertárának labo-
ratóriumából fejlesztette ki vegyészeti gyárát, ebbol lett a késobbi Hungária Vegyimu-
vek. Doktori disszertációja az elemi káliumra vonatkozott. Késobbi tudományos mun-
kássága gyógyszerészeti jellegu. Tökéletesített egy eljárást az arzénmérgezések kimutatá-
sára. 1890-ben halt meg.

170 éve, 1830. november 3-án született a hollandiai Almeloban Jakob Maarten VAN
BEMMELEN. A talajok és természetes vizek tanulmányozásával foglalkozott. Vizs-
gálta szervetlen anyagok (sósav, kénsav, salétromsav, sók) hatását a talajokra és más
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kolloid rendszerekre. Az oldatokból történo adszorbció elméletének megalapozójaként
tartják számon. 1911-ben halt meg.

140 éve, 1860. december 6-án született az oroszországi Nolinszkban Nyikoláj
Szemjonovics KURNAKOV.  Az oldatok és ötvözetek elméletével foglalkozott, valamint
metallográfiával, komplex vegyületekkel és analitikai kémiával. Lefektette az ötvözetek
termikus analízisének az alapjait és feltalálta a regisztráló pirométert. Vizsgálta az eutek-
tikumok természetét, a nemsztöchiometriai vegyületeket és a fémek szilárd oldatait.
Felfedezett számos berthollid, valamint daltonid vegyületet a nehéz fémek ötvözeteiben.
Berthollid vegyületnek nevezte azokat, melyek összetétele elég széles határok közt vál-
tozhat, szemben a daltonid vegyületekkel, melyek összetétele pontosan meghatározott.
Bevezette a fizikai–kémiai analízis módszereit az analitikai kémiába. 1941-ben halt meg.

110 éve, 1890. december 24-én született Prágában Jaroslav HEYROVSKÝ. Elektro-
kémiával foglalkozott, a redox potenciálok tanulmányozásával. A csepego higanyelekt-
ródot vizsgálva feltalálta az analízis polarográfiás és oszcillopolarográfiás módszerét.
Megszerkesztette az elso polarográfot, mellyel nagyon kis koncentrációjú ionok és
könnyen redukálható szerves csoportok meghatározása vált lehetové. A mangánvegyü-
letekben kimutatta az 1:106 arányban jelenlevo réniumot. 1959-ben kémiai Nobel-díjjal
tüntették ki. 1967-ben halt meg.

100 éve,  1900. november 1-én született Késmárkon BRUCKNER Gyozo. Peptid-
kémiai kutatásokkal foglalkozott. Elvégezte a természetes poliglutaminsavak analitikus
és szintetikus szerkezetvizsgálatát. Kidolgozta a reduktív lebontás módszerét. Megvaló-
sította a humán adrenokortikotróp hormon teljes szintézisét. 1980-ban halt meg.

1900. december 3-án született Bécsben Richard KUHN. A természetes anyagok
(karotenoidok, vitaminok) szerkezete és fiziológiai hatása közti összefüggéseket vizs-
gálta. Vagy 300 növényi pigmentet tanulmányozott és a kromatográfia módszerét al-
kalmazta a természetes anyagok elválasztására. Meghatározta a B2-vitamin szerkezetét és
megvalósította a szintézisét. Izolálta a K1-vitamint és szintetikus úton A- és B6-vitamint
állított elo. Fontos szerepe volt a biokémiai genetika kialakulásában. 1938-ban kémiai
Nobel-díjat kapott.

1900. december 10-én született Budapesten BASKAI (BRUMMER) Erno. 13 évvel
az elso fotonukleáris reakciók megvalósítása elott megjósolta azok lehetoségét és kiszá-
mította, hogy a nitrogénmag bontásához ?=10–11 cm hullámhoszú ?-sugarak szüksége-
sek. 1953-ban halt meg.

1900. december 22-én született az amerikai egyesült államokbeli Oak Parkban John
Clarke SLATER.  Az atomok, molekulák és kristályok kvantumelméletének a kidolgozá-
sában játszott fontos szerepet. Egyike a vegyértékkötés módszere kidolgozóinak a
kvantumkémiában. Determinánsokat alkalmazott a többelektronos hullámfüggvények
kifejezésére (Slater determinánsok). Egyszerusített kifejezéseket javasolt az
atomorbitálok számára (Slater orbitálok). 1976-ban halt meg.

