
Kémikus évfordulók 
1997. július - augusztus 

280 éve, 1717. július 3-án született a franciaországi  Carpentrasban JOSEPH 
MARIÉ FRANCOIS LASSONE, XVI. Lajos és Marié Antoinette háziorvosa. Ő 
fedezte  fel  a szén-monoxidot, melyet cink-oxidnak faszénnel  való redukciója 
útján nyert. Tanulmányozta a cink tulajdonságait is. 1788-ban halt meg. 

220 éve, 1777. augusztus 14-én született a dániai Rudköbingben HANS 
CHRISTIAN OERSTED, az elektromos áram mágneses hatásának felfedezője.  Róla 
nevezték el a mágneses tér egységét oerstednek. Tanulmányozta a gázok és 
folyadékok  kompresszibilitását. Felefedezte  a piperidint. Elsőként állított elő 
fémes  alumíniumot vízmentes alumínium-kloridból káliumamalgámmal, a hi-
ganyt ledesztillálva. 1851-ben halt meg. 

170 éve, 1827. július 17-én született az angliai Woolwich-ban FREDERIC 
AUGUSTUS ABEL. Robbanóanyagok tanulmányozásával foglalkozott,  mint 
amilyen a lőgyapot, nitroglicerin, füst  nélküli lőpor, stb. Nobellel közösen vizs-
gálták a lőporszemcsék nagysága, alakja és a lövedék sebessége közti összefüg-
gést. Kidolgozta a kőolaj vizsgálatára szolgáló Abel-féle  próbákat. 1902-ben halt 
meg. 

1827. július 26-án született a franciaországi  Amiensben HENRI JULES DEBRAY. 
Részt vett a magas hőmérsékletek előállítására szolgáló durranógáz-égő 
tökéletesítésében. Vizsgálta a fémoxidok  termikus disszociációját magas 
hőmérsékleten, valamint számos fém  (Rh, Ru, Mo, W, Ce, Al, Be stb) és ezek 
sóinak tulajdonságait. 1888-ban halt meg 

160 éve, 1837. augusztus 15-én született Nyíregyházán FARBAKY ISTVÁN, a 
Selmecbányái Bányászati Akadémia professzora.  Schenek István kémia pro-
fesszorral  közösen megalkották a Schenek-Farbaky akkumulátort, amely csak-
nem 1200 amperórás hatalmas ólomakkumulátor volt és dinamók által termelt 
elektromosság tárolására tervezték. 1928-ban halt meg. 

140 éve, 1857. július 19.-én született Berlinben EUGEN BAMBERGER. Szerves 
kémiával foglalkozott,  vizsgálta a gyűrűs szénhidrogéneket és guanidinszár-
mazékokat. Kidolgozta az a miialkoholban oldott nátriummal történő redukció 
módszerét. Tanulmányozta a nitrobenzol redukcióját, a redukció termékeit, 
valamint a diazolvegyületeket. 1932-ben halt meg. 

1857. augusztus 25-én született az olaszországi Triesztben GIACOMO LUIGI 
CIAMICIAN. Tanulmányozta a pirrolt, az illóolajokat, a növényi alkaloidákat, az 
aminosavak szintézisét, valamint a fény  szerepét az aldehidek és ketonok 
oxidációjánál. A bolognai egyetem az ő nevét viseli. 1922-ben halt meg. 

1857. augusztus 29-én született a poroszországi Königsbergeben PAUL FR1ED-
LANDER. Tanulmányozta a szintetikus színezékeket, főleg  az indigófestékeket. 
Kimutatta, hogy a Murex brandaris tengericsigából már az ókori föníciaiak  által 
is kivont bíbor nem egyéb, mint a di-bróm-indigó. 1923-ban halt meg. 

130 éve, 1867. július 13-án született Moszkvában GEORGES AUGUSTE DAR-
ZENS francia  szerves kémikus. A karbonilvegyületekkel foglalkozott  és több új 
eljárást dolgozott ki aldehidek és ketonok előállítására, többek közt a róla 
elnevezett Darzens szintézist, melynek során epoxisav-észterek keletkeznek, 
ezek hidrolíziskor dekarboxileződnek aldehidet adva. 1954-ben halt meg. 



1867. július 23-án született Ramnicu Sárat-on $TEFAN MINOVICI a Román 
Akadémia tagja és a Román Kémiai Társaság alapítója. Heterociklusos vegyületek 
(oxazolok, imidazolok) szintézisére szolgáló módszerket dolgozott ki, valamint 
a törvényszéki orvostanabn alkalmazott analitikai eljárásokat. 1935-ben halt meg. 

1867. augusztus 24-én született kolozsváron RUZITSKA BÉLA. A kolozsvári 
egyetem professzoraként  festőanyagok  vizsgálatánál az abszorpciós spektofo-
tometriát alkalmazta. "Élelmiszervizsgálati chemia" című könyve igen jó élelmi-
szeranalitika. 

110 éve, 1887. július 22-én született a németországi Hamburgban GUSTAV 
LUDWIG HERTZ, aki J. Franckkal közösen végezte 1913-ban a híres Franck-Hertz 
kísérleteket: elektronok rugalmatlan ütközése atomokkal, melyek ered-
ményeként az atomok gerjesztődnek, majd fényt  sugároznak.Ezek a Bohr féle 
atommodell helyességét bizonyították. 1925-ben fizikai  Nobel-díjjal tüntették ki. 
1975-ben halt meg. 

1887. augusztus 12-én született Bécsben ERWIN SCHRÖDINGER. A szilárd 
testek fajhőjével,  statisztikus termodinamikával, atomspektrumokkal, a színek 
elméletével foglalkozott.  Felállította a kvantummechanika alapegyenletét a 
Schrödinger egyenletet, amelyet ma is használnak a kvantumkémiai 
számításoknál. 1933-ban fizikai  Nobel-díjat kapott. 1961-ben halt meg. 

1887. augusztus 31-én született Bécsben FRITZ ADOLF PANETH. Kőzetek, 
meteoritok korát határozta meg a radioaktív bomlás során bennük felhalmozódott 
hélium mennyisége alapján. Hevesy Györggyel közösen kidolgozták a radioaktív 
indikátor módszert. Fajans-szal megfogalmazták  a radioaktív anyagok együtt 
leválására vonatkozó Fajans-Paneth szabályt. Tanulmányozta a rövidéletű 
szabadgyököket. Előállította számos fém  (ólom, ón, polónium, bizmut) hidridjét. 
1958-ban halt meg. 

100 éve, 1897. július 20-án született a lengyelországi Wroclawekben TADEUS 
REICHSTEIN, a Basel-i egyetem szerveskémia professzora.  A mellékvese kéreg 
hormonok, szteroidok, glükozidok kémiai és fiziológiai  vizsgálatával foglalko-
zott. Kidolgozta a C-vitamin ipari előállításának módszerét. 1950-ben orvos-
tudományi és fiziológiai  Nobel-díjjal tüntették ki. 

60 éve, 1947 július 18-án született a lengyelországi Zloczow-ban ROALD 
HOFFMANN, az Ithaca-i (New York) Cornell Egyetem professzora.  Kvan-
tumkémiával foglalkozik  és új számítási módszereket dolgozott ki. Woodwarddal 
közösen megfogalmazták  az elektrociklikus reakciókra vonatkozó Woodward-
Hoffmann  szabályokatés tanulmányozták az orbitálok szimmetriájának megma-
radását kémiai reakciók során. 1981-ben kémiai Nobel-díjat kapott. 
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