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kimutatására. Üzembe helyezte az elsõ francia kísérleti magreaktort. 1958-ban
halt meg.

1900. március 25-én született a fehér-oroszországi Paricsban Szimon
Zálmánovics ROGINSZKIJ. A heterogén reakciók kinetikáját és a heterogén katalí-
zist vizsgálta. Elméletet dolgozott ki az adszorbció és a heterogén katalízis ma-
gyarázatára. 1970-ben halt meg.

1900. április 25-én született Bécsben Wolfgang PAULI. Egyike volt a kvan-
tummechanika kidolgozóinak. Megfogalmazta a Pauli féle kizárási elvet, mely
kimondja, hogy egy atomban két elektronnak nem lehet mind a négy kvantum-
száma azonos, magyarázatot szolgáltatva ezáltal a periódusos rendszer felépítésé-
re. Elõre látta a neutrino létezését. 1945-ben fizikai Nobel-díjjal tüntették ki.

90 éve, 1910. március 1-én született Londonban Archer John Porter MARTIN.
Az E-vitamin szerkezetét és fiziológiai hatását vizsgálta és tanulmányozta az anti-
biotikumokat. Kidolgozta a papírkromatográfia eljárását, mely a biokémiai vizs-
gálatok fontos eszköze. 1952-ben kémiai Nobel-díjat kapott.

80 éve, 1920. március 9-én született Tokióban Noboru YAMAGATA.
Radioanalitikai és geokémiai vizsgálatokat folytatott a céziummal kapcsolatosan.
Foglalkozott a radioaktív szennyezõdések közegészségügyi hatásával.

1920. március l7-én született az Egyesült Államokbeli Milwaukeeban Donald
Frederick HORNIG. Tanulmányozta a detonáció jelenségeit. A kristályok színké-
pével és molekulaspektroszkópiával foglalkozik. A Román Akadémia tiszteletbeli
tagja.

1920. április 6-án született Sanghajban Edmund Henry FISCHER. A glukóz
anyagcseréjét vizsgálta. Krebs-szel közösen felfedezte az enzimek aktiválására
szolgáló reverzibilis foszforilezést, ami speciális hordozóanyagok, a
foszfátkinázok révén valósul meg. Mindketten fiziológiai és orvosi Nobel-díjat
kaptak 1992-ben.

Zsakó János

tudod-e?

Harminc éve halt meg Raman,
Sir Chandrasekhara Venkata (1888–1970), indiai fizikus

Édesapja is fizikus volt. Egyetemi hallgatóként optikai és akusztikai ku-
tatásokkal foglalkozott.

1911-tõl a kalkuttai egyetemen fizikát tanított, 1917-tõl professzori rangban.
1926-ban alapította az Indian Journal of Physics címû szaklapot.
Fizikai Nobel-díjjal jutalmazták (1930).
1933-ban részt vesz az Indiai Tudományos Akadémia létrehozásában. 1934-tõl

az Akadémia elnöke.
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Adolf Smekal 1923-ban elméleti megfontolások alapján megjósolta, hogy egy
fénysugárral megvilágított vegyület által szórt fény színképe a gerjesztõ fény von-
alain kívül más vonalakat is kell hogy tartalmazzon.

Ezt a feltételezést 1928-ban Raman, C. V. kísérletileg igazolta, s ezért kapta
meg a Nobel-díjat 1930-ban.

Kísérleteinek elsõ szakaszában Raman napfény szóródását vizsgálta, miközben
a fénysugár tiszta vizen és jégtömbön haladt át. Késõbb napfény helyett monok-
romatikus fényt kibocsátó higany-ívkisüléses lámpát alkalmazott.

Kísérleti megfigyeléseink lényege: ha valamely anyagon monokromatikus fény
áthaladás közben szóródik, akkor az ugyanolyan hullámhosszú szórt fényen kívül
(ezt Rayleigh szóródásnak nevezik), még gyenge, megváltozott hullámhosszú fény
is észlelhetõ a színképben. Tiszteletére ezt a jelenséget Raman-jelenségnek
nevezték el, míg a színképben e jelenség következtében megjelenõ vonalakat
Raman-vonalaknak. Bebizonyosodott, hogy a jelenség molekuláris eredetû, a
Raman-vonalak keletkezése a fényszóró molekulák rezgésére és rotációjára veze-
thetõ vissza.

