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Románszky Loránd

Tudománytörténet
Kémiatörténeti évfordulók

1999. március � április
290 éve 1709. március 3-án született Berlinben ANDREAS SIGISMUND MARGGRAF.

Elsőként foglalkozott cukor előállításával cukorrépából. Bevezette a mikroszkóp használatát a
kémiába. Lángestés alapján különböztette meg a nátriumsókat a káliumsóktól. Megfigyelte,
hogy számos fémsó oldódik kálium-cianid oldatban. Számos új vegyületet állított elő, mint
cink-foszfid, réz-foszfid, kálium-cianid, fém-formitátok, hidrogén-fluorid stb. A
flogisztonelmélet híve volt. 1782-ben halt meg.

260 éve, 1739. április 15-én született az ausztriai Eisenerzben WINTERL JÓZSEF
JAKAB. A nagyszombati egyetem orvoskarának, melyet aztán Budára, majd Pestre
költöztettek, a kémia és botanika professzora volt.

Létrehozta az első magyar természettudományi társulatot 1784-ben Magyarországi Tudós
Társaság néven, amely egyetlen ülése után fel is oszlott. Ezen Winterl beszámolt az
elektromosság és a kémia kapcsolatára vonatkozó kísérleteiről, �Elektromos anyag kémiai
módon való vizsgálata� címen, amelyet a társulat folyóiratának egyetlen megjelenő számában
le is közölt. Ez tekinthető a világ első elektrokémiai művének. 1800-ban kiadta főművét, a
latinul írt �Felkészülés a XIX. sz. kémiájához�, amelyben a kémia egész rendszerét az
elektrokémiára építette fel, több évvel megelőzve Berzéliuszt. 1809-ben halt meg.

160 éve, 1839. március 7-én született a németországi Kasselben LUDWIG MOND. Az
angol szódaiparban dolgozott, bevezette és tökéletesítette a Solvay féle eljárást, résztvett a
világ legnagyobb szódagyárainak létrehozásában. Számos találmánya volt, mint fűtési gázok
előállítása tőzegből, levegőből és vízgőzből, vagy a vegytiszta nikkel előállítása az azóta
Mond féle eljárásként ismert módszer szerint: pörkölt és kénsavval mosott nikkel érc fölött
szén-monoxidot vezetve át a keletkezett illékony nikkel-karbonil elbomlik. 1909-ben halt
meg.

1839. március 8-án Bostonban született az Egyesült Államokban JAMES MASON
CRAFTS. A sziliko-organikus vegyületeket vizsgálta és Friedellel közösen felfedezte a róluk
elnevezett Friedel-Crafts reakciót, aromás szénhidrogének szubsztitúciós reakciói alumínium-
klorid katalizátor jelenlétében. Ezzel sokszáz új szerves vegyület szintézisét tette lehetővé.
1917-ben halt meg.

1839. április 20-án született a németországi Kasselben WILHELM KÖRNER. Elsőként
használta az orto, meta és para prefixumokat a szubsztituált benzolszármazékok
megjelölésére. Klasszikus módszert dolgozott ki a szubsztituensek viszonylagos helyzetének a
meghatározására. Meghatározta a piridin szerkezeti képletét és több mint száz új aromás
vegyületet állított elő, köztük a rezorcint. 1925-ben halt meg.

120 éve, 1879. március 11-én született Koppenhágában NIELS BJERRUM. Főleg az
elektrokémia területén dolgozott, a sav-bázis elméletet fejlesztve tovább. A
hidrogénionkoncentráció mérését tökéleltesítette és vizsgálta a sav-bázis indikátorokat.
Feltételezte, hogy az erős elektrolitok vizes oldatban teljesen disszociálva vannak. Az amfoter
vegyületeknél feltételezte az amfionok létezését. Megadta az elektrolitoldatok aktivitása és
ozmotikus koefficiense közti összefüggést. 1958-ban halt meg.
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1879. március 14-én született a németországi Ulmban ALBERT EINSTEIN, a
relativitáselmélet kidolgozója. Megalkotta a fényelektromos jelenség elméletét és bevezette a
foton fogalmát. Megadta a Brown féle mozgást leíró matematikai egyenletet.
Továbbfejlesztette a gázelméletet. Bevezette a gerjesztett állapot élettartamának fogalmát és
kiszámította az emisszió és abszorció valószínűségét. Megfogalmazta a fény kémiai hatásának
(a fotokémiai reakcióknak) a törvényét és a fotokémiai egyenérték törvényét. 1955-ben halt
meg. Fizikai Nobel-díjjal tüntették ki.

