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Kémiatörténeti évfordulók 

Tanév elején a Kémiatörténeti rovatunkban tisztelettel emlékezünk az elmúlt idők 
kimagasló vegyészegyéniségeire akiknek szerepe volt a kémia tudomány fejlesztésében, 
a vegyészoktatás színvonalas megszervezésében, a természetes anyagok minél jobb 
megismerésében, vagy mesterséges előállításában, hogy azok az emberiség hasznára vál-
hassanak, életminőségét javíthassák. Átolvasva ezeket a rövid, vázlatos megemlékezése-
ket, számos, az előző években tanult természettudományos fogalom, törvényszerűség 
megalkotásának, a kémiai elemek felfedezésének, a vegyi átalakulások történetének meg-
ismerésével feleleveníthetitek ismereteiteket, megkönnyítve továbbtanulásotokat. 
Ugyanakkor a különböző korok kutatóinak élete, szakmai sikerei elérésének módja pél-
daképül szolgálhat egy eredményes, sikeres pályaválasztásban is. 
 

 280 éve született: 
Priestley, Josef 1733. március 24-én Fieldhead Leeds-ben (Anglia), teológiát vég-

zett, lelkészként kezdett dolgozni. Kilenc nyelven beszélt. Kora polihisztorának tekint-
hető. A természettudományokban autodidakta módon képezte magát. Sokat kísérlete-
zett. 1767-ben könyvet írt „Az elektromosság története” címmel, ez megalapozta hírne-
vét. A flogisztonelmélet híve volt annak ellenére, hogy levelező kapcsolatot tartott 
Lavoisierrel. Az erjedésnél felismerte a szén-dioxid képződését. A gázokkal való kísérle-
teihez feltalálta a higanyzáros gázfelfogót, amely segítségével a vízben oldódó gázokat 
tudta tanulmányozni. A szén-dioxidnak nyomás alatt, vízben való oldásával 1772-ben 
felfedezte a szódavíz készítésének elvét. 1774-ben előállított egy gázt a salétrom és a vö-
rös higanyoxid hőbontásával. Megállapította, hogy mind a kétféle anyagból azonos gáz 
keletkezik, amit elnevezett deflogisztonált levegőnek (Tehát Cavendishel egyidőben fe-
dezte fel az oxigént). Vizsgálta a durranó gázelegyet. Előállította és elkülönítette a nitro-
gén oxidjait (NO, NO2, N2O5), a kénhidrogént, hidrogén-kloridot, és az ammónium-
klorid hőbontásával az ammóniát. Tanulmányozta az ammónia bomlását elektromos 
szikra hatására. Felismerte, hogy fény jelenlétében a növények oxigént termelnek, hogy 
a fémoxidoknak hidrogénnel való redukciójakor víz keletkezik. Alkoholt bontott felhe-
vített agyagcsőben (ez tekinthető az első heterogén katalízis alkalmazásának) Először 
használt kaucsukot a ceruzanyomok kitörlésére papíron (1770). A gázokkal végzett kí-
sérleteiről 1774-77 között kiadott egy háromkötetes könyvet: Experiments and 
Observations on Different Kinds of Air címen. Haladó elveiért eltiltották egyházi szol-
gálatától, ezért nyelvtanárként a Warringtoni egyetemen oktatott. A francia forradalom-
ban való részvételéért száműzették. 1794-ben Amerikában (Pennsylvania, Northumber-
landba) telepedett le és gazdálkodni kezdett, miközben folytatta kísérleteit. 1804. febru-
ár 6-án halt meg. 

 270 éve született: 
Klaproth, Martin H. 1743. december 1-én Wernigerodeben. Gyógyszerészként 

kezdte tanulmányait, majd orvosi, ásványtani, s a berlini tüzérségi akadémián vegyészeti 
ismereteket szerzett. Neves ásványelemző volt, hitelesek voltak analitikai elemzései. 
1789-ben felfedezte a cirkóniumot és az uránt vegyületeikben, állítva, hogy új kémiai 
elemek. Fémes állapotban nem tudta előállítani őket. 1803-ban a cériumot is felfedezte. 
Fémes állapotban előállította a Müller Ferenc által felfedezett tellurt. 1804-ben a Svéd 
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Királyi Tudományos Akadémia tagjául választotta. 1810-ben a berlini egyetem megala-
kulásakor meghívták kémia professzornak. Számos közleményét kötetbe gyűjtve kiadta, 
egy ötkötetes Kémiai Szótárt szerkesztett. 1817. január 1-én Berlinben hunyt el 

 235 éve született: 
Davy, Humphry 1778. december 17-én Penzanceban (Anglia) egyszerű családban. 

