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Mindazonáltal elképzelhető, hogy kissé ,,laposabb” szögű  hajítás mellett nagyobb 
dobás érhető el. 

 
Forrásanyag 

Horváth Gábor, Juhász András, Tasnádi Péter: Mindennapok fizikája, ELTE TTK To-
vábbképzési Csoportjának Kiadványa, Budapest, 1989. 
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Kémiatörténeti évfordulók 

IV. rész 
440 éve született 
Bánfihunyadi János 1576-ban Asszonypatakán (ma Nagybánya). Ifjú koráról nin-

csenek dokumentumok. Valószínűleg szülővárosa híres iskolájában, a Schola Rivulinába 
járt, ahol szokás volt, hogy a tehetséges diákokat a városi tanács saját költségén külföldi 
egyetemekre küldte. 1619-ben bizonyíthatóan már Angliában volt. Az oxfordi Bodley 
Könyvtár őrzi egy 1623-ból  keltezett kémiai receptjét. 1642-ben Medgyesi Pálnak Gyu-
lafehérvárra a következőket írta „...én most itt Londonban a Gresham Collegiumban la-
kom...Chymiaban professor vaglok...Johannes Banfihuniades”.Angol feljegyzések neves 
tudósként emlegetik. W. Lilly 1645-ben neki ajánlja „Angelicus, Peace” című könyvét a 
következőképpen: „nemzetünk nagy szerencséjének tartom, hogy ilyen nagytudású em-
ber, aki tőlünk oly távol született, ...közöttünk, angolok között él... Az utóbbi időben 
senki nem ért el többet mint ő, s alig hasonlítható valaki is a tudós Huniadeshez”. Fog-
lalkozott az arany és ezüst higannyal való „roncsolásával”, festékek, ragasztók készítésé-
vel, ólomból az ezüst kivonásával,  az arany kinyerésével meddőhányókból. 1646-ban 
készült Magyarországra visszatérni, amikor hirtelen meghalt. Erről egy augusztus 28-i 
feljegyzésből értesülhettek: „Hans Hongar, allas John Huniades, a kémikus meghalt” (R. 
Smyth naplója). Sírhantja ismeretlen. Fia, János szintén vegyész volt, 1696-ban halt meg, 
sírja a London-Shoridetchi St. Leonard templom kriptájában van. 

 
240 éve született 
Avogadro, Romano Amadeo Carlo 1776. június 9-én Torinoban. Először jogot 

tanult (1796), majd 1803-tól a torinoi egyetemen matematikát és fizikát. Tanulmányai 
befejeztével egy vidéki olasz város középiskolájában fizikát tanított, majd 1820-tól a To-
rinoi Egyetem fizika professzora lett. Ő vezette be a molekula fogalmát, bizonyítva, 
hogy az elemi anyagok gázállapotban kétatomos molekulákból állnak. Kimondta, hogy 
az azonos nyomású és hőmérsékletű gázok azonos térfogataiban azonos számú részecs-
ke (molekula) van, amelyek kémiai reakciók során szétválhatnak (1811). Ezt az állítást 
nevezzük ma Avogadro-törvényének. Állítását egy fizikai lapban közölte, de megállapí-
tása a kémikusok figyelmét elkerülte egész 1858-ig, amikor S. Cannizaro megerősítette a 
tényt. Avogadro már 1811-ben megfigyelései alapján a következő anyagoknak: H2O, 
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NO, NH3, CO, HCl, 1814-ben a COCl2, H2S, CS2,SO2, CO2, SiO2 és 1821-ben a SiF4, 
SiBr4, BF3, B2O3 megállapította a helyes molekulaképletét. Tiszteletére az egy mólnyi 
anyagban levő részecskék számát Avogadro-számnak nevezzük. 1856. július 9-én halt 
meg. 

 
210 éve született 
Mohr, Carl Friedrich 1806. április 11-én Koblenzben (Németország). Berlinben és 

Bonnban tanult, gyógyszerészként dolgozott. Jelentős analitikai kémiai tevékenysége. Főleg 
volumetriával foglalkozott. Bevezette indikátorként a kromátokat a halogenidek ezüst-ionnal 
való meghatározásánál, felfedezte a róla elnevezett : Fe(NH4)2(SO4)26H2O Mohr-sót, a káli-
um-permanganát volumetriás oldat titerének a meghatározására az oxálsavat használta. 
1855-ben kiadta  Az analitikai kémia titrimetriás módszerei című kézikönyvét. Számos, az analí-
zisben használható készüléket szerkesztett: dugófúró, sűrűségmérésre alkalmas mérleg 
(Mohr – mérleg) stb. Bonnban halt meg 1879. szeptember 28-án. 

