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meg 
PlayStation 2 2000 Sony konzol 
V.Smile 2005 VTech konzol 
XaviXPort 2004 SSD Company konzol 
Xbox 2001 Microsoft konzol 

 
 
 

 Hetedik generáció (2005–): 
 

Név Megjelenés Gyártó Típus 

Atari Flashback 2 2005 Atari dedikált 
Atari Flashback 3 2011 AtGames dedikált 
Atari Flashback 4 2012 AtGames dedikált 
EVO Smart Console 2008 Envizions konzol 
Retro Duo 2008 Retro-Bit konzol 
Game Wave 2005 ZAPiT konzol 
Mattel HyperScan 2006 Mattel konzol 
OnLive 2010 OnLive mikrokonzol 
Phantom nem jelent 

meg 
Phantom konzol 

PlayStation 3 2006 Sony konzol 
Wii 2006 Nintendo konzol 
Xbox 360 2005 Microsoft konzol 
Zeebo 2009 Zeebo konzol 
Sega Zone 2010 Atgames/Sega konzol 

 
 
 

 Nyolcadik generáció (2012–): 
 

Név Megjelenés Gyártó Típus 

Wii U 2012 Nintendo konzol 
Ouya 2013 Ouya mikrokonzol 
GameStick 2013 PlayJam mikrokonzol 
MOJO 2013 Mad Catz mikrokonzol 
GamePop 2013 BlueStacks mikrokonzol 
PlayStation 4 2013 Sony konzol 
Steam Box 2013 Valve mikrokonzol 
Xbox One 2013 Microsoft konzol 

 

 

 

Kémiatörténeti évfordulók 

IV. rész 

475 éve született: 
Jordán Tamás 1539-ben Kolozsváron. Szülei erdélyi szászok voltak. Francia, olasz 

egyetemekre járt, majd a bécsi egyetemen orvosi oklevelet szerzett. A császári hadsereg tá-
bori orvosa volt a törökök elleni harcok idején, majd Morvaország tartományi fizikusa (fő-
orvos). 1580-ban kiadott egy cseh nyelvű könyvet, melyben a morvaországi és a 
trencsénteplicei vizek vizsgálatáról írt. Jelentősége, hogy „kísérleti úton bizonyította” a vizs-
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gált vizek összetételét és gyógyításra való alkalmatosságukat akkor, amikor az analitikai ké-
mia, mint tudományág, s annak módszerei még ismeretlenek voltak, Műve nemzetközi hír-
re tett szert, latinra, majd 200 év múlva németre is lefordították. 1585-ben halt meg. 

 

410 éve született: 
Johann R. Glauber 1604-ben Karlstadt am Mainban.  Németországban, Svájcban, 

Ausztriában, Hollandiában járva gyűjtötte tudását. Autodidaktaként  vegyészkedett az 
amsterdami otthonában berendezett laboratóriumában. Több laboratóriumi berende-
zést tökéletesített. A cserebomlási reakciók során sok új vegyi anyagot fedezett fel. A 
sókat a savak és lúgok reakciótermékének  tekintette. Céljául a tiszta vegyszerek előállí-
tását tűzte ki, melyek hírnevet biztosítottak számára. Egy Bécs melletti gyógyvízben fel-
fedezte a nátrium-szulfátot (sal mirabile, csodasó), annak hashajtó hatását, melyet 
gyógyszerként Glauber-só néven még napjainkban is használnak. Művének nagy részét 
Hollandiában adta ki, ezek közül legjelentősebb az ötkötetes Furni novi Philosophici 
oder Beschreibung einen Neuer-fundenen Distillir-Kunst (I-V) amely 1648-52 között 
jelent meg. 1670. március 16-án halt meg Amsterdamban. 

 

305 éve született: 
Andreas S. Marggraft 1709. március 3-án Berlinben. Tanulmányait szülővárosá-

ban, majd Frankfurt an Mainban, Strassbourgban és Halleban végezte. A Berlini Tudo-
mányos Akadémia tagja volt. Kémiai tanulmányainál mikroszkópot használt, kémiai 
analízissel foglalkozott. Az analitikai kémiában először használt csapadék formában való 
leválasztást. Lángfestéssel nátrium és kálium vegyületeket tudott megkülönböztetni. 
Kimutatta az alumínium-oxidot az agyagban, és előállította bauxidból (1754). Megala-
pozta a cinkkohászatot (szénnel redukált cinkásványt, s a cinket zárt rendszerben desz-
tillálta).  Előállított cink- és réz-foszfidot, fémek formiátjait, foszfor-pentoxidot, fosz-
forsavat. Kalcium-fluoridból kénsavval hidrogén-fluoridot állított elő (1761). Kálium-
cianidot előállítva megállapította, hogy annak oldata oldja bizonyos fémek nem oldódó 
sóját. A cukorrépából kimutatta és alkohollal kivonta a cukrot, ezzel a cukorgyártás le-
hetőségét vetette fel, aminek első ipari kivitelezését tanítványa, F.C. Achard oldotta 
meg. 1782. augusztus 7-én halt meg Berlinben.  

