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Friedrich \Vöhler 200. születésnapjára 

D1: Stáier Cé:a 

íVöhler ké1nikus volt Iviégis, 1nost gyógyszerészi 
szaklapban n1éltatjuk. részint inert tudon1únyos ercdn1é
nyei az általános e111beri 111üveltség részévé váltak oly
annyira. hogy neve n1ár a középiskolai tankönyvekben is 
szerepel. K„arbatnidszintézise tudon1ányos 111érföldkö, 
alapvető felisn1erés, 1nely a tern1észetet addig ketté osztó 
dog1natikus szcn1lélctcn áttörve, hirdeti a világ egységét. 

f{jj;,Jpiskolás ;,seni / l/ 

\Süü. július 31-én született Eschershcin1bcn (n1a a 
111ajnai Frankfurt vúrosrészc). apja gazdálkodott és ú!lat
orvosként 111üködött. Hat évig tvlciningcnbcn ~lt. 111ajd 
Rödclhei1nbe került. ahol gi1nnáziu111i tanu\111ányait vé
gezte. Itt 111ár feltünt különösen intenzív érdeklődése a ké
n1ia iránt, ezért szabadidejében 1nagúntanúrhoz jún. aki
nek kísérleteiben segített. En1elictt a botanika és a 1nine
ral6gia tudon1ányába is betekintést nyert. 

Szenvedélyes kísérletezövé fej\ödötl. iv1ár gin1nazista
ként izolúlta a Ber:elius ~Utal korúbban a bohé1niai ásvá
nyokban kin1utatott szelént és az ered1nényt 1821-ben 
publikálta is. Apj<i kívónságára 111ég:scn1 kén1iát tanult. ha
ncn1 ivlarburgban orvostanhallgatónak iratkozott be. ;\ 
ké1nia irúnti szcrclern persze ncn1 1núlt cl. inert egyctc1ni 
tantiln1ányai 111el!ett cián- és rodúnvegyületekkel foglal
kozotl. J~Icidelbergbe került. ahol hat szcn1eszter utún. 
1823-ban orvosdoktorrá avatták. 

f'elj'cde;,.i a;, i;,.ouuiriár 

Heidelbergben G111eli11 clóadúsait hallgatta és atyja 
akarata ellenére csak a kén1iúnak szentelte 111indcn ide
jét. Stockhohnba 1nent Ber:cliusho:, az ö laboratóri
un1ában dolgozott és ásványtani-geológiai kirándulú
sokon vett részt. Itt színtetizálta a ciánsavat (1-lOCN) és 
e\öá!lította az czüst-cianátot (1\gOCN). Ez utóbbi és a 
liebig által Púrizsban előúllított ezüst-fulininút 
(AgCNO) analízisénél azt találta, hogy 1nindkét veg
yület azonos 1110\ekulasúlyú és azonos kén1iaí 
összetételű, de tulajdonságaik különböznek. Kiderült. 
hogy ennek a 1110\ekulúban lévö különböző ato1nclren
deződés az oka; a jelenséget Ber::e/i11s 1830-ban 
izo1néri<'1nak nevezte e\. 

1825-ben Hröhler Berlinbe távozott. ahol az 
ipariskolában előadó tanúr. n1aj<l késöbb prof'esszor lett. 
!(ísérletezö kedve töretlen 111aradt és 1827-ben a kor{1b
ban Oersted által felfedezett alt11níniun1ot új eljárással 
állította elő. iv1egkísércltc a f~1nct vas helyett ipari alapa
nyagként felhasználni. de ez n~n1 sikerült. 

~';,.intetikus karba11zid 

A.111ikor 1824-ben a dicián hidrolízisével oxálsavat ál
litott elő, n1elléktennékként egy kristúlyos anyagot is izo
\últ. ennek azonban nen1 szentelt különösebb Cigyeln1et. 
1-\111 a111int tüzetesebb vizsgálatnak vetette alú. rújött hogy 
a kristúlyos vegyület karban1id. ivlég ebben az évben pub
likúlta híres karban1idszintézisét, arnit úgy végzett. hogy 
káliun1-cianút (K.OCN) vizes oldatát ekvivalens a1nn1óni
un1-szu\C'11tal bcpúrolta. Erről lelkesen így ín Ber:elius
nak: ,.El kell Önnek n1ondanoni. hogy a karba111idot vese 
nélkül. egyú!talún úllat: kutya vagy e1nberi lény közrcn1ü
ködése nélkül sikerült elöúllí1ano1n." Ezzel a szintézissel 
ugyanis 11'6/z/cr n1egdöntötte azt a dogtnút. anli az organi
kus vegyületek képzödCséhez valatnilyen életcrö ( \'ÍS 

vitalis) rncglétt.!t és közre1nüködését tételezte f~I. Erechné
nyeit 1838-ban „\'izsg~ilatok a karba1nid tennészetéről" 
cin1ü köz!c111ényében írta le. 

Közben 111cgnősült és a kolera kitörésekor. 1831-ben 
Bcrlinbö! I(asse!be költözött. ahol az ipari felső iskolában 
a kén1ia és ásványtan 1anúra lett. iv1ég berlini évei alatt 
i:löúllította a beri!liun1ot; új helyén ís a fé1nt':kkel folyta!
la és barútaival nikkelgyúrat a!apítotl. Egyéb ~isványkérni
ai ku1atúsai cbböl az idöböl szánnaznak. 

