
Szerkesztői  megjegyzések. 
Az előző oldalon és a hátlapon látható röntgenfelvételek  Kolozsváron 

készültek 1896-ban, mindössze három hónappal Röntgen felfedezése 
után. Az első felvétel  a kolozsvári egyetem Fizikai Intézetében készült, 
míg a másik kettő az egyetemmel szemben levő római-katolikus főgim-
názium fizika  laboratóriumában - két középiskolás diák állította elő, 
természetesen fizika  tanáruk irányításával - . 

Számunkra ez a két dokumentum jellegű kép rendkívül sokatmondó, 
mert kézzelfoghatóan  igazolja az akkori erdélyi oktatási rendszer színvo-
nalát. Egy kísérleti jellegű Nobel-díjas felfedezés  eredményeit három 
hónappal a felfedezés  után a kolozsvári egyetemen és az erdélyi 
k ö z é p i s k o l á k b a n (Nagyváradon a p remont re i g i m n á z i u m b a n is 
elvégezték a kísérleteket) bemutatják, tanítják és a kísérleteket a diákok 
is elvégzik. 

A röntgensugárzással kapcsolatos kutatásokért Nobel-díjjal kitüntetett 
tudósok: 

1901 — W.C. Röntgen - a sugárzás felfedezéséért 
1914 — M.V. Laue - a röntgensugarak kristályokban létrejövő diffrak-

ciójának felfedezéséért 
1915 — W.H. Bragg és W.L. Bragg (apa és fia)  - a kristályszerkezet 

röntgensugarakkal való tanulmányozásáért 
1917 — Ch.G. Barkla - az elemek karakterisztikus röntgensugárzásának 

felfedezéséért 
1924 — K.M. Siegbahn - röntgenspektroszkópiai vizsgálatokért és 

eredményekért 
Moseley nevét nem találjuk a listán. Ennek az az oka, hogy az Első 

Világháborúban 28 éves korában Gallipolinál elesett. A Nobel-díjat pedig 
csak élő tudósnak adhatják. 

Dom Perignon csodá la tos nedűje é s az 
erjesztés tudománya 

A vegytan fejlődésével  állandóan tökéletesedő egyik legrégibb élelmi-
szerünk a kis mennyiségben derűre, nótázásra hangoló, túlfogyasztva 
pedig "sírva vigasztaló" alkohol. Már az ókoriak felfigyeltek  a "nyelvet 
megoldó" hatására, innen a mondás: in vino veritas, vagyis borban az 
igazság. Ebből kiindulva, a bor lepárlásával nyert ital, a konyak, amelyet 
már a középkortól kezdve ismertek és gyártottak, valóságos "tömény 
igazságának tekinthető. 



A bor lepárlásával szoros összefüggésben  évezredünk kezdeti századai-
nak italkészítői már a mai értelemben vett vegyi műveleteket végeztek. 
Feljegyzések szerint 1100 körül Salernoban vízelvonószerként hamuzsírt 
használtak, és így 60-90%-os tisztaságú szeszt nyertek. A XVII. század 
végén Dom Perignon szerzetes Champagne tartományi kolostorában 
kidolgozta a pezsgőgyártás mind a mai napig alkalmazott módszerét. Az 
eljárás lényege, hogy az új borokat nyerscukorral és nemes élesztővel 
elegyítve vastagfalú  palackokba töltik, és a nyakrészben csupán félig 
benyomott dugaszt drótkengyellel biztosítják. A cukor erjedését követően 
az italt 8-10°C-os hőmérsékleten 1-3 évig tárolják, ameddig az élesztő 
bevonatként lerakódik az edény falára.  Mérsékelt és óvatos forgatásokkal 
az élesztő a fejjel  lefelé  tartott palack dugójára hull, ahonnan eltávolítható. 
Az élesztőmentesítést követően, likőrnek nevezett, borban oldott legfi-
nomabb kandis cukrot adnak hozzá, majd a palackot végleges záró 
dugóval lezárják és azt a mindenki által ismert drótkosárkával rögzítik, 
nehogy a kétszeres erjesztés hatására feldúsult  széndioxid eltávozzék 
belőle. Hiszen éppen a széndioxid nyomása az, ami a szilveszterek, 
esküvők, születésnapok és egyéb ünnepi alkalmak hangulatát adó látvá-
nyos dugókilövést biztosítja. Továbbá a széndioxidnak köszönhető az ital 
kellemes habzása, pezsgése és enyhén bódító hatása is. 

