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Kovács Lehel István 

 
 

Kémiatörténeti évfordulók 

II. rész 
 
305 éve született 
Scherffer, Henrik Theophilus 1710. december 29-én Stockholmban. Az 

Uppsalai egyetemen és a királyi pénzverde vezetőjeként dolgozott. 1748-tól a Svéd 
Tudományos Akadémia tagja volt. Az 1750-es évek elején a Pinto spanyol folyó ho-
mokjából sikerült elkülönítenie a platinát, amit fehér aranynak, vagy Pintoi ezüstnek 
nevezett, tanulmányozta tulajdonságait. Kémiai előadásait T. Bergman adta ki, több 
nyelvre is lefordították. 1759. augusztus 10-én halt meg.  

 
235 éve született 
Döbereiner, Johann Wolfgang 1780. december 15-én Hofban (Németország). 

Münchbergben gyógyszerészeti, később bölcsészeti, ásvány- és vegytani tanulmá-
nyokat folytatott. 1803-ban szülővárosában vegyigyárat alapított. 1810-ben a jénai 
egyetem tanára lett, ahol haláláig dolgozott. 1823-ban egy gyújtót szerkesztett (egy 
hengerben cink kénsavval érintkezve hidrogént fejlesztett, mely vékony nyíláson 
áramlott a platinataplóra, amitől az izzásig felhevült és meggyújtotta  a hidrogént). A 
gyufa felfedezése előtt elterjedten használták készülékét. Az elemek tulajdonságait 
vizsgálva megállapította, hogy azok triadokra oszthatók: a triád három elemből álló 
csoportjában az atomsúlyok különbsége állandó: ilyen triadok: Li,Na,K, Ca,Sr,Ba, 
S,Se,Te, vagy Cl,Br,I. Előállította a hangyasavat (1822). Több tankönyvet írt: 
Elemente der pharmacentischen Chemie (1819); Anfangsgründe der Chemie und 
Stöehiometrie (1826); Grundriss der allgemeinen Chemie (1828). Fiával, Ferenccel: 
Deutsches Apothekerbuch (Stuttgart 1840-55). Goethe barátja volt, akivel hosszan 
levelezett. 1849 március 24-én halt meg Jénában. 

 
210 éve született 
Graham, Thomas 1805. december 20-án Glasgowban (Skócia). Szülővárosában, 

Edinburgban és Oxfordban tanult. A Glasgowi Egyetem (1830), majd a Londoni 
egyetem (1837) tanára volt. A Kémiai Társaság első elnöke (1840). Főleg fizikai ké-
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miával foglalkozott. A kolloid kémia megalapítójának tekinthető. Vizsgálta az ozmó-
zist, dializáló készüléket szerkesztett. A kolloid, gél, szól, dialízis, ozmózis kifejezé-
sek tőle származnak. Vizsgálta a gázok adszorbcióját és diffúzióját. Tanulmányozta a 
hidrogén adszorpcióját platinán és iridiumon. A gázok efuziójára törvényt állapított 
meg (1829). Vizsgálta az arzenátokat és foszfátokat, a metafoszforsavat. Kidolgozta 
a többértékű savak új elméletét. 1842-ben  Kémiai elemek címmel könyvet adott ki. 
1869. szeptember 11-én, Londonban halt meg. 

 
180 éve született 
Fittig, Rudolf 1835. december 6-án Hamburgban. Göttingenben tanult kémiát 

Wöhler tanítványaként, ahol 1858-ban doktorált, majd az egyetemen dolgozott mint 
szerves kémikus. Az aldehideket és ketonokat vizsgálta. Ez idő alatt fedezte fel a 
pinakolint (1860), a bifenilt (1862). Benzolhomológokat állított elő aromás- és 
alkilhalogenidekből éteres oldatban fém nátrium jelenlétében. Ezt a reakciót a szak-
irodalomban Fittig reakciónak nevezik. 1870-től a Tübingeni, majd 1876-tól a 
Strassburgi Egyetemen dolgozott (rektori minőségben is). Vizsgálta a benzokinon és 
az antrakinon, a kumaron szerkezetét. Munkatársaival a kőolaj magasforráspontú 
frakcióit vizsgálva a fenantrén szerkezetét, majd piperin alkaloida szerkezetét tisztáz-
ta. Számos tudományos társaság tagjául választotta, 1906-ban megkapta a Royal So-
ciety Davy érmét. 1910. november 19-én halt meg Strassburgban. 