 
205 éve született 
Bunsen, Robert Wilhelm 1811. március 31-én Göttingában. Kémiai tanulmányait 

szülővárosában végezte, ahol 19 évesen fizikából doktorált. 1828-31 között kémiatanár 
szülővárosában, majd 1833-ban egyetemi előadó. A kasseli- wroclawi- és, a heidelbergi 
egyetemeken tanított. Kémiai intézete híres volt, sok tanítványa és munkatársa vált ne-
ves vegyésszé (Matthiensen, Roscoe, Kirchhoff, Belstein, L. Meyer, Landolt, Baeyer, 
Mendelejev, Than K., Fabinyi R., P. Poni). A kémia számos területén alkotott maradan-
dót. Tanulmányozta a szerves arzén-származékokat, az első szerves szabad gyököt, gal-
vánelemet szerkesztett platina helyett szén és cink elektróddal, egy zsírfoltos fotométert 
készített (1843), kidolgozott egy módszert kálium-cianid előállítására (1845), gázégőt 
szerkesztett (185), amit ma  is használunk a laboratóriumi gyakorlatban  Bunsen-égő 
néven. Só olvadékok elektrolízisével fémes állapotú elemeket állított elő: magnéziumot 
(1851), mangánt, alumíniumot, krómot (1854), lítiumot, stronciumot, kalciumot (1855). 
Matthiansennel tiszta szelént állított elő (1855). Több analitikai módszert dolgozott ki 
(jodometria, gázanalízis eljárások). Tanulmányozta a fény vegyi hatását Rosco-val, kö-
vetkeztetéseiket ma a róluk elnevezett Bunsen-Roscov törvény néven ismerjük. Kirch-
hoffal kidolgozta a spektrális analízis módszerét (1859), spektroszkópot szerkesztettek, 
amely segítségével új kémiai elemeket tudtak felfedezni németországi ásványvizek be-
párlási maradékából: a céziumot (186), a rubídiumot (1861). A ritkaföldfémeket is ta-
nulmányozta (1866). Koncentráció meghatározást végzett kolorimetriás eljárással. Idős 
korában újra geológiával kezdett foglalkozni. 1899. augusztus 16-án halt meg. 

  
195 éve született 
Loschmidt, Josef J. 1821. március 15-én Putschirn-ban (Csehország) A prágai és 

bécsi egyetemeken tanult. 1868-91 között a bécsi egyetem fizika professzora volt. Az 
1861-ben kiadott Kémiai tanulmányok című könyvében nagyszámú grafikus képletet 
közölt a molekulákról (aromás, ciklikus telített, heterociklikus vegyületekről). Állította, 
hogy a H,O,C csak egyféle vegyértékű lehet, míg a kén 2,4,6 vegyértékű is. Az ózonnak 
az O3 képletet használta, a cukornak éteres szerkezetet írt fel. Kiszámolta az 1cm3 gáz-
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ban levő molekulák számát (az általa kapott érték 30-szor kisebb volt, mint a ma is-
mert), ezt a tiszteletére Loschmidt-számnak nevezték el. 1895. július 8-án halt meg. 

 
175 éve született 
Zajcev, Alekszander Mihajlovics: 1841. június 20-án Kazánban. Kémiai tanulmá-

nyait 1864-ben Párizsban kezdte, majd 1865-ben Marburgban Kolbe mellett képezte 
magát, ahonnan egy éven belül visszatért Kazánba, s Butlerov mellett dolgozott a szer-
ves kémia területén. Vizsgálva az alkoholok dehidratálását és az alkilhalogenidek 
dehidrohalogénezését szabályszerűséget vont le, amit ma Zajcev-szabálynak nevezünk. 
E szerint a felsorolt vegyületekből a víz, illetve halogénhidrid hidrogén-atomja arról a 
szénatomról hasad le, amelyikhez több alkilcsoport kapcsolódik (illetve amelyik szegé-
nyebb hidrogénben). Először redukált szerves anyagokat folyadék fázisban hidrogéne-
zéssel palladium és platina-korom katalizátor jelenlétében. A C4H8O2 molekulaképletű  
anyagról megállapította, hogy kétféle szerkezetű formában létezik, ezek a vajsav és izo-
vajsav. 1910-ben halt meg.  

