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3 3 0 éve, 1668. december 31-én született a hollandiai Voorhout-ban H e r m a n n 
Boerhaave, orvos, botanikus, kémikus, az akkori Európa leghíresebb tudósa. A 
jatrokémiai elméleteket egybefoglalva, az emberi szervezetet önszabályozó gépnek 
tekintette. A kémiába mennyiségi módszereket vezetett be: hőmérsékletmérést, a 
mérleg használatát. Elsőként állított elő karbamidot. Megfigyelte, hogy az alkohol 
égésekor vízgőz keletkezik. Az alkimista elem-átalakítás lehetőségének ellenőrzésére 
több mint 15 éven áthevített egy higanypróbát, azt 511-szer felfőzte, 877-szer 
átdesztillálta, de nem sikerült aranyképződést észlelnie. Institutiones et experimenta 
chemiae című könyve 25 kiadást ért meg. 1738-ban halt meg. 

2 5 0 éve, 1748. december 9-én született a franciaországi Talloiresban Claude 
Louis Berthollett, Lavoisier legközelebbi munkatársa, a vegyi nomenklatúra kidol
gozásában és az új égéselmélet hirdetésében. Felfedezte a klór színtelenítő hatását, 
elsőként állított elő klórmeszet, és a Berthollett féle sónak nevezett kálium-per-
klorátot. Megállapított az ammónia és a hirdogén-cianid összetételét, az utóbbival 
bebizonyítva, hogy Lavoisier elméletével ellentétben, nem tartalmaz minden sav 
oxigént. Felismerte a kémiai reakciók megfordíthatóságát és a kémiai egyensúly létét. 
Feltételezte, hogy a vegyületek kémiai összetétele változhat, de az összetétel ál
landóságát hirdető Prousttal folytatott híres vitájában alul maradt. Tiszteletére, az 
összetétel állandóságának törvényét megszegő, nemsztöchiometrikus vegyületeket 
bertholid vegyületeknek nevezik. 1822-ben halt meg. 

2 2 0 éve, 1778. december 6-án született a franciországi Szent Léonard-ban J o s e p h 
Louis Gay-Lussac. Megállapította, hogy a különböző gázok hőkitágulási együtthatója 
azonos (Gay-Lussac törvény). Megfogalmazta a gázreakciókra érvényes térfogati 
törvényt. Munkatársaival több elemet izolált: bórt borsavból, szilíciumot szilícium-
tetrafluoridból, nátriumot és káliumot hidroxidjaik olvadékából, vassal redukálva. 
Előállított számos új vegyületet, mint hidrogén-jodid, jód-klorid, hidrogén-fluorid, 
dicián, klórcián, ditionsav, nátrium- és kálium-peroxid, nátrium- és kálium-amid. 
Több ipari eljárást tökéletesített, így az ólomkamrás kénsavgyártást is, a salétromot 
salétromsavval helyettesítve és beiktatva egy tornyot, (Gay-Lussac torony) a nitrózus 
gőzök elnyeletésére. 1850-ben halt meg. 

1778. december 17-én született az angliai Penzance-ben H u m p h r y Davy. 
Előállította a kéjgáznak is nevezett dinitrogén-oxidot. Észlelte az ezüst-halogenidek 
fényérzékenységét. Felfedezte a foszgént, a foszfor-pentakloridot, a foszforsavat, a 
hidrogén-telluridot, stb. Legfontosabb eredményeit az lektrolízis segítségével érte el. 
Így sikerült előállítania nátrimot, káliumot, magnéziumot, kalciumot, stronciumot és 
báriumot. Bebizonyította, hogy a klór elem és nem tartalmazott oxigént, hogy a 
gyémánt tiszta szén, hogy a savak nem tartalmaznak mind oxigént, hidrogént viszont 
igen. elsőként állított elő izzólámpát, 2000 galvánelem segítségével felizzítva egy 
platina szálat. Feltalálta a biztonsági bányászlámpát (Davy-lámpa). 1829-ben halt meg. 

1 8 0 éve, 1818. december 3-án született a bajorországi Lichtenheim-ban Max 
J o s e p h v o n Pettenkofer. Az egészséges és a beteg ember anyagcseréjét tanulmá
nyozta. Vizsgálta a táplálkozás hatását a vizelet összetételére. Javasolta a Pettenkofer 
-próbát az epesavak kimutatására vizeletben. Az első pontos vizsgálatokat végezte 
az élelmiszerek hőértékének megállapítására. A kísérleti vizsgálatokon alapuló 
modern higiénia egyik megalapítója volt. 1901-ben halt meg. 
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1818. december 28-án született a Majna-menti Frankfurtban Kar l Remigius 
Fresenius, a múlt század egyik legnagyobb kémiai analitikusa, Berzélius művének 
folytatója. Kvalitatív és kvantitatív analízis céljaira összeállított táblázatai ma is 
használatban vannak. Analitikai kézikönyvei vagy 60 éven át a legjobbak voltak. 
1897-ben halt meg. 