Korán árva maradt, s egy orvos mellett segédkezett, még gyógyszerek készítésében is. 
Autodidaktaként képezte magát. Lavoisier könyvéből tanult kémiát. Sokat kísérletezett. 
A brisztoli szanatóriumban dolgozott a betegek gázkeverékekkel való gyógyításában. 
Ekkor fedezte fel (1799) a kéjgázt (dinitrogén-oxidot), amit aztán érzéstelenítésre is 
használtak, 1800-ban voltaoszloppal elektrolíziseket valósított meg: káliumszulfátból 
kénsavat és kálium hidroxidot állított elő (1803). 250 darab réz és cink lemezből olyan 
áramforrást szerkesztett, mellyel fém-kloridok, hidroxidok olvadékának elektrolízisével 
fémes alkáli és alkáliföldfém elemeket: nátriumot, káliumot, magnéziumot, kalciumot, 
stronciumot, báriumot tudott előállítani. Felfedezte a bórt (1808), a foszgént (1811). 
Megállapította, hogy az agyag tartalmaz alumíniumot, a homok szilíciumot, de nem tud-
ta ezeket elkülöníteni. Igazolta, hogy a klór elem. Kiadta az Elements of Chemical 
Philosophy című művét (1812). 1813-15 között Európa jelentős városaiba utazott Fara-
day kíséretében (Párizs, Róma, Nápoly, Innsbruck, München, Genf). Utazása során 
kapcsolatot teremtett neves kémikusokkal, sokat kísérletezett. Az égés vizsgálatánál ér-
telmezte a gyulladási hőmérséklet szerepét. Feltalálta a róla elnevezett biztonsági bá-
nyászlámpát (1815). A gyémántról kimutatta, hogy tiszta szén. Eredményes tudományos 
munkássága elismeréséül lovagi rangot kapott. Kora nemzetközi hírű szaktekintélye 
volt. 1829. május 29-én halt meg. 

 195 éve született: 
Kolbe, Adolf W. H. 1818. szeptember 27-én Göttinga mellett. Középiskolai ta-

nulmányait Göttingában végezte, majd 1838-ban ugyanott beiratkozott az egyetemre, 
ahol három éven át Wöhler tanítványa volt. 1842-1845 között a Marburgi Egyetemen 
Bunsen tanársegédeként dolgozott, akinek vezetésével 1843-ban megvédte doktori dol-
gozatát. 1845-ben két évre Londonba ment, ahol Playfair tanársegédje volt. Ez alatt ba-
rátkozott össze Franklanddal, akivel a nitrileket tanulmányozta. Felfedezték, hogy a 
nitrilek hidrolízisével szerves savak állíthatók elő. 1851-ben Bunsen helyére meghívták 
Marburgba az egyetemre, majd 1865-ben Lipcsébe, ahol a kísérleti munkáihoz sokkal 
jobb feltételei voltak. Állította, hogy szerves anyagokat elő lehet állítani szervetlen ve-
gyületekből közvetlen, vagy közvetett szubsztitúciós reakciók során. Ennek bizonyításá-
ra szén-diszufidból ecetsavat állított elő. Továbbfejlesztette a szerves gyökelméletet. 
Feltételezte, hogy léteznek szekunder és tercier alkoholok, s ezt kísérletileg igazolta is. 
Először használt elektrolízist szerves anyagok szintézisére. Zsírsavak sói oldatának 
elektrolízisével alkánokat nyert. Később Kolbe-szintézisnek nevezték el az eljárását. A 
szalicilsav előállítását is kikísérletezte elektrolitikus eljárással; nátrium-fenolátból szén-
dioxiddal nagy nyomáson Na-szalicilátot állított elő. Ez teremtette meg az aszpirin gyár-
tásának egyszerű módját. 

Kora elismert szaktekintélye volt. 1864-ben a Svéd Királyi Tudományos Akadémia 
külső tagjának választotta. 1869-től a Journal für praktische Chemie szerkesztője volt. 
Számos, később neves vegyész: (P.Griess, A.M.Zaitsev, Th.Curtius, E.O.Beckmann, 
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N.Menshutkin, V.Markovnikov és mások) doktori tanulmányait vezette. 1884. novem 
ber 25-én halt meg Lipcsében. 

