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felszínre, intenzívebb lesz a párolgás. Ez a jelenség okozta a váratlan kifényesedést. A 
2000-ben bekövetkezett visszatérés során további részeket is sikerült megfigyelni, illetve 
voltak olyan részek, melyek eltűntek. 

Idén májusban szintén földközelbe kerül az üstökös, melynek darabjai közül a „B” és 
a „C” jelű rész lesz a legfényesebb. Május 12-én lesz legközelebb az égitest, kb. 7 millió 
km-nyire a Földtől. Emiatt várható, a Tau Herculidák meteorraj aktivitásának újabb  meg-
erősödése. A raj május 19. – június 14. között aktív, maximuma június 3-a körül van. 

(E sorok írója április 23-án sikeresen megfigyelte a két legfényesebb részt 20x60 
binokulárral.) 

Miért érdekesek számunkra az üstökösök? Jelenlegi elméletek alapján, ezek az égi-
testek (is) őrzik a Naprendszer kialakulásánál visszamaradt anyagot, tehát ha ezeket job-
ban megismerjük, közelebb kerülhetünk a Naprendszer kialakulásának pontosabb mo-
dellezéséhez is. 

 

http://www.mcse.hu, http://cometography.com/pcomets/073p.html 
 

Csukás Mátyás 
 

Kémia a művész szemével,  
művészet a kémikus lelkével és kezével 

 
Az Irinyi János Középiskolai Kémiaversenyen majd 15 évvel ezelőtt ismertük meg 

Vízi Béla tanár urat azután, hogy megjelent  a Kémia szobrokban című sorozatának első
kötete. Majd a további versenyeken, Kémiatanári értekezleteken, a Budapesten rende-
zett Nemzetközi Kémiatanári Konferencián, illetve a kolozsvári Vegyészkonferenciá-
kon találkozhattunk vele, s minden alkalomkor egy–egy új kötetével, értékes ajándékával 
gazdagodhattunk. A természetkutató, az egzakt tudományok művelője, művészi adott-
ságával olyan művek alkotójává vált, melyek a hozzáértőket is elgyönyörködtetik, 
ugyanakkor az oktatóknak a fiatalok képzésében egy sokféleképpen ható, éppen ezért 
hatékony szemléltető, didaktikai segédanyagaivá válnak. Számos erdélyi tanárnak, tanu-
lónak élményül, hasznos segítségül, általános műveltségük (az egységes kultúra értelmé-
ben) bővítését szolgálták kötetei természettudományos képzésük során. Köszönjük, s 
kívánunk 70. születésnapja alkalmából jó egészséget, termékeny esztendőket, hogy meg-
érje, hogy az elkövetkező évek felmérései a gyermekek és fiatalok körében igazolják azt 
a mottóul vett állítását, hogy „A kémia nemcsak hasznos, de szép is, s nem arra való, 
hogy tönkretegyük vele környezetünket”! 

Azoknak a fiatal olvasóinknak, akik még nem találkoztak Vízi tanár úr kisplasztikáival  
bemutatjuk egy szerves vegyületnek a művész által megérzett változatát és a hozzá írt is-
mertetőjét bemutatva azokat a vegyületeket, amelyről szó van bennük: 
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Az Indolil-ecetsav életfa: „az indolil- ecetsav talán a legelső növényi növekedési hor-
mon, amit megtaláltak. Egy hatos és egy ötös gyűrű kapcsolódik össze benne úgy, hogy 
egyik oldaluk közös.... Ez a hatos-ötös kondenzált indol-váz helyettesíti az ecetsav metil 
csoportjának egyik hidrogénjét, s így lesz belőle indolil-ecetsav. Ez az anyag a növényi 
gyökér- és hajtócsúcsokban dúsul fel. A triptofán nevű aminosav is indolvázas vegyület, 
s az előzőek után nem véletlen, hogy minden növényi sejtben megtalálható. Így már az 
sem meglepő, hogy a triptofánnak nagy szerepe van az állati és az emberi életben is..... 
A triptofán  átalakításával az emberi szervezet szerotonint állít elő, ami idegingerület 
átadó, s mint ilyen, egész életünkön végigkísér bennünket, hiszen amíg élünk, sohasem 
vagyunk idegingerülettől mentes állapotban. 

Ez már egyértelműen egy vonalmenti és egy síkhálós ve-
gyes kémiai rendszer, ellentétben az előbbivel, ami szintén 
csak formálisan lehet láncalakú és gyűrűkből álló egységek 
kapcsolatából épült. Az életfa az indolváz hattagú gyűrűjének, 
mint egyetlen levéllel megjelenített lombos fának, az öttagú 
gyűrűnek és az ecetsav láncnak, mint a földbefúródó törzs- és 
gyökérnek az együtteséből adódik. Jogos az indol vázat mint 
az Ég sugárzó energiáját összegyűjtő lombantennát  elképzelni 
és ábrázolni, hiszen az élet valójában kémiai rendszerek közöt-
ti szabályozott energia és anyagforgalom. Az indol-gyűrűnek 
pedig az a széleskörű szerepe az élő rendszerekben, hogy ezt 
elősegítse, serkentse. Ez azt bizonyítja, hogy a gyűrűbeli moz-
gékony elektronok pontosan olyan energiatartományban képe-
sek alap- és gerjesztett energiaállapotra, ami az élő sejtek ener-
giaforgalma szempontjából éppen befogadható, s így meghatá-
rozó. Érdekes adalék, hogy az indolgyűrűnek a szoborban 
megfogalmazott formája az egyiptomi képírás fa (fák)- értelmű
determinatívumával szinte hajszálra egyezik, pedig ezt csak a 
szobor mintájának elkészítése után ismertem meg! Ezek indo-
kolják az indolecetsavat életfa-alakban ábrázolni. 

Az  Indolil-ecetsav  
életfa 

Máthé Enikő

tudod-e?

Az elektrét 

I rész 
 
O. Heaviside, angol fizikus a XIX. század végén arra a megállapításra jutott, hogy a 

mesterséges úton előállított permanens mágneses testekhez (rúd mágnes, patkó mágnes) 
hasonlóan megvalósíthatók a megfelelő permanens elektromos testek. Ennek megvaló-
sítása azonban csak mintegy 30 évvel később, 1925-ben következett be, amikor egy ja-
pán fizikusnak, Motatore Eguchinak először sikerült előállítani permanens elektromos 
testet. Eguchi a permanens elektromos testet, amelynek egyik fele pozitív, a másik fele 
negatív töltéssel rendelkezett, elektrétnek nevezte el. Ez az elnevezés a mágnes angol 
(magnet) elnevezésének az analógiájára utal. 