1879. április 18.-án született Kolozsváron SZÉKI TIBOR. Fabinyi Rudolf munkatársa volt
a kolozsvári egyetemen, majd utóda az egyetem Szegedre történt átköltöztetése után. Az
aromás vegyületek tanulmányozásával foglalkozott, valamint az azaronnak, a csípös ízű
kapotnyak hatóanyagának a vizsgálatával. Elévülhetetlen érdemeket szerzett a vegyész és
gyógyszerész hallgatók szerves kémiai oktatásának megszervezése terén. �Gyógyszerészeti
kémia� címen tankönyvet írt. A Magyar Kémikusok Egyesületének egyik első titkára és a
Magyar Kémikusok Lapjának felelős szerkesztője volt. 1950-ben halt meg.

110 éve, 1889. április 21-én született Moszkvában PAUL KARRER svájci kémikus.
Iskoláit Svájcban végezte. Werner mellett kezdte kutatómunkáját. A karotenoidok, vitaminok
és az alkaloidák vizsgálata terén végzett úttörő munkát. Meghatározta a szerkezetét és
szintetizálta az A, a B2 és az E vitamint. Izolálta a K vitamint, vizsgálta a B12 vitamint, a
kuráré és a strichnin alkaloidát. Foglalkozott arzén-organikus vegyületekkel, szénhidrátokkal,
aminosavakkal. Jelentős a szerves kémia kézikönyve, valamint a karotenoidokról írott
könyve. Kémiai Nobel-díjat kapott 1937-ben. 1971-ben halt meg.

100 éve, 1899. március 17-én született Jekatyerinoszlávban, a mai Ukrajnában DAVID
NACHMANSON, az egyesült államokbeli Yale, majd a Columbia egyetem professzora. A
neurokémia úttörője volt. Az idegműködés kémiai és molekuláris alapjait vizsgálta.
Megmagyarázta a mérges gázoknak az idegrendszerre gyakorolt hatásának mechanizmusát.
1983-ban halt meg.

1899. március 19.-én született a hollandiai Ruinenben JAN HENDRIK DE BOER. A
kémiai kötés elméletével foglalkozott, továbbfejlesztve a komplex vegyületek Kossel és
Magnus féle elektrosztatikus elméletét. Van Arkellel közösen kidolgozta a nagytisztaságú
elemek előállítására szolgáló eljárást jodidjaik termikus bontásával. Ma Van Arkel � De Boer
eljárásként ismert.

1899. április 7.-én született az egyesült államokbeli Columbusban LOUIS FREDERICK
FIESER. Szintetizálta a K1 vitamint. Rákellenes gyógyszerek vizsgálatával és előállításával
foglalkozott. Tanulmányozta a biokémiai redox folyamatokat, a rákkeltő kinonokat és
hidrokinonokat, a kortizont, maláriaellenes gyógyszereket stb. Számos könyve közül
különösen jelentős a �Reagensek a szerves szintézisben� című hatkötetes munkája. 1977-ben
halt meg.

80 éve, 1919. március 19.-én született a lengyelországi Wroclawekben BERNARD
PULLMANN, a párizsi Sorbonne egyetem kvantumkémia professzora. A kvantumkémiai
számításoknak a szerveskémia, a biokémia és a biofizika terén történő alkalmazásának egyik
kimagasló alakja. Tanulmányozta számos biológiai fontosságú anyag, például purinok,
pirimidinek elektronszerkezete, fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai közti
összefüggéseket, valamint az élő sejtben végbemenő folyamatok molekuláris mechanizmusát.

1919. április 21.-én született az egyesült-államokbeli Chesterben DONALD JAMES
CRAM. A sztereokémia, a konformációs analízis, az elektrofil szubsztitúció és a nagy gyűrűk
kémiája terén ért el jelentős eredményeket. Megvalósította a királis koronaéterek szintézisét,
amelyek segítségével számos enantiomér elválasztását valósította meg. Bevezette a gazda-
molekula és a vendég-molekula fogalmát. Kémiai Nobel-díjjal tüntették ki 1987-ben.


