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Kémiatörténeti évfordulók 

185 éve született: 

Preysz Móric 1829. július 23-án Sopronban. Vegyészeti tanulmányait 1844-ben Pes-
ten kezdte, majd 1845-ben a bécsi műegyetemen folytatta. 1853-ban Bécsben  a vörös-
foszfor felfedezője, A. Schrötter  mellett volt tanársegéd két évig, majd hazatérve, az első 
magyar nyelvű pesti reáliskola (ma Eötvös József Gimnázium) kémiatanára lett (1855). 
Már 1861-ben (négy évvel Pasteur előtt) kimutatta, hogy a bor utóerjedése meggátolható, 
ha zárt edényben 70-80 oC-ra melegítik, majd légmentesen elzárják. Eljárását nem közölte 
nyomtatásban, csak előadáson jelentette be, ezért a pasztörözésnek elnevezett eljárást nem 
az ő érdeme szerint ismerte meg a világ. Borászati vizsgálatainak eredményeiről a Termé-
szettudományi Társulat ösztönzésére 1865-ben írásban is beszámolt: A tokaji bor utóerje-
désének meggátlásáról címen.  (Természettudományi Közlöny, 1865). Jelentősek a gázmi-
nőség javítására irányuló vizsgálatai  a gázvilágítás elterjesztése érdekében. Az 1861-ben 
elkezdett vízvizsgálatai és vízellátási kutatásai hozzájárultak a pesti vízvezeték megépülésé-
hez (1868). Egyike volt a első középiskolai tanároknak, akiket a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező tagjának választott. Budapesten  hunyt el 1877. március 24-én. 

175 éve született: 

Crafts, James Mason 1839. március 8-án Bostonban (A.E.Á.). Tanulmányait 
Cambridge-ben a Harvardon kezdte, majd Freibergben, Heidelbergben és Párizsban 
folytatta. Párizsban C. Friedel-el az aromás szénhidrogéneknek alumínium-klorid katali-
zátor segítségével megvalósítható reakcióit fedezte fel, amit róluk Friedel-Crafts szinté-
zisnek neveztek el. Ez a reakciótípus lehetővé tette a szintétikus szerveskémia rohamos 
fejlődését. Tanulmányozta a szilícium-organikus vegyületeket. Kémia professzora volt a 
Massachusetts-i Technológiai intézetnek és a Cornell Egyetemnek. 1870-ben Minőségi 
kémiai analízis címen könyvet adott ki. 1917. június 20-án, Ridgefielden halt meg. 

170 éve született: 

Warta Vince 1844. július 17-én Fiuméban.  Tanulmányait a budai politechnikum-
ban kezdte, majd Zürichben és Heidelbergben tanult. 1863-tól a budai műegyetemen 
tanított, amelynek 1870-től 1897-ig rektora is volt. 1873-ban a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező tagjává, majd 1891-ben rendes tagjává választották. 1908 és 1910 
között ő volt az MTA alelnöke. 1899–1902 között a Magyar Turista Egyesület elnöke. 
1912-ben ment nyugdíjba. Nagyszámú tudománynépszerűsítő írása főként a Természet-
tudományi Társulatnak a kiadványaiban jelent meg, amelynek 1899 és 1910 között az 
elnöke volt. Számos területen alkotott maradandót. Elemezte a magyarországi szeneket, 
elsőnek határozta meg a gázgyártásban hasznosítható szénfajtákat. Ipari- és ivóvízelem-
zéssel foglalkozott; vízvizsgálati módszere ma is használatos. Nagy érdemeket szerzett a 
borászati kémia népszerűsítésében. A legjelentősebb felfedezése az agyagiparban a 
gubbiói fémlüszter-máz (más néven bíborlüszter) évszázadokon át keresett gyártási tit-
kának megfejtése. Ezzel, az általa eozinnak elnevezett mázzal a pécsi Zsolnay porcelán-
gyárat tette nagy hírűvé. 1904-ben megszakadt a jó kapcsolata a Zsolnayakkal, mert ál-
lami megbízásra újjászervezte a herendi porcelángyárat. Mint a kerámiai ipar nagy hírű 
szakértője, tevékenyen vett részt a faenzai Museo Internazionale delle Ceramiche alapí-
tásában.  Művei: A technikai vízvizsgálatok (Bp., 1879), Belföldi kőszénfajok vizsgálata 
(Bp., 1879), A magyar borról (Bp., 1880), Az agyagipar technológiája (Bp., 1892), 
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Chemiai technológia (Wartha Vince előadásai nyomán összeállította Pfeiffer Ignác, I., 
Bp., 1900), A régiek bíbora és az indigó (Bp., 1901), Az agyagművesség (I – II.; Bp., 
1905), A levegő meghódítása kémiai célokra (Bp., 1911). 1914-ben hunyt el Budapesten. 

