
Kémikus évfordulók 
1997. május-június 

220 éve, 1777. május 4-én született a franciaországi La Louptiere-ben LOUIS 
JACQUES THÉNARD. Gay Lussac-kal közösen bórt és szilíciumot állítottak elő, 
valamint nátriumot és káliumot új eljárással. Számos új vegyületet nyert, úgy mint 
foszfor-tri-klorid, nátrium és kálium amid, kálium és hidrogén peroxid. Eljárást 
dolgozott ki ólomfehér előállítására, felfedezte az ultramarint, valamint a zománc 
és porcelániparban használt kék festéket, amelyet Thénard kéknek neveztek. 
Kémia tankönyve a múlt század elejének legnépszerűbb szakkönyve volt. 
1857-ben halt meg. 

Ugyancsak 1777. május 4-én született Pécsett SCHUSTER JÁNOS. 1808-ban 
elnyerte a kolozsvári metallurgiai professzorságot, de közben Pesten megüre-
sedett egy tanszék, és inkább azt választotta. Legjelentősebb alkotásai a Berzelius 
nézeteit tükröző következetes és rendszeres magyar kémiai műnyelv kidolgozása, 
amelynek következetes terjesztője is volt. Az elemek közül a fémeknek mind 
-any végződést adott. A nátriumot például a sziksó alapján szíkanynak nevezte 
el. Ő alkotta meg a máig fennmaradó higany elnevezést. A nemesfémeknek -ó 
vagy -ő végződést adott. Például a hidrogén víző, a foszfor villó lett. 1838-ban 
halt meg. 

210 éve, 1787. június 2-án született a svédországi Ilsbo-ban NILS GABRIEL 
SELFSTRÖM, Berzéliusz tanítványa. Egy svéd ércben új elemet fedezett fel, melyet 
a skandináv mitológia szépség istennője, Fréja Vanadis tiszteletére vanadiumnak 
nevezett el. 1845-ben halt meg. 

180 éve, 1817. június 8-án született Londonban BENJAMIN COLLINS BRODIE. 
Megállapította, hogy a mélyviasz zsírsavésztereket tartalmaz. Felfedezte a grafit-
savat és sóit, a perkénsavat és az első cinkorganikus vegyületeket állította e lő 
vízmentes éteres közegben. 1880-ban halt meg. 

170 éve, 1827. június 6-án született a németországi Kehiben JULIUS NESSLER 
agrokémikus. Analitikai módszerek kidolgozásában ért el jelnetős eredményeket. 
Nevét viseli a Nessler reagens (kálium-tetrajodo-merkuriát lúgos oldata), mely az 
ammónia kimutatására szolgál. 1905-ben halt meg. 

140 éve, 1857. május 19-én született az Egyesült Államok-béli Clevelandben JOHN 
JACOB ABEL biokémikus. Izolálta az adrenalint és kristályos állapotban az inzulint, 
megállapítva, hogy az cink tartalmú polipeptid. A vér dialízisét tanulmányozva 
kidolgozta a művese működésének az alapelvét. 1938-ban halt meg. 

1857. május 27-én született a németországi Diusburgban THEODOR CURTIUS 
szerves kémikus. Főleg szerves nitrogénvegyületekkel foglalkozott. Felfedezte a 
hidrazint és a hidrogén-azidot, tanulmányozta azok származékait. Felfedezett egy 
reakciót, amely során karbonsavat aminokká alakított azidokon keresztül. Ezt az 
utókor Curtius reakció néven ismeri. 1928-ban halt meg. 

130 éve, 1867. május 17-én született Párizsban GABRIEL E. BERTRAND 
biokémikus. Felfedezte az oligoelemek (nyomelemek) létét az é lő szervezetben, 
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kimutatta a mangán fontosságát a zöld növények növekedésében. Tanulmá-
nyozta a koenzimek és aktivátorok szerepét az aerob és anaerob folyamatokban. 
1962-ben halt meg. 