 
155 éve született 
Hopkins, Frederick Gowland, Sir 1861. június 20-án Eastbourne-ben (Anglia).  

Londonban végezte tanulmányait, 1894-ben orvosi diplomát szerzett. 1898-tól Camb-
ridge-ben a biokémia professzora volt. A modern biokémia egyik megalapítója. 1901-
ben elsőként izolálta a triptofán nevű aminosavat. Arra a következtetésre jutott, hogy az 
állatoknak és embereknek nem elegendő tisztán fehérjékből, zsírokból, szénhidrátokból 
és ásványi sókból álló táplálékot fogyasztaniuk. Egészségük megőrzéséhez, megfelelő 
fejlődésükhöz további kiegészítő anyagokra is szükség van. Ezeket nevezte el K. Funk 
1912-ben vitaminoknak. 1907-ben Sir Walter Fletcher-rel lefektette az 
izomösszehúzódás modern kémiai magyarázatának alapjait: kimutatták, hogy a munka-
végzés során tejsav halmozódik fel az izomban. 1925-ben lovaggá ütötték. 1931-ben a 
Royal Society elnökévé választották. 1929-ben Christiaan Eijkmannal együtt orvosi No-
bel-díjat kapott. Cambridgeben halt meg 1947-ben. 

 
135 éve született 
Staudinger, Hermann 1881. március 23-án Wormsban (Németország). Németor-

szági egyetemeken tanult, Halleban doktorált. Strasbourgban Thiele tanársegédjeként, 
majd professzorként (1903-1910) Zürichben, majd 1926-1950-ig a freiburgi egyetemen 
kutatott és tanított. A makromolekuláris kémia megalapítójának tekinti a szakirodalom 
(az elnevezést is ő vezette be). Makromolekuláris anyagok szerkezetének, tulajdonságai-
nak, szintézisük lehetőségének vizsgálatával foglalkozott. Molekulatömegük megállapí-
tására viszkozimetriás módszert dolgozott ki. Vizsgálatai a műanyagipar alapjait és fej-
lődését biztosították. 1953-ban Kémiai Nobel-díjat kapott. 1965-ben halt meg. 

 
130 éve született 
Kendall, Edward Calvin 1886. március 8-án South Norwalk-on (Connecticut. AEÁ). 

A Columbia Egyetemen végezte tanulmányait. A Minnesotai és a Princeton Egyetem pro-
fesszora volt, 1951 után vendégprofesszoraként tevékenykedett. Ő izolálta 1914-ben a 
tiroxint (pajzsmirigy-hormont), amely a Banting és Best által előállított inzulin mellett a ki-
alakuló hormonterápia legfontosabb anyaga lett. 1930-tól a mellékvesekéreg hormonjait 
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kutatta. 1944-ben szintézissel előállította a dehidrokortikoszteront és 1946-ban a gyógyá-
szati szempontból fontos kortizont. Philip S. Hench és Tadeus Reichstein társaságában ő 
kapta az 1950. évi orvosi-élettani Nobel-díjat. 1972. május 4-én halt meg Princentonban. 

 
125 éve született 
Polányi Mihály 1891. március 12-én Budapesten. A budapesti tudományegyetemen 

szerzett orvosi diplomát (1913). Az I. világháborúban katonaorvosként szolgált, majd 
1917-ben kémiából doktorált. Karlsruhéban folytatta fizikai és kémiai kutatásait. Fontos 
tanulmányokat tett közzé a termodinamika és az abszorpció tárgykörében, amire Ein-
stein is felfigyelt. Róla nevezték el az abszorpciós potenciál kiszámítására használatos 
képletet. Berlinbe költözött, és ott a növényi rostok röntgendiffrakciós vizsgálatával 
foglalkozva új kísérleti módszert dolgozott ki. Témái közé tartozott a kristálynövesztés 
és a kristályok mechanikai tulajdonságainak vizsgálata. Alapvető eredményeket ért el a 
reakciókinetikában, például a biomolekuláris folyamatok mechanizmusának kutatásá-
ban. Wigner Jenő témavezetője volt az asszociációs és disszociációs reakciók kvantum-
elméleti megfontolásokat felvető munkájában. Angliába települt, és 1933-ban a man-
chesteri Victoria Egyetemen a fizikai kémia tanszéket vezette. Kiemelkedőek a reakció-
hő és reakciósebesség összefüggésére és az „átmeneti állapot elméletére” vonatkozó 
eredményei. Az Egyesült Izzó kutatóival részt vett a kripton nagyüzemi előállításához 
vezető kísérletekben. Ekkoriban kezdett közgazdasági, szociológiai és politikai kérdé-
sekkel is foglalkozni. 1948-tól tíz éven át a szociológia professzora volt, 1958-tól az ox-
fordi Merton College-ban tudomány-filozófiával foglalkozott. 1976. február 22-én 
hunyt el Northhamptonban. 

