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Kémiatörténeti évfordulók 
2003. február – március 

 

320 éve, 1683. február 28-án Le Rochellen (Franciaországban) született René Antoine 
F. RÉAMUR. Fizika, kémia, fémkohászat, állattan terén járult hozzá kora tudományának 
fejlesztéséhez. Az öntöttvas és acél összetételét, szerkezetét és tulajdonságait vizsgálta, leírta 
a cementálási eljárást, a porcelánt is tanulmányozta, s eloállított egy, nem átlátszó üveg-
féleséget, amit Reamur-porcelánnak neveztek el. Tanulmányozta az olvadással és szilárdu-
lással járó térfogatváltozásokat megállapítva, hogy a víz, a bizmut és a vas megszilárdulás-
kor (fagyáskor) kitágul. Készített egy alkoholos homérot, s egy olyan homérsékleti skálát, 
amelynek a 0 pontja a víz fagyáspontja, míg a 80o-ának a víz forráspontja felel meg. Ezt a 
skálát a gyakorlatban még napjainkban is sok helyen használják. 1757-ben halt meg.  

275 éve, 1728. február 26-án Franciaországban született Antoine BAUMÉ. Gyógyszeré-
szetet tanított. Sok kémia-technológiai eljárást dolgozott ki, pl.: salétromsó tisztítására, 
ammóniumsók gyártására, selyem fehérítésére, porcelán minoségének javítására. Tanulm á-
nyozta a kristályosítás, fagyás és erjesztés folyamatait. Párizsban vegyi- és gyógyszergyárat 
alapított. Neve ma is ismert egy általa szerkesztett suruségmérorol és suruségi skáláról, amely 
kapcsolatot teremt az oldat surusége és töménysége között. A Baume-fokokban méro areo-
métert ma is használjuk az autóakkumulátorok elektrolitja kénsavtartalmának meghatározá-
sára. Baume a francia forradalom után anyagilag tönkrement, 1804-ben halt meg.  

270 éve, 1733. március 24-én született Angliában Joseph PRISTLEY. Teológiát ta-
nult, 9 idegen nyelvet beszélt, lelkészként sokat kísérletezett. Felfedezte az oxigént, 
eloállított sósavat, kénoxidot, szén-monoxidot. Feltalálva a  higanyzáras gázfelfogót, 
vizsgálta a gázok oldékonyságát. Erjesztéssel szén-dioxidot állított elo, s feltalálta a 
szódavíz gyártást. Vizsgálta a durranó gázelegyet, nitrogénoxidokat (NO, NO2,  N2O5) 
állított elo réznek salétromsavval való reakciójával, N2O-ot vas és salétromsav reakció-
jával. Alkohol gozöket bontott felhevített agyagcsoben. Ez a kísérlete tekintheto az elso 
heterogén katalízisnek. Növények fotoszintézisekor észlelte az oxigén képzodését. A 
francia forradalomban való részvétele után Amerikába emigrált.  Ot tekintik Amerika 
elso neves vegyészének. 1804-ben halt meg.  

260 éve, 1743. február 28-án Franciaországban született René-Just HAÜY. Párizsban 
tanult, majd tanított. A geometriai kristálytan megalapítójának tekintik. Elméletet dol-
gozott ki a kristályok belso szerkezetére. Felfedezte a kristályoknál az anizotrópia jelen-
ségét, tanulmányozta a piroelektromosságot. Jelentos az ötkötetes Ásványtan  (1801) és a 
háromkötetes Kristálytan  címu (1822) muve. 1822-ben halt meg.  

250 éve, 1753. március 26-án született az Amerikai Egyesült Államokban Benjamin 
THOMPSON. A Harvardon tanult, a függetlenségi háború után Angliába ment, majd 
Baváriába, ahol hadsereget szervezett. Katonai érdemeiért Rumford grófja címet kapott. 
Késobb megint Angliában telepedett le. Tanulmányozta a víz rendellenes viselkedését 4 és 
0oC között. Meghatározta a ho mechanikai egyenértékét. 1814-ben halt meg.  

225 éve, 1778. február 18-án Tübingenben (Németországban) született Ferdinand 
Fr. von  REUSS. A Moszkvai egyetem tanára volt. Felfedezte az elektroozmózist és 
elektroforézist. 1852-ben meghalt.  
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215 éve, 1788. február 12-én született Stuttgartban Karl L. F. REICHENBACH. Né-
metországban vasgyárat alapított. Rungevel együtt színezékek izolálásával foglalkozott 
(alizarin, purpurin ), Csehországban vegyi üzemet alapított. Koolaj desztillációkor paraf-
fint állított elo, vizsgálta ennek (amirol azt hitte, hogy egységes anyag) a tulajdonságait. 
A gyenge kémiai affinitásáért adta a paraffin elnevezést. 1869-ben halt meg.  

