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Kémiatörténeti évfordulók 

IV. rész 
 
320 éve született 
Torkos Jusztusz János 1699. december 17-én Győrben. 

Apja evangélikus lelkész volt, korán felismerte fia képességeit, 
Besztercebányára, Bél Mátyás mellé küldte tanulni. Külföldön 
is tanult (Halleban teológiát), majd Besztercebányán metallur-
giai, pirotechnikai ismereteket és gyógyszerkészítést. Halleban 
(1720–1724) orvosi oklevelet szerzett, ez után Belgrádban tá-
bori orvos, Komáromban gyakorló orvos, majd Pozsony főor-
vosa lett. Híresek voltak vízelemzései. A püstényi, dunaalmási, 
Zólyom megyei vizeket elemezte. Jól felszerelt laboratóriuma 
volt, számos reagenst használt (kénsav, salétromsav, sósav, 
ecet, ammónia, borax, lúg, hamuzsír, szublimát, mészvíz, 
ólom-ecet, vas-gálic, cukor, tej, ibolyalé). Jó megfigyelő volt, részletesen leírta, hogy me-
lyik vegyszerrel milyen változást észlelt, (pl. hogy a friss víz kezdetben kissé savas, de 
felfőzés után gyengén lúgos kémhatású. A következtetése az volt, hogy a „hévvíz mele-
gítése és forralása által összesűrített só” az oka ennek a jelenségnek. Munkásságának 
egyik legnagyobb érdeme, hogy először írta le tudományosan a magyarhoni sziksót. Be-
bizonyította, hogy a gyógyvizekben ugyanaz az anyag van, mint az Alföld talajából kivi-
rágzott só, amit pannóniai ásványi alkáli-sónak nevezett. Bebizonyította, hogy ez a ve-
gyület nem azonos a hamuzsírral, mint ahogy azt addig hitték. A sziksó és szóda azo-
nosságát állapította meg. Először tett különbséget (Marggraftól függetlenül, vele egy 
időben) nátrium és kálium vegyületek között.  

Bizonyítását latinul és németül is megjelentette, de nem figyelt fel rá a tudományos 
közélet, annak ellenére, hogy a kikristályosított sziksóból mintát is küldött külföldi or-
vosoknak. Munkáiról jelentésekben számolt be. A londoni és firenzei tudományos tár-
saságok tagjává választották. 1770. április 7-én halt meg. 

 
300 éve született 
Home, Francis 1719. november 17-én Skóciában. A természettudományos tanul-

mányait Leydenben, orvosi tanulmányait Edinburghban végezte. 
Tanulmányai befejeztével orvosi gyakorlatot folytatott, majd 
1768–96 között az edinburghi egyetemkémia professzora volt. 
Foglalkozott a textilfehérítéssel, s ennek során a hamúzsír (káli-
um-karbonát) meghatározására „titrimetriás módszert” használt: a 
karbonát tartalmú oldathoz kiskanállal hígított slétromsavat ada-
golt, addig amíg pezsgés volt észlelhető. Tehát a reakció végpont-
jelzésére a felszabaduló szén-dioxidot használta. A vizsgálandó 
minta hatóanyagtartalmát a hozzáadagolt kiskanálnyi salétromsav 
mennyiség számával határozta meg. 1813-ban halt meg. 
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220 éve született 
Schönbein Christian Friedrich 1799. október 18-án Würten-

berg mellett. Tanulmányait Tübingenben és Erlengenben végezte. 
1829-1868 között a baseli egyetemen professzor. Faraday barátja 
volt, elektrokémiával is foglalkozott. 1839-ben felfedezte az ózont, 
kimutatva, hogy a levegőben elektromos kisülés közben, a kénsavval 
savanyított víz elektrolízisekor, a fehér foszfor nedves levegőben va-
ló lassú oxidációjakor keletkezik. Tanulmányozta az oxigénes vizet, a 
hiposzulfitokat és a fémek passziválódását. A cellulóz-trinitrátnak 
(lőgyapot) lőfegyverekben való alkalmazását javasolta. Először állított elő kollódiumot 
cellulóz-trinitrátból. A geokémia megalapítói között is számon tartják. 1868. augusztus 
29-én halt meg Baden-Badenben. 