150 éve született: 

Nernst, Walter Herman 1864. június 25-én a Lengyelországi Walbrzeznoban. Ta-
nulmányait Zürichben, Berlinben, Grazban és Würzburgban végezte. Gratzban W. Os-
wald tanársegéde volt. A modern fizikai kémia megalapítói közé tartozott. 

Kidolgozta a diffúziós potenciál elméletét (1888), tanulmányozta az elektrolitokat, 
az elektrolit oldatok vezetőképességét, az ozmózis elméletét, az elektródpotenciál fo-
galmát, mennyiségi kifejezéséhez felállította a róla elnevezett egyenletet (1889). Az 
elektródpotenciálok meghatározására összehasonlító elektródként a normál hidrogén 
elektródot javasolta. Megoszlási törvényt állított fel az oldódó anyagokra két egymással 
nem elegyedő oldószer között. Bevezette az oldékonysági szorzat fogalmát (1889). Faj-
hő meghatározásokat végzett alacsony hőmérsékleten. A termodinamika III. főtétele 

néven emlegetett hőelméletet 196-ban jelentette ki. Magyarázta a hidrogén és klór fény 
hatására végbemenő reakcióját atomos láncreakció mechanizmussal (1918). Feltalált egy 
izzószálas elektromos égőt, amiben a szénszál helyett cirkónium-oxid rudat használt. 
1941. november 18-án halt meg Ober Zibellen. 

135 éve született:  

Széki Tibor 1879. április 18-án Kolozsváron, gyógyszerész családban. Szülővárosá-
ban tanult, ott szerzett gyógyszerész diplomát. 1902-ben gyógyszerészetből és kémiából 
is doktorált. Fabinyi tanszékén kapott tanársegédi állást, majd a tehetséges ifjút tanára 
Berlinbe küldte továbbtanulásra, ahol K. Liebermann mellett dolgozott. Hazatérve, 
Fabinyi mellett dolgozott, az azarének kémiájáról (1905) majd az aromás vegyületek és 
azok származékaival kapcsolatos kutatásaikról több dolgozatot közöltek a Berichte der 
Deutschen Chemischen Gesellschaft szakfolyóiratban (1905-1917 között). A világhábo-
rú végén, a kolozsvári Ferenc József Egyetem megszűntekor Széki is Szegedre kénysze-
rült. 1920-ban, Fabinyi halála után a szegedi egyetem kémia előadótanára lett. Jelentős 
szerepe volt a kémiakar megszervezésében. Kémikus és gyógyszerész hallgatók számára 
szerveskémia, speciális szerveskémia előadásokat tartott. Saját modelljeivel ismertette a 
sztereokémiai problémákat, s a kémiai szerkezetkutatás jelentőségét. 1939-től a szerves- 
és gyógyszerészeti-kémia tanszék vezetője lett. 1935-ben a MTA levelező, 1945-ben 
rendes tagjává választották. 1941-től a Magyar Kémikusok Egyesületének elnökéül vá-
lasztották. 1949-ben nyugdíjazták, 1950. december 4-én halt meg. 

130 éve született: 

Balló Rudolf 1884. április 24-én Borosjenőn (Arad megye). Az elemi és középiskolai 
tanulmányait Aradon végezte. 1902-ben a budapesti Tudományegyetemre iratkozott. A 
Műegyetemen Wartha Vince és Pfeifer Ignác előadásait is hallgatta, itt kialakult technoló-
giai szemlélete egész életútját és munkásságát meghatározta. 1906-ban kitűnő eredménnyel 
tanári és vegyészdoktori oklevelet szerzett. A Tudományegyetemen Lengyel Bé-
la megbízásából a tanárjelöltek és a gyógyszerész hallgatók gyakorlatait vezette 1906-ig, 
miközben  jelentős kutató munkát végzett (1904-1919), a dolomit és szilikát ásványok ke-
letkezési feltételeit vizsgálta. Kutatásait – ösztöndíjjal – a bécsi Tudományegyetemen is 
folytatta. Tudományos és oktatói munkája mellett jelentős társadalmi tevékenységet is 
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végzett. 1917-ig a Magyar Chemiai Folyóirat szerkesztője volt. A húszas évek elején vegyi 
üzemet alapított (Isola Művek Rt), amiben először gyártottak és dolgoztak fel Magyaror-
szágon műanyagot. Több szabadalma volt műanyagból fékpofák és fékbetétek (1935), 
csapágyak és csapágyperselyek (1942) előállítására. A műanyagipari kutatás, a műanyag 
technológia oktatásának szervezésében jelentős szerepe volt. 1969. november 6-án hunyt 
el Budapesten. 

