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Kémiatörténeti évfordulók 

II. rész 
 
205 éve született 
Alexandr Abramovici Voskresenski 1809. november 25-én az oroszországi 

Torjokban. A pétervári Pedagógiai Intézet elvégzése után (1836) 1837-1838-ban Néme-
tországban Liebig laboratóriumában dolgozott, ami után a szentpétervári egyetemen ta-
nított (rektor is volt 1863-67 között). Szerves kémiával foglalkozott, megállapította a 
kína sav összetételét (C7H12O6), az 1,4-benzokinon bruttóképletét, felfedezte a kakaó 
magjában a teobromint. Zinin mellett az orosz szerveskémiai kutatás elindítójának te-
kintik. 1880-ban halt meg. 

 
180 éve született 
Than Károly 1834. december 20-án Óbecsén jómódú polgári 

családban Apja királyi tisztviselő volt. Hat évvel idősebb bátyja, Than 
Mór Barabás Miklósnál tanult festeni, a 19. századi magyar festészet 
jelentős alakja, freskófestőként a magyar történeti falfestészet úttörő-
je.). Szabadkán, Kalocsán, Szolnokon és Nagybecskereken járt gim-
náziumba. Tizennégy éves korában részt vett az 1848-49-es szabad-
ságharcban Bem seregében. A fegyverletétel után gyógyszerészi pályá-
ra lépett. 1855-ben kitűnő eredménnyel érettségizett Szegeden. Egye-
temi tanulmányait Bécsben végezte, ahol egy évig orvosi-, majd a 
gyógyszerészeti szakon főleg kémiával foglalkozott és 1858-ban elnyerte a kémia doktora 
címet. Még abban az évben ösztöndíjasként Bunsen laboratóriumában Heidelbergben, majd 
Párizs nevezetesebb tanintézeteiben képezte tovább magát. 1859-ben Bécsben mint tanárse-
géd, majd mint magántanár folytatta működését. 1860-ban a pesti egyetemen a kémiai tan-
szék helyettes tanára, 1862. július 18-án pedig a tanszék rendes tanára lett. Megtervezte és 
építtette a Kémiai Intézet korszerű épületét a Trefort-kertben, mely 1872-re készül el. 1860-
ban levelező, majd 1870-ben rendes tagjává választotta a Magyar Tudományos Akadémia, a 
természettudományi osztálynak 1887-től elnöke, 1907-től haláláig pedig az Akadémia alelnö-
ke volt. A Királyi Magyar Természettudományi Társulat kémiai-ásványtani szakosztályának 
1891-től haláláig elnöke volt. Részt vett az önálló „Magyar Chemiai Folyóirat‖ létrehozásá-
ban (1895), melynek szerkesztőbizottsági elnöke lett. Than igazi iskolateremtő tudós volt. 
Egész erejét a közoktatás, a közművelődés és a tudományos munkásság hazai felvirágoztatá-
sának szentelte. A kémia tanításának módszerét az egyetemen átalakította; tartalmas előadá-
saival tanítványaiban megkedveltette tantárgyát és fölébresztette a kutatásra való hajlamukat. 
A XX. század első felében működő magyar kémikus tudósainak mindegyikét tanította. Az 
