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Szerkezetük felderítése, majd pedig mesterséges előállításuk a legizgalmasabb feladat 
elé állította és továbbra is állítja a biokémikusokat. 

 

Zsigmond Andrea-Rebeka 
A Sapientia EMTE  

Környezettudomány Tanszékének tanára 

 

Kémiatörténeti évfordulók 

210 éve született és 140 éve halt meg 
 a XIX. század egyik leghíresebb vegyésze, Justus von Liebig  

(1803. május 12-én – 1873. április 18.) 
 
Justus von Liebig  Darmstadtban született. Gyógyszerészetet kezdett tanulni, de 

megismerkedve a kémiával elhatározta, hogy vegyész lesz és beiratkozott a Bonni Egye-
temre, hogy kora egyik legnevesebb vegyészénél, K.W.G. Kastnernél tanuljon. Tanára 
az Erlangeni Egyetemre távozott, Liebig követte és ott doktorált 1822-ben. Ezután ál-
lami ösztöndíjjal Párizsban tanult, ahol J. Gay-Lussac magánlaboratóriumában dolgo-
zott. 1824-ben visszatért Németországba. A Giesseni Egyetemen kapott állást. 1826-
ban kinevezték egyetemi tanárrá. Megszervezte az első olyan laboratóriumot, amelyben 
a fiatal vegyészeket módszeresen tanították a kémiai kutatás gyakorlatára. A laboratóri-
um hamarosan világhírű lett, nagy szerepe volt a kémia nagyiramú fejlődésének, amely 
megalapozta a német vegyipar XIX. század végi vezető szerepét a világon. Európa min-
den tájáról érkeztek hallgatók a laboratóriumába. Tanítványai voltak: A.W. von Hof-
mann, E. Frankland, Kekulé, Ch.A. Wurtz és mások. Liebig 1852-től haláláig a Mün-
cheni Egyetem kémiaprofesszora volt (1845-ben bárói címet kapott). 

A szervetlen és a szerves kémia számos területén tevékenykedett. Néhány vizsgálata a 
kémia későbbi fejlődése szempontjából is kiemelkedő volt. A cianátok és fulminátok izoméri-
ájának tanulmányozása nagy hatást gyakorolt a kortársakra, és a fiatal Liebig figyelmét a szer-
ves kémiára irányította. Ezeknek a vizsgálatoknak a kapcsán ismerkedett meg egy másik kiváló 
vegyésszel, F. Wöhlerrel, akivel barátsága egy életre szólt. A két férfi sok közös kutatást folyta-
tott. Ezek legfontosabbika a keserűmandula-olaj (benzaldehid) vizsgálata volt. Kiderítették, 
hogy a vegyület sok különböző reakciójában ugyanaz a kémiai csoport – más néven gyök – 
változatlan marad. Ezek a megfigyeléseik alapozták meg a gyökelméletet, amely először tett 
érdemi kísérletet a szerves kémia rendszerezésére. Szerves kémiai vizsgálataihoz egyszerű 
módszert dolgozott ki a szén és a hidrogén analitikai meghatározására. Egy másik eljárása a 
halogének analitikai meghatározását szolgálta. Jelentős dolgozatot közölt a több-bázisú szer-
ves savakról, hozzájárult a savak hidrogéntartalmára vonatkozó elmélet igazolásához. Hasz-
nálta és népszerűsítette, de nem ő találta fel a róla elnevezett Liebig-hűtőt, amelyet ma is gyak-
ran használnak a vegyi laboratóriumokban folyadékelegyeknek desztillációval való elválasztá-
sára. Liebig 1838 után az általános szerves kémia helyett inkább a növények és állatok kémiá-
jával foglalkozott. Számos szövetet és testnedvet elemzett, tanulmányozta az állati szervezet-
ből kiválasztott nitrogéntartalmú vegyületeket. Később mezőgazdasági problémák keltették 
fel a figyelmét (még gyermekkorában, 13 évesen szerzett tapasztalatai, az 1816-os vulkánkitö-
rés következtében az északi félteken „nyár nélküli év” volt). 1840-ben jelent meg A szerves ké-



2012-2013/5 201 
 
 
 

mia mezőgazdasági és élettani alkalmazása című műve. Ebben elvetette azt a régi nézetet, hogy a 
humusz táplálja a növényeket, és kimutatta, hogy a növények széndioxidot, vizet és ammóniát 
vesznek fel a levegőből és a talajból. A talaj elhasználódott ásványi anyagainak pótlására a mű-
trágyázást javasolta. Liebig idősebb korában akkora tekintélyre tett szert, hogy kémiai kérdé-
sekben az ő véleményét tartották irányadónak Európaszerte. Gyakran keveredett tudományos 
vitákba, és nem mindig volt igaza. Munkájának jelentős részét az általa alapított (1832) folyó-
iratban közölte, az Annalen der Pharmacie-ban, amely később Annalen der Chemie, halála 
után pedig Liebigs Annalen der Chemie néven jelent meg, és az egyik legfontosabb kémiai fo-
lyóirattá vált. A müncheni professzori állás elfoglalása után fokozatosan elvesztette a laborató-
riumi munka iránti lelkesedését. Visszautasította az új tanítványokat, és egyre inkább az írás-
nak szentelte idejét. A gyakori vitáktól eltekintve publikációiban elsősorban arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a kémiát sokoldalúan lehet felhasználni az emberi élet érdekében. 

M. E. 

 

Tények, érdekességek az informatika világából 

A világ vezető számítógépgyártói a piaci részesedés függvényében 
 2012 

 1: HP 16,0% 
 2: Lenovo 14,8% 
 3: Dell 10,7% 
 4: Acer 10,4% 
 5: Asus 6,9% 

 2011 
 1: HP 17,2% 
 2: Lenovo 13,0% 
 3: Dell 12,1% 
 4: Acer 11,2% 
 5: Asus 5,9% 

 2010 
 1: HP 17,9% 
 2: Dell 12,9% 
 3: Acer 12,0% 
 4: Lenovo 9,7% 
 5: Toshiba 5,4% 

 2009 
 1: HP 19,3% 
 2: Acer 13,0% 
 3: Dell 12,2% 
 4: Lenovo 8,1% 
 5: Toshiba 5,1% 

 2008 
 1: HP 18,4% 
 2: Dell 14,3% 