 
190 éve született  
Griess, Johann Peter 1829. szeptember 6-án Kirchhosbachban 

(Németország). Mezőgazdasági magániskolát végzett, azután 1850-
ben a jénai, majd 1851-ben a marburgi egyetemen tanult. Kémiai ta-
nulmányai befejeztével Kolbe ajánlásával 1856-ban Offenbach am 
Main vegyi üzemében kezdett dolgozni. 1857-ben bezárt az üzem és 
Kolbe visszahívta a Marburgi egyetemre. Itt felfedezte a diazónium-
sókat (1858). Ezzel hírnévre tett szert, s Kolbe ajánlásával a Royal 
College Kémiai intézetébe került, ahol a nitrogéntartalmú szerves ve-
gyületeket tanulmányozta. Végleg letelepedett Angliában, annak ellenére, hogy különb-
nél különb ajánlatokat kapott Németországból. 1879-ben, a szulfanilsav és naftilamin 
reakcióját nitritek jelenlétében elvégezte, megállapította, hogy a reakció felhasználható a 
nitrit kimutatására. Ezért a szulfanilsav-naftilamin elegyet az analitikai irodalomban Gri-
ess-reagensnek nevezték el. 1888. augusztus 30-án halt meg Bournemonthban (Anglia). 

 
Kekule von Stradonitz, Friedrich Augus 1829. szeptember 7-

én Darmstadtban (Németország) született. Középiskolai tanulmánya-
it szülővárosában végezte. A giesseni egyetemen műépítészetet ta-
nult, de hallgatva J.von Liebig előadásait, elhatározta, hogy vegyésze-
tet tanul. 1851–52-ben Párizsban, 1852–53. Churban (Svájc) képezte 
magát, közben visszatért Giessenbe, ahol megvédte doktori dolgoza-
tát. 1853–55-ben Londonban volt tanulmányúton. 1858-ban meghív-
ták a belgiumi Genti Egyetemre kémiaprofesszornak (francia nyelven 
adott elő). Elméleti munkáiban megfogalmazta a szén négyvegyértékűségét, a szerves 
molekulák szerkezetét grafikusan ábrázolta vonalakat használva a kötések helyén. Ki-
mondta, hogy a szénatomok egymáshoz láncszerűen kapcsolódhatnak (1858–1859). A 
benzol kémiai viselkedése nem igazolta egyértelműen feltételezését, ezért szerkezetének 
tisztázásához kezdett. 1865-ben azt állította, hogy a molekulát alkotó hat szénatom gyű-
rű formában, zárt vonal mentén kapcsolódik egymáshoz. Feltételezte, hogy a három 
kettős kötés változtatja a helyét a benzolmolekulában. Az aromások sajátos viselkedésé-
nek magyarázatára egy dinamikus egyensúlyt feltételezett a két szerkezeti forma között. 
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A megállapításának korán túlmutató értékét az igazolja, 
hogy megfigyelései idején az atom belső szerkezete még 
ismeretlen volt, az elektronok létét még nem fedezték fel. 
A megállapításai a benzol és származékainak viselkedésére 
mai tudásunk szerint is helytállók, rájuk a tudományos ma-

gyarázatot csak 1928-ban tudta tisztázni Pauling kvantummechanikai meggondolások 
segítségével. 

1867-ben a Bonni Egyetemre hívták professzornak, ahol élete végéig dolgozott. Ta-
nítványai (van’t Hoff, Fischer, Baeyer) az elsők voltak a kémiai Nobel-díjazottak között. 
1896. július 13-án halt meg. 

 
180 éve született 
Teclu, Nicolae 1839. október 7-én Brassóban. Középiskolai ta-

nulmányait szülővárosában végezte, majd Bécsben és Münchenben a 
műegyetemen tanult. Hazatérve, 1863-68 között Brassóban tanított. 
Ezután Bécsben kémiát tanult (1869-től), ezt követően a bécsi ke-
reskedelmi akadémián általános kémiát és analitikai kémiát tanított. 
1888-tól vegyészként dolgozott. Több ásvány, festékanyag, gáz 
elemzésének analitikai módszerét dolgozta ki, vagy fejlesztette to-
vább. Tanulmányozta a gázok égését, robbanóképességét. E közben szerkesztette a róla 
elnevezett Teclu-gázégőt. A fa és papírgyártás technológiájával kapcsolatos vizsgálatai is 
jelentősek. 1879-től a Román Akadémia tagjául választották. 1916. július 26-án Bécsben 
halt meg.  