egyetemi tanításra vonatkozó nézeteit már 1871-ben az Akadémia elé terjesztette és 1875-76. 
évi rektori beszédében részletesen kifejtette a tanítási és tanulási szabadság jelentőségét. A 
tanításon kívül az első Magyar Gyógyszerkönyv (Pharmacopoea Hungarica, 1871) kidolgo-
zásában jelentős szerepe volt. Tagja volt az Országos Közegészségügyi Tanácsnak, 1885-ben 
Fodor Józseffel és Balló Mátyással együtt a főváros vízzel való ellátására  dolgozott ki tervet. 
Az orosz pestisveszély alkalmával hatékony módszert dolgozott ki a fertőtlenítésre, amelyet a 
bécsi birodalmi járványbizottság is elfogadott. Az egyetemi oktatás mellett jelentős kutató 
munkát végzett. Korszerű eredményeit főleg magyar nyelvű lapokban publikálta, nem vá-
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gyott nemzetközi hírnévre. Szakközleményei: A platincián-etilről és a rumicinről (1858, 
Bécs), A propilén elnyelési együtthatója, A jód-etilén hatása a cinkre (Heidelberg), A 
vegyelemek paránysúlyáról (1861, MTA), A szalmiák szabályellenes gőzéről (1863), Az ás-
ványvizek elemzésének összeállításáról (1864), Az anyag benső szerkezetéről (1864), Az 
ózonképződésről gyors égéseknél (1866), A szénélegkénegről (1867), A vegyértékek törvé-
nyéről (1873), Vegyerélytani vizsgálatok (1877 és 1880), A gazometrikus módszerek kibőví-
téséről (1885), A volumetrikus normál oldatok készítéséről (1888 és 1889), Az ásványvizek-
nek kémiai konstituciójáról és összehasonlításáról (1890), Feladatok a kémiai gyakorlatokhoz 
(1888), A qualitativ kémiai analízis elemei (1895), A kísérleti chemia elemei‖ első kötete: Ál-
talános kémia (1897). Számos ásványvizet analizált: a Deák Ferenc keserűvíz (1862), polhorai 
sósforrás, csízi jódtartalmú forrás (1886), harkányi kénes hévíz (1886), melyben felfedezi a 
karbonil-szulfidot; a Margit-szigeti hévforrás, a borszéki főkút, a városligeti artézi kút (1880); 
a szilácsi vasas vizek (1885). Bevezette a mérőoldatok hatóértékének beállítására (faktorozá-
sára) a kálium-hidrogén-karbonátot és a kálium-hidrogén-jodátot az analitikai gyakorlatba. 
Arrhenius előtt javasolta, hogy az elemzések eredményét ne vegyületekben, hanem ionok 
szerint adják meg. (Ezért vezették be később a róla elnevezett Than-féle egyenérték fogal-
mát.) Javasolta, hogy a gázok normáltérfogatának nevezzék az egy gramm-molekulasúlynyi 
(mol) gáz által 1 atm nyomáson és 0 °C-on mért térfogatot. (Ezt ő megmérve 22,3 liternek 
találta.) Számtalan új készüléket szerkesztett vagy módosított a tanítás és kutatás javítása ér-
dekében. Szakszerkesztője volt a Pallas Nagy Lexikona kémiai részének.  

