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Désen született 1851 -ben, Kolozsváron végezte középiskolai tanulmányait, 

1872-ben a budapesti Tudományegyetem gyógyszerészeti szakára iratkozott 
be. 1878-ban tanári oklevelet is szerzett. Lengyel Béla majd Than Károly 
tanársegéde volt. Sokat járt külföldön. Bunzen, Baeyer és Berthelot mellett 
dolgozott, hazatérve a budapesti Műegyetemen kapott katedrát. Itt írta előadá-
sai anyagából az első szerveskémiai könyvet Bevezetés  a szerves  chemiába 
I. (szénhidrogének)  címen (1905). A század utolsó éveiben jelentős analitikai 
kémiai tevékenysége. Főleg gáz- és vízelemzés terén végzett maradandót. 
1889-ben tökéletesítette Griess módszerét a nitrition meghatározására. A 
szakirodalom ma is Griess-Ilosvai reakció néven tartja számon. Az aromás 
aminokat javasolta hidrogén-peroxid kimutatására, az acetilénnyomok jelzésé-
re is ő használta először a Cu(l)-acetilidet. 

Kutatómunkája mellett nagy jelentőségű tudománynépszerűsítő, tudo-
mány-szervező munkássága. 

1906 és 13 között a Természettudományi Társulat főtitkára. Mint a társulat 
aktív tagja már 1887-ben szabadegyetem jellegű előadássorozatokat tartott: a 
mezőgazdasági termékek és talajtani vizsgálatokról, majd a kémia alapelvei 
címen, melyeket könyv alakban is megjelentetett. 

A Magyar Tudományos Akadémia aktív tagja, 1916-19 és 1925-28 között 
elnöke volt. 

dr. Máthé Enikő 

A galvánelemek  útja a béka izomrángásaitól  a 
"mesterséges  " szívverésig 

Frappáns hasonlattal élve: napjainkban úgy viszonyulunk a galván-
elemekhez... mint a postáshoz. Vagyis csak olyankor figyelünk fel a létezésük-
re, amikor nem kielégítően vagy egyáltalán nem dolgoznak! Például ha kimerül 
a zsebszámológép, a táskarádió, a kazettás magnó vagy a népszerű "sétáló-
ember" (walk-man). Főleg az utóbbi elnémulása okoz bosszúságot, hiszen a 
biciklizéshez vagy az utcai csellengéshez egyaránt "nélkülözhetetlen" zenét 
szolgáltatja. De hogy komolyabbra fordítsuk a szót: a szívbeteg életét hossza-
bítja meg egy apró ütemszabályozó áramforrás,  amelyet "pacemaker"-nek 
neveznek, kirándulásokon vagy egyszerűen éjszakai útjainkon a zseblámpa 
ment meg egy esetleges lábtöréstol, a lesötétített előadástermekben pedig a 
galvánelemmel megvilágított kijáratok a közbiztonságot szavatolják. 

Manapság nehezen tudjuk elképzelni, hogy alig kétszáz évvel ezelőtt az 
elektromosságtan még csak gyermekcipőben sem járt. Hogy ilyen irányú 
kísérleteket egyáltalán végezni lehessen, a dörzskerekkel feltölthető elektro-
mos szikragerjesztő-készülékek helyett állandó feszültséget szolgáltató áram-
forrásokra  volt szükség. Utóbbiak vegyi energiát alakítanak át villamos 
energiává, és nevük galvánelem,  Luigi Galvani (1737-1798) olasz tudós tisz-
teletere, aki villamosjelenségek vizsgalatával foglalkozott. 

Felkészültségét tekintve Galvani orvos volt, a bolognai egyetem anatómia-
és szülészetprofesszora.  Azok közé tartozott, akik a 18. század elejétől érdek-
lődés tárgyát képező elektromos jelenségeket gyógyítás céljára próbálta hasz-
nosítani. Egy véletlen felfedezés  vezette el az állati  elektromosságnak  nevezett 
jelenség tanulmányozásához, amely kortársai körében rendkívül népszerűvé 



tette. Állítólag a feleségének tűnt fel, hogy a tudós asztalán boncolt békák 
combja rángatózni kezdett, amikor a kíserleti asztalon álló dörzselektromos 
készüléket szikráztatták. Az eset nem hagyta nyugodni Galvanit, aki attól fogva 
szenvedélyesen kutatta a jelenség okát. Hasonlo izomrángásokat figyelt meg 
az erkélyére kiakasztott békacomboknál, valahányszor villámlott. Nem lehetett 
kétséges, hogy a tanulmányozott jelenség összefügg az elektromossággal. 
Egy későbbi megfigyelése volt, hogy a rézkampóra akasztott békacomb vas-
laphoz érintve úgyszintén összerándul. Ezt 1791-ben kiadott Az izommozgás 
elektromos  erői  című könyvében azzal magyarázza, hogy a békacomb ránga-
tózása belülről  ered, és nem a külső villamosság függvénye. 

