
gyanánt alkalmazott berendezés változott, hála a szilárd-test fizika és a 
számítógépek fejlődésének. 

Ma már naprendszerünk számos égiteste észlelhető radarral, beindult 
az úgynevezett radartérképezés a Naprendszer méreteinek pontos 
meghatározása. Számos radar kísérlet alkalmas a relativitás elmélet el-
lenőrzésére. 

A magyar Hold-visszhang kísérlet a hosszúidejű jelintegrációval egy 
lépéssel tovább ment az amerikainál abban az irányban, melyet a modem 
radarcsillagászat követ. 

Bay Zoltán (1900-1992) személyére később visszatérünk. Kutató 
tevékenysége olyan fontos területeken volt sikeres és kimagasló, hogy a 
szakértők Eötvös Lóránddal emlegették együtt, mint a XX. század két 
legkiválóbb magyar kísérleti fizikusát. 

Farkas Anna 

Kémiai évfordulók 1996-ban 

200 éve született: 
CLAUS, CARL (1796-1864) (Klausz, Karlovics Karl). Orosz kémikus, a kazanyi 

egyetem kémiaprofesszora, majd a dorpati egyetemen a gyógyszerészet tanára. 
Tanulmányozta, hogy miként lehet Oroszország keleti részeinek ásványi kincseit 
felhasználni. 1841-tól az aranymosók maradékait vizsgálta, amely platinát, iridi-
umot és ozmiumot tartalmazott. Ezeket a maradékokat a szentpétervári tudomán-
yos intézet már nyugati kémikusokkal (Davy, Berzelius, Wollaston) vizsgáltatta, 
de eredménytelenül. Clausnak sikerült benne 1844-ben új elemet felfedezni, 
melyet hazájáról "ruténium"-nak nevezett el. 

175 éve halt meg: 
ACHARD FRANZ CARL (1753-1821). Marggraf tanítványa volt és őt követte a 

Berlini Akadémia igazgatói funkciójában. 1799-tól a cukorrépa cukortartalmát és 
annak feldolgozási lehetőségeit tanulmányozta. Üzemi méretűvé fejlesztette az 
1747-ben Marggraf által kidolgozott cukorelőállítási módszert. 1801-ben, III. 
Wilhelm Friedrich segítségével felépítette Sziléziában az első olyan cukorgyárat, 
amely a cukorrépa feldolgozásán alapult. A nagyipari cukorgyártás úttörőjének 
tekinthető. 

150 éve született: 
OLEVSZKI KAROL M. (1846-1915). Lengyel fizikus és kémikus, a krakkói 

Jagello Egyetem analitikai és szervetlen kémia professzora. Munkássága elsősor-
ban az alacsony hőmérsékletek kémiája területén vált eredményessé: 1883-ban 
Wroblewskivel együtt cseppfolyósították az oxigént és nitrogént; 1895-ben 
előállította a cseppfolyós, majd a szilárd argont. Meghatározta a hidrogén kritikus 
hőmérsékletét és nyomását, és tökéletesítette a hidrogén cseppfolyósítására 
alkalmas készüléket. 



REMSEN, IRA (1846-1927) amerikai vegyész. 1870-1872 között a tübingeni 
egyetemen tanársegéd, majd a vegytan tanára a massachusettsi Williams Colleg-
ben. 1876-tól első kémia professzora lett, a német mintára Amerikában is 
létrehozott John Hopkins Egyetemnek. 1879-ben Fahenberggel együtt felfedezte 
a szacharint. Munkássága során több kémia tankönyvet írt. 

125 éve született: 
BODENSTEIN ERNST AUGUST MAX (1871-1942). Magdeburgban született. 

Tanulmányait a heildelbergi egyetemen végezte Victor Meyer irányítása alatt. 
Doktori disszertációját a HI bomlásának vizsgálatából írta, amely a kémiai 
egyensúlyok tanulmányozásában jelentős forrásmunkává vált. 1900-ban Ostwald 
mellett, Lipcsében dolgozott, majd 1908-ban Berlinben egyetemi tanár volt. 
1929-tól a baltimorei John Hopkins Egyetem meghívott előadójaként oktatott. 

GRIGNARD FRANCOISE AUGUSTE VICTOR (1871-1935). Cherbourgban 
született és Lyonban végezte tanulmányait. Előbb matematikával, majd kémiával 
foglalkozott. 1909-1919 között Nancyban volt kémiaprofesszor, majd 1919-tól 
visszatért Lyonba, Barbier utódjaként. 1912-ben Sabatierrel közösen kémiai 
Nobel-díjat kapott a szintetikus szerves kémiában elért különleges eredményeiért, 
elsősorban a róla Grignard-reagensnek nevezett fémorganikus vegyületek 
tanulmányozásáért. 1915-1918 között a harcigázak felfedezésével és 
előállításával kísérletezett. Jelentősek a terpének területén végzett kutatásai is. 