A Raman-jelenség eredményeként a spektrum Rayleigh-vonal hosszúhullámú
oldalán egy messze eltolt vonal és a Rayleigh-vonal mindkét oldalon kis távolság-
ban egyenlõ távolságú vonalak sorozata jelenik meg.

A Raman-jelenség annak tulajdonítható, hogy a beesõ foton ütközve a
molekulával vagy rugalmasan szóródik (energiája, frekvenciája változatlan marad -
ezt nevezik Rayleigh-szórásnak), vagy átadja energiájának egy részét a
molekulának, illetve átvesz tõle energiát (rugalmatlan szóródás). A foton csak
akkora energiamennyiséget adhat át a molekulának, vagy vehet át tõle, amely a
molekula két kvantumállapota közötti energiakülönbséggel egyenlõ. A
molekulába ütközõ fotonok annak a rezgési, vagy a forgási állapotát változtatják
meg.

A rezgésállapotát növelõ foton hatása eredményezi a viszonylag nagy, a
hosszabb hullámú Raman-vonal létrejöttét (a kisebb hullámhosszak felé való
eltolódást már a kétatomos molekuláknál sem észlelték, bár elméletileg meg volna
a lehetõsége a megjelenésüknek. A képzõdött színképet rezgési Raman-
színképnek nevezik. Ha a foton a molekula forgási energiáját változtatja, akkor a
színképet rotációs Raman-színképnek nevezik, ebben a Rayleigh-vonal jobb és
bal-oldalán egyenlõtávolságú vonalak jelennek meg.

A szórt fény megfigyeléséhez nagy fényerejû spektográf vagy fényelektromos
sokszorozóval ellátott fotocella szükséges.

Ezekbõl a színképekbõl a molekula alakjára, méreteire, az atomok közti erõ
nagyságára lehet következtetni. Ezért a Raman-spektroszkópia a kémiai
szerkezetkutatás fontos módszere. Számos szervetlen anyag szerkezetét tisztázták,
a Raman-spektroszkópia segítségével. Így a foszforossav (H3PO3) esetén a har-
madik H-t nem lehet fémmel helyettesíteni, tehát csak kétbázisú sav, amit már
1913-ban kísérletileg megállapított E. Cornee, a foszforossav vizes oldatának
tulajdonságait tanulmányozva.

A foszforossav feltételezett szerkezetét:
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A Raman spektroszkópiai vizsgálat teljes mértékben igazolta.
A foszforossav Raman-színképe P–H kötésnek megfelelõ vonalat is tartal-

mazza, éppen úgy, mint a PH3 molekula színképe.
A salétromsav és kénsav szerkezetét is ezzel a módszerrel sikerült tisztázni.
A vízmentes salétromsav Raman-színképében olyan vonalak találhatók,

amelyek –OH és –NO2 csoportok jelenlétére utalnak. Így a salétromsav
szerkezete: HO–NO2.

A vegytiszta kénsav Raman-vonalai –OH csoportok és >SO2 gyök jelenlétét
igazolják. Csak vízzel való hígítás esetén jelennek meg a
szulfát ionra jellemzõ vonalak.

Tehát a kénsav szerkezete:

A Raman-szinképek a bonyolult szerves anyagok szerkezetének tisztázásánál is
segítséget jelentenek.

Barabás Márta, Barabás György

A Természet Világa folyóirat egy érdekes megfigyelési versenyt indított be,
amelybe bárki bekapcsolódhat. Az alábbiakban közöljük a verseny szervezõinek
az erre vonatkozó felhívását.