 
145 éve született 
Ostrogovici, Adrian 1870. augusztus 16-án Lecce-n (Olaszország). Firenzében 

tanult, ahol 1893-ban doktorált. 1899-től a bukaresti egyetemen C. I. Istrati munka-
társa volt. 1919-ben a kolozsvári egyetem általános kémia professzora lett és a kémi-
ai intézet igazgatója. Főleg szerveskémiával foglalkozott: heterociklusos származé-
kokkal, melyek szintézisre számos módszert adott. 1925-ben egy általánoskémiai la-
boratóriumi jegyzetet szerkesztett. 1956. december 31-én halt meg. 

 
130 éve született 
Hevesy György 1885. augusztus 1-én Budapesten. Apja, Bischitz Lajos egy pesti 

kereskedő fia volt, családja az Esterházyak egyik birtokát bérelte. Anyja, 
Schossberger bárónő szintén jómódú családból származott, amely olaj- és dohányke-
reskedelemmel foglalkozott és több észak-magyarországi bányát birtokolt, ahol He-
vesy apja igazgató és felügyelőbizottsági tag volt. A Bischitz család 1895-ben nemesi 
rangot kapott, ezután tagjai felvették a Hevesy nevet. Hevesy György a pesti Piarista 
Gimnáziumban tanult, majd a Budapesti Tudomány Egyetemen. Továbbképzésre 
Berlinbe, majd Freiburgba ment. Fő érdeklődési területe a fizika és a kémia volt, de 
hallgatott filozófia és biológia előadásokat is. Georg Meyer fiziko-kémikus vezetésé-
vel kezdett el dolgozni 1906-ban a disszertációján, a fémes nátrium és az olvadt nát-
riumhidroxid kölcsönhatását vizsgálta. A doktori dolgozatát 1908-ban védte meg, 
ezután Európa híres tudósai mellett kezdett kutatni (F. Haber Németországban, R. 
Lorenz Svájcban és E. Rutherford Angliában voltak irányítói). Ez idő alatt már jelen-
tős tudományos eredményeket mutatott fel. Sikerült tisztáznia, hogy az urán és a tó-
rium bomlásából keletkezett „radioelemek” egy része nem új, hanem a már ismert 
elemek izotópjai. A XIX.sz. végén, amikor az atom belső szerkezete még nem volt 



2015-2016/2 31 
 
 
 
 