 185 éve született: 
Butlerov, Alekszandr M. 1828. szeptember 8-án Krisztopolban. Tanulmányait 

szülővárosa egyetemén végezte. Zinin vezetésével doktorált. 1857-58-ban nyugat eu-
rópai tanulmányútján megismerkedett Kekulével, Couperrel és munkásságukkal. Ettől 
kezdve a szerves anyagok szerkezetvizsgálatával foglalkozott. Bevezette a szerkezeti 
képlet fogalmát (1861) és a négyértékű szénatom modelljét (1862). A szerkezeti képle-
tekben először használt kettőskötéseket. A kémiai szerkezetelmélet megalapítójának 
tekintik. Felfedezte a harmadrendű butanolt és a hexaminokat. Állította, hogy a cuk-
rok alapvető építőköve a formaldehid, mivel ebben, mint a legegyszerűbb vegyületben 
a C:H:O arány azonos a szénhidrátokban meghatározottal. Formaldehidből cukrot 
szintetizált (formeoz reakció), aminek mechanizmusát csak 1959-ben tisztázta 
Breszlov. A kazáni egyetemen (1857-1869), majd a szentpétervári egyetemen 1869-
1880 között jelentős oktatói és kutató tevékenységet folytatott. Nála doktorált 
Favorski, Markovnyikov, Zajcev. Holdkrátert neveztek el róla. 1886. augusztus 17-én 
halt meg Kazánban. 

 175 éve született:  
Markovnikov, Vladimir V. 1838. december 22-én Nizsnyij-Novgorodban (Orosz-

ország). Először gazdaságtant tanult, miután A. Butlerov tanársegéde lett a kazáni, majd 
a szentpétervári egyetemen. 1860-ban Németországba ment, ahol két éven át R. Erlen-
meyer és H. Kolbe mellett képezte magát, megszerezte a doktori fokozatot. Visszatérve 
Oroszországba, a Kazáni Egyetemen Butlerov katedráját vette át (1869). 1871-től az 
Odesszai Egyetemen tanított két évig, azután a Moszkvai Egyetem professzora lett. 
Szerves kémiával foglalkozott. Az alkének halogén-hidridekkel való addícióját vizsgálva 
következtetéseit ma Markovnikov–szabály néven ismerjük. Először állított elő hatnál 
több szénatomot tartalmazó gyűrűs vegyületet. 1904. február 11-én halt meg. 

 150 éve született:  
Winkler Lajos 1863. május 21-én Aradon. Középiskolai tanulmányait szülőváros-

ában végezte, 1883-1885 között a budapesti egyetemen tanult, majd gyakornokként 
(1885-1889) dolgozott. 1888-ban gyógyszerészdoktori oklevelet szerzett új jodometriás 
módszerével, ami után az egyetemi ranglista minden fokozatán tevékenykedett Az anali-
tikai kémia volt fő tevékenységi területe. Számos új módszert dolgozott ki (gáz-, víz-, 
gyógyszerelemzés terén). Nagypontosságú készülékeket szerkesztett méréseihez. Buda-
pesten halt meg 1939. április 19-én. 

 145 éve született: 
Sørensen Søren P. L. 1868. január 9-én a dániai Havrebjergben. 1901 és 1938 kö-

zött Koppenhágában, a Carlsbergi Laboratóriumban dolgozott vizsgálva az ionkoncent-
ráció hatását a fehérjékre, megállapítva, hogy különösen a H+ -nak van sajátos szerepe. 
A hidrogénion-koncentráció jelölésére egyszerűsítésként bevezette a pH fogalmát 
(1909). A pH meghatározására két módszert is ajánlott: potenciometrikusat, elektródok 
segítségével, illetve megfelelő indikátor-sorozattal kolorimetrikusan. Már 1907-ben sike-
resen meghatározta egy aminosav mennyiségét formollal való titrálással bázikus közeg-
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ben. Az ismeretlen mennyiségű aminosav oldathoz formaldehidet, majd ismert mennyi-
ségű bázist (KOH) mért és a bázis felesleget savval visszatitrálta sav-bázis indikátor je-
lenlétében: RCH(NH2)COOH + HCHO + KOH→ RCH(NHCH2OH)COOK + H2O 
reakcióegyenlet alapján. A próbához adagolt bázis mennyiségéből levonva a visszatitrá-
lásnál meghatározott bázis mennyiséget megkapta az aminosav mennyiségével egyenér-
tékű bázis mennyiséget. Ezt az eljárást nevezik tiszteletére Sörensen formol titrálásnak. 
1939. február 12-én halt meg Koppenhágában 