120 éve született: 

Raluca Ripan 1894. június 27-én Iaşiban. Szülővárosában tanult, 1922-ben doktori 
fokozatot nyert (az első nő, aki Romániában elnyerte a kémia tudományok doktori minő-

sítést). 192-ban a Kolozsvári Egyetemen Gh. Spacu mellett dolgozott. 1948-tól a Román 
Akadémia tagja. A Babes Tudományegyetem professzora, a kolozsvári Akadémiai Kémia 
Intézet igazgatója volt. Kutatási területe a komplexvegyületek szerkezeti vizsgálata (izo- és 
heteropolisavak, szulfocianidok, telluridok és tellurátok) és alkalmazásuk az analitikai ké-
miában. 1938-ban kidolgozta a szelénsav meghatározását ólom-acetáttal konduktometriás 
és potenciometriás titrálást alkalmazva. Számos szakdolgozata jelent meg. Szakkönyvei: 
Minőségi analitikai kémia-Szemimikroanalízis (1954.), Analitikai kémia kézikönyv (1973), 
Fémek kémiája I.-II. (társszerzőkkel, 1968, 1969.) 1975. december 5-én halt meg. 

115 éve született 

Millner Tivadar 1899. március 7-én Pécsett. 1917-ben iratkozott be a Műegyetem 
Vegyészmérnöki karára. Mérnöki oklevelét 1923-ban szerezte meg, s 1924-ben Pfeifer 
Ignácnak a hívására belépett a Tungsram gyár kutató-laboratóriumába. 1925-ben rövid 
időre megvált munkahelyétől, amikor a Műegyetem elektrokémiai tanszékén Szarvasy I. 
professzor tanársegédje volt. Bródy Imrével közösen 1929-ben kaptak szabadalmat a 
volfrámszálas, kriptonnal töltött izzólámpára. Új, az addigiaknál jobb hatásfokú és fehé-
rebb fényt adó lámpájuknak alapvető sajátsága a kétszeresen felcsavart volfrámszál. A 
kriptontöltésű kettős spirálos izzószálú lámpák gyártását 1936-ban kezdte meg az Egye-
sült Izzó. Kutatásai közül kiemelkedik az alaktartó volfrámszál kifejlesztése. Tury Pállal 
közösen kidolgozott ,,Eljárás nagy kristályos fémtestek előállítására” című szabadalma 
alapján gyártják ma is világszerte a volfrám izzószálakat. Eljárást dolgozott ki az izzó-
lámpákban végbemenő rombolóhatású ionkisülések meggátlására. A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia 1954-ben levelező, 1961-ben pedig rendes tagjává választotta. 1954-ben 
Kossuth-díjjal, 1970-ben Állami díjjal tüntették ki.  1981-ben elnyerte a Nemzetközi 
Porkohászati Unió Plansee-plakettjét.  Számos szabadalom, dolgozat és szakkönyv 
szerzője. 1988. október 27-én hunyt el Budapesten.  

Cholnoky László 1899. május 29-én született Ozorán. A budapesti Tudomány-
egyetemen gyógyszerészetet tanult, s Winkler Lajos tanítványaként analitikai kémiából 
szerzett gyógyszerészdoktori diplomát 1924-ben. Pályáját a pécsi Tudományegyetem 
orvosi vegytan tanszékén kezdte Zechmeister László mellett, mint tanársegéd, majd 
1929-től adjunktusként dolgozott. Közben grazi tanulmányútja során F. Pregl profesz-
szornál elsajátította a szerves anyagok kutatásának mikroanalitikai módszereit. Vegyész-
doktori diplomáját 1934-ben szerezte meg a pécsi Tudományegyetemen. Zechmeisterrel 
közösen végzett kutatásai központjában a karotinoidok álltak; számos új, általuk izolált 
karotinoidfesték szerkezetét derítették fel. Izolálták a pirospaprika festőanyagát, a 
kapszantint, s a karotin katalitikus hidrálásával igazolták a képletét. Munkájuk során az 
oszlopkromatográfiás módszert széleskörűen alkalmazható analitikai eljárássá fejlesztet-
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ték. Nagy sikerű monográfiát adtak ki Bécsben német nyelven 1937-ben: Die 
cromatographische Adsorptionsmethode címmel, majd 1943-ban a három kiadást meg-
ért Principles and Practice of Chromatography címűt. Későbbi kutatásai is az A-
vitaminnal és a karotinoidokkal voltak kapcsolatosak, amiről számos tudományos dol-
gozata jelent meg. 1946-tól haláláig a pécsi Tudományegyetem kémiai tanszékének ve-
zetője volt, közben 1961 és 1964 között az egyetem rektori tisztét is ellátta. A MTA 
1960-ban levelező tagjának választotta. Pécsett hunyt el 1967. június 12-én. 