ismert, számos ritkaföldfémet felfedeztek, s Brauner, cseh kémikus javaslatára a lan-
tánhoz való kémiai hasonlóságuk alapján azzal egy kockába helyezték a periódusos 
táblázatba, aminek az alján külön sorolták fel őket. A ritkaföldfémek atomszerkeze-
tét nem ismerve, nem tudták, hogy hány elem képezheti csoportjukat. Az ismert rit-
kafém vegyületeknek optikai spektrumvonalait vizsgálva G. Urbain francia vegyész 
arra következtetett, hogy az általa talált új vonalak a 72-es rendszámú elemtől szár-
maznak, ezért ezt az elemet celtiumnak nevezte el, és ritkaföldfémnek tekintette 
(1911). Ebben az időben kezdte röntgenspektroszkópiai vizsgálatait Moseley. Őt 
kérték fel, hogy erősítse meg vizsgálataival Urbain, állítását, de ez az adott mintából 
nem volt egyértelmű, sem erősíteni, sem cáfolni nem tudta a feltételezést. 1913-ban 
N. Bohr, Hevesy barátja publikálta atommodelljét, amivel akkor csak a hidrogén, hé-
lium és lítium szerkezetét magyarázta meg. Továbbfejlesztve elméletét, 1922 január-
jában Hevesyvel azt közölte, hogy elméletét az egész periódusos rendszerre kiter-
jesztette, és ezzel magyarázni tudja a ritkaföldek elhelyezkedését is a periódusos 
rendszerben. Elmélete szerint ezek száma csak tizennégy lehet, tehát az ismeretlen 
72. számú elem nem lehet ritkaföldfém, hanem titán homológ. A korabeli kémikus 
társadalom Urbain tekintélye alapján bírálta Bohr elméletét. Hevesy bízott Bohr el-
méletében, s azzal vigasztalta barátját, hogy: „komoly kémikus nem hisz néhány bi-
zonytalan spektrumvonalnak, elő kell állítani az elemet tiszta állapotban, s annak 
vizsgálata fogja eldönteni a vitát”.  

Hevesy 1922 nyarán Magyarországon geokémiai munkákat tanulmányozva a 
Bohr elmélete szellemében úgy érezte, hogy cirkónium ásványban kell keresni a 72. 
számú elemet. Vizsgálatait Koppenhágában a holland Coster segítségével kezdte, aki 
a röntgenspektroszkópiai elemzésben segítette A cirkónium ásvány tisztítása után, a 
könnyen oldódó komponensek elkülönítését követően azonosítani tudták a 72. rend-
számú elemet a jellemző spektrumvonalai alapján. El is nevezték hafniumnak, Kop-
penhága latin nevéről. Az elem felfedezésének bejelentése tudománytörténeti érde-
kesség: azon az estén, amikor Bohr Stockholmban átvette az 1922. évi fizikai Nobel-
díjat, D. Coster telefonon értesítette őt a kísérleteik sikerességéről, s Hevesy utazott 
is, hogy másnap délelőtt jelen lehessen a Svéd Akadémián, amikor előadása során 
Bohr bejelentheti a hafnium felfedezését. A neves európai vegyészek nem akartak hi-
telt adni Hevesyék felfedezésének (ez Hevesynek Ortvay Rudolfhoz írt leveleiből tu-
dott). Ezért Hevesy nekifogott a hafnium kémiája részletes feldolgozásához. Előállí-
totta tiszta állapotban, atomsúlyát meghatározta, megállapította jellemző reakcióit. 
Bebizonyította, hogy ellenzői nem rendelkeztek hafniumtartalmú mintával, azok rit-
kaföldfém vegyületek keverékei voltak. 1927-ben monográfiát közölt a hafnium ké-
miájáról. Mindez nem volt elég ahhoz, hogy Nobel-díjat kapjon a hafnium felfedezé-
séért, annak ellenére, hogy erre hosszú évek során hétszer (1924 és 1936 között) ja-
vasolták különböző tudósok. Hevesy a hafnium felfedezésével és a radioaktivitás te-
rén elért eredményeivel vált híressé. Európa több egyetemére hívták. 1925-ben elfo-
gadta a Freiburgi Egyetem meghívását, ahol az elemek gyakoriságát vizsgálta, mivel 
összefüggést sejtett a gyakoriság és az atommag stabilitása között. Meghatározta az 
ólom átlagos koncentrációját urán-ásványokban, ennek segítségével elsőként számí-
totta ki a Föld életkorának nagyságrendjét. Jelentős megállapításokat tett szilárdtest-
fizikai kutatásai során. A 210Pb segítségével felfedezte a fémek öndiffúzióját. Tehet-
séges hallgatóival, akik közül többen munkatársai, majd neves kutatók lettek (J. 