Számos kitüntetésben és elismerésben volt része. 1908-ban kérte nyugdíjazását és 
pár hónap múlva, július 5-én elhunyt. 

 
175 éve született 
Seger Hermann 1839. december 26-án. Elsők között foglalkozott a kerámiák tu-

lajdonságainak tudományos vizsgálatával. 1895-ben az égető kemencék hőmérsékleté-
nek követésére különböző összetételű szilikátokból gúlákat készített, melyeknek a lágyu-
lási hőmérséklete más és más volt. Ezeknek a gúláknak a deformálódásából tudott kö-
vetkeztetni a hőmérséklet értékekre (600-2000oC). Eljárását napjainkban is használják. 
1893. október 30-án halt meg. 

 
160 éve született 
Sabatier, Paul 1854. november 5-én Carcassoneban 

(Franciaország) Az École Normale Supérieur hallgatója volt, és 
P. E. M. Berthelot-nál tanult a Collège de France-ban. 1880-
ban szerzett doktori fokozatot. Egy évet töltött a Bordeauxi 
Egyetemen, majd 1882-ben a Toulousei Egyetem munkatársa 
lett. 1884-ben nevezték ki professzorrá, ezt a tisztségét nyug-
díjba vonulásáig, 1930-ig töltötte be. Szerves kémikus volt. 
Munkatársaival 1897-től heterogén katalízissel foglalkozott. Felfedezte a finom eloszlá-
sú átmenetifém porok (Ni, Co, Fe, Pt, Pd) és egyes fémoxidok (Al, Mo) katalitikus hatá-
sát a telítetlen vegyületek hidrogénezési, a deszhidratációs, dehidrogénezési és krakkolá-
si reakciókban Számos felfedezése jelentős gazdasági értékkel bírt: így az olajok hidro-
génezése a margarin gyártást tette lehetővé, a szintetikus, ipari metanol-előállítása stb. 
Szinte az összes ismert szerves kémiai katalitikus előállítási folyamatot megvizsgálta, 
(több száz hidrogénezési és dehidrogénezési reakciót). V. Grignard-dal megosztva 
1912-ben kémiai Nobel-díjat kapott a katalitikus szerves szintézisek kutatásáért, és azért 
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a felfedezésért, hogy a nikkel katalizátorként használható a szerves molekulák hidrogé-
nezési reakcióiban. Feltételezte, hogy a katalitikus reakciókban a katalizátor instabil, át-
meneti terméket képez a reagensekkel. 1913-ban megjelent a Katalízis a szerves kémiában 
című kézikönyve. 1941. augusztus 14-én halt meg Touloseban. 

 
130 éve született  
Novobátzky Károly 1884. március 3-án Temesváron. 

Középiskolai tanulmányait  szülővárosában, az egyetemet Bu-
dapesten végezte Eötvös-kollégistaként 1906-ban Eötvös Lo-
ránd és König Pál tanítványaként. Tanári oklevele megszerzé-
se után vidéken, majd 1919 – 1945 között a pesti Kölcsey Fe-
renc Gimnáziumban tanított (ebben a középiskolában tanár-
társai voltak Kuntz Aladár és Babits Mihály is). Ez idő alatt 
képezte magát tovább elméleti fizikából, s kezdte el jelentős 
kutatómunkáját. 1945-től a budapesti Tudományegyetem el-
méleti fizika tanszékvezető tanára lett. A fényelhajlás Kirch-
hoff-elméletét fejlesztette tovább elektromágneses értelmezés 
alapján. Nemzetközi hírű tankönyveket írt (Elektrodinamika 
és optika, Relativitáselmélet). Tudományos kutatómunkája az erőterek fizikájára irá-
nyult, amely ma is a fizika egyik legmodernebb területe. Eredményei nemzetközi vissz-
hangja alapján a modern kvantumfizika fejlesztőjének tekinthető. Értékes, sokirányú te-
vékenységének elismeréséül 1947-től a MTA levelező, majd 1949-től rendes tagjává vá-
lasztották, 1958-tól haláláig az akadémia alelnöke, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 
örökös tiszteletbeli elnöke volt. Kétszer tüntették ki a Kossuth-díj aranyfokozatával. 
1967. december 20-án halt meg Budapesten. 

 
125 éve született  
Bodnár János 1889. december 31-én Nagyváradon. 

Egyetemi tanulmányait  Kolozsváron (1911-ben biológia-
kémia szakos tanári és bölcsészdoktori oklevéllel), majd a bé-
csi és berlini egyetemen végezte. 1912-13-ban a kolozsvári 
egyetemen tanársegéd, 1913-tól Magyaróváron a növényélet-
tani és kórtani állomás biokémiai laboratóriumának vezetője. 
1916-20 között a kolozsvári egyetemen tanár, majd egy évig 
Budapesten, illetve 1921-23-ban Szegeden a kémia tanszék 
vezetője. 1923-50 között Debrecenben az egyetem orvosi 
vegytan tanára volt és különböző vezető funkciókat töltött be 
(1943-44 rektor is). Kutatási területe az analitikai- és bioké-
mia, a növényi és állati szénhidrát-anyagcsere enzimológiája. Kimutatta a réz-, a higany-, 
és arzénvegyületeknek az üszökgombákra való biokémiai hatását. Több gazdasági jelen-
tőségű módszert dolgozott ki: porcsávázást a búzaüszög elleni védekezésben, higany 
meghatározása csávázó szerekben, dohányanalitikai eljárásokat (dohányfüst összetétele, 
nikotin mikrotérfogatos meghatározása dohányban), higany és arzén mikrokémiai meg-
határozása. 1937-ben a MTA levelezőtagjául választották. 1953. október 29-én Budapes-
ten halt meg 

 
M. E. 