A versenyfeladatokat havonta közli a Természet Világa folyóirat. Akikhez nem
jut el ez a folyóirat az Interneten a következõ címen megkeresheti:

http://www.kfki.hu/chemonet/TermVil/ ,vagy
http://www.ch.bme.hu/chemonet/TermVil/

Ki mit vesz észre?
A Természet Világa megfigyelési versenye
vezeti: Radnai Gyula És Horváth Gábor

Bevezetõ gondolatok
Húsz évvel ezelõtt, az 1980. januári számban indult útjára a fenti címû megfi-

gyelési verseny, amelyet megpróbálunk most újra életre kelteni.
Tíz hónapon át, minden számban szerepelt öt megfigyelési feladat. Ezek meg-

oldásához nem a jelenségek értelmezésére, hanem minél alaposabb megfigyelésére
volt szükség.

Az érettségin, valamint az egyetemi szóbeli felvételi vizsgán szerzett tapaszta-
latok késztettek arra, hogy javasoljam e verseny elindítását. Láttam, mennyire az
„értelmezés”, a fiatalok számára érdektelen és emészthetetlen, elméletek szövik át
egész oktatásunkat, amelybõl az elsõdleges tapasztalatok olykor teljesen hiányoz-
tak. Elméletieskedõ magyarázatok uralták és tették szürkévé, életidegenné az

HO O
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oktatást, a magyar irodalomtól és nyelvtantól kezdve az idegen nyelvek tanításán
át a természettudományokig szinte minden tantárgyban. Különösen
történelembõl volt szembetûnõ, mennyire az események elé tolakodott a tudálé-
kos értelmezés. Csupán a fizikánál maradva meglepõen nehéz kérdésnek számí-
tottak például az ilyenek:
i Milyen kép keletkezik, ha a fényképezõgép lencséjének a felét letakarjuk?
i Miért lehet az esõvíz mennyiségét milliméterben mérni?
i Piros üvegen át nézve milyennek látjuk a nemzetiszínû zászlót?
i Mik a szivárvány színei?
i A kényelmes lépcsõn milyen magas egy lépcsõfok?
i Körülbelül hány fokos lehet a Duna felszínének lejtése Budapestnél?
i Mekkora hõmérsékletû szobában érezzük magunkat kellemesen?
i Mekkora sebességgel mászik a csiga, nõ a fû, vagy fúj a szél?
i Mi a különbség a közelben és a távolban becsapódó villám hozzánk elérõ hangja

között?
i Tegyünk fel egy fazék vizet a tûzhelyre, és figyeljük meg, milyen hangokat hallunk,

mielõtt forrni kezd a víz. Milyen hangja lesz a forrásban lévõ víznek?
Ez a legutóbbi kérdés már a húsz évvel ezelõtt, 1980 januárjában feladott kér-

dések egyike volt.
Akkor is, most is bárki bármikor bekapcsolódhatott a versenybe; volt olyan

megoldó, aki a tíz hónap alatt összesen egyszer küldött megoldást, egyetlen fel-
adatra. Volt azután néhány versenyzõ, akik januártól októberig mind a tíz hónap
szinte valamennyi feladatára küldtek megoldást. Emlékszem Pipicz Veronikára
(az asszonynevét már elfelejtettem), aki gyesen volt otthon, s közben kísérletezett.
Emlékszem 70 év körüli nyugdíjasra s általános iskolás gyerekekre, akik változó
sikerrel, de mindvégig nagy lelkesedéssel küldték be megoldásaikat.

Emlékszem két fiatalemberre, felsõéves gimnazistákra, õk voltak a legjobb
megoldók. Horváth volt a vezetéknevük, mindketten vidéken laktak, addig nem is
ismerték egymást. Õk lettek végül a verseny 1. és 3. helyezettjei. Itt találkoztak
életükben elõször, az eredményhirdetésen. Azután egy év múlva fizikus szakon, a
felvételi vizsgán. Együtt végeztek az ELTE-n, ma is ugyanazon a tanszéken dol-
goznak, sõt egyazon városban, Gödön laknak. Igaz, egyikük (Horváth Viktor)
most már második éve - és nem is elõször - az Egyesült Államokban kutat és
öregbíti a magyar fizikusok kinti jó hírét, másikuk - Horváth Gábor - nemrég lett
tagja a Természet Világa szerkesztõbizottságának, s a fõszerkesztõvel együtt rábe-
szélt arra, hogy indítsuk el újra ezt a versenyt.