Gólyák serege nem tehetett volna akkora kárt a békák soraiban, mint 
Galvani idézett munkája; ahol csak békákhoz lehetett jutni, a kísérletet ismé-
telgették; a gyermekek kedvtelésből, a tudósok kísérlet gyanánt. Akadt azon-
ban közöttük egy rendkívüli szaktekintély is: Alessandro Volta (1745-1827), a 
páviai egyetem fizikatanára, az angol tudományos akadémia tagja. Ő volt az, 
aki hamarosan rájött, hogy nem az állati izom okozza az elektromosságot, 
hanem a nedves izom közvetítésével érintkező két különböző minőségű anyag, 
a rézkampó és a vaslap. Ezt később úgy fogalmazta meg, hogy a fémek szülik 
a villamos áramot, nem pedig az idegek. Ahhoz, hogy elektromos telepet 
nyerjen, nem volt szüksége állati izom jelenlétére; elegendő volt a két külön-
böző fémlapocska (például réz- és ónkorongok) közé sóoldattal átitatott bőrt 
vagy papírszeletet helyeznie. 

Bar korábban tudományos ismeretei alapján még nem volt lehetséges az 
elektromos jelenségeket magyarázni, Volta zseniális intuícióval kiderítette, 
hogy kétféle elektromos vezető létezik: száraz  vagy első  osztályú  és nedves 
vagy másodosztályú  vezetők. Napjainkban ezeket elsőfajú  vagy  elektronveze-
tőnek,  illetve másodfajú  vagy  ionvezetőnek  nevezzük. Volta arra is rájött, hogy 
elektromos erő akkor keletkezik, amikor különböző fajú vezetők érintkeznek. 

A 18. századvég legélesebb tudományos vitája azok között a tudósok között 
alakult ki, akik Galvanival az állati elektromosságban hittek, illetve Voltával az 
érintkezési vagy kontakt  elektromosságot  vallották. Perdöntő bizonyítékot ho-
zott az 1800-as esztendő márciusa, amikor Volta az angol tudományos akadé-
miát a napjainkban Volta-oszlop  néven ismert találmányáról értesítette. Amper 
nagyságrendű áramot szolgáltató, nagy teljesítményű áramforrásról  volt szó, 
amelyet úgy állított össze, hogy réz, sargaréz vagy ezüstkorongokat helyezett 
cink- vagy onkorongra; közéjük sóoldattal átitatott posztódarabkákat helyezett. 
30-60 ilyen "szendvicset" egymásra épített, és olyan feszültségű áramforrást 
nyert, amelynek pólusait megérintve az ember "villamos ütést" érez. 

Furcsa, de egyben nemes módon békítette össze az utókor a tudomány 
egymással szemben állt nagyjait: a Voltáról elnevezett oszlopot napjainkban 
az első "galvánelemként" tartjuk számon! 

Volta áramforrása  akkora feltűnést keltett, hogy a kor leghatalmasabb 
politikusai: az orosz cár és Napóleon francia császár is több ezer korongból 
álló készüléket készíttettek maguknak. Mi több: Napóleon Voltát meghívta 
Párizsba, grófi  ranggal tüntette ki, és nagy összegű Volta-díjat alapított. 

Szerencsére azonban nemcsak államférfiak  foglalkoztak az újonnan felfe-
dezett áramforrással,  hanem a kor jeles kutatói is. Két angol tudós: William 
Nicholson mérnök és a főnemesi származású Anthony Carlisle katonaorvos 
már az 1800-as év május 2-án felfedezte,  hogy az elektromos áram segítsé-
gével a vizet el lehet bontani, és azt is megfigyelte, hogy az egyik póluson 
hidrogéngáz, a másikon pedig oxigéngáz szabadul fel. 

Ugyanabban az évben W. Cruikshank ún. átfolyó elemet épített egymáshoz 
erősített réz- és cinklemezből álló kettős elektródokkal. Azt is megfigyelte, hogy 
az áram különböző fémsók oldatából az egyik póluson fémet kepes leválasz-



tani. Tulajdonképpen a fémbevonat-készítés (galvanizálás) ősi mesterségének 
felelevenítéséről  volt szó, hiszen már két évszázaddal korábban is ismert volt 
az ékszerek elektrolitikus aranyozása. Ez henger alakú rézelektródokból állt, 
amelynek magassága elérte a 10, átmérője pedig a 2,5 centimétert; a rézhen-
ger tartalmazta az áramot vezető oldatot (elektrolitot), minden bizonnyal ten-
gervizet, a közepén pedig rudacska alakú vaselektród volt, amelyet aszfalt-
vagy szurokdugó tartott függőleges helyzetben. Az egész szerkezetet égetett 
agyagból készült apró edenyekbe helyezték. A leírásból kiviláglik, mennyire 
fejlett műszaki szinten állhatott az említett ókori nép, hiszen galvánelemük 
lényegileg nem különbözik azoktól, amelyeket napjainkig hasznainak. 