Náray-Szabó István Szombathelyen 1899. július 20-án. A budapesti Műszaki Egye-
tem elvégzése után (1922) tanársegédként elektrokémiai kutatásokat folytatott. 1926-ban 
műszaki doktori oklevelet szerzett Berlinben. 1926–1928 között a Kaiser Wilhelm Intézet 
kutatójaként természetes polimerek röntgendiffrakciós szerkezet-vizsgálatával foglalko-
zott, majd Manchesterben a alumíniumszilikátok szerkezetét vizsgálta, s meghatározta az 
apatit szerkezetét. 1930-ban hazahívták a szegedi Eötvös Kollégium igazgatójának. A sze-
gedi Tudományegyetemen létrehozta az első egykristályok vizsgálatával foglalkozó ma-
gyarországi röntgendiffrakciós laboratóriumot. 1938-ban a budapesti Műegyetem kémiai-
fizikai tanszékének vezetőjévé nevezték ki. Főleg krisztallográfiai vizsgálatokkal foglalko-
zott, megalkotta az elegykristályokra vonatkozó általános elméletét (1947). 1945-ben az 
MTA tagjává választották. 1944-ben „Kristálykémia” címmel jelent meg egyik alapvető 
munkája. 1947-ben koholt vádak alapján négy év börtönre ítélték, majd két évig internál-
ták. 1953-tól az Építéstudományi Intézetnek, 1956-tól haláláig az MTA Központi Kémiai 
Kutatóintézetének munkatársa volt. Előbb üvegszerkezet-kutatásokkal foglalkozott, majd 
1963-tól munkatársaival a korszerű diffraktometriás méréseken alapuló kvantitatív fázis-
elemzés kidolgozásában és gyakorlati alkalmazásában ért el kiváló eredményeket. 1956-58-
között kiadta nemzetközi elismerést is kiérdemelt Szervetlen kémia I-III című művét. 
1972. szeptember 16-án halt meg Budapesten. 

100 éve született:  

Straub F. Brunó 1914. január 5-én Nagyváradon. Egyetemi tanulmányait 1931-ben a 
szegedi egyetem orvostudományi karán kezdte, majd 1934-től a matematika és természet-
tudományi karon tanult, ahol vegyész és bölcsészdoktori oklevelet szerzett 1936-ban. A 
szegedi egyetemen dolgozott 1946-ig, miközben 1937-39 között Rockefeller-ösztöndíjjal a 
cambridge-i egyetemen kutatott. Diákévei alatt már dolgozott Szentgyörgyi laboratóriu-
mában. Ez idő alatt főleg a sejtlégzés és az izomműködés kémiájával, enzimek szerkezeté-
vel foglalkozott. Több alapvető fontosságú enzimet izolált, elsőként kristályosította ki az 
almasav-dehidrogenázt és a tejsav-dehidrogenázt. Felfedezte az aktinfehérjét (1941) és ál-
lati szervezetből sárgaenzimet állított elő, amelyet később Straub-diaforáznak neveztek el. 
A Magyar Tudományos Akadémiának 1946-ban levelező, majd 1949-ben rendes tagjává 
választották. 1948-ban kinevezték a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Biokémiai In-
tézete igazgatójává. 1960-1967 között a   Magyar Tudományos  Akadémia  biokémia 
részlegélnek elnöke volt. Két alkalommal is, 1967-1973, 1985-1988 között az Akadémia 
alelnökévé választották. Számos akadémia és tudományos társaság tagja volt. Jelentős pe-
dagógiai és tudományszervezői munkássága is. 1970-ben megszervezte az MTA szegedi 
biokémiai intézetét, 1978-ban a budapesti enzimológiai intézetet. 1983-88 között a Magyar 
Tudomány főszerkesztője volt. Tudományos tevékenységéért kétszer kapott Kossuth-díjat 
(1948, 1958), 1981-ben Akadémiai Aranyéremet, 1986-ban Pro Natura emlékérmet ka-
pott. Említésre méltó közéleti tevékenysége is. 1988-89-ben a Magyar Népköztársaság El-
nöki Tanácsának utolsó elnöke volt. 1996. február, 15-én hunyt el Budapesten. 
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