Íme, „mellettem az utódom”- Horváth Gábor egyetemi docens az ELTE bi-
ológiai fizika tanszékén. Az állatok látását kutatja, de érdeklõdése a
fenomenologikus - jelenségközpontú fizika csaknem minden területére kiterjed.
Együtt fogjuk vezetni ezt a versenyt.

Az én érdeklõdésem az utóbbi évtizedekben a fizika története felé fordult,
errõl a Természet Világa olvasói is meggyõzõdhettek. Most mégis örömmel és
némi meghatottsággal fogok hozzá újra a megfigyelési feladatok kitalálásához, s
talán kibõvül a választék néhány olyan feladattal is, hogy a Természet Világa,
illetve elõdje, a Természettudományi Közlöny cikkeinek tanulmányozására - a
szakirodalom kritikus megfigyelésére - is szükség lesz a megoldáshoz. Például
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ilyesmire gondolok: ki volt az a magyar csillagászfizikus-geofizikus, akinek a 20-
as, 30-as években rendszeresen jelentek meg a csillagos égbolt megfigyelésére
ösztönzõ cikkei és rajzai a Természettudományi Közlönyben, s nemrég felállítot-
ták mellszobrát az ELTE új fizikai épületének aulájában?

Vagy olyan - a csillagászati szakirodalomban való némi elmélyülést kívánó -
megfigyelési feladatra, ami már az idei, januári feladatok között is szerepel: vajon
megkerülte-e, illetve megkerüli-e 100-szor a Föld a Napot a 20. században?

A középiskolai fizikaoktatás sanyarú helyzetét nézve valószínûnek látszik,
hogy a 20 évvel ezelõtt nehéznek bizonyult kérdések ma is nehéznek számítanak.

Borúlátó szemlélettel hajlamosak vagyunk Koncz Zsuzsával együtt énekelni:
„Ez az a ház, ahol semmi se változik.” Pedig nem így van. Arra, hogy életkörül-
ményeink hogyan változtak meg az elmúlt 20 év során, apró, de stílusos illusztrá-
ció az 1980. januárban feladott 5. megfigyelési feladat:

"Valaki azt állítja, hogy ha közelrõl nézi a fekete-fehér tévékészülék
képernyõjét, színesen ugráló pontokat lát rajta. Elképzelhetõ ez? Próbáljuk ki
hétfõn is"

Boldog idõk, amikor még hétfõn adásszünet volt a televízióban... (meg persze
mindnyájan húsz évvel fiatalabbak voltunk...)

Fel a fejjel, lássuk az új feladatokat! Fogadják õket szeretettel és érdeklõdéssel.
Radnai Gyula

Januári feladatok

1. A 20. század hossza
Hány napból állt (áll) a huszadik század? Csillagászati szakirodalomban néz-

zünk utána, hagy megkerülte-e (megkerüli-e) a Föld a Napot 100-szor ebben a
században?

2. Mézes kenyér
Mindenki tapasztalhatja, hogy ha egy szelet friss kenyeret jó vastagon mézzel

kenünk meg, akkor annak felülete furcsa módon keménnyé válik, amit evés köz-
ben jól érzünk is az ajkunkkal vagy a nyelvünkkel. Ha a mézes kenyeret rövid
idõre egy tányéron hagyjuk, akkor annak alján hígfolyós méz gyûlik össze. Mi
lehet e jelenségeknek az oka? Megfigyelhetjük-e az utóbbit akkor is, ha száraz
kenyeret kenünk be mézzel? Mi a helyzet mindkét jelenséggel egy szelet vajas
kenyérnél? Hát a vajas-mézes kenyér esetén? Van-e különbség a mézes-vajas
(elõször mézzel, utána vajjal megkent), ill. a vajas-mézes (elõször vajjal, majd
mézzel megkent) kenyér között a szóban forgó jelenségek fellépte szempontjá-
ból?