 130 éve született: 
Spacu, Gheorghe 1883. július 23-án Iașiban. Tanulmányait szülővárosában vé-

gezte (1906). 1905-1907 között tanára, P. Poni segítségével Bécsben (itt Teclu is taná-
ra volt) és Berlinben képezte tovább magát. Hazatérve előbb tanársegédként, majd 
előadótanárként a iași egyetemen dolgozott, ahol 1916-ban doktorált A vas komplex-
vegyületeiről című értekezésével, majd 1919-től a kolozsvári egyetemen a szervetlen-
kémia és analitika professzora volt 1940-ig. 1936-ban a Román Akadémia tagjául vá-
lasztották. Számos külföldi tudományos társaság tagja volt. 1940-től Bukarestben dol-
gozott. Kétszer részesült állami díjban (1950, 1954). A komplexvegyületek kémiájában 
és analitikai kémiában voltak kimagasló eredményei. Tiszteletére reakciót és reagenst 
(merkaptobenzotiazol) is neveztek el. 1955. július 23-án halt meg Bukarestben. 

 

Zemplén Géza 1883. október 26-án Trencsénben született. Középiskolai tanulmá-
nyait Fiuméban, egyetemi tanulmányait a budapesti tudományegyetem bölcsészeti karán 
végezte, miközben dolgozataival pályadíjakat nyert. 1904-ben doktori, majd tanári okle-
velet szerzett Than Károly mellett dolgozva, majd 1905-ben a Selmecbányai Bányászati 
és Erdészeti Akadémiára hívta Bencze Gergely tanársegédnek. 1907-ben állami kikülde-
téssel Berlinbe utazott tanulmányútra. Itt négy évet dolgozott Emil Fischer mellett. 
Aminosavak és szénhidrátok szintézisével foglalkozott. Legjelentősebb eredménye e té-
ren az acetobróm-cellobióz szintézise volt. 1913-ban a budapesti műegyetem új Szerves 
Kémiai Tanszékére hívták meg. A kutatás megszállottjaként intézetében szinte szünet 
nélkül dolgozott. A legtöbb neves magyar szerves kémikus a tanítványai sorából került 
ki. A Magyar Tudományos Akadémia 1923-ban levelező tagjává, 1927-ben rendes taggá 
választotta, 1928-ban a MTA Nagydíjával, 1932-ben Corvin-koszorúval tüntették ki. 
1947-ben egy évet a washingtoni egyetemen töltött kutatóként. Hazatérte után súlyos 
betegség támadta meg. 1948-ban az első Kossuth-díj arany fokozatát kapta meg. Szá-
mos (több mint 200) szakközleménye, szabadalma, szakkönyve jelent meg: Az enzimek 
és gyakorlati alkalmazásuk (1914), Szerves kémia (1952). Fontos szerepet játszott tanít-
ványaival együtt („Zemplén iskola”) a magyar gyógyszeripar felfejlesztésében. 1956. jú-
lius 24-én hunyt el. 

 120 éve született: 
Szent-Györgyi Albert Budapesten 1893. szeptember 16-án. Tanulmányait szülővá-

