
séklet további növelésével egy bizonyos ponton a kristályrács is megsemmisül 
s a mezofázis izotrop folyadékká alakul át. E mezofáz'isban levő molekulák 
könnyen deformálhatok, lágyak, plasztikusak, innen is ered a plasztikkristály 
elnevezés. 

A továbbiakban nem célunk a plasztikkristályokkal foglalkozni, bár egyes 
vélemények szerint a folyadékkristályok speciális esetének tekinthetők. 

A rendezett folyadék mezofázis általánosan elfogadott elnevezése a folya-
dékkristály. A legtöbb esetben ezen anyagok hosszúkás, rúd alakú molekulák-
ból tevődnek össze. Erre a mezofázisra egy teljes transzlációs rendezetlenség 
és egy bizonyos orientációs rendezettség a jellemző. A kristályrács hiánya a 
magyarázat arra, hogy e mezofázisban levő anyag folyékony, tehát egyazon 
anyag egyidejűleg rendelkezik a folyadékokra jellemző folyékonysággal és a 
szilárd anyagokra jellemző molekuláris renddel. 

A folyadékkristály mezofázisnak két jól elhatárolható típusa ismert, melyet 
termotrop  és Iiotrop  elnevezéssel jelöl a szakirodalom. 

A termotrop elnevezés onnan ered, hogy ezen anyagok a hőmérséklet 
változásának a hatására mennek át folyadékkristály állapotba. Ezek az anya-
gok általában szerves anyagok, olyan tipikus molekulastruktúrával, mint ami-
lyen pl. a koleszteril nonaoát és a 4-n-butil-N- 4-metoxi-benzilidén - anilin 
(MBBA). 

Ezekben a folyadékkristály típusokban minden egyes molekula egyenlő 
részarányban vesz részt a rendezettség létrejöttében. 

Nagyméretű molekulák vizes oldatban egy adott koncentráció mellett ani-
zotrop oldatot képeznek, és a termotrop folyadékkristályok elrendeződéseihez 
hasonló szerkezeti sajátosságokat hozhatnak létre. Ezen anizotrop oldatok 
gyűjtőneve a Iiotrop folyadékkristály. 

A Iiotrop folyadékkristályok általában két vagy több komponensú anyagok 
(pl. poláris csoporthoz kapcsolódó szénhidrogén lánc és víz összetételű anya-
gok). Nagyméretű molekulák, mint pl. a lipidek, a dezoxiribonukleinsav (DNS), 
a dohánymozaik vírus, polipeptidek gyakran képeznek vizes oldataikban Iiotrop 
mezofázist. Liotrop folyadékkristályok megtalálhatók az élő rendszerekben is. 
Ezek szerkezete viszont igen komplex és nem teljesen tisztázott. 

(Folytatás a következő számban) 
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A MAGYAR  KÉMIAI  SZAKNYELV  TÖRTÉNETÉBŐL 
Európában jó másfél évezreden keresztül a tudomány kizárólagos nyelve 

a latin volt. Később a polgári fejlődés magával hozta a nemzeti nyelvek 
megerősödését, az anyanyelvi oktatás elterjedését. Ez szükségessé tette az 
egyes tudományágak nemzeti szaknyelveinek a kialakulását. 

Nálunk Apáczai Csere János 1653-ban megjelent Magyar Encyclopaediája 
jelentette az első lépést ebben az irányban, de a kérdés csak a 18. század 
vége felé került az érdeklődés középpontjába. A kémiai szaknyelv létrejötte 
különösen nagy nehézségekbe ütközött, mert a kémiában használatos fogal-
makat a népnyelv segítségével nagyon nehéz körülírni. így pl. Mátyus István, 
a "Kolo'sváratt" 1762-ben megjelent könyvében az ásványvizekkel kapcsolat-
ban kémiai kérdésekkel is próbálkozott foglalkozni s jobb név híján a savat 



"rágó savanyú spiritus", a savat semlegesítő kalcium-karbonátot pedig "sava-
nyuság ellen való fejér föld" névvel illette. 