3. Vízben álló égõ gyertya
Állítsunk égõ gyertyát egy tálba úgy, hogy a talpát a lecsöpögõ, megolvadt vi-

asszal odarögzítjük a tál aljához. Ezután öntsünk annyi vizet a tálba, hogy a gyer-
tya alját néhány cm-nyi vastagságban ellepje. Figyeljük meg, milyen alakzatok
képzõdnek a gyertya rúdján lecsorgó olvadt viaszból, amint megdermed a vízben.
Ilyen, vízbe állított égõ gyertyákat elõszeretettel használnak karácsonykor vagy
általában akkor, amikor hangulatvilágítást akarnak kelteni. A gyertyát azért állítják
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vízbe, hogy megakadályozzák egy esetleges tûz keletkezését, mikor a gyertya telje-
sen leég.

A feladatok megoldásaként a saját megfigyelések leírását, a kísérletek megter-
vezésének és kivitelezésének rövid, tömör dokumentálását, a megfigyeltek esetle-
ges értelmezését, magyarázatát várjuk. A dolgozatokat szükség esetén magyarázó
rajzokkal, ábrákkal, fényképekkel is elláthatják. A legjobb megoldásokból szemez-
getett legértékesebb és legérdekesebb részleteket lapunkban folyamatosan közre-
adjuk, a legszebb dolgozatok beküldõi könyvjutalomban részesülnek. A megoldók
teljesítményét pontozzuk, a legeredményesebbeket pedig 2000 decemberében
ünnepélyes keretek között díjazzuk, lapunkban bemutatjuk.

A megfigyelési versenyben olvasóink korhatár nélkül részt vehetnek.
Cím: Természet Világa szerkesztõsége, 1444 Budapest 8., Pf. 256
A borítékra írják rá: „Ki mit vesz észre?"

f á airk csk

Vegyészek szerepe
a jövõ energiagondjainak megoldásában

Gondolatok Oláh György Nobel-díjas vegyésznek,
a Magyar Tudományos Akadémiai székfoglaló dolgozatának elolvasásakor

A ma társadalmának energiaforrásait még mindig túlnyomórészt a kõszén,
kõolaj és földgáz teszi ki. Pl. Amerikában ezek mellett csak 12%-ra tehetõ az
atomenergia és más típusú energiaforrások aránya. A többi fejlett ipari ország
közül csak Franciaországban és Kanadában haladja meg az 50%-ot ez utóbbiak
aránya a fosszilis energiaforrásokhoz képest.

A Föld népessége, amely ma a 6 milliárdot meghaladja, a különbözõ föld-
részeken megpróbált népességszabályozási próbálkozások ellenére is feltételez-
hetõen az évszázad elsõ negyede végére 9,5-10 milliárd lesz. Ekkora népességnek
a létfenntartáshoz szükséges és a növekvõ igényeit biztosító energiaigényeit
Földünk energiatartalékai mind nehezebben tudják fedezni. A szakemberek
számításai szerint így még fél évszázadig tarthatnak ki a foszilis energia tar-
talékok.. (A XX. sz. végére jósolt kiürülése a kõolajforrásoknak és földgázmezõk-
nek tévesnek bizonyult.) Ahogy csökken a fosszilis energiaforrások (földgáz,
kõolaj, kõszén) mennyisége, az ára rohamosan fog nõni, s ez fogja a vál-
sághelyzetet elmélyíteni.

Már a II. világháború alatt történtek próbálkozások a szénhidrogének elemibõl
való szintetikus elõállítására (pl. Fischer–Tropsh szintézis). De bebizonyosodott,
hogy ezzel nem oldható meg az energiahiány kérdése, mert a szintetikus olajok,
benzinek sokkal drágábbak, mint a természetesek, s minõségük is rosszabb.


