
108 2007-2008/3 

Kik nem kaptak kémiai Nobel-díjat? 

 
A Nobel-díjak odaítélése körül gyakori az értetlenség. A hosszú évtizedekre titkosí-

tott jelölések csak találgatásokra adnak okot. A feloldott titkosítások a múlt század té-
vedéseire már fényt derítettek. Így tudottá vált, hogy a 19. század egyik legnagyobb ké-
mikusa, Mengyelejev miért nem kapott Nobel-díjat. 

1903-ban fizikai és kémiai Nobel-díjra is javasolták. Szóba került, hogy megosztva 
mindkét díjból részesüljön, de nem tudták eldönteni, hogy ki kapja a másik két „felet”. 
Ezért Mengyelejevet sem szavazták meg. 1905-ben hárman javasolták Nobel-díjra, 
azonban A. von Baeyert szavazták meg, akit már korábban is több alkalommal jelöltek 
Nobel-díjra. A következő évben ismét javasolták Mengyelejevet, azonban H. Moissan 
eggyel több szavazatot kapott. 1907-ben, ketten jelölték Nobel-díjra, de a szavazás előtt 
elhunyt, s már nem kaphatta meg a csak élőknek járó kitüntetést.  

Nem kapott Nobel-díjat G. N. Lewis (1875-1946) sem, a róla elnevezett sav-bázis 
elmélet megalkotója, akiről kiderült, hogy 42-szer  jelölték a díjra. 

Hasonló értetlenséggel állunk szemben az idei kémiai-díj esetében, amikor azt nem 
osztották meg a szintén jelölt magyar származású Somorjai Gáborral, a kaliforniai 
Berkeley Egyetem professzorával, aki a díjazott, G. Ertl-el egyszerre kapta 1998-ban a 
Wolf Alapítvány kémiai díját a felületkémiai kutatásokért, s aki szintén a felületi kémia, a 
heterogén katalízis kimagasló szaktudósa. 

Somorjai Gábor a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja, a MTA Kémiai 
Kutatóközpont Nemzetközi Tudományos Tanácsadó Testületének elnöke. Életútját 
Marx György professzorral folytatott beszélgetéséből ismerhetjük meg, melyet a Fizikai 
Szemle közölt 2002-ben abból az alkalomból, hogy megkapta az Amerikai Egyesült Ál-
lamokban tudományos eredményekért adományozható legmagasabb elismerést, a Nem-
zeti Érdemérem a Tudományért kitüntetést a felületkémiai kutatásainak kiemelkedő 
eredményeiért. A díjazottakra minden évben az elnök által felkért 12 neves tudósból és 
mérnökből álló bizottság tesz javaslatot. A díjakat az Egyesült Államok elnöke adomá-
nyozza. A magyar származású amerikai tudósok közül eddig csak Teller Ede részesült 
ebben a megtisztelő kitüntetésben.  

Budapesten született, 1935-ben. Középiskolai tanulmányait a Trefort utcai Minta-
gimnáziumba végezte, ahol Kármán Tódor és Teller Ede is tanult, s ahol fizikatanáruk 

alapozta meg természettudományos műveltségüket (ahogy 
Somorjai professzor mondja „legmaradandóbb hatással fizika-
tanárom, Mesik Béla volt rám, aki elsőrangú ember volt) és 
Tompa József magyar tanárának emlékét őrizte, kinek hatására 
író szeretett volna lenni, esetleg történész. Édesapja biztosabb 
megélhetést szavatoló pályát szánt fiának, mint annak idején 
Neumann János apja is. Ezért 1953-ban a Budapesti Műegye-
tem vegyészmérnöki szakára iratkozott be.  

Az 1956-os forradalom után negyedéves diákként Bécsbe 
ment fiatal feleségével, ahonnan menekültként Amerikába ke-
rült. 

„Berkeley-ben kellett keresnem egy kutatásvezetőt. Nagy 
magyar előrelátással katalizátorokkal vagy polimérekkel akartam foglalkozni, mert érez-
tem, hogy mindkettőnek nagy jövője van. De Berkeley-ben még senki nem dolgozott 
ezeken a területeken. Egy szervetlenkémikus professzor, Richard Powel, a következő 
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témát ajánlotta: a katalízis tanulmányozása kisszögű röntgenszórással”. 1960-ban Berke-
ley-ben doktorált fizikai kémiából Francesco Zaera professzornál. 