 
175 éve született 
Warta Vince 1844. július 17-én Fiuméban. Tanulmányait a budai 

politechnikumban kezdte, majd Zürichben és Heidelbergben tanult. 
1863-tól tanított a budai műegyetemen, amelynek rektora is volt 
1870–1897 között. 1873-ban a Magyar Tudományos Akadémia leve-
lező, majd 1891-ben rendes tagjává választották. 1908 és 1910 között 
ő volt az MTA alelnöke. 1912-ben ment nyugdíjba. Nagyszámú tu-
dománynépszerűsítő írása főként a Természettudományi Társulatnak 
a kiadványaiban jelent meg, amelynek 1899 és 1910 között az elnöke 
volt. Eötvös Loránd után 1899–1902 között a Magyar Turista Egyesület elnöke is volt. 
Számos területen alkotott maradandót. Elemezte a magyarországi szeneket, elsőnek ha-
tározta meg a gázgyártásban hasznosítható szénfajtákat. Ipari- és ivóvízelemzéssel fog-
lalkozott; vízvizsgálati módszere ma is használatos. Nagy érdemeket szerzett a borászati 
kémia népszerűsítésében. A legjelentősebb felfedezése az agyagiparban a gubbiói fém-
lüszter-máz (más néven bíborlüszter) évszázadokon át keresett gyártási titkának megfej-
tése. Ezzel, az általa eozinnak elnevezett mázzal a pécsi Zsolnay porcelángyárat tette hí-
ressé. 1904-ben megszakadt a jó kapcsolata a Zsolnayakkal, amikor állami megbízásból 
újjászervezte Zsolnay vetélytársát, a herendi porcelángyárat. A kerámiaipar nemzetközi 
hírű szakértője volt. Művei: A technikai vízvizsgálatok… (Bp., 1879), Belföldi kőszénfajok 
vizsgálata (Bp., 1879), A magyar borról (Bp., 1880), Az agyagipar technológiája (Bp., 1892), 
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Chemiai technológia (Wartha Vince előadásai nyomán összeállította Pfeiffer Ignác, I., Bp., 
1900), A régiek bíbora és az indigó (Bp., 1901), Az agyagművesség (I – II.; Bp., 1905), A levegő 
meghódítása kémiai célokra (Bp., 1911). 1914-ben hunyt el Budapesten. 

 
165 éve született 
Sabatier, Paul 1854. november 5-én Carcassoneban (Franciaor-

szág). Az École Normale Supérieur hallgatója volt, és P. E. M. Bert-
helot-nál tanult a Collège de France-ban. 1880-ban szerzett doktori 
fokozatot. Egy évet töltött a Bordeaux-i Egyetemen, majd 1882-ben 
a Toulouse-i Egyetem munkatársa lett. 1884-ben nevezték ki profesz-
szorrá, ezt a tisztségét nyugdíjba vonulásáig, 1930-ig töltötte be. 
Szerveskémikus volt. Számos felfedezése jelentős gazdasági jelentő-
séggel bírt: így az olajok hidrogénezése (margarin gyártást tette lehe-
tővé), a szintetikus, ipari metanol-előállítása stb. Szinte az összes ismert szerveskémiai 
katalitikus előállítási folyamatot megvizsgálta, személyesen végzett el több száz hidrogé-
nezési és dehidrogénezési reakciót. V. Grignard-dal megosztva 1912-ben kémiai Nobel-
díjat kapott a katalitikus szerves szintézisek kutatásáért, és különösen azért a felfedezé-
sért, hogy a nikkel katalizátorként használható a szerves molekulák hidrogénezési reak-
cióiban. 1941. augusztus 14-én halt meg Touloseban. 

 
150 éve született 
Pregl, Fritz 1869. szeptember 3-án Ljubjánában (Szlovénia). 

Tanulmányait a grazi egyetemen végezte, ahol 1894-ben orvosi dip-
lomát szerzett. Az egyetemen asszisztensként kezdett dolgozni. 
1904-ben Németországba ment, ahol rövid ideig G. von Hüfner 
mellett Tübingenben, W. Ostwald mellett Lipcsében és H. Emil Fi-
scher mellett Berlinben tanult. 1905-ben visszatért Grazba: itt K.B. 
Hofmann mellett dolgozott az orvoskémiai intézetben. 1907–1910 
között a grazi törvényszék vegyésze volt, 1910-től három évig az innsbrucki egyetem 
orvosi kémia tanáraként, 1913-tól egészen haláláig a grázi orvosi egyetem kémiaprofesz-
szoraként dolgozott. Elsősorban élettani kémiával foglalkozott. Az anyagcseretermékek 
közül az epefolyadékból kivont epesavakat vizsgálta. Nagyon kismennyiségűt tudott 
ezekből izolálni (néhány mg), ezért elemzésükre, szerkezetük megállapítására új analiti-
kai technikát kellett alkalmaznia. Sikerült több mint ötvenszeresére csökkentenie az 
elemzésekhez szükséges anyagmennyiségeket, ezzel kidolgozta a szerves anyagok meny-
nyiségi mikroanalízisét. E módszer segítségével kerülhetett sor a biológiailag fontos 
anyagok (hormonok, enzimek és vitaminok) pontos tanulmányozására. Pregl nem tar-
totta titokban az új módszerét, hanem előadásain bemutatta azokat, valamint Grazban 
egy laboratóriumot rendezett be, ahol a kémikusok megtanulhatták az új eljárást. 1917-
ben találmányait monográfiában közölte. 1921-ben a Bécsi Tudományos Akadémia le-
velező tagjává választották. 1930. december 13-án halt meg Gratzban.  
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120 éve született 
Cholnoky László 1899. május 29-én Ozorán. A budapesti tu-

