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270 éve, 1728. április 16-án született a franciaországi Bordeauxban Joseph 
Black skót fizikus és kémikus. Kimutatta, hogy a kalcium-karbonátból hevítéskor, 
vagy sav hatására távozó „megkötött levegő" azonos az égéskor és erjedéskor 
keletkező gázzal (szén-dioxid). Megmagyarázta a kausztifikálás jelenségét (nátrium-
hidroxid keletkezése nátrium-karbonátból égetett mész hatására) és rámutatott a 
kausztikus alkáliák (hidroxidok) és a szelíd alkáliák (karbonátok) közti különbségre. 
Feltalálta a jégkalorimétert és bevezette a fajhő és a latens hő fogalmát. 1799-ben halt 
meg. 

210 éve 
1788. március 8.-án született a franciaországi Chatillon-Sur-Lior-ban (a radioak-

tivitás felfedezőjének nagyapja) Antoine César Bequerel. 
Az elektrokémia megalapítóinak egyike volt. Elsőként alkalmazta gyakorlatilag 

elektrolízist fémek, pl. króm előállítására. A galvánelemekkel kapcsolatban elvetette 
Volta kontaktpotenciálos elképzelését és kimutatta, hogy az áramtermelés kémiai 
folyamat eredménye. 1878-ban halt meg. 

1788. március 22.-én született Párizsban Pierre Joseph Pelletier. Főleg az 
alkaloidok tanulmányozásával foglalkozott, felfedezte, többek között, az emetint, 
sztrichnint, kolchicint és brucint, Caventouval közösen pedig a veratrint és a kinint. 
A zöld növényi festékanyagnak ő adta a klorofill nevet. 1842-ben halt meg. 

180 éve 
1818. március 11.-én született az angol nyugatindiai St. Thomasban Henri 

Étienne Saint-Claire Deville francia kémikus, aki a kémia sok területén alkotott 
maradandót. Vizsgálta a terpentinolajat és gyantákat, felfedezte a dinitro-benzolt, a 
nitrogén-pentaoxidot. Magas hőmérsékleten történő redukcióval káliumot, bórt 
sziliciumot állított elő. Ipari eljárást dolgozott ki alumíniumgyártásra, de mire alkal-
mazhatta volna, megjelent a piacon az elektrolitikus eljárás. Feltalálta az elektromos 
kemencét és ő állította elő azt a platina-iridium-ötvözetet, amiből a méter és a 
kilogramm etalonját készítették. Felfedezte a víz, szén-dioxid, szén-monoxid, kén-di
oxid, hidrogén-klorid termikus disszociációját. 1881-ben vetett véget életének. 

1818. április 8.-án született a németországi Gissenben Aagust Wilhelm Von 
Hofmann. Kidolgozta az anilin benzolból történő előállítását, felfedezte az első anilin-
színezékeket. Aminok és foszfinok előállítására dolgozott ki módszereket. Elektromos 
vízbontó készüléket alkotott, amelyet ma Hofmann féle vízbontókészüléknek nevezünk. 
A Német Kémiai Társaság megalapítója volt. 1892-ben halt meg. 

160 éve 
1838. március 12.-én született Shadwellben Sir William Henri Perkin. Hof-

mann tanítványa és az anilin színezékek ipari előállításának alapjait fekteti le. 
Feledezte a telítetlen aromás savak szintézisére szolgáló, róla Perkin reakciónak 
nevezett eljárást. Ezzel először állított elő kumarint, amivel elindította a szintetikus 
illatszergyártást. 1907-ben halt meg. 

1838. március 26.-án született Edinburghban Alexander Crum Brown. Foglal-
kozott a szerves kénvegyületek izomériájával, a gyógyszerek szerkezete és fiziológiai 
hatása közti összefüggéssel, a benzol szubsztitúciós reakcióival, a Kolbe féle elek-
troszintézis alkalmazásával. Ő vezette be először a szerves kémiába a szerkezeti 
képletek alkalmazását. 1922-ben halt meg. 

