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190 éve, 1811. március 31-én született a németországi Göttingenben Robert Wilhelm
BUNSEN. Tanulmányozta az arzén-organikus vegyületeket, főleg a kako-dilszárma-
zékokat, s a kakodil gyököt, (CH3)2As, mely az első tanulmányozott szerves gyök volt.
Olvadékelektrolízissel több fémet állított elő, magnéziumot, mangánt, alumíniumot, kró-
mot, lítiumot, kalciumot és stronciumot. Számos térfogatos analitikai módszert dolgozott
ki, köztük a jodometriát. Foglalkozott gázanalízissel. Kirchhoffal közösen kidolgozták a
spektrálanalízis módszerét, melynek segítségével két új elemet fedeztek fel, a céziumot és a
rubidiumot. Számos laboratóriumi készüléket talált fel, melyek ma is az ő nevét viselik,
ilyen a Bunsen égő, a Bunsen féle fotométer. Feltalált még egy jégkalorimétert, egy vízsu-
garas légszivattyút, egy aktinométert, egy cink-szén galvánelemet stb. Roscoe-val közösen
fotokémiai vizsgálatokat folytattak és megfogalmazták a fény kémiai hatására vonatkozó
Busen-Roscoe törvényt. 1899-ben halt meg.

180 éve, 1821. március 8-én született az írországi Dublinban James Sheridan
MUSPRATT. Hofmannal közösen az aromás nitrovegyületek (nitrobenzol, nitrotoluol,
di-nitrobenzol) redukálását tanulmányozták a Zinyin féle módszerrel. Vizsgálta a szul-
fitokat. Kémiai szótárt szerkesztett, valamint egy elméleti, gyakorlati és analitikai kézi-
könyvet, melynek negyedik kiadása már 7 kötetben jelent meg. 1871-ben halt meg.

1821. március 15-én született Putschirnban, a mai Csehországban Josef J. LOSCHMIDT.
1861-ben közölt kémiai tanulmányában elsőként adott meg 368 szerkezeti képletet, köztük
telített gyűrűs, aromás és heterociklikus vegyületekét, melyekben kettős kötéseket is feltétele-
zett. Számos más kérdésben is megelőzte korát, feltételezte, hogy a kén változó, a szén, az
oxigén és a hidrogén viszont állandó vegyértékű, hogy az ózon képlete O3, hogy a cukorban
éter típusú kötés van. Írt egy könyvet a gázmolekulák méreteiről és kiszámította az 1 cm3

gázban levő molekulák számát (Loschmidt féle szám). 1895-ben halt meg.
170 éve, 1831. március 31-én született a skóciai Kirkintillockban Archibald Scott

COUPER. Kekulével egyidőben állította fel a vegyértékre vonatkozó hipotézist és felál-
lított egy molekulaszerkezeti elméletet a szénatomok kapcsolódására vonatkozólag,
mely nagyon hasonlított a Kekulééhez, csak valamivel később közölte. Elsőként vezette
be a modern szerkezeti képleteket, az atomok közötti kötéseket vonalkával jelölve.
Elsőként szintetizált brómbenzolt és para-dibrómbenzolt. 1892-ben halt meg.

140 éve, 1861. április 20-án született Nagyajtán NYIREDI Géza. A kolozsvári egyetemen
pár évig Fabinyi Rudolf tanársegéde volt, akivel a szerves anyagok molekulatömegét hatá-
rozta meg fagyáspont csökkenésből. Majd a kolozsvári unitárius kollégium tanára lett.

130 éve, 1871. március 29-én született az oroszországi Kuszemin Zenkovszkoban
Alekszej Jevgenyevics CSICSIBABIN. A szerves kémia területén dolgozott, főleg a nitrogéntar-
talmú heterociklikus vegyületeket tanulmányozta. Kidolgozott egy eljárást ezek szintézisére
aldehideknek és ketonoknak ammóniával való kondenzációja révén. Felfedezte a róla elne-
vezett Csicsibabin reakciókat, melyekkel α- és γ-amino-piridinek állíthatók elő. Módszert dol-
gozott ki az indolnak anilingőzökből és acetilénből történő előállítására. Vizsgálta az amino-
és oxi-piridinek tautomériáját, az alkaloidákat és számos azoszínezéket állított elő. A szerves
kémia alapjai című könyve számos kiadást ért meg. 1945-ben halt meg.
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120 éve, 1881. március 23-án született a németországi Wormsban Hermann
STAUDINGER. A makromolekuláris kémia megalapítójának szokták tekinteni és a mak-
romolekula fogalmát is ő vezette be. Részletesen tanulmányozta a természetben előfor-
duló makromolekuláris vegyületeket, a cellulózt, a keményítőt, a fehérjéket, a kaucsukot.
Felderítette a szerkezetüket, vizsgálta a fizikai tulajdonságaikat és a szintézisük lehetősége-
it. A molekulatömegek meghatározására javasolta a viszkozimetriás módszert. Előállította
a hidrokaucsukot a kaucsuk hidrogénezésével. Kutatásai tették lehetővé a műanyag- és
műszálipar létrejöttét. Felfedezte és tanulmányozta a ketének előállítását és azok kémiai
tulajdonságait. 1953-ban kémiai Nobel-díjjal tüntették ki. 1965-ben halt meg.