160 éve, 1838. december 25-én született az oroszországi Knyágininben Vlagymir 
Vasziljevics Markovnyikov. A kaukázusi kőolajat vizsgálva, abban cikloparaffinok 
jelenlétét mutatta ki, és izolálta azokat. Továbbfejlesztette a szerves kémiai 
szerkezetelméletet, és a reakciómechanizmusok elméletét. Számos ezzel kapcsolatos 
szabályt fogalmazott meg, melyek közül legismertebb a szén-szén kettőskötésre 
történő addíciókor fellépő irányító hatás (Markovnyikov szabály). 1904-ben halt meg. 

1838. december 26-án született a németországi Freibergben Clemens Winkler. 
Legfontosabbak analitikai kémiai munkái, a gázanalízisek terén, a gravimetriában és 
a volumteriában. A térfogatos analízisnél bevezette a normál koncentráció fogalmát. 
Elválasztási módszereket dolgozott ki. Meghatározta a Co és a Ni pontos atomsúlyát. 
Előállította az első fém-hidrideket. 1886-ben felfedezte a Mengyelejev által megjósolt 
eka-szilíciumot, amit germániumnak nevezett el. 1904-ben halt meg. 

140 éve, 1858. november 13-án született az oroszországi Buduhino-ben Mihail 
Ivanovics Konovalov, Markovnyikov tanítványa. A kaukázusi kőolaj és a cik-
loalkánok vizsgálatával foglalkozott. Felfedezte a telített szénhidrogének híg kénsav
val való nitrálását magas nyomáson. Kimutatta a primér és szekunder 
nitrovegyületeknél mutatkozó izomériát. 1906-ben halt meg. 

130 éve, 1868. november 4-én született Dunamocson Rigler Gusztáv, a kolozs-
vári egyetem közegészségtan professzora. Kémiával kapcsolatos vizsgálatai a vér és 
a vérsavó lúgosságának az ingadozásaira vonatkoznak. 1930-ban halt meg. 

1868. december 5-én született a kelet-poroszországi Königsbergben (ma Kalinyin-
grád, Oroszországban) Arnold J o h a n n e s Wilhelm Summerfeld. A röntgensugarak 
hullámtermészetét vizsgálta, tökéletesítette a Bohr-féle atommodellt. Kidolgozta a 
fémekben levő szabad elektronok statisztikus elméletét. 1951-ben halt meg. 

1868. december 9-én született Breslauban (ma Wroclaw, Lengyelországban) Fritz 
Haber német kémikus. Elektrokémiával foglalkozott, bevezette az üvegelektród 
használatát, az oldatok savasságának mérésénél, vizsgálta a nitro-benzol elektrolitikus 
redukálását. Tanulmányozta a gázreakciók egyensúlyának termodinamikáját, 
meghatározva az ammóniaszintézis optimális körülményeit. Az ipari megvalósítást 
Bosch-sal közösen végezte (Haber-Bosch eljárás). Bornnal közösen kidolgozta az 
ionkristályok rács-energiájának kiszámítására szolgáló termodinamikai körfolyamatot 
(Haber-Born ciklus). 1918-ban kémiai Nobel-díjat kapott. 1934-ben halt meg. 

1868. december 19-én született a franciaországi Boiscommunben Paul Marie 
Alfred Lebeau. Olvadékelektrolízissel 99,8 százalékos tisztaságú berilliumot állított 
elő, valamint szén-tetrafluoridot. Vizsgálta a fém-szilicideket, valamint a fluor-
vegyületeket. Munkatársaival számos szervetlen vegyületet állított elő: kén-
hexafluorid, nitril-fluorid (NO2F), szelén-tetrafluorid, oxigén-fluorid. 1959-ben halt 
meg. 

120 éve, 1878. november 7-én született Bécsben Lise Meitner. A rádioktív 
jelenségek vizsgálatával foglalkozott. Otto Hahn-nal közösen felfedezték a tórium C-t 
és a protaktíniumot. Kimutatta, hogy a gamma sugarak magátalakulásokkor kelet
keznek. Hahnnal és Strassmannal az urán neutronokkal való bombázásakor keletkező 
termékeket vizsgálta és elsőként állapította meg, hogy azok maghasadással kelet
keznek. Előrelátta a mag-láncreakció lehetőségét. Javasolták, hogy tiszteletére a 
109-es elemet meitneriumnak nevezzék el. 1968-ben halt meg. 

1 1 0 éve, 1888. november 25-én született Késmárkon Putnoky László, a 
Budapesti Műegyetem szervetlen kémia professzora. Tudományos munkássága az 
üvegféleségek előállításával, valamint a zománcok kémiai vizsgálatával kapcsola
tosak. Foglalkozott a bauxit feltárásával és permangánsav előállításával is. 1948-ban 
halt meg. 