120 éve, 1877. június 4-én született a németországi Pforzheimban HEINRICH 
OTTO WIELAND. Az aromás vegyületek halogénezési és nitrálási reakciójának 
a mechanizmusát vizsgálta. Tanulmányozta az epesavak, alkaloidák, ér-
zéstelenítők, növényi pigmentek szerkezetét, a vasvegyületek szerepét az é lő 
szervezetekben végbemenő oxidációs folyamatokban. Felderítette a koleszterin 
szerkezetét. 1927-ben kémiai Nobel-díjjal tüntették ki. 1957-ben halt meg. 

110 éve, 1887. május 27-én született Varsóban CASIMIR FAJANS. A müncheni 
egyetem professzora volt, 1936-tól az Egyesült Államokban élt. Az elektrokémia, 
fotokémia és radioaktivitás vizsgálatával foglalkozott. Soddyval közösen meg-
fogalmazta a róluk elnevezett Soddy-Fayans eltolódási szabályt, mely tisztázza a 
radioaktív elemátalakulás és sugárzás természete közötti összefüggést. Paneth-tel 
megadták a Fajans Paneth szabályt, mely a radioaktív indikátormódszer alapját 
képezi. Részt vett a protaktinium felfedezésében is. 1975-ben halt meg. 

100 éve, 1897. május 17-én született a norvégiai Christianiában (ma Oslo) O D D 
HASSEL. Kristályos é s szerves moleku lák sze rkeze té t ha tá roz ta m e g 
röntgenográfia és dipólusnyomaték-mérések segítségével. A 
gyűrűs vegyületek sztereokémiájával foglalkozva lerakta a konformációs analízis 
alapjait. 1969-ben Nobel-díjat kapott. 1981-ben halt meg. 

1897. június 16-án született Berlinben GEORG WITTIG szerves kémikus, az 
elemorganikus vegyületek kutatója. Ammónium és foszfor ilideket állított elő. 
Ezekben N vagy P atomhoz három alkil, vagy aril gyök és szénhidrogén 
kapcsolódik (pl.: ( C 6 H 5 ) 3 P = CH2 <-> ( C 6 H 5 ) 3 P 3 - C H 3 . E reakcióképes iker-
ionokkal a karbonil-vegyületek olefinekké alakíthatók (Wittig reakció). Ilyen 
típusú reakciókkal valósították meg az A 1 , D2 vitamin, progeszteron, szteroidok 
szintézisét. Az ún. Wittig transzformációval észterekből aldehidek nyerhetők. 
Felfedezte a dehidrobenzolt. 1979-ben kémiai Nobel-díjjal tüntették ki. 1987-ben 
halt meg. 

1897. június 19-én született Londonban CYRIL NORMAN HINSHELWOOD. A 
reakciókinetika területén végzett alapvető kutatásokat, különösképp az elágazó 
láncreakciókkal kapcsolatban. Vizsgálta a víz elemeiből való képződésének 
mechanizmusát, valamint a baktériumsejtben végbemenő reakciók kinetikáját. 
1956-ban kémiai Nobel-díjat kapott. 

7 0 éve , 1927. május 9-én született a németországi Bochumban MANFRED 
EIGEN fiziko-kémikus. A nagyon gyors reakciók kinetikájával foglalkozott. 
Sikerült kimutatnia a szabad gyökök képződését és gyors újraegyesülését. 
Fontosak az enzimek képződésére vonatkozó biokémiai vizsgálatai. 1967-ben 
kémiai Nobel-díjjal tüntették ki. 

