
Magyar Tudomány • 2010/9

1112 1113

pén zek időközben elapadtak, mára tevékeny-
sége egyértelműen környezetvédelmi témákat 
ölel fel. Az együttműködésünkből számos 
publikáción kívül doktoranduszok, sőt hallga-
tók floridai látogatása nőtt ki, csakúgy, mint 
amerikai kollégák budapesti tanulmányútjai.

A történetnek azonban a folytatása a leg-
érdekesebb, az, ahogy ebből az együttműkö-
désből egy másik – bár csak átmeneti – ko-
operáció is kialakult. Levélben keresett meg 
egy másik külföldi kolléga, aki kutatócsoport-
jával az általunk vizsgált EDTA-val rokon 
komplex és a hidrogén-peroxid reakcióját 
vizs gálta, spektrofotometriai módszerekkel 
kö vetve a reakció kinetikáját, és próbálva fel-
deríteni a mechanizmust. Látván a mi pub-
likációnkat a vas(III)-EDTA esetéről, a reak-
ció során fellépő köztes termékek lehetséges 
direkt azonosítása céljából fordultak végül 
hozzánk. A Mössbauer-méréseket elvégeztük, 
méghozzá úgy, hogy egy ottani kolléga ide-
utazott, és a kiváló előkészítettségnek köszön-
hetően kb. két hét leforgása alatt minden 
eredmény megszületett ahhoz, hogy egy 

színvonalas publikáció születhessen (bár 
technikai okokból csak évekkel később, 2009-
ben) az Inorganic Chemistryben. 

A történet érdekessége, hogy a megkeresés 
Rudi van Eldik professzortól érkezett a né-
metországi Erlangenből. Ebből Németország 
a fontos, ahol annak idején Rudolf Mössbauer, 
a később Nobel-díjjal kitüntetett fizikus 
dolgozott, és tette meg azt a felfedezését, 
amelyet Mössbauer-effektusként róla nevez-
tek el, csakúgy, mint az ezen alapuló nagyon 
hatékony spektroszkópiai módszert. Úgy 
tűnik, mi magyarok jó tanulónak bizonyul-
tunk, és ez a megkeresés és együttműködés 
nagy elismerése minden magyar Mössbauer-
spektroszkópiával foglalkozónak, különösen 
a Vértes Attila akadémikus által kezdeménye-
zett, és évtizedeken keresztül vezetett kémiai 
Mössbauer-kutatásoknak az ELTE-n. 

Homonnay Zoltán
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egy brazíliai kuTaTásom TörTéneTe

Egyetemi éveim (ezen belül is 1964) óta a 
Möss bauer-spektroszkópia nukleáris anyag-
vizsgáló módszerét alkalmazom elsősorban 
a kémia különböző területein. Mindig na-
gyon izgatott, hogy új anyagok Mössbauer-
spekt rumait elsőként ismerjem meg, és ezen 
keresztül egyedülálló információkhoz jutva 
tudjak hozzátenni egy cseppet az adott szak-
területi tudomány ismeretanyagának nagy 
tengeréhez.

Számos olyan történetem van, amely 
va lamelyik tudományos eredményemhez 
kap csolódik. Az  egyik ilyen történet abból 
az időből származik, amikor 1996–1997-ben, 
közel egy évig vendégprofesszor voltam a 
University of Brasilia elnevezésű egyetemen 
Brazília fővárosában. Már Brazíliába utazá-
som előtt tudtam, hogy brazil kutatók fog-
lalkoznak geológiai és mágneses vizsgálatok-
kal az Antarktiszon, sőt Brazília állandó 
megfigyelőállomást tart fenn az Antarktisz 
King George-szigetén, amelynek a munkájá-
ra és eredményeire kormányszinten is oda-
figyelnek. Még kiutazásom előtt kapcsolatba 
léptem az illetékes kollégákkal, és megállapod-
tunk abban, hogy a Mössbauer-spektroszkó-
piát is beiktatjuk majd az Antarktisz-kutatás 
vizsgálati módszerei közé, továbbá, hogy 
küldenek majd antarktiszi tengeri üledék- és 
talajmintákat a Mössbauer-spektroszkópiai 
és röntgendiffrakciós vizsgálataink részére. A 
minták nem sokkal Brazíliába menetelem 
után meg is érkeztek. A Mössbauer-mérések-
hez először is létre kellett hozni egy Möss-
bauer-laboratóriumot. A berendezések és 
tar to zékok beszerzése igen gyorsan megtör-

tént, mivel az ügyintézést és a beszerzés 
pénzügyi fedezetét a CNPq megfelelőkép-
pen biztosította. Ezután heteken belül felépí-
tettem és beüzemeltem a 20–300 K hőmér-
séklettartományban két Mössbauer-spektro-
méterrel mérő és mind a mai napig működő 
Mössbauer-laboratóriumot. Közben a labo-
ratóriumban lévő kollégákat is sikerült egy 
lelkes és egyre eredményesebben dolgozó 
csapattá formálni, sőt az egyik kollégával, 
Vi ja yendra Garggal személyes barátság is 
született közöttünk.