RUFF OTTÓ (1871-1939) A szervetlen kémia tanára volt Boroszlóban. 
Munkássága során a magas hőmérsékleten lejátszódó folyamatokat vizsgálta. 
Számos fluorvegyületet szintetizált és tanulmányozott: VF4, NbF5, SDF5, RUF5, 
OsF8, InF6, MoF6, UF6, CoF3, IF5, CF4, NF3, O2F2 stb. 

RUTHERFORD, ERNEST (1871-1937) angol fizikus, Új-Zélandon született 
szegény angol iparoscsalád 12 gyermeke közül a negyedikként. 24 évesen 
ösztöndíjasként az anyaországba utazott, ahol Chavendish laboratóriumában 
dolgozhatott, amelynek vezetője akkor Thomson volt. 1898-tól a montreali 
egyetemen végezte kutatásait, ahol főleg radioaktív anyagokat vizsgált. Ezzel a 
munkájával olyan hírnévre tett szert, hogy az USA mindenáron meg akarta 
magának nyerni: Öt év alatt öt egyetemi katedrát ajánlottak fel, de ő visszatért 
Angliába, Cambrigebe, ahol a Cavendish Laboratory igazgatója lett. 1900-ban 
felfedezte a tóriumemanációt, a radon 220-as izotópot, amelynek alapján 
tanulmányozta a radioaktív anyagokból felszabaduló sugárzásokat. 1903-ban 
Soddyval közösen értelmezték a radioaktív folyamatokat a bomláselmélet 
felállításával. Geigerrel együtt meghatározta a rádiumból másodpercenként ki-
bocsátott alfa-részecskéket. Elsőként végzett mesterséges magreakciót, 1919-ben: 
N-atomokat bombázott alfa-részecskékkel. Az elemátalakulások és a radioaktív 
elemek kémiája terén elért erdményeiért 1908-ban kémiai Nobel-díjat kapott. 

100 éve született: 
HUND FRIEDRICH az elméleti fizika tanára a frakfurti és göttingeni egyetemen. 

A molekulaszínképek elemzésével foglalkozott; a poláris és nempoláris kötések-
ke!; beillesztette a bonyolult atomszínképeket az atom kvantumelméletébe; 
elméletileg vizsgálta az elektronállapotokat a kristályrácsokban. Munkássága 
nyomán a kétatomos molekulákra is kiterjesztette a molekulapálya elméletet. 



HÜCZEL ERICH német fiziko-kémikus, a marburgi egyetemen az elméleti 
fizika tanára. 1920-ban készítette el doktori disszertációját Deybe mellett, és vele 
együtt kezdte meg az erős elektrolitok tanulmányozását (Deybe-Hückel-féle 
elmélet). 1923-ban kidolgozta a tömény elektrolitok elméletét. A kémia számos 
területén végzett kutatásokat, többek között kolloidikával is foglalkozott: 
monográfiát állított össze, amelyekhez Zsigmondy közvetlen segítségét is kérte. 
Debye felhívta a figyelmét Schrodinger hullámmechanikai elméletére és ekkor 
kezdett molekulaszerkezeti kérdésekkel foglalkozni. Koppenhágába utazott Niels 
Bohrhoz, ahol értesült Heitler és London hidrogénmolekula szerkezetéről szóló 
cikkéről. Itt kezdte meg a C-C kettős kötés kvantummechanikai számításait, 
melyet Hund és Heisenberg mellett fejezett be Lipcsében: meghatározta az 
elektronelosztást és a kötési energiát. 

KABAY JÁNOS (1896-1936) Büdszentmihályon született. 1923-ban gyógysze-
részeti diplomát szerzett és a mákban található ópiummal kezdett foglalkozni. 
Az ő gondolata volt az, hogy a morfiumot közvetlenül a mákból kellene 
előállítani. Erre szabadalmat váltott ki és 1927-ben Büdszentmihályon 
megalapította az Alkaloida Vegyészeti Gyárat. Módszereit egyre tökéletesítette és 
1934-ben, munkásságának elismeréseként, a Népszövetség Kábítószerellenőrző 
Bizottsága Genfbe hívta módszereinek ismertetésére, és ugyanakkor megbízták 
olyan eljárás kidolgozásával, amellyel a mákszalmából vonható ki a morfium. 