1 9 2 7 . május 2 2 - é n születet t Budapes ten OLÁH G Y Ö R G Y ANDRÁS 
vegyészmérnök. 1956-ban az Egyesült Államokba emigrált. A szénhidrogének 
vizsgálatával foglalkozik. Az általa előállított komplex szupersavak segítségével, 
mint amilyen a fluor szulfonsavból stibium pentafluoridból keletkező "mágikus 
sav", protonálni tudta a metánt (CH5+) és egyéb szénhidrogéneket. 1994-ben 
kémiai Nobel-díjat kapott. 
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1927. június 23-án született az Egyesült Államok-béli Buffalo-ban ANDREW 
STREIWIESER. A kvantumkémiai számításoknál a molekula-orbitál módszert 
a l ka lmaz t a szerves vegyü le t ek e l e k t r o n s z e r k e z e t é n e k vizsgálatára. Az 
izotóphatást vizsgálta, főleg deuterált optikailag aktív vegyületeknél. 

1927. június 28.-án született az Egyesült Államok-béli Delawareben FRANK 
SHERWOOD ROWLAND. Reakciókinetikával és radiokémiával foglalkozik. 
Tanulmányozta a légkör szennyeződését, és főleg az ózonréteg pusztulását. 
1995-ben kémiai Nobel-díjjal tüntették ki. 

Z s a k ó J á n o s 
Kolozsvár 

Farkas Gyula élete és munkássága 
Az erdélyi magyar nyelvű felsőfokú oktatás fénykora az 1872-ben alapított és 

1919-ben megszünteti ún. harmadik kolozsvári egyetem idejére esik. Lelkes, 
kiváló tanár és tudós egyéniségek áldozatos tevékenységükkel az egyetemet az 
ismert és elismert intézmények sorába emelték. Kolozsvárott európai nívójú 
oktató és kutató munka folyt. A két háború és azok következményei feledtették 
az ún. úttörőket, az iskolaalapítókat. Az a paradox helyzet alakult ki, hogy a 
harmadik egyetem tanárait ma sokkal jobban ismerik külföldön, mint nálunk. 
Farkas Gyula a mai napig a kolozsvári elméleti fizika legkiválóbb személyi-
ségének tekinthető. Rövid írásunkban rá emlékezünk születésének 150.-ik évfor-
dulója alkalmával. 

Sárosd 1847. március 28, Pestszentlőrinc 1930. december 26 é le tének 
határkövei. Középiskolai tanulmányait a bencések győri főgimnáziumában 
végezte. Jedlik Ányos bíztatására iratkozott be a budapesti egyetem bölcsészeti 
karának természettan-vegytan szakára. Az egyetem elvégzése után 1870-74 között 
a székesfehérvári főreáliskolában tanított, majd 1874-1880 között a Batthány Géza 
gróf három gyermekének középfokú képzésére vállalkozott. 1880-ban Budapest-
re költözött, ahol mennyiségtanból, mint főtárgyból, természetttanból és csil-
lagászatból mint melléktárgyból doktori címet, és még ugyanebben az évben 
magántanári képesítést szerzett az imaginárius változók elméletéből. A budapesti 
egyetemet magántanári minőségben 1887. január 8-ig szolgálta. Ekkor nevezték 
ki a kolozsvári egyetemre, amelyet 1915-ig, 28 éven át hűséggel szolgált. 
Nyugdíjbavonulása után, 1915-ben Budapestre távozott. 

Tudományos pályája kezdetén nagy segítséget jelentett számára az, hogy a 
Batthány családot több alkalommal is elkísérhette Franciaországba, ahol kapcso-
latba került több neves francia matematikussal. A Compes Rendus-ben megjelent 
dolgozatait Hermite és Villarceau mutatta b e a francia akadémia szakülésein. 
Tevékenységének 1887-ig terjedő matematikusi szakaszában értékelt ered-
ményeket ért el az algebra, függvénytan és geometria területén. 

Kolozsvárra érkezése után matematikai tevékenységét megszakította és teljes 
erejével új, -elmélet fizikusi- feladatára összpontosított. A kolozsvári egyetem 
neves kémia professzorának, Fabinyi Rudolfnak a hatására Farkas Gyula az 
elméleti fizikát a fizikai kémia felől közelítette meg. Fabinyi galvánelemekkel 
kapcsolatos kísérleti eredményeit Farkas Helmholtzra alapozó termodinamikai 
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