„Közben azonban rájöttem, hogy a fizikai kémia jövője a molekuláris és atomi szin-
ten való kutatás. A röntgenszórás erre nem volt alkalmas. Ezért átmentem az IBM-hez. 
Ott akartam szilárdtestfizikát tanulni, ez volt a tranzisztorok virágkora. 

Négy év múlva a felületek kezdtek érdekelni. Nyilvánvaló volt, hogy a tranzisztor 
fejlődési iránya a miniatürizálás lesz: le kell rövidíteni az elektron útját a tranzisztoron 
keresztül, mert ez növelheti a számítógép működési sebességét. Kisebb és kisebb tran-
zisztorokat kell elhelyezni nagyobb és nagyobb felületen, amíg a monomolekuláris réte-
get el nem érik. Láttam egy hirtelen kifejlődött technikát: az alacsonyenergiájú 
elektrondiffrakciót. 1927-ben ezért kapott Nobel-díjat a Davidson-Germer-kísérlet. Ez-
zel a módszerrel a fémfelületet atomi rétegszintig lehetett vizsgálni. Rábeszéltem, hogy 
az IBM vegye meg nekem az első kommerciális elektrondiffrakciós berendezést. Mikor 
megkaptam, lelkesen kezdtem vele dolgozni. De rá 2-3 hónapra bejött hozzám a főnö-
köm és közölte: holnaptól a kristálynövesztő csoportot kell vezetnem, ahol gallium-
arzenid kristályokat állítottak elő. Mondtam, hogy én nem akarom azt csinálni, de a fő-
nök hajthatatlan volt.” 

Otthagyta állását, s visszament Berkeley-be előadónak az egyetemre. „….platinán 
kezdtem dolgozni, hogy molekulákat rakjak a fém felületére. A platina a világ legjobb 
katalizátora, rajta fedezték fel a katalízis jelenségét. Goethével egyidőben élt 
Döbereiner, aki 1823-ban platinát kapott Oroszországból. A platinát hidrogénforrás elé 
tette, és láng lobbant fel: a hidrogén egyesült a levegő oxigénjével. Vállalkozó szellemű 
ember lévén csinált egy öngyújtót, ami ezen az alapon működött. Néhány tízezret el-
adott belőle Európában még a gyufa felfedezése előtt. Davy is platinát tett a bányászok 
által használt Davy-lámpába: amikor az a bányász kezében fényleni kezdett, a metán je-
lenlétére figyelmeztetett, mert a platina katalizálta a metán oxidációját. 

Elektronszórással vizsgálta a tiszta platina felületének szerkezetét. Felfedezte a tiszta 
fémkristály spontán elrendeződését (1964), amit a Physical Review 1965. márciusi szá-
ma közölt. „Ezt mások nem akarták elhinni. 1968-ban az Auger-spektroszkópia lehető-
vé tette a rugalmatlan elektronszóródás vizsgálatát, amivel már ellenőrizni lehetett a fe-
lület kémiai összetételét. Így be tudtuk bizonyítani, hogy tiszta platináról van szó, a kris-
tályrend kialakulását tehát nem szennyeződés idézi elő. (Platina mellett aranyon és irídi-
umon is bemutattam ugyanezt a jelenséget, ezek a fémek a platina testvérei a Periódusos 
Rendszerben.) Később molekulákat kezdtünk rakni a platina felületére, például CO-ot. 
Azt találtuk, hogy a platinafelület hatására a molekula más alakba rendeződött át: moz-
gott a kémiai kötés felszakadása nélkül! Ez tehát nem kémiai katalízis, hanem fizikai ala-
kító hatás volt! 15 évre volt szükség, hogy a jelenséget elméletileg megértsék, ehhez az 
igazi hozzájárulást elméleti fizikusok adták. Hidrogén-árammal megmutattam, hogy a 
platina még H-D cserét sem tud létrehozni a molekulában. Amikor ezt egy Gordon-
konferencián elmondtam, nem akarták elhinni, hogy platina-katalizátorral nem tudom 
azt a kötés-elszakítást véghezvinni, ami pedig a folyékony nitrogén hőmérsékletén is 
megfigyelhető. 