1838. április 16.-án született a belgiumi Rebecqben Ernest Solvay. A 
szódagyártás ammóniás eljárását találta fel. 1863-ban megalapította a Solvay Tár-
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saságot, az első kémiai ipari konszernt, melynek számos országban voltak szódagyárai 
(Németország, Oroszország, Amerikai Egyesült Államok, Románia stb.). 
Kezdeményezte és finanszírozta a brüsszeli Solvay Kongresszusokat, melyeken a világ 
nagy tudósai, főleg fizikusok találkoztak. 1922-ben halt meg. 

1838. április 18.-án született a franciaországi Cognacban Paul Émile Lecoq De 
Boisbaudran. Az ásványok vizsgálatával foglalkozott a spektrálanlízis segítségével. 
Ő fedezte fel a galliumot, a szamariumot és a diszproziumot. 1912-ben halt meg. 

150 éve 
1848. március 2.-án született a franciaországi Luzy-ben François Antoine 

Phillipe Barbier. Szénhidrogének vizsgálatával foglalkozott. A magnézium-or-
ganikus vegyületeket kezdte tanulmányozni, amit tanítványa Grignard folytatott. 
1922-ben halt meg. 

1848. március 7.-én született Nyírlugoson Kosutány Tamás. Mezőgazdasági 
kémiával foglalkozott, a műtrágyázás magyarországi úttörője, a liszt kémiájának 
nemzetközi szaktekintélye volt. Magyarországon az élelmiszerkémia terén elért 
eredmények jutalmazására évenként Kosutány Tamás-emlékérmet ítélnek oda. 1915-
bén halt meg. 

130 éve, 1868. április 8.-án született a grúziai Tibilisziben Werner Von Bolton. 
Finomított tantált állított elő 1903-ban, amiből villanyégők izzószálát készítette, 
helyettesítve az azelőtt használt szén-szálakat. Először nyert elemi nióbiumot 1906-
ban, aluminotermiás eljárással. 1912-ben halt meg. 

120 éve, 1878. április 17.-én született Bukarestben Nicolae Dănăilă. Főleg a 
román kőolajok és szenek vizsgálatával, analízisével és felhasználásával foglalkozott, 
módszert dolgozott ki magasabb zsírsavak előállítására a paraffin oxidációjával. 
1952-ben halt meg. 

80 éve, 1918. március 3.-án született New York Brooklyn negyedében Arthur 
Kornberg. Felfedezte az ADN-polimeráz enzimet, kimutatta a genetikus anyag 
önreprodukálásnak enzimatikus mechanizmusát. 1959-ben fiziológiai és orvosi No-
bel-díjban részesült. 

Zsakó János 

A szövegszerkesztésről 
V. Az oldal 

Az előző részekben azzal foglalkoztunk, hogy milyen legyen egy oldal belső 
szerkezete. Ebben azzal foglalkozunk, hogyan alakítsuk ki az oldal teljes szerkezetét, 
a rendelkezésre álló papíron hol helyezzük el a szöveget, milyen margókat 
használjunk. 

A cél, a tartalom és a forma egyesítése 
Talán ennél a résznél, az oldalméretek meghatározásánál a legnehezebb ál-

talánosságban beszélni, hiszen itt már pontosan kell tudnia a tervezőnek, hogy 
elkészítendő műve milyen jellegű (könyv, folyóirat, prospektus stb.) és milyen 
funkciójú (pl. tudományos, szépirodalmi, ifjúsági stb.) lesz. 

Lényeges az alkalmazott betűk típusának, méretének (fokozatának), a sorok 
egymástól való távolságának, a szedés szélességének, a lapon lévő szövegfoltoknak 
és fehér területeknek az összhangja. Ezek meghatározásánál fő szempontul a jól 
olvashatóság szolgál (lásd még III. A főszöveg bekezdéseinek formája című részt). 
Néha azonban lényeges tényező az anyagtakarékosság is. Ilyen esetekben célszerű 
olyanra tervezni az oldal formáját, hogy a jól olvashatóság megtartása mellett a lehető 
legtöbb betű férjen el a szedésre kialakított helyen. 
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