Csehország és a német föld  közkedvelt itala a sör, amelynek gyártása 
és fogyasztása  több évszázados hagyományú. A sör gyüjtőmegjelölést az 
összes keményítőtartalmú anyagból alkoholos erjesztéssel gyártott italra 
használják. Túlnyomórészt árpamalátából, komlóból és vízből készült. A 
XVIII. században a sörgyártást, gyakorlati ismeretek alapján, látványosan 
tökéletesítették. Ugyancsak a XVIII. században kezdték a burgonyát 
szeszgyártás céljára hasznosítani, a XIX. században pedig a szeszgyártás a 
vegyipar legnagyobb kapacitású és egyben legjövedelmezőbb ágává vált. 

Az alkoholgyártáshoz hasonlóan a szárított dohánylevelek fel-
használása is erjesztéses folyamatokon  alapszik. A dohány, az alkoholnál 
sokkal károsabb élvezeti cikkünk, amit elsőként Kolumbusz egyik kísérője 
írt le, 1497-ben. Európába 1525-ben jutott el, Hernando Cortez keresztes-
lovag, Mexikó meghódítója révén. Eleinte azonban dísznövényként ter-
mesz te t ték , akárcsak a burgonyá t , amelynek virága a spanyol 
udvarhölgyek csodált dísze volt. Nem kellett azonban sok időnek eltelnie 
ahhoz, hogy a rendeltetésének megfelelően  hasznosított kultúrnövénnyé 
váljék; kezdetben szippantották (tubákolták) vagy elpipázták, később 
szivar alakjában is elfüstölték.  A dohánylevél ipari feldolgozása  még 
sokáig váratott magára, és csupán a múl században ment át minőségi 
változáson, Decoufle  francia  iparos által kiagyalt gépek jóvoltából. Már 
1700-ból van feljegyzésünk  német tubákgyárról, 18ó2-ben pedig Német-
országban megkezdte termelését az első cigarettagyár. 



Az alkoholelőállítás és a dohánylevelek hasznosítása egyaránt az 
élelmiszerkémia alapvető folyamatának  tekintett erjedéses folyamaton 
vagy fermentáción  alapul. Mind a levegő kizárásával (anaerob) mind 
pedig a levegő jelenlétében lejátszódó (aerob) erjesztés fontos  élelmi-
szerek előállítására használható. így például anaerob körülmények között 
játszódik le az alkoholos erjesztésen kívül a glicerines-, a tejsavas- és a 
vajsavas erjedés is. Ezzel szemben aerob az ecetsavas és a citromsavas 
erjedés. 

Próbáljuk meg röviden összefoglalni  az alkoholos erjedéssel kapcsola-
tos gyakorlati és elméleti ismereteink fejlődését.  A jól ismert, illetve 
feledésbe  merült tudósok hosszú névsora azt példázza, hányan meg 
hányan vállaltak és vállalnak kisebb-nagyobb részfeladatot  abban, hogy 
az emberi tudást előbbrevigyék, hogy akár névtelenül is hozzájáruljanak 
az emberiség haladásához. 