110 éve, 1891. március 12-én született Budapesten POLÁNYI Mihály. A reakció-
kinetika területén dolgozott. Az abszolút reakciósebességek elméletének megalapozója
volt, melyet aztán H. Eyring fejlesztett tovább. Foglalkozott a kristályok szerkezetvizs-
gálatával és tökéletesítette a forgókristálymódszert. Tanulmányozta az adszorbciót és a
polimerizációt is. 1976-ban halt meg.

100 éve, 1901. március 24-én született a németországi Pasingban Karl FISCHER.
Főleg petrolkémiai kutatásokkal foglalkozott, a kőolaj deparafinezésével, a telítetlen
vegyületek leválasztásával, az aromás szénhidrogének meghatározásával kőolajban, a
krakkolásnál használt katalizátorokkal. A víznek folyadékokban és szilárd anyagokban
való meghatározására kidolgozott analitikai módszerét (a Karl Fischer reagens segítsé-
gével) széles körben alkalmazzák. 1958-ban halt meg.

1901. április 20-án született Rétságon SZEBELLÉDY László. Jelentősek a kata-
litikus mikroanalitikai eljárások terén végzett kutatásai. Számos katalitikus reakciót java-
solt a kvalitatív mikroanalitika számára és új módszert dolgozott ki a mennyiségi meg-
határozásokra. Az ő nevéhez fűződik a coulometriás titrimetriás analízis kifejlesztése.
1944-ben halt meg.

90 éve, 1911. április 6-án született Münchenben Felix Konrad LYNEN. A ciszteinnek,
terpéneknek, kaucsuknak és zsírsavaknak az élő szervezetben történő szintézisét tanulmá-
nyozta. Felderítette az izopentil-pirofoszfát szerepét a terpének és a kaucsuk bioszinté-
zisében valamint az acetátokét a zsírsavak keletkezésében. Kimutatta az A koenzim részvé-
telét a lipidek lebontásában és szintézisében (Lynen spirális). Felfedezte a H vitamin bioké-
miai szerepét a karboxilezési reakciókban. 1964-ben K.E.Blochhal közösen fiziológiai és
orvostudományi Nobel-díjat kapott. 1979-ben halt meg.

1911. április 8-án született az USA-beli Saint-Paulban Melvin CALVIN. A molekula-
fizika és �kémia eredményeit alkalmazta az alapvető biológiai folyamatok vizsgálatánál.
Főleg a fotoszintézis mechanizmusával foglalkozott és nagyban hozzájárult annak felde-
rítéséhez. Hogy e folyamatban a közbeeső termékeket meg tudja határozni, 14-es szén-
izotóppal jelezett szén-monoxidot használt. Tanulmányozta az élet eredetét és a kémiai
szelekció elméletét hirdette, valamint azt, hogy a porfirineknek elsőrendű szerepük volt
az élet megjelenésében. 1961-ben kémiai Nobel-díjjal tüntették ki.

70 éve, 1931. április 2-án született Temesváron Alexandru T. BALABAN. A szerves
kémiában a heterociklikus vegyületek szintézisét és tulajdonságait tanulmányozta (a
piriliumsók Balaban-Neniţescu-Praill féle szintézise). Romániában elsőként használt
radioaktív izotópokat szerves reakciók mechanizmusának felderítésére. Új szabad-
gyököket fedezett fel. Széles körben vizsgálta a gráfelmélet kémiai alkalmazását.

1931. április 18-án született a dániai Aalborgban Christian Klixbull JØRGENSEN. A
kvantumkémia segítségével vizsgálta a komplex vegyületek színét és abszorbciós spekt-
rumát. A csoportelméletet alkalmazta a kromofór csoportok energiaszintjeinek tárgyalá-
sánál. Meghatározta a központi atomok nefelauxetikus sorozatát és az optikai elektro-
negativitásokat. Zsakó János