MULLIKEN, ROBERT SANTJERSON Boston közelében, Newburyportban 
született amerikai fizikus és kémikus. Az első világháború idején hadászati 
szempontból jelentős szerves kémiai kutatásokat végzett. 1926-ban a new-yorki 
egyetem tanársegéde, 1931-től a chicagoi egyetem professzora. A kvantumkémia 
területén végzett kutatásaival tovább fejlesztette az atom- és molekulaorbitálok 
elméletét, megmagyarázta a hiperconjugáció jelenségét. A II. világháború alatt 
részt vett a Plutonium Project nevű atomkutatási programban. 1961-tól Florida 
állam egyetemén kutató professzor, s számos amerikai és európai egyetem 
vendégprofesszora. 1966-ban kémiai Nobel-díjat kapott a kémiai kötések és 
molekulák elektronszerkezetének molekulapálya-módszerrel végzett alapvető 
kutatásaiért. 

SEMJONOV NICOLAJ NIKOLAJEVICS Szaratovban született orosz kémikus, a 
pétervári egyetemen szerzett diplomát, amelynek 1928-tól a fizikai-kémiai 
intézetébe került, majd 1944-től a Lomonoszov Egyetem kinetikai intézetének 
vezetője. A reakció kinetika területén foglalkozott a szabad gyökök, az oxidációs 
folyamatok és a láncreakciók vizsgálatával, valamint a robbanási hullámok 
terjedésével. A kémiai reakciók mechanizmusának tanulmányozásáért kémiai 
Nobel-díjat kapott Hinshelwooddal együtt. 

100 éve halt meg: 
KEKULE, FRIEDRICH AUGUST (1829-1896). Darmstadtban született. Az 

épitészeti egyetemen kezdte tanulmányait, de Liebig előadásai annyira vonzották, 
hogy felcserélte az építészetet a kémiával. Svájcban és Londonban magánkutatói 
állásokat töltött be. 1858-tól a genfi egyetem tanára, majd 1865-től Bonnban 
kémia professzor lett, ahol haláláig dolgozott. A szénatom négy-
vegyértékűségével foglalkozott és kifejlesztette molekulaszerkezet elméletét. 
1865-ben „megálmodta" a benzol szerkezeti képletét, melyet ma is „Kekulé-
képlet"-nek nevezünk. Erre vonatkozó eredményeit az „Aromás vegyületek 
vizsgálata" című tanulmányában foglalta össze. 



NOBEL ALFRED (1833-1896) 
Stocholmban született svéd mérnök és feltaláló. Tanulmányainak egy részét 

magánúton folytatta, Amerikában, majd Párizsban tanult, de végül visszautazott 
Pétervárra, ahová a család 1842-ben költözött. Itt apja fegyvergyárában dolgozott. 
Ebben az időben került sor arra a sorsdöntő találkozóra Zinyin profeszorral, 
amelyen először értesült a „nitroglicerin" létezéséről. 1859-ben apja gyára csőd-
bement, a család visszaköltözött Svédországba és ott folytatták tevékenységüket: 
céljuk az volt, hogy a „nitroglicerint" biztonságos robbanóanyaggá tegyék. Apját 
és testvérét több ízben figyelmeztette a robbanási veszélyre; úgy érezte, hogy a 
kísérlet nem jó úton halad. 1864-ben bekövetkezett a katasztrófa: az üzem 
felrobbant, testvére meghalt. Alfred Nobel tovább folytatta a veszélyes kísér-
leteket, 1865-ben Hamburgban épített gyárat, majd ezután több más helységben 
is. Háromszáznál több szabadalma volt. Nevéhez fűződik a dinamit feltalálása, a 
glicerin-trinitrát stabilizálása 25% kovaföld hozzáadásával. Bevezette a durranóhi-
ganyból készült gyutaccsal és robbanóeleggyel való inditógyújtást (1896). Fog-
lalkozott a kőolaj desztillálási folyamatának megjavításával is. 1891-ben San-Re-
moban épített laboratóriumában halt meg. Végrendeletében vagyonából 
alapítvány létesítését rendelte el a tudományos kutatások támogatására. A 
Nobel-díjat 1901-tól évente ítélik oda a kémia, fizika, orvostudomány és fizi-
ológia, irodalom, béke fenntartásának területén, valamint az utóbbi években a 
közgazdaságtan területén elért legkiválóbb eredményekért. 

50 éve halt meg: 
LEWIS, GILBERT NEWTON (1875-1946) Weymoutban, Massachusetts állam-

ban született. A Nebraska és Harvard egyetemeken tanult, majd az utóbbin 
végzett kutatásokat és 1899-ben a filozófia doktora lett. 1900-ban és 1901-ben 
Ostwald lipcsei és Nernst göttingeni laboratóriumában dolgozott, 1907-től a 
massacusettsi technológiai intézet munkatársa, majd 1911-től professzora lett. 
1921-től haláláig a Berkeley egyetemen a fizika-kémia tanára. Munkássága 
nagyon sokrétű volt: 1916-ban Kossellel közösen felállították az oktett-szabályt, 
megmagyarázták a dublett-képződést vegyületeknél és megkülönböztették az 
ionos és kovalens kötéseket. A szerves vegyületek szerkezetfelderítése során 
értékelte a mágneses jelenségeket. 1933-ban nehézvizet állított elő közönséges 
vízből. Ezenkívül kutatásokat végzett a termodinamika, elektrolízis, fluoreszkálás 
területén. 1938-ban fejtette ki Brönsted protolitikus elméletének továbbfej-
lesztéseként sav-bázis elgondolásait. 