Úgy gondoltam ekkor, hogy kezdődhet 
az Antarktisz-minták mérése. Azonban egy-
két héttel az után, hogy a mérések elkezdőd-
tek, nem várt technikai problémák lép tek fel. 
Az első az volt, hogy elfogyott a méréshez 
szükséges hélium-metán gázkeverék, aminek 
beszerzése akkor itthon egy nap alatt megold-
ható volt. Miután – mit sem sejtve – megkér-
tem egy kollégámat, hogy másnapra cserél-
tesse ki a palackot, azt felelte, hogy ez lehe-
tetlen, mivel legközelebb csak az 1200 km-re 
lévő São Paulóban készítenek ilyen gázkeve-
réket, ami csak hetek alatt szerezhető be, és 
megkérdezte, hogy miből szándékozom fi-
nanszírozni. Természetesen a projektünkből, 
gondoltam, aminek anyagi fedezetét az első 
dolgom volt megérkezésem után megtekinte-
ni, amikor is káprázott a szemem a hatalmas 
összegtől, amit a papíron láttam, csak azt 
fe lejtették el megmondani, hogy a pénz ha-
tá rozatlan időre be van fagyasztva. És ehhez 
jött még az is, hogy majdnem minden nap 
volt egy-két percnyi hosszú áramszünet, ami 
sokszor éppen a mérés befejezése előtt történt, 
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megsemmisítve egy teljes hét mérési eredmé-
nyeit is. Nem állítom azt, hogy nem fordult 
meg a fejemben akkor az is, hogy az első re-
pülővel véglegesen hazautazok a felesé gem-
mel együtt, de csakhamar úrrá lett raj tam a 
fanatikus elszántság, hogy megküzdök a 
nehézségekkel, és megmérem, megismerem 
azt, amit szeretnék. Az első lépés ehhez az 
volt, hogy a saját jövedelmemből álltam a 
la boratóriumban fellépő fenntartási költsé-
geket, amihez a büszke brazil kollégák is a 
jövedelmük mértékében hamarosan mind 
önkéntesen csatlakoztak. Megindultunk. A 
la boratórium működött. A mérési eredmé-
nyek gyűltek. Ennek híre ment, és egyre 
töb   ben álltak mellénk. Az egyetem vezetése 
egy nagyteljesítményű szünetmentes tápegy-
séget csináltatott a laboratóriumunk áramel-
látásának védelmére, a projektpénzünk be-
fagyasztását pedig két-három hónapon belül 
feloldották. Emlékszem, milyen boldog 
voltam, amikor végül előálltak az Antarktisz-
minták első sorozatára vonatkozó Mössbauer-
spektroszkópiai és röntgendiffraktometriai 
nyers eredmények. De ez csak a kezdet volt. 
Nagy elánnal vetettem bele magam a spekt-
rumok és diffraktogrammok számítógépes 
kiértékelésébe, és csakhamar sikerült azono-
sítani az antarktiszi talajmintákban és üledé-
kekben lévő ásványokat és fázisokat, amelyek 
első közelítésben minőségi összetételükben 
megfeleltek a világ más helyén lévő hasonló 
mintákban találtaknak. Bár a Mössbauer-
spektroszkópia segítségével különösen érzé-
kenyen volt kimutatható a különböző vas-
oxidok jelenléte és előfordulása ezekben a 
mintákban, kezdetben még semmi olyan 
kü lönös eredményt nem találtam, mint ami-
re vártam. Nem segített ebben az sem, hogy 
a mintákon történtek hagyományos mine-
ralógiai és geológiai mérések is, mivel a min-

tákat egy egyszerű elv szerint osztályozták. 
Először én is ebben a rendszerben próbáltam 
összefüggéseket keresni hosszú, bár számom-
ra gyorsan elrohanó nappalokon és estéken 
keresztül, elég sikertelenül. Később estéről 
estére, önkényes módon csoportosítottam a 
mintákat, és próbáltam korrelációt találni a 
különböző összetevők előfordulása között. 
Éreztem, hogy itt lenni kell egy kapcsolatnak. 
De tudtam, mint mindannyian, akik arra 
esküdtünk fel, hogy megismerjük a termé-
szet titkait, hogy csak akkor kaphatunk vá-
laszt a kérdésünkre, ha adekvát kérdést te-
szünk fel a természetnek. Ellenkező esetben 
válasz nélkül maradunk, amit alázatosan kell 
tudomásul venni. Az Antarktiszra vonatko-
zó ismereteim bővítésére egyre több időt 
töl töttem a brazíliai egyetem könyvtárában. 
A talált cikkek hivatkozásában, sőt azoknak 
a hivatkozásában lévő irodalmat is igyekez-
tem részletesen áttanulmányozni, ami sze-
rencsére a hadügyminisztérium – világvi-
szonylatban egyedülálló Antarktisz irodalmat 
tartó – könyvtárában fellelhető volt, ahol 
naponta két-három órát is eltöltöttem. Felkel-
tette fi gyelmemet a kontinensek mintegy 150 
mil lió évvel ezelőtti szétválásáról való iroda-
lom is. Ezzel kapcsolatos részleteket olvasva 
eljutottam a King George-szigethez is, ahon-
nan a mintáink származtak, továbbá ahhoz 
a nem lezárt vitához, hogy a szigeten áthala-
dó törésvonal mentén milyen, a kontinens-
szétváláshoz kapcsolódó, geológiai esemé-
nyek történhettek. Amikor a mintáink helyét 
a törésvonalhoz viszonyítottan vettem tekin-
tet be, kibontakozott a Mössbauer-mérésekkel 
kizárólagosan meghatározható vasoxidok és 
vastartalmú ásványok jellegzetes eloszlása, 
bizonyítani lehetett a törésvonal egyik olda-
lán lévő kőzetek módosult jellegét és annak 
geológiai következményeit.

A megismerés örömén kívül az a megtisz-
teltetés ért, hogy felajánlották a következő 
Antarktisz-expedíción való részvétel lehető-
ségét, beleszólhattam abba, hogy honnan 
hoz zák a (hajón lévő mélyfúrógépekkel) 
rendkívül költségesen kitermelhető  antark-
tiszi mintákat, valamint kutatási eredménye-

ink elismeréseképpen a brazil államelnök is 
fogadott.  

Kuzmann Ernő
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