A magyar kémiai szaknyelv megalkotására először Nyulas Ferenc, Erdély 
későbbi főorvosa vállalkozott 1800-ban. Az új szakkifejezésekkel szembeni 
legfőbb követelmények szerinte: "1-ször a könnyű kimondhatóság, mely a 
nyelvet édesíti, 2-szor a rövidség, amely a dolgoknak előadását könnyebbíti" 
[1]. 

A Nyulas által alkotott szakkifejezesek egy resze ma is hasznalatos, mint 
pl. sav, tégely, de nagyrészük feledésbe merült. Egyes elemek elnevezésénél 
követte mas nemzetek példáját, vagyis lefordította a görög szavakból származ-
tatott neveket. Vegyük például a hidrogént és oxigént. Ezek német neve 
Wasserstoff  és Sauerstoff,  oroszul vádárod és kiszlarod. Valamennyien víz-
képzőt, illetőleg savképzőt jelentenek. A Nyulas által javasolt név, víz-alj és 
sav-alj, de míg a németek és az oroszok még ma is a fenti neveket használják, 
Nyulas szavai már csak történelmi érdekességek. 

' Úttörő jellegű Kováts Mihály "Chémía vagy természettitka" című könyve 
(Buda, 1807), mely abból indul ki, hogy "a' magyarnak mind a' nyelve, mind az 
esze alkalmatos a'ra, hogy a' tudományokat magyarul tsepegtesse kedves 
magzatjainak az elméjekbe". Az affinitast  chémiai atyafiságnak nevezte, a 
molekulát paránygónak. Magyar nevet javasolt kémiai eszközöknek, pl. szélke 
(fiola), görbetök (retorta), légely (butélia), valamint kémiai eljárások jelölésére: 
elegyítes (szintézis), elválasztas (analízis), kihúzadék (extraktum), pedzőszer 
(reagens). 

Jelentős volt a Schuster János pesti kémiaprofesszor  által a múlt század 
elején javasolt kémiai műnyelv. A régi magyar arany szó mintájára a fémek 
nevét mind any végződéssel látta el. A nátrium neve a szíksóból szikeny, a 
káliumé a hamuzsírból hamany, az alumíniumé a timföldből timany lett. A 
súlyany (bárium), vagy a szagany (ozmium) a nemzetközi elnevezés magyarí-
tása, hisz a görög bárisz nehezet, az oszmé pedig szagot jelent. A tantál a 
nemitany nevet kapta, mert szegény Tantalus előtt ott volt a víz, de nem ihatott 
belőle. Az egyedüli fémet, amely szobahőmérsékleten cseppfolyós, Schuster 
higanynak nevezte el, s ez az elnevezés csodálatosképpen a mai napig 
fennmaradt,  habár a higany évszázadok óta ismert volt Magyarországon 
kéneső néven. Ez utóbbi névnek viszont, várakozásunk ellenére, semmi köze 
sincs sem a kénhez, sem az esőhöz, hanem a török könösü szóból származott. 
Schuster a higanyra javasolt egy más nevet is: szerdany, mivel a higany 
(mercurius) és a szerda nap (dies Mercurii) egyaránt a Merkúr bolygóról kapta 
latin nevét. Az any végződést Schuster ráerőszakolta az ősidők óta ismert 
rézre, vasra, ezüstre, így lett ezekből rézany, vasany és ezüstany. 

A nemfémeknek ó- vagy ő-re végződő nevet adott: a hidrogén víző, az 
oxigén savító, a klórzöldlő, a bróm bűzlő, a jód iboló, a foszfor  pedig villó nevet 
kapott. Ezek az elnevezések valamennyien a névadó görög szó magyar 
fordítását tartalmazzák. 

Schuster műnyelvét Bugát Pál, Irinyi János és Nendtvich Károly fejlesztette 
tovább. Az elemek nevénél a jobb hangzás érdekében az any végződés mellett 
bevezették az eny végződést is és ezeket kiterjesztették a nemfémekre is. így 
születtek meg a rézeny, ezüsteny, büzeny (bróm), iblany (jód), éleny (oxigén), 
légeny (nitrogén) stb. nevek. 