90 éve, 1910. november 14-én született Varsóban Daniel Izrael ARNON.  Felfedezte
a molibdén és a vanadium fontosságát a zöld növények számára. Tanulmányozta a
fotoszintézis mechanizmusát. Kimutatta, hogy az izolált kloroplasztok CO2  felvételére
képesek és elsoízben valósított meg sejten kívüli fotoszintézist, keményítot nyerve CO2
és vízbol. Kimutatta, hogy létezik egy fotoszintetikus foszforilálás és hogy a fényenergia
az adenozin-trifoszforsav molekulában raktározódik el. Tagawaval közösen felfedezték
és kikristályosították a ferredoxint, egy vastartalmú fehérjét, mely elsoként redukálódik a
fotoszintézis során.

1910. december 13-án született az angliai Dudleyban Charles Alfred COULSON. A
kémiai kötés tanulmányozására szolgáló kvantumkémiai módszerek, foleg a
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molekulaorbitál-módszer kidolgozásában játszott fontos szerepet és leírta azokat a
kötéseket, melyek átmenetet képeznek az egyes és a kettos kötések között. 1974-ben
halt meg.

80 éve, 1920. december 6-án született az angliai Stainforthban George PORTER. A
nagyon gyors reakciók kinetikáját és mechanizmusát vizsgálta és e célra vizsgálati mód-
szereket dolgozott ki, amelyeket a hemoglobin és a klorofill reakcióinak vizsgálatára
használt fel. Eigennel és Norrish-sal közösen egy relaxációs módszert dolgoztak ki,
amivel a villám-fotolitikus reakciók mechanizmusát derítették fel. 1967-ben mindhár-
man kémiai Nobel-díjban részesültek.

Zsakó János

2000. – évfordulók a fizika világából
 II. rész

150 éve született Eugen GOLDSTEIN (Gleinvitz, 1850.9.5. – Berlin, 1930.12.25.):
német fizikus. Egyetemi tanulmányait Breslauban végezte 1870-ben. 1872-tol a berlini
egyetemen dolgozott, majd a potsdami csillagvizsgáló intézetben, késobb a Berlin-
Charlottenburgban a Birodalmi Fizikai–Technikai Intézetben és végül a berlini technikai
foiskola professzora lett. 1881-ben doktorált, 1908-ban pedig Hughes-éremmel tüntet-
ték ki.

Foglalkozott elektromos kisülésekkel ritkított gázokban, a katódsugárzással, mely-
nek az elnevezése is tole származik, valamint spektroszkópiával. 1886-ban felfedezte a
róla elnevezett csosugarakat.

150 éve született Karl Ferdinand BRAUN (Fulda, Németország, 1850.6.6. – New York,
1918.4.20.): német fizikus. Legismertebb felfedezése a róla elnevezett Braun-féle elekt-
rométer és az elektronikus oszcilloszkóp. 1898-tól a drót nélküli távíróval kezdett fog-
lalkozni. Ezen kutatásai eredményeképpen 1909-ben Marconival megosztott Nobel-
díjat kapott „a drót nélküli távíró felfedezésében való közremuködéséért”. Az elso
világháború New Yorkban érte, ahol a körülmények hiánya és betegsége miatt már nem
folytathatta kutató tevékenységét.

125 éve született Max ABRAHAM (Banzig, 1875.3.26. – München, 1922.11.16.): né-
met fizikus. 1897-ben doktorált Berlinben és ettol kezdve Planck asszisztenseként dol-
gozott. 1900-tól 10 évig Göttingenben dolgozott, majd a milánói egyetem elméleti fizika
professzora lett. 1919-ben a müncheni, késobb a stuttgarti, aztán az aacheni egyetemen
kapott katedrát.

Megalkotta a „merev elektron” elméletét, melynek alapja az elektrodinamika volt.
Számításai jó közelíto eredményt adtak az elektron teljes tömegére. Következtetett arra
is, hogy a tömeg a sebesség függvénye, de itteni számításait késobb a relativisztikus
kísérletek nem igazolták. Nevét viseli az Abraham-féle energiatenzor, amely az izotrop
szigetelok elektrodinamikai jellemzoje. Eredményesen foglalkozott a gravitáció elméle-
tével is.

100 éve született BAY Zoltán Lajos (Gyulavári, 1900.7.24. – Washington, 1992.10.4) :
magyar fizikus. 11 éves korában apja halála után Debrecenbe költözött családjával, ahol
a helyi Református Kollégiumban érettségizett. Egyetemi tanulmányait az Eötvös Kol-
légiumban végezte, valamint a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem matemati-
ka–fizika karán, ahol 1926-ban doktorált. 1926 és 1930 között berlini ösztöndíjasként az
aktív nitrogén titkának megfejtésével hívta fel magára a tudományos világ figyelmét.
1930 és 1936 között a szegedi egyetem elméleti fizika professzora. Ebben az idoben