A Napóleon alapította díj Volta utáni második aranyérmésé - nagy megle-
petésre - angol vegyész volt: Humphry Davy. Igy hát a tudományok mecéná-
saként fellepő császár túl tudott nőni Angliával való örökös politikai 
szembenállásán. Davy az áram vegyi hatását vizsgálta kimagasló sikerrel; a 
díjat azzal érdemelte ki, hogy Volta-oszloppal vegyületeket bontott szét össze-
tevőire. E munka folytatásanak nagy lendületet adott az a nagy teljesítményű 
áramforrás,  amelyet a díj mellett ajandékba kapott. Rövid időn belül, 1802-ben 
sikerült fém nátriumot és fém káliumot előállítania. 

Az alkáli fémek elektrolitikus kinyerése nem kis fegyvertény volt, mert 
ezeket hidroxidjaik vizes oldatából nem lehet leválasztani; ameddig a víz jelen 
van, a könnyebben leváló hidrogén szabadul fel. Davy a kérdést úgy oldotta 
meg, hogy nátrium-, illetve kálium-hidroxid olvadékát  elektrolizálta. Módszerét 
mind a mai napig alkalmazzák, ami szép példája a kiemelkedő emberi gondol-
kodásnak: a lángelmét megsejtései - gyakran egyes törvényszerűségek isme-
rete híján is - elvezetik a helyes megoldásához. Éppen a nem pontosan 
körülírható, megfogalmazható adatokból történő logikus következtetés (az ún. 
heurisztikus  gondolkodás)  által felsőbbrendű (egyelőre) az emberi agy bármi-
lyen fejlett "gondolkodó" gépnél. 

Talán nem érdektelen megemlítenünk, hogy Davy életpályája jellegzetesen 
romantikus, Victor Hugo tollára kívánkozó sors. Szegény családból szármázott, 
és fiatalon árvaságra jutott. Orvosi laboratóriumban tanult "szakmát", de eköz-
ben több vegyszerkísérlete is robbanással végződött. Később egy magán-
gyógyintézetben dolgozott, ahol kis híján belepusztult egy önmagán kipróbált 
"gyógymódba". De mert a szerencse jegyében született, hamarosan a híres Sir 
Benjámin Thompson által megalapított intézményhez került. Ott kémiaelőadá-
saival viharos sikert aratott, kutatómunkája pedig értékesnek bizonyult, így 
nemcsak a tudományos ranglétrán ívelt felfelé,  hanem a társadalmin is; házas-
sága révén bekerült az "előkelőnek" nevezett emberek társaságába, estélyek-
re, fogadásokra járt el, de eközben a tudományok iránti érdeklődése nem 
csappant meg, továbbra is megszállottan dolgozott. Nem csoda, hogy ez az 
életmód hamar felőrölte egészségét; alig ötvenéves korában meghalt. 

Saját bevallása szerint, Davy legnagyobb "felfedezése"  nem egy szerkezet 
vagy elmélet, hanem egy személy volt: asszisztense, Michael Faraday, aki 
később a Royal Institution professzora  lett és nem kevesebb, mint 68 tudo-
mányos társaság tiszteletbeli tagja. Faraday autodidaktaként nőtt fel a tudo-
mány nagyjainak sorába; alig néhány év alatt a vegytan és a fizika iránt 
fogékony kónykötőinasból neves tudós lett, akinek nevét olyan megvalósítások 
fémjelzik, mint a gázok cseppfolyósításának megvalósítása, a benzol- és az 
elektromágneses indukció felfedezése  (amely réven összekapcsolódott a mág-
nesesség és az elektromosság jelensege). Ugyanakkor feltalálta az áramfej-
lesztőt (a dinamót)  és a galvánelemek által szolgáltatott áram vegyi hatásat 
mennyiségileg tanulmányozta; eredményeit ma Faraday törvényei néven is-
merjük. Kanyarodjunk azonban vissza a galvánelemek történetéhez! Alig há-
rom évvel a Faraday-törvények felfedezese  után, 1835-ben John Frederick 



