
1 0 0 éve született Leopold INFELD (Krakkó, 1898. 8. 20. - Varsó, 1968. 1. 15.): 
lengyel fizikus. A krakkói Jagello Egyetemen végzett 1921-ben doktori disszer-
tációjának tárgya a fényhullámok viselkedése a relativitáselmélet figyelembevételével. 
1929-ben a lvovi egyetem adjunktusa lett. Új magyarázatot adott a nemlineáris 
elekrodinamika elméletének. A Bornnal való együttműködésének eredménye a Born-
Infeld-elmélet. 1936-tól 1938-ig Einsteinnal dolgozott együtt az égitesteknek az 
általános relativitáselmélet szerinti mozgásait tanulmányozva. 1938-tól 1950-ig a 
kanadai Toronto egyetemének volt professzora. 1950-ben visszatért hazájába, és a 
varsói egyetem professzora lett. 1952-ben a Lengyel Tudományos Akadémia tagjául 
választotta. Számos más tudományos egyesületnek is tagja volt. Fő kutatási területe 
a relativitás elmélet és a kvantumelmélet volt. Munkássága jelentős lökést adott a 
lengyelországi elméleti fizika fejlődésének. 

1 0 0 éve született Is idor Isaac RABI (1898. 7. 29. - ) : galíciai születésű amerikai 
fizikus, aki 1944-ben fizikai Nobel-díjat kapott az atommagok mágneses tulajdon-
ságainak vizsgálatára kidolgozott rezonancia-módszeréért. 

1 0 0 éve született SZILÁRD Leó (Budapest, 1898. 2. 11. - La Jolla, USA, 1964. 5. 
30.): magyar származású fizikus. 

C s e h G y o p á r k a 

Kémikus évfordulók 
1998 május-június 

180 éve, 1818. május 21.-én született az indiai Bengal államban levő Meerutban 
LYON PLAYFAIR angol kémikus. Bunsennel közösen a kohógázakat, Joule-lal az 
atomtérfogatokat és a kristályhidrátok fajsúlyát vizsgálta. Felfedezte és tanulmányozta 
a nitroprusszidokat és a mirisztinsavat. Javasolta, hogy a krími háborúban 
használjanak gyújtóbombákat (szén-diszulfidban oldott foszfort) és mérgező gázt 
(kakodil-cianidot), de javaslatát elvetették. Foglalkozott a katalízis elméletével is. 
1898-ban halt meg. 

160 éve, 1838. június 6.-án született a németországi Kasselben ADOLF KARL 
LUDWIG CLAUS. A kinolinszármazékokat, az alifás és aromás ketonokat, a benzolt 
vizsgálta. Ő fedezte fel a fenazint. 1900-ban halt meg. 

150 éve, 1848. május 6.-án született Londonban HENRY EDWARD AMSTRONG. 
Felismerte a periódusos törvény jelentőségét és támogatta Mengyelejev kémiai 
oldat-elméletét is. Főleg szerves kémiával foglalkozott és az 1892-es genfi kong-
resszuson a szerves vegyületek számára rendszeres, modern elnevezéseket javasolt. 
Foglalkozott a színezékek és a fotoszintézis elméletével, vizsgálta az enzimeket, 
naftalint, kámfort. Ő vezette be a katalizátor elnevezést az azelőtt használatos „kontakt 
anyag" helyett. 1937-ben halt meg. 

- 1848. június 5-én született Münchenben MAX CONRAD. Szerves kémikus volt, 
sok új szintézist valósított meg. Pl. acetecetésztert, malonsav-etil-észtert alkoholos 
nátrium-etoxid segítségével. Előállított levulinsavat és 5,5-dietil-barbitursavat 
(veronált). 1920-ban halt meg. 

- 1848. június 10.-én született a németországi Rübelandban JOHANN KARL 
WILHELM FERDINAND TIEMANN. Az aromás vegyületek vizsgálatával foglalkozott. 
Fenyőből koniferint vont ki, tanulmányozta a vanillin szerkezetét és megvalósította 
szintézisét. Vizsgálta a nitrileket, kámfort, terpéneket, ezek közül többet elsőként 
különített el (pl. iron, famezol). 1899-ben halt meg. 