A vegyületek nevének a képzésénél a Schuster által az oxidokra javasolt 
ag és acs végződéseket általánosították a vegyértékállapot jelölésére. Igy 
vezették be a vashalvag (FeCIs) és a vashalvacs (FeCIa), a higiblag (HgIa) es 
higiblacs (HgaIa) elnevezést. 

A mai olvasó számára elég hajmeresztő egy 150 évvel ezelőtti magyar 
kémiai szöveg. így pl. azt, hogy az alkáli fémek közé tartozik a kálium, nátrium 
és litium, azt Schirkhuber Móric tankönyvében [2] így találjuk: "Az égvénygyö-
kökhöz tartozik a hamanyszikeny és lavany". A hamany pedig élennyel (oxigén) 



egyesülve haméleget (káliumoxid), az pedig vízzel hamélegvízegyet (kálium-
hidroxid) képez, "mely a szerves testeket nagyrészt megrontja..." 

A szabadságharcot megelőző korszakban a magyar kémiai műnyelv többek 
között a Habsburgok és az osztrákok elleni tüntetes egyik formájává vált és 
büszke is volt rá a nemzeti öntudat. A szabadságharc bukása után "az önkény 
levétette a díszmagyart, vele együtt minden kényszer nélkül lomtárba került a 
magyarkodásnak egyik jellegzetes tünete, a kémiai műnyelv is" [3]. Maga 
Nendtvich Károly is úgy nyilatkozik, hogy a "görög műszavakat a magyarban 
szintoly jól használhatjuk, mint akár mi más nyelvben, s ... a magyar nyelvre 
nagyobb barbarizmus azt mondani "halvsavas haméleg" vagy "könkéneges 
könleleg", mint "chlorsavas káliumoxid" vagy "hidrotionsavas ammóniák" [4], 

A kiegyezés után ismét divatba jött a díszmagyar, a magyarkodás és 
előkerült a Schuster - Bugát - Irinyi féle műnyelv is, de teret hódítani már nem 
tudott. Még a turini remete, az agg Kossuth Lajos is állást foglalt a kérdésben. 
Szükségtelennek, sőt a tudományra nézve karosnak tekintette, ha az egész 
művelt világban használatos nevek helyett erőltetett magyar műszavakat ve-
zetünk be [5]. 

A mesterkélt magyar kémiai műnyelv ellen Szily Kálmán, a Termé-
szettudományi közlöny alapítója, lépett fel határozottan. Amellett állt ki, hogy 
ha valamire nincs megfelelő magyar szavunk, használjuk a nemzetközi elne-
vezést, vagy esetleg annak magyarosabbá tett alakját, aminek nincs nemzet-
közi elnevezése, azt jelöljük magyar műszóval, de amire van jó magyar szó, 
ne használjunk helyette idegent [6]. 
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BONTJA,  VAGYNEM  BONTJA  A VIZET? 

Képzeljünk el egy lombikot amely gázmentes desztillált vizet tartalmaz. 
Dobjunk bele egy darabka szilárd nátriumot. A nátrium gyorsan (és lármásan) 
feloldódik, sőt esetleg a hidrogén az oldat felett meg is gyullad, ha a hőmér-
séklete elég magas. A vízből nátriumhidroxid lett. Ismételjük meg a kísérletet 
egy kisrézdarabkával. Mi fog történni? Semmi különös: a rézdarabka leszáll a 
lombik fenekére és szépen ottmarad. Tegyük fel, hogy a kísérletet folytatjuk 
különböző savas és lúgos oldatokkal és különböző fémdarabkákkal.  Azt talál-
juk, hogy a fém vagy reagál a vizzel, vagy nem. Meglehetne előre jósolni, melyik 
fém fog reagálni és melyik nem? 

A válasz nem csak az, hogy lehet, hanem hogy ez nem is nehéz feladat. 
Amire szükségünk van, az az úgynevezett vizstabilizációs ábra, és a fémda-
rabkák standardpotenciálja, amit megtalálunk megfelelő táblázatokban. 