Daniell1 a londoni Kinas College kémiatanára 1,09 volt feszültségű - később 
róla elnevezett - galvánelemet talált fel. A Daniell-elem kétfolyadékos cella: 
porózus porcelántégely által elválasztott rézszulfát-oldatba merülő pozitív ré-
zelektródból és híg kénsavba mártott amalgámozott cinkből készült negatív 
elektródból áll. Később William Grove az elemet módosítva ún. gravitaciós 
cellát hozott létre, amely Dániel elvén alapul és mind a mai napig létezik: pozitív 
pólusa füstölgő salétromsavba merülő platinadrót, míg a negatív sarok kénsav-
ba mártott cink. Grove érdeme volt, hogy elsőként kísérletezett a napjainkban 
rendkívül elterjedt lúgos oldatú galvánelemekkel. 

A göttingeni származású híres Róbert Wilhelm Bunsen az 1840-es évek 
elején tökéletesítette Grove celláját, amely attól fogva széles körű alkalmazást 
nyert; egy koncentrikus elhelyezkedésű, füstölgő salétromsavval érintkező 
szénhengerből és híg kénsavba merülő cinkelektródból áll. 1842-ben a szintén 
német Johann Poggendorff  Bunsen elektródjait nátrium- vagy kálium- dikro-
máttal és kénsawal használta. 

Poggendorff,  Grove és Bunsen celláinak elektromotoros ereje (feszültsége) 
hozzávetőleg 2 volt nagyságrendű. Ezek mind primér  cellák  voltak, azaz ki 
lehetett sütni őket, vagyis fogyasztók rákötése esetén egy bizonyos idő után 
kimerültek, anélkül hogy utólag újratölthetők lettek volna. Hasonloan működik 
az 1867-es párizsi világkiállításon Georges Leclanché francia mérnök által 
bemutatott szárazelem is, amely ammónium-klorid-oldatba helyezett negatív 
elektródból és mangán-dioxidba ágyazott pozitív grafitelektródból  épül fel. 
1888-ban Gassner Iétrehozta a napjainkig rendkívül népszerű "szárazelemet", 
azáltal, hogy Leclanché ammónium-klorid-oldatát nedves gabonakeményítő 
alapú gélbe kevert szilárd ammónium-kloriddal helyettesítette, a cinkelektródot 
pedig tartályszerűen képezte ki, amely az egész elemet tartalmazza. De hát: 
melyik gyerek ne szedett volna szét eletében legalább egy ún. laposelemet, 
amely három szárazelem sorbakapcsolásával 4,5 volt feszültséget szolgáltat. 
De készül "rádióelem" és "ceruzaelem" formájában is. 

A Leclanché-elem első alkáliközeges változata már a múlt század végén 
megszületett, de sorozatgyártása csupán századunk ötvenes éveiben indult 
meg. Ebben a mangán-dioxidot vörös higany-oxiddal helyettesítik, az ionvezető 
benne kálium-hidroxid, a negatív sarok pedig a cink. Előnye, hogy miniatürizál-
ható, akárcsak az ezüst-oxiddal készült változata. Mivel borsos áruk van, 
különleges alkalmazási területeken "vetik be" őket; hallókészülékekben vagy a 
már említett szívütemszabályozókban. 

Az utóbbi korunk legnagyobb vívmányai közé tartozik, és csak kevesen 
tudják, hogy alapötlete már 1862-ben megszületett, amikor W. H. Walshe angol 
sebész javasolta, hogy elektromos áramütésekkel szívdobbanást idézzenek 
elő, és alig tíz esztendővel később egy francia kollégája már eredményesen 
alkalmazta. Az első működő pacemakert 1932-ben helyezte üzembe A.S. 
Hyman amerikai szívgyógyász. Ennek súlya még 7,2 kilogramm volt! Ezzel 
szemben napjaink higany-oxidos galvánelemei alig néhány gramm tömegűek, 
térfogatuk egytized köbcentiméteres alsó határig csökkenthető. Olyan tranzisz-
toros vibrátort üzemeltetnek, amely percenként 80, egyenként 6 voltos és 
néhány milliamperes, 2 ezredmásodperc időtartamú impulzust gerjeszt. A 
serkentőberendezést művi úton a mellkas bőre alatt helyezik el, és csupán 
egy-két évenként kell kicserélni vagy bőrön keresztüli besugárzással újra és 
újra feltölthetők. Lehetne-e egyáltalán egy galvánelemnek nemesebb rendel-
tetése annál, hogy egy fiatal vagy idős beteg meghosszabbodott élete minden 
szívdobbanását neki köszönhesse? És persze mindazon felsorolt  vagy fel-
edésbe merült tudósnak, akik a galvánelemek fejlődését erre a szintre feltor-
názták. 

Lőwy Dániel 