Egy platinakristályt a kristálysíkhoz viszonyítva pár fokkal ferdén elvágtunk. A vágá-
si felületen láttuk az egyes lépcsőket, amelyek atomnyi magasak voltak. Ilyen felület már 
létrehozta a H-D kicserélődést! Tehát a kémiai átalakulást a kristályhibák katalizálják. 
Most, 20 év után már értjük az egészet. Eredményünk elismerést nyert: teljesen rende-
zett kristállyal a molekuláris kötés természetét lehetett fizikailag tanulmányozni. Defek-
tusos felülettel kémiai reakciókat lehetett katalizálni. Azóta mindkét utat járjuk, mindkét 
technikával foglalkozunk. 
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„A molekuláris kötés vizsgálatánál kedvencem az etilén volt: H2C=CH2. Platina fe-
lületén ebből a platina elvezet egy protont (ebben a platina képessége kiváló) és a mole-
kula a -C-CH3 szerkezetet veszi fel. A C- a fémhez tapad, így a C-C kémiai kötés a plati-
na felületére merőlegesen áll. Ez volt egy szerves molekula felületen történő átrendező-
désének első példája. Fémfelületen a kettős kötés szívesen alakul át egyes kötéssé. Utána 
hasonló kísérleteket végeztünk benzollal: a szabályos hatszög-molekula lefeküdt a plati-
nára, de Kekulé-szerkezetet vett fel: benne a kötéstávolságok (egymás követő – és = kö-
téseknek megfelelően) különbözők lettek. Dolgoztunk vagy 25 szerves molekulával. 
Nagyon érdekes lett a felületi kötésszerkezet egyre finomabb analízise. A kötések külső 
hatásra úgy nyúlnak-rövidülnek, mint a csúzli gumija. A molekulaabszorpció a molekula 
alatt módosítja a fémbeli kötést is. A fémfelület tehát nem merev valami, hanem az oda-
tapadt molekula és a fémfelület egyaránt változik olyképpen, hogy minimális energia-
helyzet alakuljon ki. Az abszorpció által indukált átrendeződés újdonság volt a felület-
kémia tanulmányozásában. Fémkristály-defektusok azért katalizálnak kémiai reakciót a 
felületre tapadt molekulákon, hogy a felszabaduló reakcióenergia lehetővé tegye a fém-
kristály flexibilis rendeződését. Az ipar tehát nem azért használ kristályszemeket, port, 
hogy maximalizálja a felületet, hanem hogy defektusos felületet kínáljon kémiai katalízis 
előidézésére. A felületi kémia tehát ilyen kölcsönös átrendeződések világa (Ezért kapta a 
Wolf-díjat) .Mindezt alkalmaztam is. Csináltam kémiai reaktorokat, amelyek katalitikus 
kémiai reakciókat idéznek elő egykristály felületén. Például az etilént (H2C=CH2) hidro-
génezve etánt (H3C-CH3) nyertünk. Vas-katalizátoron ammóniát szintetizáltunk nitro-
génből és hidrogénből, 20 atmoszféra nyomáson. Csináltam egy kis kémiai reaktort 
1 cm2 fémfelülettel. Ebből azután ipar lett. De hogy a felületet megnézzem, vákuumba 
kellett tenni, hiszen elektronszórással vizsgáltam, hogy mi is történt. Ezért készítettem 
egy berendezést, ami nagy nyomáson katalizált, utána vákuumban analizálta az ered-
ményt. Ez az eszköz híres lett, noha drága. Az egykristályok katalizátorként való hasz-
nálatának, ipari jelentősége van”. 

1987-ig nem tért vissza szülőföldjére. „Ahogy öregszem, egyre inkább szeretnék se-
gíteni szülőhazámon”. Azóta évenként jár Magyarországra, s hathatós segítséget jelent a 
tudományos élet szerepének növelésében. 

Több mint ötvenéves szakmai tevékenysége során ezernél több szakdolgozatot kö-
zölt munkatársaival, három szakkönyvet írt felületi kémia tárgyköréből, több mint há-
romszáz doktorjelöltnek irányította tudományos munkáját. 

Francesco Zaera, volt professzora szerint Somorjai professzor a modern felületi 
kémia atyjának tekinthető. 

Az Amerikai Kémiai Társaság június 5-én nyilvánosságra hozta, hogy legnagyobb el-
ismerését, a Priestley Érmet 2008-ban Somorjai Gábornak, a Kaliforniai Egyetem pro-
fesszorának fogja adományozni a felületi kémia és a katalíziskutatás terén elért kiemel-
kedően kreatív, nagy jelentőségű tudományos eredményeiért. A díjat 2008. tavaszán a 
Társaság éves országos konferenciájának alkalmából fogják átnyújtani. 

A fentiek alapján érthető a szakemberek csodálkozása, hogy miért nem részesült 
Gerhard Ertl professzorral közösen az idei Kémiai Nobel-díjban Somorjai Gábor pro-
fesszor is. 
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