1888. december 23-án született Budapesten Osztrovszky Antal a budapesti 
Műegyetemen a mezőgazdasági iparok professzora. Erjedéstani vizsgálatokkal fog-
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lalkozott, többek között az aldehidképződés okait tanulmányozta szeszes erjedésnél. 
1944-ben halt meg. 

1 0 0 éve, 1898. november 26-án született Heisaban Karl Ziegler. A szabad 
gyökök, sokatomos gyűrűk, fémorganikus vegyületek vizsgálatával foglalkozott, 
valamint az alkének polimerizációjával. Új katalizátor típust fedezett fel (trialkil-
alumínium és titán-tetraklorid elegye). Kutatásai lehetővé tették polietilén gyártását 
alacsony nyomáson, valamint a sztereospecifikus polimerizáció megvalósítását, ami 
forradalmasította a műanyag- és a szintetikus- kaucsuk-ipart. 1963-ban kémiai 
Nobel-díjjal tüntették ki. 1973-ben halt meg. 

1898. december 20-án született az oroszországi Jenisszejszko-ban Alekszej Alex-
androvics Balandin, a Moszkvai Egyetem professzora. Szerves vegyületek szinté
zisét tanulmányozta, a hidrogénezési és dehidrogénezési reakciók kinetikáját. Legis-
mertebb munkái a heterogén-katalízis értelmezésével kapcsolatosak. Tanulmányozta 
a heterogén katalízis fázisait, kidolgozta a multiplett elméletet, a katalitikus 
hidrogénezési és dehidrogénezési reakciók magyarázatára, figyelembe véve az aktív 
centrumok eloszlását a felületen, valamint az energetikai tényezőt. 1967-ben halt meg. 

1898. december 22-én született Szentpéterváron Vlagyimir Alekszandrovics 
F o k (Fock). A kvantumelektrodinamika és relativitáselmélet területén dolgozott. 
Jelentős szerepe volt a kvantumkémiában is használatos "self-consistent field" 
(autokoherens tér) elméletének kidolgozásában (Hartree-Fock módszer). 1974-ben 
halt meg. 

9 0 éve, 1908. december 17-én született az USA-beli Grand Valley-ben Willard 
Frank Libby. Atomfizikai és radiokémiai vizsgálatokkal foglalkozott, a "forró" 
atomok kémiájával és a jelzett atomos módszerek kérdésével. Kidolgozta a 14-es szén 
izotóp sugárzásán alapuló kormeghatározási módszert. Tanulmányozta a trícium-
képződését a természetben. 1960-ban kémiai Nobel-díjat kapott. 1980-ban halt meg. 

8 0 éve, 1918. nov. 10-én született Münchenben Ernst Otto Fischer. Átmeneti 
fémeket és aromás vagy olefin-szénhidrogéneket tartalmazó fémorganikus 
vegyületeket, valamint a karbonil-komplexeket tanulmányozta. Fontosak a "szend
vics-vegyületek" (ferrocén, dibenzol-króm stb.) területén végzett vizsgálatai, amivel 
hozzájárult a fémek π-komplexeinek a felfedezéséhez. 1973-ban kémiai Nobel-díjjal 
tüntették ki. 

Z s a k ó J á n o s 

Fizikatörténeti évfordulók 

1 0 0 éve született Szilárd Leó (Budapest, 1898. február 11. - La Jolla, USA, 1964. 
május 30.): magyar származású amerikai fizikus. Tanulmányait a budapesti és a berlini 
műegyetemen végezte, ahol 1922-ben doktorált. A hitleri uralom elől előbb Bécsbe, 
majd 1934-ben Londonba menekült, ahol egy kórház kutatólaboratóriumában he
lyezkedett el. 1939-től New Yorkban a Columbia Egyetemen végezte a maghasadással 
kapcsolatos vizsgálatait. 1940-ben más tudósokkal együtt az első atomreaktor 
előállításán fáradozott. 1942-től a Chicagói Metal Laboratory vezető fizikusaként 
dolgozott 1946-ig. 1946-tól a Sugárbiológiai és Biofizikai Intézet professzoraként 
tanított a Chicagói Egyetemen. 1964-ben visszavonult a tanítástól, és a Kaliforniai Salk 
Institute for Bilogical Studies tanácsadója lett. 1960-ban a Washingtoni Tudományos 
Akadémia az Atoms for Peace-díjjal tüntette ki. 

Szilárd Leó gondolt először a láncreakció lehetőségére és jó politikai érzékkel 
ismerte fel annak nemcsak békés célú, hanem katonai jelentőségét is. Fermivel, 
Wigner Jenővel, Einsteinnal és Teller Edével együtt levelet írt Roosevelt elnöknek. E 
levél eredményeként indították el a Manhattan-tervet az atombomba létrehozására 
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