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MaxSize 30 makrót definiálunk, akkor a Size konstans kiértékelésénél az új
MaxSize érték lesz behelyettesítve.

A C++ nyelv bármilyen típusú konstans deklarálását engedélyezi a const fenntar-
tott szó bevezetésével.

Pl:
const int MaxSize = 100;
const int Size = MaxSize - 1;

Különleges esetet képez a tömbök és a mutatók konstansként való deklarálása. Ha
egy tömböt konstansnak deklarálunk, akkor ez azt jelenti, hogy a tömb minden eleme
konstans, ha pedig egy mutatót deklarálunk konstansnak, akkor ez azt jelenti, hogy az a
változó konstans, amelyet ez a mutató referál.

Pl: A
const char* minoseg[3] = {“jo”,”kozepes”,”rossz”};

deklaráció egy konstans stringekre mutató mutatókból álló tömböt vezet be. A mutatók
módosíthatók, a stringek pedig nem.

Ha módosítható stringekre mutató konstans mutatókból álló tömböt akarunk dekla-
rálni, akkor ezt a

char* const minoseg[3] = {“jo”,”kozepes”,”rossz”};
deklarációval tehetjük meg. Most a mutatók módosíthatatlanok.

Ha módosíthatatlan stringekre mutató módosíthatatlan mutatókból álló tömböt aka-
runk deklarálni, akkor a következőképpen kell eljárjunk:

const char* const minoseg[3] = {“jo”,”kozepes”,”rossz”};

A C++-ban a változók deklarálása a következőképpen történik:
típus azonosító-lista;

Ez a deklarálási sorrend előnyösebb mint a Pascal-ban használt módszer, mert a
fordítóprogram hamarabb kap információt az azonosítók típusáról. Így, amikor az
azonosító belekerül a szimbólumtáblába, már ismert a típusa, míg a Pascal-ban használt
módszer szerint a típus felismerése után mégegyszer be kell járni a szimbólumtáblázatot
a típusadatok helyes kitöltéséhez.

Kovács Lehel

tudománytö rt énet

Kémiatörténeti évfordulók

2002. április – július

285 éve, 1717. július 3-án, Franciaországban született J. M. Francois LASSONE, aki
XVI. Lajos király orvosa volt. Felfedezte a szén-monoxidot cink-oxidnak faszénnel való
redukciójával. 1788-ban halt meg.

270 éve, 1732. április 15-én Elsenerzben született WINTERL Jakab. Bécsben orvos-
nak tanult, majd a nagyszombati egyetemen kémia és botanika professzor volt, ezután
Budán és Pesten kémiai kutatómunkát végzett. Megalapította az első Természettudo-
mányi Társulatot Magyarországon 1784-ben, amelynek megnyitóján beszámolt az elekt-
romossággal és kémiával kapcsolatos kísérleteiről. Ezt a dolgozatát tekintik a világon az
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első elektrokémiai műnek. Berseliust is megelőzve az elektrokémiára építette fel a kémia
rendszerét. Vegyelemzésben is több, jelentős eredményt ért el. Először figyelte meg és
alkalmazta a vas reakcióját tiocianáttal. Pontosan kivitelezett kísérleteibő l téves követ-
keztetést vont le. „Androniának” nevezett anyagnak tulajdonította e kísérleti észleléseit,
mivel az általa használt vegyszerek mindegyike különböző intenzitással pozitív ered-
ményt adott a tiocianáttal. Csak hosszas vita és vizsgálódás eredményeként sikerült
igazolni, hogy a vegyszerekben levő vas-szennyeződésnek tulajdonítható a pozitív reak-
ció és nem egy új anyagnak. 1809-ben halt meg.

