
Kémiatörténeti évfordulók 
420 éve, 1578. január 12 . -én született Brüsszelben JOHANNES BAPTISTA VAN 

HELMONT flamand orvos és kémikus, a jatrokémia egyik vezéralakja. Számos gázt 
fedezett fel és állított elő, így a széndioxidot, hidrogént, kén-dioxidot, kénhidrogént, 
nitrogén-oxidot és -dioxidot és ő vezette be a gáz fogalmát, ezt az elnevezést adva „az 
edényekben vissza n e m tartható vad léleknek". Az elsők között volt, aki a mérleget 
használta a kémiában és az anyagot elpusztíthatatlannak tartotta. Kimutatta, hogy egy fém 
kiválasztása más fémmel nem elemátalakítás, habár magában az elemátalakításban ő maga 
is hitt. Leírta a savak és bázisok közti reakciót, az égést és meghatározta egyes fémek, 
sűrűségét. Szerinte a víz a legfontosabb elsődleges elem. Elképzelését kísérletileg is 
„igazolta". Egy edényben, előzőleg kiszárított és lemért földbe egy fűzfát ültetett és 5 
éven át szorgalmasan öntözte, majd lemérte a fűzfa és a kiszárított föld tömegét. 
Megállapította, hogy a fa tömege 7 5 kg-mal megnőtt, de a föld tömege ugyanakkor csak 
70 g-mal csökkent. Ezzel bizonyítottnak vélte, hogy a többlet tömeg a vízből származik. 
1644-ben halt meg. 

310 éve, 1688. január 29.-én született Stockholmban EMANUEL SVEDBERG. 1719-ben 
nemességet kapott és nevét SVEDENBORGRA változtatta, az EN szótag jelezvén azt, hogy 
ő nemes ember. Kémiai tárgyú munkái "A kémia és fizika geometriai magyarázata", 
"Megfigyelések a levegőről és a tűzről", "A kémia alapelvei". Ez utóbbiban a testek 
tulajdonságait részecskéinek alakjával magyarázta. A savak részecskéit pl. ékalakúaknak 
képzelte, mivel fel tudják darabolni a fémeket. 1772-ben halt meg. 

270 éve, 1728. február 2 6 . - á n született a franciaországi Senlisben ANTOINE BAUMÉ. 
Számos technológiai eljárást dolgozott ki a salétrom tisztítására, a selyem fehérítésére, 
ammóniumsók előállítására. Feltalált egy areométer típust és az oldatok koncentrációjának 
a sűrűség alapján történő jellemzésére bevezetett egy skálát, amelynek egységét ma is 
Baumé-foknak nevezik. 1804-ben halt meg. 

220 éve, 1778. február 18 . -án született a németországi Tübingenben FERDINAND 
FRIEDRICH von REUSS. Felfedezte az elektroozmózis jelenségét, vagyis a folyadékoknak 
porózus anyagokban történő elmozdulását elektromos tér hatására, valamint az elektro-
forézist, az elektromosan töltött részecskéknek elektromos tér hatására történő, a vízével 
ellentétes irányban történő vándorlását. 1852-ben halt meg. 

210 éve, 1788. február 12 . -én született a németországi Stuttgartban KARL von 
REICHENBACH. Rungeval közösen alizarint és purpurint vont ki a buzérgyökérből. 
Felfedezte a parafin előállítását a kőolaj lepárlásával és a kreozotét a kőszénkátrány 
lepárlása révén. Tőle származik a parafin elnevezés, amit később Watts kiterjesztett 
általában a telített nyíltláncú szénhidrogénekre. 1869-ben halt meg. 

180 éve, 1818. január 3 0 . - á n született a Szepes megyei Toporcon GÖRGEY ARTUR, 
a szabadságharc hadvezére. Katonai pályára apja kényszerítette, kinek halála után 
1844-ben kilépett a hadseregből és kémiával foglalkozott. Megoldotta a zsírsavhomológok 
elválasztását. Tudományos közleménye is jelent meg a kókuszdió olajának zsírsavairól. 
Megpályázta a műegyetem kémiai tanszékét, de az 1848-as forradalom kitörése után 
visszatért a katonai pályára. A szabadságharc bukása után még csaknem 70 éven át kísérte 
figyelemmel a kémia fejlődését, de aktív kutatómunkát nem folytatott. 1916-ban halt meg. 