130 éve, 1868. május 21.-én született Zentán BUGARSZKY ISTVÁN. Nernst 
tanítványa volt Göttingenben, Magyarországon a fizikai kémia úttörője. Felfedezte az 
első, endoterm folyamaton alapuló galvánelemeket (Hg 2Cl 2 + 2KOH —> H g 2 0 + H 2 O 
+ 2KCl). Megállapította a fehérjék amfoter puffer jellegét. Reakciókinetikai vizsgála
tokat is folytatott. 1941-ben halt meg. 

1997-98/6 253 



120 éve, 1878. május 16.-án született Budapesten SZILY PÁL orvos. A kolorimetriás 
pH-mérés megalapozója volt és Sörensent megelőzve feltalálta a mesterséges 
kiegyenlítő (puffer) oldatokat: primér és szekundér foszfátok elegyítésével igen 
stabilis pH-jú oldatokat készített. 1945-ben halt meg. 

- 1878. május 18.-án született az oroszországi Szerpovojeban NYIKOLÁJ ALEK-
SZANDROVICS TANANAJEV. Analitikai kémiával foglalkozott, kidolgozta a csepp-
analízis módszerét. 1959-ben halt meg. 

100 éve, 1898. május 15-én született a norvégiai Engerdalban EGIL ANDERSEN 
HYLLERAAS. A kvantummechanika területén dolgozott. Híresekké váltak a hélium-
atom alapállapotára vonatkozó számításai, melyekkel bevezette a variációs módszert. 
Számításokkal bizonyította a hidrid anion (H -) stabilitását. Tanulmányozta a kétato-
mos molekulák energiáját és spektrumát. 1965-ben halt meg. 

1898. május 16.-án született az Olt megyei Corabiaban TUDOR D. IONESCU. A 
kőolaj, lignitek, komplex ásványok hasznosításával foglalkozott. Az ioncserélők 
alkalmazását vizsgálta ipari szennyvizek tisztítására, ipari eljárásokat dolgozva ki. 
Felhasználta az ioncserélőket a gyógyszeriparban is. 

80 éve, 1918. június 6.-án született az Egyesült Államok-beli Lansingben EDWIN 
GERHARD KREBS. A szénhidrátok anyagcseréjét vizsgálta az izomban, kiderítve a 
glikogén szerepét és a citrát-kör, vagyis a róla elnevezett Krebs-Szentgyörgyi ciklus 
egyik felfedezője volt. 1992-ben orvosi Nodel-díjat kapott. 

1918. június 18.-án született a New York-i Brooklynban JEROME KARLE. Mikro-
fotometrián alapuló elektron-, röntgensugár- és neutron-diffrakciós szerkezetvizs-
gálati módszereket dolgozott ki az atomok pontos helyzetének a meghatározására 
különböző anyagokban. Kémiai Nobel-díjjal tüntették ki 1985-ben. 

Zsakó J á n o s 

Kísérletezzünk ! 
Három kristályosítócsészébe, vagy szélesszájú befőttesüvegbe tégy vizet. 
Az ábrák szerint az elsőbe tégy három különböző átmérőjű üvegcsövet. Az egyik 

legyen nagyon kis átmérőjű, 1-2 mm Az ilyen csövet nevezzük hajszálcsőnek vagy 
kapilláris csőnek. Szélesebb csőből készítheted ha gázlángban egyenletesen forgatva 
melegíted a cső közepét, s amikor vörösen izzik, s érzed hogy meglágyul, a lángból 
kivéve egyenletesen széthúzod vízszintes irányban a két végét, majd levágod a 
megfelelő hosszúságú darabot. 

A második pohárba lógass be egy pamut vászondarabot, egy szűrőpapír és egy 
írópapír csíkot. Készíts 3, az aljukon kifúrt kémcsövet. Töltsd meg őket különböző 
minőségű talajpróbával (homokos, agyagos, fekete termőföld). A kémcsöveket 
helyezd a harmadik pohárba. 
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