
Kémiatörténeti évfordulók 

1520-ban, 475 éve történt: 
PARACELSUS elsőként írta le a cink előállítási módját és tulajdonságait, 

ezért sokan őt tartják a cink felfedezőjének (habár a régi kínaiak is 
ismerték és használták). A "zink" nevet is ő adta. 

1695-ben, 300 éve történt: 
GREW, N. elsőként állította elő az epsomi (Epsom, Angliában) ásvány-

vizekből a keserűsót, melyet ezért még epsomi sónak, vagy angol sónak 
is neveznek. (MgS04.7H20). 

1795-ben, 200 éve történt: 
DESCROIZILLES, F.A. francia ipari kémikus elsőként végzett térfogatos 

meghatározást és bevezette a pipetta használatát a titrálásokhoz. 
DEIMANN, PAETS VAN TROOSTWYK, BOND és LAUWERWNBURGH, 

négy holland kémikus behatóan vizsgálták az etént, ők nevezték el 
"olajképző gáz"-nak (gaz olefiant) és e névből alkották meg később az 
egész homológsor nevét: olefin szénhidrogének. Ugyancsak ők állították 
elő az 1,2-diklór-etánt az etén és a klór reakciója útján, és ezért ezt az 
anyagot a holland kémikusok olajának is nevezik. 

KITAIBEL PAL magyar vegyész és botanikus feljegyezte, hogy fehér 
szilárd anyagot nyert a klórnak oltott-mészbe való bevezetésével és ezzel 
a fehérítetlen len fehérebb lett. Ez az anyag nem más, mint a klórmész, 
illetve kalcium-klorid-hipoklorit: (CaCl(OCl)). 

KLAPROTH,M.H.német gyógyszerész és vegyész újra felfedezte a titánt 
(Gregor,1789) egy magyarországi vörösásványban, és a görög mitológia 
Titánjairól, Uranus fiairól nevezte el. 

1820-ban, 175 éve történt: 
LIEBIG, vonj . német kémikus egy sókitermelő vállalattól kevés vörös-

barna folyadékot kapott megvizsgálás céljából, melyet jód-kloridnak vélt. 
Valójában ez bróm volt, de csak a Balard által 1826-ban felfedezett bróm 
hírére fogott gyanút, újravizsgálta anyagát és kiderűlt, hogy ő 6 évvel 
hamarabb felfedezhette volna ezt az elemet. 



COURTOIS.B, DUMAS J.B. francia kémikusok és COINDET, J.F. svájci 
orvos javasolták a jód felhasználását a golyvás megbetegedések 
gyógyításában, Dumas pedig bevezette a jódtinktúra fertőtlenítőszerként 
való használatát. 

LABARRAQUE,A.G. francia gyógyszerész előállította az "eau de Labar-
raque" néven ismert fehérítő hatású oldatot, amely NaCl + NaOCl vizes 
oldata. 

1845-ben, 150 éve történt: 
GUHARD,C.F. francia kémikus felfedezte a szerves vegyületek ho-

mológsorának törvényszerűségét: homológ sort alkotó vegyületek - C H 2 -
gyökkel különböznek a sorban előttük levőtől és utánuk következőtől. 
Ugyancsak ő fedezte fel az antiideket. 

MAYER, R. megállapította, hogy a fénynek nem katalitikus hatása van 
a növények életműködésében, hanem ez szolgáltatja a fotoszintézishez 
szükséges energiát. 

HOFMANN, A.W. tanítványaival együtt hozzákezdett a kőszénkátrány 
kutatásához és felfedezték a benzol jelenlétét ennek könnyű frakciójában. 

FUCHS ALBERT a "Természettan" című könyvének "Életműves vegytan" 
(szentes kémia) fejezetében még a "vis vitalis" elméletet hirdette és az 
előszóban a kémiai szaknyelv magyarosításának nehézségeit vetette fel. 

1870-ben 125 éve történt: 
BERTHELOT,M.P.E. francia kémikus kutatásait a robbanóanyagok 

területére irányította azért, hogy a francia-német háborúban nemzetének 
hasznára váljon. Ezenkívül megállapította, hogy az acetilént vörös izzásig 
hevítve 3 molekula összekapcsolódik és benzol keletkezik belőlük, míg 
magasabb hőmérsékleten naftalin és, antracén is képződik. 

BAEYER, J.F.W.A. megvalósította az első indigószintézist és felderítette 
az indigó szerkezetét. Ugyancsak ő a formaldehidet tartotta a növények 
asszimilációs folyamatának elsődleges termékeként. 

ROCHEFELLER J . kereskedő és ANDREWS gyári munkás Clevlandban 
megalapították a világ legnagyobb nyersolajvállalatát, a "Standard Olt'-t 
(kóolajfinomító és tisztító társaság). 

LOCKYER, N. angol csillagász megállapította, hogy a Jannsen által 
1868-ban a Nap színképében észlelt vonal nem származhatott semmilyen, 
a Földön található, addig ismert elemtől. Az ismeretlen elemet héliumnak 
nevezte el (görögül: helios = Nap). 
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