160 éve, 1838. január 29 . -én született az Egyesült Államok-beli Newarkban EDWARD 
WILLIAMS MORLEY. A gázanalízis módszereit fejlesztette. A levegő oxigéntartalmát 
0 ,0025 % pontossággal határozta meg. Megmérte az oxigén pontos atomtömegét. Feltalált 
egy interferométert és Michelson munkatársa volt az éter mozgásának kimutatására 
végzett híres kísérletnél. 1923-ban halt meg. 
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- 1838. február 17.-én született Szentpéterváron FRIEDRICH KONRAD BEISTEIN. 
Heidelbergben Bunsen, Göttingenben Wöhler tanítványa volt, majd Mengyelejev utóda 
lett a pétervári Technológiai Intézet kémia katedráján. A szerves kémia és az analitikai 
kémia terén végzett kutatásokat. Megírta a szerves kémia kézikönyvét, melyben az akkor 
ismert több ezer szerves vegyület előállításának és tulajdonságainak pontos leírását adta 
meg. Ezt a munkát azóta is periodikusan kiadják: „A szerves kémia Belstein féle 
kézikönyve" címen, kiegészítve az időközben előállított szerves vegyületekkel és ez ma 
is a szerves kémikusok legfontosabb információ-forrása. 1906-ban halt meg. 

130 éve, 1868. január 2 . -án született Moszkvában ROBERT THOMAS DIETRICH 
LUTHER. A fotokémiai reakciókkal kapcsolatosan végzett alapvető kutatásokat. Az 
elektródpotenciálokra vonatkozóan megfogalmazta a Luther féle szabályt. 1945-ben halt 
meg. 

- 1868. január 9 . - én született a dániai Havrebjergben SØREN PEER LAURITZ SØREN-
SEN. Kimutatta a hidrogénionok a koncentrációjának a jelentőségét az oldatokban és 
ennek jellemzésére bevezette a pH jelölést (Sorensen féle szimbólum). Tanulmányozta 
az aminosavakat, proteineket és enzimeket. 1939-ben halt meg. 

- 1868. január 31 . - én született az Egyesült Államokbeli Germantownban THEODORE 
WILLIAMS RICHARDS. Mintegy 60 elem pontos atomtömegét határozta meg. Megál-
lapította, hogy bizonyos radioaktív ércekben az ólom atomtömege kisebb, mint a 
közönséges ólomé. 1914-ben kémiai Nobel-díjjal tűntették ki. 1928-ban halt meg. 

110 éve, 1888 . január 4 . -én született Berlinben WALTER LUDWIG JULIUS PASCHEN 
HEINRICH KOSSEL. 1916-ban kidolgozta az ionkötés elektronelméletét rámutatva az 
atomokban a 8 elektronos külső elektronhéj stabilitására. Felfedezte a röntgen-spektru-
mok eltolódási törvényét és a röntgen-sugarak interferenciáját kristályokban (Kossel 
effektus). 1956-ban halt meg. 

- 1888. január 27 . - én született a svájci Zürichben VICTOR MORITZ GOLDSCHMIDT, 
a m o d e r n geokémia és kristálykémia megalapítója. Az elektronszerkezet és az ionrádi-
uszok alapján megvalósította az elemek geokémiai osztályozását. Megállapította a kémiai 
elemeknek a földkéregben való vándorlásának a törvényeit. 1 9 4 7 - b e n halt meg. 

- 1 8 8 8 . február 8 . -án született Miskolcon KORACH MÓR. 1912-től 1952-ig Olaszország-
ban tevékenykedett és a műszaki kémia elméleti alapjait dolgozta ki. 1952-ben 
Budapesten megszervezte az Építőanyagipari Kutató Intézetet, majd a budapesti Műszaki 
Egyetemen a Kémiai Technológiai Tanszéket vezette. 1975-ben halt meg. 

100 éve, 1898. február 11 . -én született Budapesten SZILÁRD LEO. Fermivel közösen 
végzett kísérletei mutatták ki a maghasadást követő gyors neutronkibocsátást . 
Közreműködött az első atomreaktor megvalósításában. 1945 után főleg orvosi-biokémiai 
kérdésekkel foglalkozott. 1964-ben halt meg. 

- 1898. február 25 . -én született az angliai Longtonban WILLIAM THOMAS ASTBURY. 
Röntgen-sugarak segítségével vizsgálta a fémorganikus vegyületek, természetes szálak 
szerkezetét, a hajban található α- és β-keratint. 196l -ben halt meg. 

90 éve, 1908. január 15 . -én született Budapesten TELLER EDE. Részt vett az atom-
bomba és a hidrogénbomba megvalósításában. Tanulmányozta a többatomos molekulák 
spektroszkópiáját , jelentősen hozzájárult az abszorbcós jelenségek elméletének a 
kidolgozásához, valamint az atommag elméletének a fejlesztéséhez. 

80 éve, 1918. január 16.-án született Stockholmban INGE MARGRETE FISCHER-HJAL-
MARS. Kvantumkémiai számítási módszereket dolgozott ki és azokkal tanulmányozta kis 
molekulák, de főleg biológiai szempontból fontos nagy molekulák szerkezetét. 

Zsakó János 
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