1788. március 8-án Franciaországban született Antoine César BECQUEREL. Párizs-
ban tanult, majd tanított. Ásványtani, meteorológiai, biológiai és kémiai kutatásokkal 
foglalkozott. Az elektrokémia megalapozói között tartják számon. Eloször állított elo 
fémeket ásványokból elektrolízissel, pl. krómot. Fémtárgyakat krómozott. Hangoztatta, 
hogy a galvánelemek muködéséhez kémiai folyamatra van szükség, s nem csak a fémek 
érintkezésére, ahogyan azt Volta vallotta. Tanulmányozta a fémek elektromos vezeto-
képességét. Elektrokémia és fizika kézikönyvet írt. 1878-ban halt meg.  

1788. március 22-én Párizsban született Pierre Joseph PELLETIER. Az alkaloidokkal 
foglalkozott, melyek közül sok újat fedezett fel, így a kinint is kivonta a kínafa kérgébol, 
s gyógyászati célra alkalmas formában állította elo. A növények zöld színanyagát o ne-
vezte el klorofillnek. Tiszteletére nevérol egy alkaloidot pelletierinnek neveztek el. 1842-
ben halt meg.  

185 éve, 1818. március 11-én az Antillák szigetén született Henri É. SAINTE–CLAIRE 
DEVILLE. Párizsban tanult, majd tanított. A kémia területén sok mindennel foglalkozott: 
szervetlen-, szerves-, analitikai-, termokémiával, technológiával. Többek között salétromsav 
víztelenítésével, majd ezüst-nitrát klórral való reakciójával állított elo nitrogén-pentoxidot. 
Magas homérsékleten különbözo ötvözeteket, muásványokat állított elo. Kidolgozta az elso 
ipari eljárást alumínium gyártásra (AlCl3-ból Na-mal való redukcióval szóda és kriolit jelen-
létében). Platina–irídium ötvözetet állított elo, am elybol a nemzetközi méter és kilogramm 
etalont készítették. A magnézium ipari eloállítására eljárást dolgozott ki. O vezette be elo-
ször a termikus disszociáció fogalmát, vizsgálva a víz, szén-oxidok, kén-oxid, hidrogén-
klorid disszociációját ho hatására. 1881-ben véget vetett életének.  

165 éve, 1838. február 17-én Szentpéterváron született Friedrich K. BEILSTEIN. 
Heidelbergben Bunsen, Göttingában Wöhler tanítványa volt. Tanulmányai befejeztekor 
szülovárosa egyetemén, Mendgyelejev utódaként tanított. Szerves és analitikai kémiával 
foglalkozott. Jelentos a Beilsteins Handbuch der organischen Chemie címu muve, amelyben az 
addig ismert minden szerves anyag eloállítását és tulajdonságait leírta. Azóta is periodi-
kusan, felújítva kiadják. 1906-ban halt meg.  

1838. március 12-én Londonban született William H. PERKIN. Szerves kémikusként 
az anilin-származékok szintézisét kidolgozva a szintetikus színezékipar megalapítójának 
tekinteto. A róla elnevezett szintézissel telítetlen aromás savakat állított elo. Eloször szin-
tetizálta a kumarint, amellyel megalapozta a szintetikus parfümipart. 1907-ben halt meg.  

150 éve, 1853. március 31-én Szentpéterváron született Otto N. W ITT. Zürichben 
végezte tanulmányait, majd az ottani muegyetemen tanított. Színezékek eloállításával és 
vizsgálatával foglalkozott. Ezekre kidolgozta a kromofor elméletet. Nevéhez fuzodik a 
kromofor és auxokrom megnevezés bevezetése. 1915-ben halt meg.  

140 éve, 1863. március 12-én Szentpéterváron született Vladimir I. VERNADSKI. A 
modern geokémia és biogeokémia megalapítójának tekintik. Szülovárosa és Moszkva 
egyetemein tanított. Radioaktivitásuk alapján módszert dolgozott ki kövek és ásványok 
kora kiszámítására. 1945-ben halt meg.  

130 éve, 1873. február 3-án született Cosmestiben (Suceava megye) Petre BOGDAN 
román fiziko-kémikus. Iasiban végezte egyetemi tanulmányait, majd Lipcsében és Ber-
linben tanult tovább W. Ostwald és van-t Hoff mellett. Ledoktorálva visszatért Iasiba, 
ahol egyetemi tanár volt. Itt alapította meg az elso romániai fizikai-kémiai tanszéket 
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1915-ben. Kutatásai foleg az elektrokémia körébe tartoznak. Meghatározta a Na+  és K+ 
ionok átviteli számát, tanulmányozta folyadékokban az asszociátumok szerkezetét, 
összefüggéseket állapított meg a folyadékok jellemzoi között, mint pl. a hang terjedési 
sebessége folyadékban és annak párolgáshoje között. Módszert ajánlott folyékony anya-
gok molekulái átmérojének kiszámítására. 1926-tól a Román Akadémia tagja. Neves 
pedagógus és szervezo volt. 1944-ben halt meg.  