32 2015-2016/2 
 
 
 
 

Böhmt, W. Seith, G. Rienäcker,. K. Würstlin, E. Alexander, M. Blitzcel, J. A. Calvet, 
A. Günther, E. Cremer, A. O. Wagner, H. Hobbie, M. Pahl stb.) Freiburgban kezdte 
el a ritkaföldfémek geokémiájának szisztematikus vizsgálatát. Röntgenfluoreszcens 
analízis segítségével foglalkozott a hafnium kémiájával, a ritkaföldfémek radioaktivi-
tásával, a diffúzió elektrokémiájával, felfedezte a szamárium radioaktivitását, a kőze-
tek ólomtartalmának vizsgálatával megalapozta az izotóphígításos analízist. Először 
alkalmazott stabil izotópot indikátorként nehézvizet használva az élőlények vízház-
tartásának vizsgálatára. Bizonyította, hogy a kálium két ismert izotópja közül a 40K 
radioaktív.  

Németországból Dániába kényszerült emigrálni, ahol barátjánál, Niels Bohrnál 
talált menedéket. Itt Hilde Levivel folytatta a kálium radioaktív izotópjával kapcsola-
tos kutatásait. A neutron felfedezése után Lise Meitnerrel rádium-berillium neutron-
forrást készített. Auer von Welsbach átkristályosítással különválasztotta a ritkaföld-
fémeket, és tiszta anyagokat adott Hevesynek, amelyeket neutronokkal való besugá-
rozás után vizsgált. Ekkor fedezték fel a neutronaktivációs analízist.  

Dánia német megszállása miatt Svédországba menekült, ahol államporságot ka-
pott a radioaktív izotópok analitikai kémiában való alkalmazásáért 1943-as kémiai 
Nobel-díjának köszönhetően. Svédországban biokémiai kutatásokat végzett. Radio-
aktív izotópok segítségével tanulmányozta az anyagcsere folyamatokat (pl. vasanyag-
csere). Tanulmányozta az ionizáló sugárzásoknak a DNS-re és a rákos sejtekre kifej-
tett hatását. A háború után felújította kapcsolatait Németországgal, elsősorban a 
Freiburgi Egyetemmel, állandó kapcsolatot tartott fenn a különböző szakterületeken 
dolgozó kollégáival. Rendszeresen részt vett a Nobel-díjasok Lindauban tartott talál-
kozóin. 

Tudományos tevékenységének elismertségét igazolja az a számos tudományos 
cím (13 egyetem díszdoktora, 23 tudományos társaság és akadémia tagja), számos díj, 
melyek közül a Nobel-díjánál is értékesebbnek tekintette a Royal Society Copley ér-
mét, amit N. Born-on kívül csak ő kapott meg külső tagként a világon. 1966. július 
5-én hunyt el Freiburgban. 

 
115 éve született 
Bruckner Győző 1900. november 1-jén Budapesten. Egyetemi tanulmányait a 

budapesti műszaki egyetemen és a szegedi tudományegyetemen végezte. Vegyész-
mérnöki oklevelet 1925-ben, bölcsészdoktori oklevelet pedig 1928-ban szerzett. 
1926-ban kapott állást a szegedi tudományegyetem Szerves Kémiai Intézetében, 
Széki Tibor mellett. Ösztöndíjasként 1927-28-ban a Berlin-Charlottenburgi Műegye-
tem Szerves Kémiai Intézetében dolgozott A. Schönberg vezetésével, majd 1929-
ben a Grazi Tudományegyetemen, a Nobel-díjas Preglnél tanulmányozta a szerves 
kémia mikroanalitikai módszereit. 1941-ben a szegedi tudományegyetemen a Szerves 
Kémiai Intézet igazgatója lett. 1949-ben hívták meg a budapesti ELTE szerves ké-
miai tanszékének élére. Első kiemelkedő tudományos eredményét az N-O 
acilvándorlás felfedezése jelentette. Tudományos szakterülete a természetes eredetű 
poliglutaminsavak kutatása volt. Felfedezte a D-glutaminsavat. Tisztán előállította a 
vegyületcsoport egyes tagjait, tisztázta térszerkezetüket. Megalapozta a magyar 
peptidkémiai kutatást. Számos, a papaverinnél hatásosabb gyógyszert állított elő. 
Szintetizálta az adrenokortikotrop hormont (1959-66). Iskolateremtő tudós volt. 
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Nemzetközi elismerésű a háromkötetes Szerves kémia kézikönyve (1952), mely bőví-
tett, átdolgozott kiadásokban folyamatosan jelent meg az évtizedek során. Eredmé-
nyei elismeréséül megkapta a Svéd Kémiai Egyesület ötévenként odaítélt Scheele-
emlékérmét. 1946-tól az MTA tagja. 1980. március 8-án halt meg. 