rosában a Lónyai utcai református gimnáziumban végezte, majd a budapesti tudomány-
egyetemen folytatta, ahol 1917-ben orvosi oklevelet szerzett. Az első világháborúban 
orvosként vett részt, de megsebesült, és hamarosan leszerelték. Ezután külföldön: Po-
zsonyban, Prágában, Berlinben, Leidenben, Groningenben folytatott tanulmányokat a 
biológia, az élettan, a gyógyszertan, a bakteriológia, majd a fizikai-kémia terén. Ezt kö-
vetően Cambridge-ben, Hopkins biokémiai tanszékén megszerezte második doktorátu-
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sát, kémiából, majd Kendall támogatásával egy évig az A.E.Á-ban dolgozott. Az 1920-as 
évek végén egy ismeretlen anyagot talált a mellékvesében. Megállapította összetételét 
(C6H8O6), és hexuronsavnak nevezte el (1928). Klebelsberg kultuszminiszter hívására 
hazajött, és 1931-től 1945-ig a szegedi tudományegyetem orvosi vegyészeti intézetének 
professzora lett. Szegeden olyan növényi forrást keresett, melyből nagyobb mennyiség-
ben lehet kivonni hexuronsavat. Erre a célra a legmegfelelőbbnek a paradicsompaprika 
tűnt, aminek 10 liter présnedvéből 6,5 gramm hexuronsavat állítottak elő. 1932-ben 
Szent-Györgyi és tőle függetlenül J. Tillmans a hexuronsavat azonosította a C-
vitaminnal. Javaslatára a hexuronsavat a skorbut elleni hatására utalva aszkorbinsavnak 
nevezték el. Szegeden a paprikából kiinduló C-vitamin gyártás módszerét is kidolgozták. 
Szent-Györgyit a Magyar Tudományos Akadémia levelező (1935), rendes (1938), majd 
1945.-ben tiszteleti tagjának választotta. „A biológiai égésfolyamatok, különösképpen a 
C-vitamin és a fumársav-katalízis szerepe terén tett felfedezéseiért” 1937-ben élettani-
orvosi Nobel-díjat kapott. 1945 és 1947 között a budapesti tudományegyetem orvos ka-
rának biokémia professzora volt. 1947 végén elhagyta az országot, és a Boston melletti 
Woods-Hole-ban telepedett le, ahol 1947 és 1962 között az A.E.Á Izomkutató Tudo-
mányos Intézete tengerbiológiai laboratóriumának igazgatója, 1962 és 1971 között a 
Darthmouth-i Egyetem professzora volt. Már Szegeden kezdett foglalkozni az izom 
működésével, és sikeresen vizsgálta az izom fehérjéinek szerepét az izom-
összehúzódásban (1940-42). Két évtizeden át foglalkozott a sejtszintű szabályozás je-
lenségeivel bizonyítva, hogy az anyagcsere hidrogén és oxigén aktiválásán alapul. Szá-
mos jelentős műve jelent meg ebből a tárgykörből angolul, majd 1968-tól magyar fordí-
tásban is. Kapcsolatait Magyarországgal mindig fenntartotta, az 1960-as évektől rend-
szeresen hazalátogatott. 1986. október 22-én halt meg Woods Hall-ban. 

 100 éve született: 
Szabó Árpád 1913. december 11-én Székelyudvarhelyen. Középiskolai tanulmánya-

it szülővárosában, a Református Kollégiumban végezte 1931-ben, ahol édesapja tanár 
volt. Egyetemi tanulmányait a kolozsvári I. Ferdinánd Tudományegyetem természettu-
dományi karán végezte, ahol fizika-kémia-matematika tanári diplomát, majd a iași egye-
temen mérnöki diplomát szerzett 1937-ben. 1943-ban bölcsészdoktori címet nyert fizi-
katárgyú dolgozatával az I. Ferenc József Tudományegyetemen, majd a Bolyai Tudo-
mányegyetemen 1958-ban a kémia tudományok doktori fokozatát is megszerezte. 

1937-ben a zilahi Weselényi kollégium, majd a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kol-
légium tanára. 1940-től Kolozsváron egyetemi tanársegéd. A háború utolsó évében 
1944-45-ben a budapesti Tungsram Művekben kutató. 1945-ben visszatér Kolozsvárra 
a Bolyai Tudományegyetem tanáraként. Általános kémiát, kémiatanítás módszertanát 
adott elő. Ezek anyagából munkatársaival (Boda Gábor, Kiss Gabriella) litografált egye-
temi jegyzeteket adott ki. 1957-ben megjelent a Soós Ilona, Bányai J., Schwartz Á., Vár-
helyi Cs. szerzőtársaival írt könyve: Ásványvizek és gázömlések a Magyar Autonóm 
Tartományban. 1956-tól nyugdíjazásáig (1980) a kolozsvári atomfizikai kutatóintézet 
kutatója. Nyugdíjas éveiben is aktív szakmai tevékenységet folytatott. Tudománynépsze-
rűsítő cikkeket írt, az EME természettudományi szakosztályán előadásokat tartott, s 
megírta a halála évében kiadott könyvét: Rádióaktív ásványvizek és mofettagázok (Studium 
Kiadó, 20052005. szeptember 9-én halt meg. 

M. E. 


