
tart. 1859-ben az Unitárius Kollégium hívására ismét tanítani kezd, de csak nyelveket. 
Számos nyelvújítási javaslata van, helyesnek véli a tudományos fogalmak többféle 
megnevezéssel történő meghatározását. A megalakuló Erdélyi Múzeum Egyesület első 
múzeumőrévé választják. Megindítja a Múzeum Egyesület évkönyveit, folytatja szertár-
gyarapító munkáját, több külföldi természettudományos intézet tagjává választja. Miután 
Kolozsváron megalakul a Tudományegyetem, meghívást kap annak a matematika 
tanszékére, ahol mintegy tizenegy évén át hallgatóit a tanárképzőben is vezeti. 1874-ben 
az egyetem tiszteletbeli doktorává avatják. Egyháza munkájának elismerése jeléül örökös 
tiszteletbeli gondnokává választja, míg botanikusi munkájának elismeréseképpen egyik 
tanítványa egy ausztráliai növényt nevez el róla (Brassaia actinofilla). Az egyetemen 
betöltött prorektori tisztsége időtartamának lejárta után, 1881-ben Fundatio Brassaiana 
címen alapítványt tesz a matematika és természettudományi kar szegény sorsú diákjai 
számára, azok értekezéseinek kinyomtatására. 1882-ben megy nyugdíjba, de tudományos 
érdeklődése továbbra is fennmarad. Születési évét emlékezete alapján, hibásan 1797-re 
datálva a 100. születésnapját országszerte megünneplik, de ekkor már betegeskedik, és 
1897. május 24-én meghal. 

Személyét mai napig legendák övezik, szórakozottsága és bogarassága számos anek-
dota alapját képezi. A zene, a házimuzsikálás végigkísérte életét, amelyet Kőváry László 
sommásan így jellemez: „tíz nyelvet tudott, tíz tudományágat művelt, tíz évtizedet élt". Az 
utókor hálásan ápolja emlékét, a kolozsvári Házsongárdi temetőben a város híres építésze, 
Pákei Lajos tervezte impozáns síremlékén mindig van virág. 

Kovács Zoltán 

Kémikus évfordulók 
1997. november - december 

460 éve, 1537. december 9-én született a poroszországi Perlebergben JOACHIM 
TANCKE német anatómus és sebész, aki számos alkimista írást közölt, előszót írt az 
"Antimon diadalkocsija" című, Basilius Valentinusnak tulajdonított könyvhöz, mely szerint 
a világ három alapelvből: sóból, higanyból és kénből épül fel, és ezek megfelelő arányú 
elegyítésével arany állítható elő. Egyesek szerint nincs kizárva, hogy a titokzatos Basilius 
Valentinus maga Tancke lett volna. 1609-ben halt meg. 

190 éve, 1807. november 14-én született a franciaországi La Folieban AUGUSTIN 
LAURENT. Dumas-val közösen fedezték fel az antracént, kőszénkátrányban. Előállította 
az antrakinont, a ftálsavat, valamint számos benzol és naftalin származékot. Szacharimétert 
készített, mellyel cukoroldatok koncentrációját mérte a forgatóképesség segítségével. 
Gerhardt-tal közösen dolgozták ki a típuselméletet mely lehetővé tette a szerves 
vegyületek osztályozását. 1853-ban halt meg. 

180 éve, 1817. november 26-án született a Strassburg melletti Wolfsheimban CHARLES 
ADOLPHE WURTZ. Az atomelmélet híve volt, amiről könyvet is írt. Legfontosabbak 
szerves kémiai eredményei. Felfedezte a magasabb szénhidrogének előállítását alkilha-
logenidekből fémnátrium segítségével (Wurtz szintézis). Etilénoxidot állított elő. Bebi-
zonyította, hogy a glicerin egy triol. Tanulmányozta az aminok előállítását és 
tulajdonságait. Felfedezte az aldolkondenzációt. 1884 ben halt meg. 

160 éve, 1837. november 23-án született a hollandiai Leydában JOHANNES DIDERIK 
VAN DER WAALS. Molekuláris fizikával és termodinamikával foglalkozott. A gázok 
viselkedését vizsgálva, felfedezte a molekulák közt ható vonzóerőket, melyeket ma VAN 
DER WAALS erőknek nevezünk. Felállította a reális gázok állapotegyenletét, tanulmá-
nyozta az elektrolitos disszociációt, a felületi feszültséget, az elegyek elméletét. 1910-ben 
fizikai Nobel díjjal tüntették ki. 1923-ban halt meg. 

1837. november 26-án született Londonban JOHN ALEXANDER REINA NEWLANDS. 
Elsőként javasolta az elemeknek az atomtömegek sorrendjébe való helyezését és meg-
figyelte a tulajdonságok ismétlődését minden nyolcadik elemnél (Newlands oktávjai). Így 
a periódusos rendszer felfedezésének előfutára volt. 1898-ban halt meg. 
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1837. november 28-án született az USA-beli Starkeyben JOHN WESLEY HYATT. 
Ő állította elő, - testvérével közösen - a celluloidot, az első műanyagot, cellulóz-nitrátot 
kámforral plasztifikálva. 1920-ban halt meg. 