225 éve, 1777. május 4-én Franciaországban született L. Jacques THENARD. A ké-
mia minden területével foglalkozott. Gay-Lussaccal együtt dolgozott. Előállította a bórt
(1808), és bebizonyította, hogy a Na, K, Cl2 elemek. Előállított PCl3-ot, NaNH2-ot, a
nátrium- és kálium peroxidjait a fémek levegőn való égetésével. Felfedezte az oxigénes
vizet (1818), amely platina-szivacs, MnO2, vagy vér hatására hevesen bomlik oxigénre.
Felfedezte az ultramarint és az ólom-fehér gyártási eljárását. Vizsgálta a kobalt vegyüle-
teit (a Co-aluminát a Thenard kék nevet viseli). Tökéletesítette a szerves anyagok elemi
analízisét. Tanulmányozta a klóretán, éterek, szerves savak, glükóz előállítását és tulaj-
donságaikat. 1857-ben halt meg.

200 éve, 1802. május 2-án Berlinben született H. Gustav MAGNUS. Szülővárosában
tanult, s az ottani egyetem tanára volt. Tanulmányozta a piroforos vasat, tellurt, platina-
komplexeket (Magnus-féle zöld sónak nevezik a [Pt (NH3)4][PtCl4]-ot). Felfedezte a
perjódsavat. Tanulmányozta a gázok hővezetését, hőkitágulási együtthatóját, a vérben
oldódó gázokat, a szénhidrogének polimerizációját, elektrolíziskor az oldott sókból az
ionok leválási sorrendjét (Magnus szabály). 1870-ben halt meg.

190 éve, 1812. április 24-én Franciaországban született E. A. Nicolas MILLON. A
salétromsavnak fémekkel való reakcióit vizsgálta. Felfedezte a jód-oxidot, a kloritokat.
A katalizátorok hatását vizsgálta. A fehérjék kimutatására HNO2 tartalmú
Hg (NO3)2-oldatot használt (Millon-reagens). 1867-ben halt meg.

190 éve, 1812. június 9-én Lübeckben (Németország) született H. Christian von
FEHLING. Heidelbergben doktorált, Liebig laboratóriumában dolgozott, Stuttgardban
egyetemi tanár volt. Szerves-, analitikai kémiai és technológia i kutatásokat végzett. Be-
vezette az aldehidek és redukálható szacharidok meghatározására a róla elnevezett
Fehling-reagenst (Fehling I oldat: CuSO4 oldat, Fehling II oldat: KOH-os K, Na-
tartarát oldat) 1885-ben halt meg.

185 éve, 1817. április 24-én született Genfben J. Ch. Galissard de MARIGNAC.
Liebig tanítványa volt. Több mint 30 elem atomsúlyát határozta meg. Prouttal ellentét-
ben, aki szerint az atomsúlyok a H atomsúlyának egészszámú többszörösei, az eltérést
azzal indokolta, hogy az elemek különböző tömegű atomok keverékei. Bebizonyította,
hogy a Ta és Nb két különböző elem. Vizsgálta a szilícium-vegyületeket. Vizsgálta a
ritkaföldfémeket, felfedezte a gadolíniumot és az itterbiumot. Elemi szamáriumot állí-
tott elő. Szerves fluor-származékokat vizsgált. 1894-ben halt meg.

175 éve, 1827. június 6-án Kehlben (Németország) született Julius NESSLER. Főleg
agrokémiával foglalkozott. Analitikaikémiai módszereket dolgozott ki, pl. kis
mennyiségű ammónia kimutatására lúgos közegben kálium-tetrajodó-merkuriátot
(Nessler reagens) használt. 1905-ben halt meg.

170 éve, 1832. június 17-én Londonban született William CROOKES. Munkássága az
elektromosság, spektroszkópia és radioaktivitás köréhez kapcsolódik. Először használta
az égő magnézium fényét sötétben történő fényképezéskor (1859). Felfedezte a
szelenocianidokat, a tallium elemet az ólomkamrás kénsavgyártás során a kamra iszap-
nak spektroszkópiai vizsgálatakor (1861). Azt az ércet, amelyből felfedezte a Ta-t
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crookenitnek nevezték el. Tanulmányozta a ritkított gázokban az elektromos kisülést.
Berendezését Croock-csőnek nevezzük. Radiokémiai vizsgálatai során új készülékeket
készített: spintariszkóp (1904), radiométer (1875). Vizsgálta a légköri nitrogén
megkötődését, ívfényben tanulmányozva reakcióját oxigénnel . 1919-ben halt meg.

