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tudománytörténet

Kémiatörténeti évfordulók
2000. március – április

280 éve, 1720. április 15-én született az olaszországi Pomaroloban Felice
FONTANA. Pontos beosztással ellátott eudiométer-csövet készített, amivel a
gázokat vizsgálta, valamint a vörös higanyoxid bomlását. Tanulmányozta a han-
gyasavat, növényi savakat, a légzést, valamint a gázok adszorbcióját faszénen.
1805-ben halt meg.

240 éve,  1760. április 24-én született a németországi Erfurtban Sigismund
Friedrich HERMBSTÄDT. Lavoisier nézeteinek elsõ németországi követõje és
hirdetõje volt. Tanulmányozta a hangyasavat, felfedezte a nátrium-bikarbonátot.
Úgy képzelte, hogy a növényi savak valamennyien a borkõsav változatai. 1833-
ban halt meg.

210 éve, 1790. március 12-én született Londonban John Frederic DANIELL.
Feltalált egy higrométert, egy pirométert és a róla elnevezett galvánelemet, mely-
nek elektródjai cinkbõl és rézbõl vannak. 70 ilyen elembõl telepet állított össze,
mellyel fémeket olvasztott meg, ívfényt állított elõ. 1845-ben halt meg.

150 éve,  1850. március 3-án született Prágában Zdenko Hans SKRAUP. Ta-
nulmányozta a proteineket, meghatározta a kinin, cinchonin, kokain, morfin szer-
kezetét és azokat szintetizálta is. Kidolgozta a Skraup féle szintézist, mellyel aro-
más aminokból kiindulva kinolinszármazékok állíthatók elõ. Felfedezte a cellulóz
acetil-származékait, valamint a cellóbióz képzõdését. 1910-ben halt meg.

1850. április 1-én született a németországi Nürnbergben Hans von
PECHMANN. Számos szerves vegyület szerkezetét derítette fel és sok új szinté-
zist dolgozott ki, mint amilyen a kumarin elõállítására szolgáló Pechmann-
szintézis. Felfedezte a diazo-metánt és számos alifás diazovegyületet állított elõ.
1902-ben halt meg.

140 éve, 1860. március 3-án született az oroszországi Pavlovoban Alekszej
Jevgráfovics FAVORSZKIJ. Fõleg az acetilén kémiájával foglalkozott, tanulmá-
nyozta a butin1 izomerizációját, az acetilén kondenzációját ketonokkal. Felfedezte
az izoprént és meghatározta szerkezetét. A ketonok halogénszármazékainál felfe-
dezte az alkálihidroxidok jelenlétében való átrendezõdéseket, melyek során
karboxilsavak keletkeznek. Ez a Favorszkij féle átrendezõdés.

1945-ben halt meg.
1860. március 4-én született Mármaroszigeten ASBÓTH Sándor. A szerves ve-

gyületek elemianalízise terén a nitrogén és a kén meghatározására dolgozott ki
eljárást.

1860. március 31-én született a németországi Hildesheimban Isidor TRAUBE.
A tej, vér, gyomornedv, vizelet fizikai-kémiai vizsgálatával, a kolloidális rendsze-
rek, ozmózis nyomás, valamint a felületi feszültség tanulmányozásával foglalko-
zott. Felállította a felületaktív anyagokban levõ metiléncsoportok száma és olda-
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taik felületi feszültsége közti összefüggésre vonatkozó szabályt, melyet ma
Traubeféle szabály néven ismerünk. 1943-ban halt meg.

1860. április 20-án született a németországi Goslarban Friedrich August Ludwig
GATTERMANN. Fõleg szerves vegyületek szintézisével foglalkozott. Aromás
karbonsavakat, tionaftént állított elõ és módszert dolgozott ki az aromás aldehi-
dek elõállítására aromás szénhidrogénekbõl, szén-monoxidból, sósav és
aluminium-triklorid jelenlétében (Gattermann szintézis). 1920-ban halt meg.

130 éve,  1870. március 31-én született Londonban sir William Jackson POPE.
Szerves vegyületek sztereoizomériáját és a terpéneket tanulmányozta, kámfor-
származékokat állított elõ. Kén, szelén és óntartalmú szerves vegyületeket szinte-
tizált, valamint az arany és platina alkilszármazékait. 1939-ben halt meg.

1870. április 2-án született a németországi Ansbachban Karl Andreas
HOFMANN. A radioaktivitással, katalízis vizsgálatával, valamint szervetlen ve-
gyületek (ferrocianidok, perklorátok) tanulmányozásával foglalkozott. A radioak-
tív anyagokról írt könyvet, továbbá egy szervetlen kémiai kézikönyvet. 1940-ben
halt meg.

120 éve,  1880. április 27-én született az angliai Earls Bartonban Charles
JAMES. A ritka földfémek elválasztására dolgozott ki eljárást. Felfedezte a 71-es
rendszámú elemet, de nem neki tulajdonítják, mivel ugyanezen elem felfedezését
Urbain valamivel hamarabb jelentette be, és lutéciumnak nevezve el. Túliumot
állított elõ tiszta állapotban. 1928-ban halt meg.