 
110 éve született 
Spacu, Petru Gheorghe 1906. június 6-án Charlottenburgban (Németország). Kö-

zépiskolai és egyetemi tanulmányait Kolozsváron végezte, ahol vegyészdiplomát és 
1932-ben doktori fokozatot szerzett. 1934-36 között tanított a kolozsvári egyetemen. 
Párizsban G. Urbain mellett, 1936-37-ben Münchenben képezte tovább magát. 1935-55 
között a Bukaresti Műegyetemen tanított, majd 1972-ig a tudományegyetemen. 1963-tól 
a Román Akadémia levelező, 1990-től rendes tagja. Kutatási témái átfogják a kémia 
szinte minden területét (szervetlen, analitikai, szerves kémia). Platina- és kobalt- 
sztereoizomer komplexek és egyes lineáris háromatomos molekulák Raman-spektrumát 
vizsgálta. Kutatta az átmeneti fémek karboniljait, előállított egy új komplexvegyület 
csoportot, a di- és tetreiodáto-aminokat. Foglalkozott a ritkaföldfémek kémiájával, szá-
mos analitikai módszert dolgozott ki az elemek, szerves anyagok, gyógyszerkészítmé-
nyek meghatározására. Módszert javasolt az alumíniumnak és ötvözeteinek tisztítására, 
oxidációtól való védelmére magnéziummal és szilíciummal. 

Kézikönyvei: Chimia combinaţiilor complexe (társszerzőkkel, 1969, 1974.) Tratat de chimie 
anorganică (1978.). Több külföldi tudományos társaság, a IUPAC is tagjául választotta. 
1995. március 30-án halt meg. 

 
Prelog, Vladimir 1906. július 23-án született a boszniai Szarajevoban. Iskolai ta-

nulmányait Zágrábban végezte. Már 15 éves korában kémiatárgyú dolgozatot közölt 
szakfolyóiratban. 1924-ben érettségizett, s a prágai műszaki egyetemen kémiát tanult, 
ahol 1929-ben doktorált. Kinint szintetizált, a kinin-alkaloidák szerkezetét határozta 
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meg. 1935-ben a Zágrábi egyetemen tanított. 1941-től Zürichbe költözött, ahol az ETH 
Szerves laboratóriumában dolgozott. 1945-ben Werner-díjban részesült. 1950-51-ben az 
A.E.Á.-ban a Harvard-Egyetem vendégprofesszora. Főleg a szerves molekulák konfigu-
rációját, sztereokémiáját tanulmányozta. Cahnnál és Ingolddal együtt kidolgozott egy 
rendszert a sztereoizomérek jellemzésére, amiért 1975-ben kémiai Nobel-díjjal jutalmaz-
ták. Több mint 400 tudományos közleményt írt. 1998. január 7-én halt meg Zürichben.  

M. E. 
 

 
 

Egy kis kakuro segítség:  
természetes számok előállítása  

számok összegeként 

A kakuro vagy kakkuro nevű rejtvényfajta egy matematikai keresztrejtvény. A játék 
célja, hogy egy adott táblán úgy töltsük ki az üres mezőket 1-től 9-ig terjedő természetes 
számokkal, hogy a fekete mezőkben lévő számok az alattuk vagy a tőlük jobbra elhe-
lyezkedő folyamatos számsor (úgynevezett blokk) összegét adják ki. A számsorban egy 
számjegy csak egyszer fordulhat elő. 

Hozzá hasonló rejtvényfajtát először a Dell Magazines jelentetett meg Cross Sums 
néven, később számos más kiadó, mint például a Nikoli Co. Ltd. is átvette az ötletet. 

 

 
Kakuro tábla és megfejtése 

 
A kakuro megfejtése nem csupán logikus gondolkodást, hanem némi matematikai 

készséget is igényel: elő kell állítanunk egy természetes számot különböző természetes 
számok összegeként. 