160 éve, 1842. július 2-án Németországban született Albert LADENBURG. Bunsen és
Kekule tanítványa volt. Számos szerves anyagot szintetizált (piperid in, pirid in). Igazolta,
hogy az alkaloidák a piridin és kinolin származékai. Megállapította az ózon összetételét.
Friedellel szerves szilícium vegyületeket tanulmányozott. Szerves ón-származékokat
állított elő. Bebizonyította, hogy a benzol 6 H atomja egyenértékű. 13 kötetes kémia
kézikönyvet írt. Kémia történettel is foglalkozott. 1911-ben halt meg.

145 éve, 1857. május 19-én Cleveland (Ohio, AEÁ) mellett született J. Jacob ABEL
biokémikus. Michiganban és Baltimorban tanult, ahol tanárként is dolgozott. Tanulmá-
nyozta az állati sejtek és nedvek kémiai összetételét, több anyag mérgező és gyógyító
hatását. Először különítette el az adrenalint (1897), kristályos inzulint (1925), amelyről
megállapította , hogy peptid, és cinket tartalmaz. Az artériás vérből dialízissel aminosa-
vakat különített el (1914), majd a vért visszajuttatta az állat vénájába, megalapozta a
vesebetegek dialízissel való kezelésének lehetőségét .

1857. július 19-én Berlinben született Eugen BAMBERGER. Münchenben és Zürich-
ben volt egyetemi tanár (1905-ig), majd magánlaboratóriumában dolgozott szerves-
kémikusként. Ciklikus szénhidrogéneket tanulmányozott. Bevezette redukáló rendszer-
ként a nátrium metanolos oldatát. Tanulmányozta a nitrobenzol redukcióját, a
diazoszármazékokat. 1932-ben halt meg.

140 éve, 1862. június 14-én Svájcban született J. Ulrich NEF. 1868-tól az A. E. Á-
ban élt. A keto-enol tautomeriát tanulmányozta. Vizsgálta a szacharidok átalakulását
oxidálószerek hatására. 1915-ben halt meg.

135 éve, 1867. május 17-én született Párisban Gabriel E. BERTRAND biokémikus. Nö-
vényi és állati szervezeteket tanulmányozott. Megállapította, hogy a Mn a növényeknél is
esszenciális mikroelem. Az aerob és anaerob folyamatoknál tisztázta a koenzimek szerepét
(pl. acetil-koenzim–A szerepét az energiatermelő folyamatokban). 1962-ben halt meg.

1867. július 17-én Craiován született Ludovic MRAZÉC. Bukarestben és Genfben ta-
nult. A Bukaresti Egyetem tanára volt (1937-ig), 1901-től a Román Akadémia tagja, majd
1932-35 között az elnöke volt. szerves elmélettel magyarázta a romániai kőolaj keletkezé-
sét . Földgáz és színesfém ásványkincseket tanulmányozott. 1944-ben halt meg.

130 éve, 1872. április 12-én Párizsban született Georges URBAIN. A ritkaföldfémek-
kel foglalkozott. Módszert dolgozott ki elválasztásukra. Bizonyította, hogy sok, addig
ismert elemet nem vegytiszta állapotban vizsgáltak. Előállította az europium vegyületeit,
az itterbiumot (Yb) és diszpróziumot (Dy). Szervetlen komplexvegyületeket vizsgált,
szulfidos ércekben kimutatta a galliumot. 1938-ban halt meg.

1872. május 14-én Olaszországban (Asti) született M. Szemjonovics CVET. Svájcban
tanult. A varsói, kazáni és moszkvai egyetemek tanára volt. Tanulmányozta a növényi
festékanyagokat (klorofill) . Elválasztásukkal foglalkozva felfedezte a kromatográfia i
analízis elvét (1903). 1906-ban szabadalmaztatta az abszorbciós kromatográfia módsze-
rét, kiterjesztve színtelen anyagokra is UV sugárzás alkalmazásával. 1919-ben halt meg.