110 éve,  1890. március 31-én született az ausztráliai Adelaide-ban sir William
Lawrence BRAGG. Apjával együtt, röntgensugarak segítségével vizsgálta a kristá-
lyok, fõleg a szilikátok szerkezetét és kidolgozta a röntgensugarak elhajlásának az
elméletét. 1915-ben, apa és fia, fizikai Nobel-díjban részesült.

1890. április 11-én született az angliai Sydenhamban sir Eric Keightley RIDEAL.
Foglalkozott tüzelõszer-elemekkel, de fõ kutatási területe a határfelületek fizikai-
kémiája volt. Baktériumölõ-szerek sejtfalon történõ áthatolásának mechanizmusát
és a folyadékok kapillárisokba való behatolását (Rideal-Washburn egyenlet) ta-
nulmányozta. A víz párolgásának megakadályozására hosszú láncú zsírsavakból
álló monomolekuláris réteg alkalmazását ajánlotta. Rámutatott a kemoszorbció
jelentõségére a heterogén katalízisben. Feltételezte, hogy a katalizátoron
kemoszorbeált molekulák a fölötte levõ rétegben fizikailag adszorbeált moleku-
lákkal reagálnak (Rideal-Eley mechanizmus). 1974-ben halt meg.

100 éve, 1900. március 7-én született Breslauban (ma Wroclaw Lengyelor-
szágban) Fritz Wolfgang LONDON. Heitlerrel közösen lefektette a kémiai kötés
kvantummechanikai elméletének alapjait. Testvérével közösen kidolgozta a szup-
ravezetés elméletét. Kvantummechanikai magyarázatot szolgáltatott a nempoláris
molekulák között ható diszperziós erõkre (London féle erõk). 1954-ben halt meg.

1900. március 19-én született Párizsban Frédéric JOLIOT-CURIE. A magfizika
és radioaktivitás terén ért el jelentõs eredményeket feleségével, Irène Jolio-
Curievel. Tanulmányozták az elektron-pozitron párok képzõdését és
annihilációját. Elsõ ízben állítottak elõ mesterséges radioaktív izotópokat. Radio-
aktív izotópokkal megjelölt hormonok és más aktív anyagok biokémiai vizsgálatát
végezték el. 1935-ben kémiai Nobel-díjban részesültek. Munkatársaival kimutatta,
hogy maghasadáskor neutronok keletkeznek. Eljárást dolgozott ki a radioaktív
bomlások, valamint a maghasadás során keletkezõ termékek vegyi úton történõ
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kimutatására. Üzembe helyezte az elsõ francia kísérleti magreaktort. 1958-ban
halt meg.

1900. március 25-én született a fehér-oroszországi Paricsban Szimon
Zálmánovics ROGINSZKIJ. A heterogén reakciók kinetikáját és a heterogén katalí-
zist vizsgálta. Elméletet dolgozott ki az adszorbció és a heterogén katalízis ma-
gyarázatára. 1970-ben halt meg.

1900. április 25-én született Bécsben Wolfgang PAULI. Egyike volt a kvan-
tummechanika kidolgozóinak. Megfogalmazta a Pauli féle kizárási elvet, mely
kimondja, hogy egy atomban két elektronnak nem lehet mind a négy kvantum-
száma azonos, magyarázatot szolgáltatva ezáltal a periódusos rendszer felépítésé-
re. Elõre látta a neutrino létezését. 1945-ben fizikai Nobel-díjjal tüntették ki.

90 éve, 1910. március 1-én született Londonban Archer John Porter MARTIN.
Az E-vitamin szerkezetét és fiziológiai hatását vizsgálta és tanulmányozta az anti-
biotikumokat. Kidolgozta a papírkromatográfia eljárását, mely a biokémiai vizs-
gálatok fontos eszköze. 1952-ben kémiai Nobel-díjat kapott.

80 éve, 1920. március 9-én született Tokióban Noboru YAMAGATA.
Radioanalitikai és geokémiai vizsgálatokat folytatott a céziummal kapcsolatosan.
Foglalkozott a radioaktív szennyezõdések közegészségügyi hatásával.

1920. március l7-én született az Egyesült Államokbeli Milwaukeeban Donald
Frederick HORNIG. Tanulmányozta a detonáció jelenségeit. A kristályok színké-
pével és molekulaspektroszkópiával foglalkozik. A Román Akadémia tiszteletbeli
tagja.

1920. április 6-án született Sanghajban Edmund Henry FISCHER. A glukóz
anyagcseréjét vizsgálta. Krebs-szel közösen felfedezte az enzimek aktiválására
szolgáló reverzibilis foszforilezést, ami speciális hordozóanyagok, a
foszfátkinázok révén valósul meg. Mindketten fiziológiai és orvosi Nobel-díjat
kaptak 1992-ben.

Zsakó János

tudod-e?

Harminc éve halt meg Raman,
Sir Chandrasekhara Venkata (1888–1970), indiai fizikus

Édesapja is fizikus volt. Egyetemi hallgatóként optikai és akusztikai ku-
tatásokkal foglalkozott.

1911-tõl a kalkuttai egyetemen fizikát tanított, 1917-tõl professzori rangban.
1926-ban alapította az Indian Journal of Physics címû szaklapot.
Fizikai Nobel-díjjal jutalmazták (1930).
1933-ban részt vesz az Indiai Tudományos Akadémia létrehozásában. 1934-tõl

az Akadémia elnöke.


