
Ebben a lapszámban olvashatnak a 2019. évi orvosi, fizikai és kémiai Nobel-
díjakról, megismerhetik azok tudományos hátterét és a mindennapi életre gya-
korolt hatásait. Most azonban csak a kémiai Nobel-díj néhány aspektusát
emelném ki. 2019-ben a Li-ion-elemek kifejlesztéséért ítélték oda a díjat John
B. Goodenough, M. Stanley Whittingham és Akira Yoshino részére. A tudomány
az élő szövethez hasonlítható, minden felismerésnek megvannak a maga előz-
ményei és a következményei, „mindössze” olyan kutatókra van szükség, akik fel-
ismerik ezeket a kapcsolatokat. Akira Yoshino az elektromosan vezető polime-
rek területén világhírű (és 2000-ben Hideki Shirakawa révén kémiai Nobel-díj-
jal elismert) japán elektrokémiai/anyagtudományi iskola tagja, aki egy új te-

rületen alkalmazta a poliacetilénekről szerzett tapasztalatát (és jutott el a Li-ion-akkumulátorokban
használt grafitanódokig). A növekvő Li-ion-szükséglet olyan új eljárások kutatásához és fejlesztéséhez ve-
zetett, amelyek lehetővé tehetik a Li-ionok kinyerését a tengervízből: a vizsgálatok tovagyűrűző hatását
a víztisztítás és az ivóvíz-előállítás területén könnyen elképzelhetjük. A tudomány nemzetköziségét és a
mobilitás fontosságát is jól jelzi az elismerés. Az amerikai Goodenough Angliában (Oxfordban), míg az
Oxfordban diplomákat szerző brit Whittingham az USA-ban érte el a Nobel-díjhoz vezető eredményeit.
Érdekesség, hogy a tudományos közösség már évek (évtizedek) óta várta ezt az elismerést, mivel a hor-
dozható elektronikai eszközök széles körű elterjedését a Li-ion-elemeknek köszönhetjük. A kései díj egy-
részt azt eredményezte, hogy Goodenough a legidősebb élő díjazott a maga 97 évével, másrészt mostan-
ra a technológia korlátai is jól látszanak (mind technológiai, mind gazdasági értelemben), így a szakmai
közösség már új megoldásokat keres (különösen a nagy mennyiségű energia tárolásának területén).

A teljesség igénye nélkül, a lapszámban olvashatunk még anyagtudományi és energetikai témákról,
Szalay Péter nemzetközi elismerése kapcsán a számításos kémia jelentőségéről, az ,,oxigénes vízről”, va-
lamint a tanári utánpótlás kérdéseiről is. 

Végül egy személyes morzsát szeretnék megosztani az elmúlt évből, amely a Periódusos Rendszer
Nemzetközi Éve (IYPT2019) is volt. Mivel a tudományos ismeretterjesztés fontosságáról nem lehet eleget
írni, ezért szeretném felhívni a figyelmet egy magyar–amerikai kezdeményezésre: az elmúlt év során lét-
rehoztunk egy poszterkiállítást, amely a különböző kémiai elemek mindennapokban betöltött szerepét
villantja fel. Pavláth Attila (korábban az Amerikai Kémiai Társaság elnöke) kezdeményezésére a Szegedi
Tudományegyetemen jött létre a kiállítás, amely már 7 nyelven elérhető a következő honlapon:
https://www.elementsinyourlife.org/.

Jó olvasást és hasznos időtöltést kívánok mindenkinek.
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