130 éve, 1967. november 7-én született Varsóban MARIA SKLODOWSKA, akit MARIE 
CURIE néven ismerünk. Az első nő volt, aki a párizsi Sorbonne egyetemen professzori 
katedrát kapott. Javasolták a Francia Akadémia tagjának is, de egy szavazattöbbséggel 
elutasították, mivel nő volt. A radioaktivitás vizsgálata terén úttörő munkát végzett férjével, 
Pierre Curievel. Ő nevezte el radioaktivitásnak az uránsók Becquerel által felfedezett 
sugárzását. Férjével közösen a polóniumot, Debiernével pedig a rádiumot fedezte fel. 
1903-ban fizikai, 1911-ben pedig kémiai Nobel díjat kapott. 1934-ben halt meg 
leukémiában, amit az általa vizsgáit radioaktív sugarak okoztak. 

1867. november 21-én született Moszkvában VLAGYIMIR NYIKOLAJEVICS IPÁTYEV. 
A heterogén katalízist vizsgálta magas nyomásokon. Főleg a kőolajfinomítással, a 
szénhidrátogének kémiájával, a kaucsuk szintézisével kapcsolatos reakciókat tanulmá-
nyozta. Izoprént állított elő, eljárást dolgozott ki alkének előállítására alkoholokból, 
valamint magas oktánszámú benzinek gyártására. 1952-ben halt meg. 

1867. december 13-án született Osloban OLAF KRISTIAN BIRKELAND. A katódsugarak 
okozta fényjelenségeket vizsgálta és megmagyarázta a sarkfény keletkezését. Eydevel 
közösen kidolgozta a salétromsav előállítását ívfény segítségével, az első olyan ipari 
eljárást, mely lehetővé teszi a légköri nitrogén megkötését. 1917-ben halt meg. 

110 éve, 1887. november 19-én született az USA-beli Cantonban JAMES BATCHELLOR 
SUMNER, az enzimkutatás úttörője. 1926-ban elsőnek izolált és kristályosított ki egy 
enzimet, az ureázt. Kimutatta az enzimek fehérjetermészetét. 1946-ban kémiai Nobel díjat 
kapott. 1955-ben halt meg. 

1887. november 23-án született az angliai Weymouth-ban HENRY GWIN JEFFREYS 
MOSELEY. A radioaktivitás és a röntgensugarak vizsgálatával foglalkozott. Felfedezte a 
rendszám és a röntgenspektrum-vonalak frekvenciája közti összefüggést (Moseley 
törvény) és megjósolta 43, 61 és 75-ös rendszámú elemek létezését. Az első 
világháborúban esett el 1915-ben. 

100 éve, 1897. november 8-án született az angliai Cambridgeben RONALD GEORGE 
WREYFORD NORRISH. A fotolízist tanulmányozta, valamint a villámfotolízist (flash). M. 
Eigennel és G. Porterrel kidolgozták a relaxációs módszert, mellyel 10-7 másodperc alatt 
végbemenő reakciók tanulmányozhatók (robbanás, polimerizáció, stb.), amelyért 1967-
ben Nobel-díjat kaptak. 1978-ban halt meg. 

1897. november 9-én született a franciaországi Le Raincyben JAQUES GUSTAVE 
MARIE TRÉFOUEL. Többszáz arzéntartalmú vegyületet állított elő, köztük számos fontos 
gyógyszert, mint amilyen a szifilisz ellen hatásos stovarsol, a triponoszóma fertőzés elleni 
orsanin. Számos, az azofestékek csoportjába tartozó gyógyszert is előállított és vizsgálta 
a hatásmechanizmusukat, 1977-ben halt meg. 

90 éve, 1907. november 19-én született az ausztráliai Sidneyben ADRIEN ALBERT. A 
toxikus anyagok kémiáját tanulmányozta és olyan vegyületek, főleg kelátképző anyagok 
után kutatott, melyekkel a szervezetbe került mérgező fémek és radiaktív anyagok 
eltávolíthatók. A nitrogéntartalmú heterociklikus vegyületek kémiájának rendszerezésével 
és racionalizálásával is foglalkozott. 

1907. november 21-én született az USA-beli Oaklandben HORACE ALBERT BARKER. 
A mikroorganizmusok biokémiájával és fiziológiájával foglalkozott, valamint a talaj 
mikrobiológiájával. Tanulmányozta a B12 vitamint és a koenzimeket. 

50 éve, 1947. december 8-án született az USA-beli Chicagoban THOMAS ROBERT 
CECH. A ribonukleinsavat tanulmányozta egysejtű protozoákban és kimutatta, hogy 
biokatalizátor szerepét tölti be. 1989-ben kémiai Nobel díjat kapott S. Altmannal közösen. 

Zsakó János 
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