!Jen;,.oil, a;, elsif gyiik 

Feleségét 183:2-ben ch·cszteue és e nehéz csapúst i"e
!cclenclő, Liehig 111eghívús;íra Gicssenbe költözött, ahol 
közös laboratór!Lnnban dolgoztak. ,L\ benzaldehiddel (ke
serü 1nandulao!aj) és <Íla!akításúval. köztük a benzoesav
val foglalkozás közben rújöttt.:k. hogy e kü!önbözö szár-
1nazékokban a bcnzo!lcsopon 111ind!g e!öfurdul és a vc
gJ'Ületck átalakí1úsakor is vúi1ozatlanul 1negn1arad. Ebből 
az ún. g:yök-c!1néletbö! kiindulva a különböző szerkezeti 
csoportokra érvén~/es 1ípus~ehnélctet fejlesztették ki. 
an1c!yből késóbb B11tlcro1· t;s Kekuh; nninkássága nyo111án 
a 1nolckulák lcírúsúra szolgúló szcrkczet-c!Jnélet szüle
tett. 

\Vöhler 1 t_.13.f-bcn újra nősült, 1najd incghívúsra Göt
tíngcnbc, az cgyetc111 ké1niai és gyógyszerészeti 1anszék~ 
ének élére kerü!L En1cllett a g:yógyszenúrak álta!únos fel
ügyelőjévé nevezték ki. E !cvékcn:ységét fölcg a tavaszi 
és őszi időszakban gyakorolta. később azonban inegvúlt a 
!Clügyelöi hivataltól. 

Érdcn1c! \·annak az akkor korszl:rÜnck szún1í1ó kénli
ai laboratóriu111 kialakításában és új labortcchnikúk beve
zetésében. 1 860-ban nagy intézeti könyvt<Írat épi1tc1ett és 
jclcntöscn bÖ\'Í!Clte a korúbhi prcparútun1 gyl'1j1en1ényt. 
1846-1866 között több tnint 8200 hallg<HÓt oktatott. akik 
közül késlibb szúinos neves tudós !etl. inint Kolhe. Bcil
stcin i:s Fitt(~. 
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Néhány ístnertcbb 1nunkája a következö: t:1nulsin és 
atnigdalin~ a hidrokinon felfedezése, f~1noxicl~katalizáto
rok.-a kristályos bór és a kalciu1n-karbid elöállhúsa. Köz
le1nénvcinek szátna n1eghaladja a 280-at. Több könyvet 
f-Ordít~tt né1nctre. így Bcrzeliustól a l(éiniai tankönyv 3. 
kiadásának tíz kötetét. l(önyvci: Példák az analitikai ké-
1nia gyakorlásához, i-\ kénlia alapjai, .-'\z eln1élcti és a\kal-
1nazott ké1nia kézikönyve hat kötetben (e 1nunka túrsszcr
zöi Liehig és Pogendcn:{Tvoltak). 1838-tól az .L\.nnalcn dcr 
Che111ie und Phannazie (a későbbi Liebigs r\nnalcn) Co
lyóinll egyik kiadója. 

ne1ncsebb 1nunkúra szólította. itt csak halandó porhüvelye 
nyugszik." 

Életében szú1nos clis1nerésbcn volt része. clíszpolgúr 
és tiszteletbeli doktor lett. 1864-ben Becsülctrl.":nde! ka
pott és ///. 1Vapóleo11 a .. Ritter dcr Ehrenlcgion·· cí1nct 
aclo1nányozta neki. Gyászbeszédében .A. ff': lic?fl11a1111 így 
111éltatta: ,.Ha kutatási ered1nénycit részletezni akarnánk. 
a kén1ia összefoglaló kézikönyvét kellene 1negírnunk.'' 

IROD:\LOi\I 

1873-ban tartott utoljúra szerves ké1niai clöadúst, az
tán élete alkonyón az oktatüstól visszavonul!. 18~:2-bcn 

betegség tútnadta n1cg és n1ég ez év őszén vérhasban 
tneghalt. i\ göttingai tc1nctöbcn nyugszik. sirkö\'én 
né1nctül a kövctkczö felirat olvasható: .. <'\ i'vlindcnható 

1.11.-D .. "\chW(lr:: Dbch. :\pu!ll. Z!g /.f(I . .'603 (2(J(J()) 

C i '." ! :'1 i <: r :!OOrh a1111fre1".\lll)" 1:/" Friedrich Jf"iilifrr '.1 birrh. 

(viaszból vagy habositott műanyagból) 

o Nyugodt alvás 

• Koncentrált munka 

• Zavartalan fürdőzés 

• Gondtalan repülés 
o Vidám motorozás 

Maximi!ian Negwer. német gyógyszerész 
1907-ben fejlesztette ki az 

OHROPAX'::o· viasz füldugókat. 
A termék hamarosan világszerte elterjedt. és ma is 

számos európai országban a vezető" zajvédö füldugó. 

Az OHROPAX(fl" márl<anév Németországban 
n1ar fJosszU idö óta a zaj effen védő termél< szinonimája. 

A füldugó. mely patil<ákban és fitotél<al<ban kerül 
forgalmazásra. jelenleg már beszerezhető: 

a Bellis. Hungaropt1arma. Phoenix 
gyógyszernagy!<ereskedőknél 

FÜLVÉDŐ DUGÓK A CSENDSZERETŐ EMBEREKt~EK 
Bővebb tájé!<oztatást készséggel ad az importőr. 

e Gyár1ja: OHROPAX" GmbH 61269 Wehrheim, 
Németország W\V'N.ohropax.de 

OHROPAX·'-' Importálja és forgalmazza: BEACO Bt. 
1024 Budapest. Rete!1 u. 32.·Tel: 438-0257 

Fax: 316-5677 ·E-mail: beaco@matavnet.hu 