25 éve halt meg: 
KARRER, PAUL (1889-1971) orosz származású svájci kémikus. Wernes 

tanítványa volt, majd utódjaként a zürichi egyetem kémia professzora. A szacha-
ridok és poliszacharidok, fehérjék és színezékek, aminosavak tanulmányozásával 
foglalkozott. 1933-ban Szent-Györgyi Albert kutatásaihoz csatlakozott, tisztázta 
az aszkorbinsav szerkezetét. 1937-ben Haworth-szal megosztva kémiai Nobel-
díjat kapott a karotinoidok és flavinok az A- és B-vitamin szerkezetének 
kutatásában elért eredményeiért. 

SVEDBERG, THEODOR H.E. (1884-1971) svéd fizikus és kémikus. 1912-től az 
uppsalai egyetem professzora. Kémiai munkássága a szuszpenziók és kolloidok 
tanulmányozására terjed ki. 1922-ben elkészítette az első ultracentrifugát, amellyel 
a kolloidok ülepedési sebességét mérte. 1926-ban kémiai Nobel-díjat kapott a 



diszperz rendszerek terén végzett munkáiért. Kimutatta, hogy különböző eredetű 
hemoglobinok molekulatömege kb. azonos: 66000-68000 között van. Módszere 
nagyon jelentőssé vált más fehérjék és más nagymolekulájú anyagok vizs-
gálatainál is. 1947-ben meghatározta a gyapotcellulóz molekulatömegét is. 

TISELIUS, ARNE WILHELM KAURIN (1902-1971) Stockholmban született svéd 
kémikus, illetve biokémikus. 1925-től Svedberg aszisztense, majd az uppsalai 
egyetem professzora. Tanulmányokat végzett a molekuláris biológia területén. 
Analitikai módszereket (elektroforézis, abszorpciós kromatográfta stb.) dolgozott 
ki komplex elegyek szétválasztására, melyeket a fehérjék, enzimek, hormonok, 
vitaminok és antibiotikumok tanulmányozásában alkalmazott. Felfedezte, hogy 
a vérplazma több fehérje-típusú frakcióra bontható. A szérum-proteidek koplex 
természetével kapcsolatos felfedezéseiért 1948-ban kémiai Nobel-díjat kapott. 
Módszere a fehérjekutatásban ma is jelentős. Elnöke volt a svéd Állami Természet-
tudományi Kutatási Tanácsnak alapításától, 1946-tól kezdve. 1947-1964 között a 
Nobel Alapítvány elnöke, majd 1965-től a Nobel-díj bizottság elnöke volt. 

Horváth Gabriella 

Színes szappanhártyák 

Némely rovar úgy sétál a vizen, mint gyerekek a befagyott tavon. A 
rovarokat a víz felülete rugalmas hártyaként tartja fenn. A felület hártya-
szerű tulajdonsága (felületi feszültsége) különösen szembetűnő akkor, ha 
a folyadék felszíne a térfogathoz viszonyítva igen nagy,például vékony 
folyadékhártyák képződésekor. Ez esetben a felületi jelenségeket a 
folyadék belsejében uralkodó hatásoktól mentesen tanulmányozhatjuk. 

Folyadékhártya minden folyadékból előállítható, de csak kevés esetben 
marad meg tartósan. Minden kisgyerek tudja, hogyha hosszan megmaradó 
buborékot szeretne fújni, akkor mosószeres oldatot kell készítenie. A 
mosószerek ugyanis úgy módosítják a víz tulajdonságát, hogy ezáltal 
habzásra, hártyaképződésre, szappanbuborék fújásra sokkal alkalma-
sabbá válik. Hasonló hatást fejt ki a vízre a szappan,a sampon,és a 
mosogatószer. Nézzük hát ezek közös vonásait! 

A legegyszerűbb mosószer a szappan. A szappanok hosszúszénláncú 
zsírsavak nátriumsói(Pl. a nátriumsztearát) A szappanmolekulák a vízben 
két részre bomlanak:a kisméretű, pozitív töltésű nátriumionok mellett 
hosszúszénláncú, negatív töltésű ionok keletkeznek. Utóbbiakat az egy-
szerűség kedvéért szappanionoknak fogjuk nevezni. A szappanion ne-
gatív töltése a hosszú, láncszerű ion egyik végén összpontosul. (1. ábra) 