115 éve, 1887. május 27-én Varsóban született Kasimir FAJANS. Németországban
(Lipcse, Heidelberg, Karlsruhe) tanult, majd a müncheni egyetemen tanított 1936-ig, ami-
kor az A. E. Á. -ban telepedett le. Fizikai-kémiával (elektrokémia, fotokémia, radioaktivi-
tás) foglalkozott. Soddyval felállította a radioaktív eltolódási törvényt, Paneth-tel az ion-
kristályok telített oldatát tanulmányozta (Paneth-Fajans szabály). Hozzájárult a



238 2001-2002/6

protaktínium felfedezéséhez. Tanulmányozta a gázionok hidratációját, a molekulák elekt-
ronszerkezetét, a kémiai kötés természetét. 1975-ben halt meg.

105 éve, 1897. május 17-én Osloban született Odd HASSEL. Elméleti szerves kémi-
ával foglalkozott. Kristály és molekulaszerkezetet állapított meg röntgendiffrakciós
mérésekkel és elektronnyalábok segítségével. Vizsgálta a ciklikus vegyületek térszerke-
zetét, megalapozva a szerves molekulák konformációs analízisét. A ciklohexánról meg-
állapította, hogy gázfázisban a székformája van túlsúlyban. 1969-ben Nobel-díjat kapott
D. H. Bartonnal megosztva. 1981-ben halt meg.

1897. június 16-án Berlinben született Georg WITTIG. A tübingeni és freiburgi
egyetemen tanított. Szerveskémikusként a foszforszármazékokkal foglalkozott. A szer-
ves szintézisekben értékes reagenseket, az ammónium és foszfónium ilideket állította
elő. A róla elnevezett reakció segítségével megvalósította az A1, D2 vitaminok, a
progeszteron és más hormonok szintézisét. Fenillítium alkalmazásával dehidrobenzolt
állított elő. Számos reakció mechanizmusát tisztázta. 1979-ben kémiai Nobel-díjat ka-
pott A. C. Brow nnal megosztva. 1987-ben halt meg.

1897. június 19-én Londonban született C. Norman HINSHELWOOD. Oxfordban ta-
nult, ahol egyetemi tanárként is dolgozott. Reakciókinetikával foglalkozott. A monomo-
lekuláris reakciókra kidolgozta az ütközési elméletet (1926). Tisztázta a víz H2 és O2-ből
való képződési reakcióinak mechanizmusát. . Termodinamikával és katalízissel is foglalko-
zott. 1956-ban Szemjonovval megosztott kémiai Nobel-díjat kapott. 1967-ben halt meg.

100 éve, 1902. július 10-én Németországban született Kurt ALDER, az I. G.
Farbenindustrie kutatója. 1928-ban O. Diels-szel kidolgozta a dienszintézist, amellyel
számos ciklikus vegyületet sikerült előállítani (Diels-Alder szintézis). Tanulmányozta a
sztereospecifikus polimerizációt . 1950-ben Nobel-díjat kapott Diels-szel megosztva.
1958-ban halt meg.

1902. július 15-én született Bukarestben Costin D. NENIŢESCU. Zürichben és Mün-
chenben tanult. A bukaresti egyetem, majd műegyetem tanára, 1955-től a Román Aka-
démia tagja. A román kőolaj szénhidrogéneit, savtartalmát, az alkánok és cikloalkánok
reakcióiban az AlCl3 katalitikus hatását vizsgálta. Új eljárásokat dolgozott ki számos
vegyület (gyógyszerek, rovarirtószerek, műanyag intermedierek) előállítására. Jelentősek
kémia tankönyvei. 1970-ben halt meg.

M. E.

tudod-e?

Gombák
tápanyagok, mérgek

III. rész

2. Idegmérgek
A muszkarint a légyölő galócából (Amanita muscaria) először 1869-ben

Schmiedeberg és Koppena vonta ki, de szerkezeti képletét csak a XX. század első felé-
ben tisztázták. A susulykában, tölcsérgombákban, retekszagú kígyógombában ,
begöngyöltszélű cölöpgombában nagyobb mennyiségben talá lható.