1873. február 15-én Augsburgban (Németországban) született Hans Karl A. S. VON 
EULER-CHELPIN. Münchenben festészetet, természettudományokat Berlinben, Strassburg-
ban, Göttingában és a párizsi Pasteur Intézetben tanult. A stockholmi egyetemen kémiát 
tanított. Biokémiával foglalkozott (enzimek és vitaminok kémiája, erjesztési folyam atok 
technológiája ). Felfedezte a karotent, az A–provitamint. 1929-ben A. Hardennel megosztott 
kémiai Nobel-díjat kapott. 1964-ben halt meg.  

125 éve, 1878. március 18-án született Frankfurt am Mainban Otto HAHN. 
Marburgban, Münchenben, Londonban és Montrealban tanult. A Berlini egyetemen 
tanított, majd a Kémiai Intézet igazgatója volt. A radioaktív elemek kémiájával és mag-
fizikával foglalkozott. Felfedezett több természetes radioaktív izotópot és 1917-ben a 
protaktinium elemet. Tanulmányozta a Th és Ac radioaktív sorokat. 1938-39-ben 
Strassmannal együtt gyakorlatilag megvalósította a maghasadást. Ezért és a láncszeru 
magreakciók felfedezéséért 1944-ben kémiai Nobel-díjat kapott. Tiszteletére nevezték el 
a 105-ös rendszámú elemet Hahniumnak. 1968-ban halt meg.  

120 éve, 1883. március 19-én született Angliában Walter N. HAWORTH. 
Göttingában tanult, majd a newcastlei és birminghami egyetemen tanított. A terpének 
és szacharidok kémiájával foglalkozott. Tisztázta a diszacharidok (maltóz, cellabióz, 
laktóz, zaharóz) és a poliszacharidok (cellulóz, inulin, keményíto) szerkezetét, kimutatta 
hogy bennük a cukoregységek gyurus szerkezetuek. Javasolta a szacharidok ábrázolására 
a perspektivikus képletet, bevezette a konformációs izoméria fogalmát. Mesterséges 
vérplazma helyettesítot készített. Szent–Györgyi Albert felkérésére megvizsgálta a 
hexuronsavat, kimutatta, hogy az cukorszármazék és meghatározta a szerkezetét, java-
solta rá az aszkorbinsav elnevezést. Ezért 1937-ben P. Karrerrel megosztott kémiai 
Nobel-díjat kapott. 1950-ben halt meg. 

105 éve, 1898. február 25-én Angliában született William Th. ASTBURY. Cambridgeben 
tanult, W. H. Bragg mellett dolgozott a Royal Institutionban, majd a leedsi egyetemen, ahol 
Yardley-Lonsdale-lel megszerkesztette a 230 csoportot tartalmazó krisztallográfiai tábláz a-
tot. Röntgen-sugarakkal szerkezeti vizsgálatokat végzett, megállapítva a szerkezetét több 
természetes szálnak (gyapjú, hajban levo ?  és ? -keratin). 1961-ben halt meg.  

100 éve, 1903. február 26-án az olaszországi Imperiában született Giulio NATTA. 
Milánoban és Páviában tanult, majd a római, tórinoi, milánói egyetemeken tanított. A 
makromolekuláris vegyületekkel foglalkozott. A Ziegler által javasolt fémorganikus 
katalizátorokat használva felfedezte a sztereospecifikus polimerizációt (1954), propén-
izobutén elegybol izotaktikus kopolimereket állított elo. Munkája jelentoségét jelzi az 
1963-ban Zieglerrel együtt kapott kémiai Nobel-díj. 1979-ben halt meg.  

1903. március 24-én Németországban született Adolf Fr. J. BUTENANDT. Marburgban 
és Göttingában tanult. A Max Planck Intézet professzora, majd igazgatója volt. Biokémiá-
val foglalkozott. Felfedezte az elso noi nemi hormont, az ösztront, amit vizeletbol különí-
tett el. Ezután a tesztoszteront (férfi hormon) fedezte fel és tisztázta a szerkezetét. Ta-
nulmányozta a kolsavat és koleszterint. A rovari nemi hormonok közül eloször különítette 
el a bombikolt, megállapította a szerkezetét, ezzel megalapozta a feromon kutatást. 1939-
ben Kémiai Nobel-díjat kapott megosztva Ruzicskával. 1995-ben halt meg.  

M. E. 