 
100 éve született 
Fodor Gábor Béla Budapesten 1915. december 5-én. Elemi iskolai és középis-

kolai tanulmányait Aradon végezte. 1924-ben érettségizett az aradi Római Katolikus 
Gimnáziumban. Felsőfokú tanulmányait  Grazban, a budapesti egyetemen és 
a szegedi egyetemen folytatta. Grazban mérnöki oklevelet (1934), Szegeden pedig 
vegyész oklevelet és vegyész doktorátust (1937) szerzett. Tanulmányaira és pálya-
kezdésére legnagyobb hatással Szent-Györgyi Albert és Bruckner Győző volt. A sze-
gedi egyetemen a Szerves Kémiai Tanszéken oktatott és kutatott 1935-1938-ig, 1938-
1945 között a Chinoin Gyógyszergyárban kutatóvegyész.1945-1957 között a szegedi 
egyetemen oktató, a Szerves Kémiai Tanszék vezetője (1950-1957), az egyetem rek-
tora (1951-1954). 1951-ben az MTA levelező, 1955-ben rendes tagjává választották. 
Az 1956-os forradalomban való részvétele miatt az oktatói munkától eltiltották, 
1957-től budapesti kutatói intézetekben dolgozott, (EGYT Gyógyszerárugyár), 
1958-ban megbízást kapott az MTA-tól egy önálló kutatóegység, a Sztereokémiai 
Kutatócsoport megszervezésére és vezetésére. A kutatócsoport igen eredményesen 
működött, a kutatási lehetőségek egyre bővültek, de Fodor Gábort továbbra sem 
engedték egyetemi katedrára lépni. Ezért az emigrációt választotta, egy 1964-ben 
megkezdett kanadai tanulmányútjáról nem tért vissza. Külföldön oktatói és kutatói 
munkáját Kanadában kezdte, felvette a kapcsolatot az amerikai emigrációban élő tu-
dósokkal, köztük Szent-Györgyi Alberttel. 1969-től fő munkahelyévé az A. E. 
Á. Nyugat-Virginia-i Egyetem vált, ahol 1986-ig oktatott és kutatott, s ahonnan ame-
rikai és müncheni, darmstadti társintézményekkel tartott szakmai kapcsolatot. 1986-
ban nyugalomba vonult. 1989 után gyakran tartott Magyarországon idős kora ellené-
re is kitűnő előadásokat. 1994-ben a szegedi egyetem díszdoktorrá avatta. 
Morgantownban halt meg 2000-ben. 

 
M. E. 

 
 

 
 

Fizika óravázlatok – tanároknak 

Bevezetés 
A digitális korszak a fizika tanítását is új megközelítésekre készteti. Jelen írás egy 

ilyen megközelítést szándékozik bemutatni a fizikát eredményesen oktatni szándékozó 
részére. De nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a módszerek csak egyik oldalát je-
lentik az új megközelítéseknek. A másik jelentős részt a tanár egyénisége jelenti. Ezt pe-