dományegyetemen gyógyszerészetet tanult, s Winkler Lajos tanítvá-
nyaként analitikai kémiából szerzett gyógyszerészdoktori oklevelet 
1924-ben. Pályáját a pécsi tudományegyetem orvosi vegytan tanszé-
kén kezdte Zechmeister László mellett tanársegédként, majd 1929-től 
adjunktusként dolgozott. Közben grazi tanulmányútja során Fritz 
Pregl professzornál elsajátította a szerves anyagok kutatásának mik-
roanalitikai módszereit. Vegyészdoktori diplomáját 1934-ben szerezte meg a pécsi tu-
dományegyetemen. Zechmeisterrel közösen végzett kutatásai során számos új karotino-
idot izolált (pl. a pirospaprika festőanyagát, a kapszantint), azoknak szerkezetét is tisz-
tázva. Munkájuk során az oszlopkromatográfiás módszert széleskörűen alkalmazható 
analitikai eljárássá fejlesztették. Nagysikerű monográfiát adtak ki Bécsben német nyel-
ven 1937-ben: Die cromatographische Adsorptionsmethode címmel, majd 1943-ban a három 
kiadást megért Principles and Practice of Chromatography címűt. Cholnoky későbbi kutatásai 
az A-vitaminnal és a karotinoidokkal voltak kapcsolatosak. 1946-tól haláláig a pécsi Tu-
dományegyetem kémiai tanszékének vezetője volt, közben 1961 és 1964 között az egye-
tem rektori tisztét is ellátta. A MTA levelező tagjának választották 1960-ban. Pécsett 
halt meg 1967. június 12-én.  

  
 
Náray-Szabó István Szombathelyen 1899. július 20-án. A bu-

dapesti József Nádor Műszaki Egyetem elvégzése után (1922) mint 
tanársegéd elektrokémiai kutatásokat folytatott. 1926-ban műszaki 
doktori oklevelet szerzett Berlinben, 1926–1928 között a Kaiser 
Wilhelm Institut für Faserforschung kutatójaként természetes poli-
merek röntgendiffrakciós szerkezetvizsgálatával foglalkozott, majd 
Manchesterben a staurolit és a kianit nevű alumínium-szilikátok 
szerkezetét vizsgálta, s meghatározta az apatit szerkezetét. 1930-ban 
hazahívták a szegedi Eötvös Kollégium igazgatójának. A szegedi tudományegyetemen 
létrehozta az első egykristályok vizsgálatával foglalkozó magyarországi röntgendiffrak-
ciós laboratóriumot. 1938-ban a budapesti műegyetem kémiai-fizikai tanszékének veze-
tőjévé nevezték ki. Főleg krisztallográfiai vizsgálatokkal foglalkozott, megalkotta az 
elegykristályokra vonatkozó általános elméletét (1947). 1945-ben a MTA tagjává válasz-
tották. 1944-ben Kristálykémia címmel megjelent alapvető munkája. 1947-ben koholt vá-
dak alapján négy év börtönre ítélték, majd két évig internálták. 1953-tól az Építéstudo-
mányi Intézetnek, 1956-tól haláláig a MTA Központi Kémiai Kutatóintézetének mun-
katársa (üvegszerkezet-kutatásokkal, majd a korszerű diffraktometriás méréseken alapu-
ló fáziselemzés kidolgozásával és annak gyakorlati alkalmazásával foglalkozott). 1956-
58-között kiadta a nemzetközi elismerést is kiérdemelt Szervetlen kémia I-III című művét. 
1972. szeptember 16-án halt meg Budapesten.  

 
M. E. 