 
 

275 éve született: 
Winterl Jakab 1739. április 15-én született Eisenerzben (Ausztria). Bécsben szerzett 

orvosi diplomát. 1769-ben a nagyszombati egyetem kémia és botanika tanára lett. Az egye-
tem Budára, majd Pestre költözése után annak első professzoraként feladata volt a tanszék 
felállítása, amit közel negyven éven át vezetett. Könyvei és cikkei jelentek meg, melyeknek 
rangja volt szerte Európában, sokszor vita tárgyát is képezték. Az volt a véleménye, hogy a 
természettudományok nem lesznek képesek nagy előrehaladásra, míg a szaktudományok 
(fizika, kémia,  kohászat, élettan stb.) egymástól  elszigetelten fejlődnek. Ennek szellemében 
szervezte meg az első magyar természettudományi egyesületet 1784-ben Magyarországi 
Tudós Társaság néven azzal a céllal, hogy a különböző szakirányok kutatói egymást segít-
sék a haladásban. A társulat folyóiratot is kiadott, de az első ülés után, melyen az elektro-
mosság és a kémia kapcsolatát vizsgáló kísérleteiről számolt be, a társulat felbomlott, a fo-
lyóiratnak csak egy száma jelent meg, melyben leközölte „Az elektromos anyag kémiai mó-
don való vizsgálata” című dolgozatát. 1800-ban kiadta latinul a „Felkészülés a XIX. sz. ké-
miájához” című könyvét, melynek bizonyos részeit J. Ch. Oersted kiadta német fordítás-
ban. Számos kísérletet írt le. Jó megfigyelő, de következtetései nem voltak mindig helytál-
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lók. 1800-ban kiadott főművében, ami a világ egyik legelső elektrokémiai művének is te-
kinthető, az  analitikával kapcsolatos eredményeit is leírta (a „rodános vasreakciót”, amit el-
sőként ismert fel). A túlzott pontosságra való törekvése többször téves következtetéseit 
eredményezte. Észrevette, hogy minden vegyszerben megtalálja több-kevesebb mennyi-
ségben ugyanazt az anyagot. Úgy hitte, hogy ez az anyag valamilyen különleges hatású új 
elem (ún. andrónia). Évekig folyt világszerte a vita e fölött a megfigyelés fölött, míg ki nem 
derült, hogy ez az andróniának nevezett anyag nem más, mint szennyezés. Elektrokémiai 
vizsgálataival már az akkumulátor elvi lehetőségét vetette fel. Jelentős ásványvízelemzéseket 
végzett. Magyarországon először vizsgált kőolajat, párlatokra bontva azt. 1809. nov. 24-én 
halt meg Pesten. 

 

215 éve született: 
Reich Ferdinand 1799. február 19-én Bernburgban. Lipcsében, Freibergben, Göt-

tingenben és Párizsban (itt Gay-Lussac tanítványa volt) tanult. A Freibergi bányászati 
iskola tanára lett. 1863-ban Richter H.-val cink ércből a jellemző spektrumvonala alap-
ján felfedezték az indiumot. Elkülönítették a kloridját és hidratált oxidját, majd elemi ál-
lapotban is előállították az indiumot. Németországban ő vezette be a metrikus mérték-
rendszert. Tanulmányozta a földkéregben a kőzetek hőmérsékletének változását a mély-
ség függvényeként. 1882. április 27-én halt meg.  

 

180 éve született: 
Schiff Hugo 1834. április 26-án Frankfurt an Mainban. Göttingában Wöhler tanít-

ványa volt. Szerves kémiával foglalkozott. A Berni egyetemen tanársegédként dolgozott, 
politikai nézeteiért (Marxszal és Engelsszel levelezett) elbocsájtották, Olaszországba tá-
vozott, Firenzében lett professzor. Előállított tionil-kloridot. Felfedezte a tiszteletére 
Schiff-bázisoknak elnevezett azometineket, melyeket aldehideknek primér aminokkal 
való kondenzációjával állított elő (1864). Az aldehidek felismerésére javasolta a fuxinnal 
való tesztreakciót. 1915. szeptember 5-én halt meg.  

 

160 éve született: 
Hankó Vilmos 1854. március 2-án Parajdon. A kolozsvári egyetemen szerzett vegy-

tan-természettan szakos tanári oklevelet 1877-ben, miután a dévai reáliskolához került ta-
nárnak. 1879-től R. W. Bunsen, G. R. Kirchhoff és J. Liebig laboratóriumaiban (Németor-
szág) kutatómunkát végzett. Hazatérve Budapesten főreál-iskolai tanárként működött. Ás-
ványvizek és ásványok elemzésével foglalkozott. Jelentős tudománynépszerűsítő munkás-
sága. 1894-ben a MTA tagjául választották 1898-1902 között „A mi Fürdőnk”, 1904-1921 
között az „Univerzum” sorozat szerkesztője, 1908-tól a magyar Balneológiai Értesítő társ-
szerkesztője volt. Középiskolák számára több kémiatankönyvet írt. Nyomtatásban megje-
lent számos dolgozata, könyve: A dithio-aetyl-szénsav-sók száraz lepárlási terményeiről (Kv. 1877), 
A bábolnai meleg Mátyás-forrás és a szovátai Fekete tó hideg sósforrás chemiai elemzése (Bp.1880), 
Hunyadmegye ásványvizei (Bp.1883), Az ásványvizek kezelése (Bp.1888), Az erdélyrészi fürdők és ás-
ványvizek leírása (Bp.1891), Műszaki chemia (Bp.1894), A hazai szénsavas fürdők és ásványvizek 
(Bp.1896), Székelyföld (Bp.1897), A magyar búza chemiai összetétele (Gáspár J.-val Bp. 1899), Fürdő-
ink, ásványvizeink (Bp.1902), Erdélyi fürdők, ásványvizek (Bp.1902) Székelyföld fürdői és ásványvizei 
(Bp.1903) Régi magyar tudósok és feltalálok (Bp.1905), Chemiai technológia (Bp 1910 Reichenhaller 
K.-al), Chemia a mindennapi életben (Bp.1912), Magyar találmányok és feltalálok (Bp.1913). 1923. 
november 21-én halt meg Budapesten. 

M. E. 
 