Angelo Sala (1575-1640) olasz természettudós a fermentációt  elemi 
részecskék újrarendeződéseként értelmezte, aminek eredményeként új 
anyagok keletkeznek. Ez a megfogalmazás  lényegében megegyezik a 
vegyfolyamatok  mindmáig elfogadott  meghatározásával. Helyes felis-
meréssel Antony van Leeuwenhoek holland baktériumvadász, az erjedést 
már 1676-ban mikroszkopikus lényeknek tulajdonította, szemben azok-
kal, akik kizárólag vegyi folyamatnak  vélték. A következő lényeges 
megfigyelés  Hermann Boerhaave nevéhez fűződik,  aki 1732-ben felis-
merte, hogy az ecetes erjedéshez fény,  hő, levegő és valamilyen növényi 
eredetű anyag szükséges. Max Bride 1764-ben az erjedéskor felszabaduló 
gázt helyesen a széndioxiddal azonosította, pár évvel később pedig 
Antoine de Lavoisier az alkoholos erjedést mennyiségileg is vizsgálta. 
Ernlítsre méltó, hogy a tömegmegmaradás törvénye Lavoisier könyvében 
éppen a boros fermentációról  értekező fejezetben  fogalmazódott  meg. A 
francia  forradalomban  kivégzett tudós elsők között ismerte fel,  hogy a 
szénből, oxigénből és hidrogénből felépülő  cukor élesztő hatására széndi-
oxiddá és szesszé alakul át. Munkahipotézise az volt, hogy a kiinduló 
anyagok teljes mennyiségét megtaláljuk a végtermékekben. A vegyi 
átalakulást tehát mérleg-egyenlegnek tekintette, és kijelentette, hogy a 
kiinduló anyagok tömege megegyezik a végtermékek tömegével. 1807-
ben Chaptal de Chanteloup kidolgozta az ecetgyártás teljes eljárását, majd 
1814-ben Kircchoff  felfedezte  az amiláz nevű erjesztőszert. 1826-ban 
pedig Desmazieres kimutatta a Mycoderma cerevisiae (sörélesztő) 
szerepét a sörgyártásban. Az elméletnek harca ekkor tetőzött; egyre 
kevesebben osztották Berzelius nézetét, amely szerint az erjedés pusztán 
kémiai átalakulás volna, növekedett azon tudósok tábora, akik a fermen-
tációt élettani folyamatnak  tartották. A döntő változást a bakteriológia 
fejlődése  hozta. 1836-ban Charles Cagnaird de Latour francia  fizikus 
megfigyelte,  hogy a sörélesztő mikroszkopikus részecskékből áll, amelyek 



valószínűleg a növényvilághoz tartoznak. Hasonló globulákat talált a 
borokban, és azokról kimutatta, hogy a szárítás vagy a fagyasztás  rájuk 
nézve ártalmas. Röviddel később Theodor Schwann német biológus 
bebizonyította, hogy az erjedést (akárcsak a rothadást) nem a levegő 
oxigénje okozza, hanem a levegőben jelenlevő élőlények (mikroor-
ganizmusok), amelyeket a hő, illetve a vegyszerek elpusztítanak. Ez az 
elmélet Nicolas Appert (1750-1841) francia  tudós azon sikeréből nőtt ki, 
hogy különböző élelmiszereket hevítés és légmentes csomagolás révén 
tartósított. A nagytekintélyű Gay-Lussac azonban a konzerválás sikerét 
kizárólag az oxigén kizárásának tulajdonította. E feltételezést  Schwann 
ötletes kísérlettel cáfolta  meg; kimutatta, hogy levegővel érintkezve, a 
főzött  szerves anyagok is elbomlanak. Ha azonban a levegőt előbb 
vörösre izzított csövön vezette át, akkor a bomlási folyamat  leállt. 
Schwann az élesztőt különleges tulajdonságú növénynek tekintette. Az 
élesztő élő mivoltát és az erjedéssel való kapcsolatát az eddigiektől 
függetlenül  Friedrich Kützing is felfedezte.  Ugyanakkor az ecetsavas 
átalakítást végző szervezeteket is azonosította. Az alkoholnak ecetsavvá 
alakulását Justus Liebig tisztázta azáltal, hogy a köztiterméket, az acetal-
dehidet elkülönítette. 

Jegyezzük meg azonban, hogy a tudomány nagyjainak is voltak olykor 
nagy, akár történetinek is nevezhető melléfogásai.  így Liebig, a kor két 
másik kiváló vegyészegyéniségével , Wöhlerrel és Berzeliusszal 
egyetértésben, elvetette az erjedés biológiai elméletét. Közülük Berzelius, 
1839-ben, a rendkívül tekintélyes Jahres-Bericht című szaklapban kijelen-
tette, hogy az élesztő éppen annyira élettelen lenne, akár bármely 
nemkristályos csapadék, mondjuk az alumínium-oxid. Következéskép-
pen, az erjedést valamilyen katalitikus erőnek tulajdonította, és az élesztőt 
is szervetlen katalizátorként kezelte. Liebig és Wöhler ennél is tovább 
ment. Névtelen szatírát írtak és jelentettek meg a kor másik jelentős 
folyóiratában,  az Annalenban, A bor erjedésének  rejtélye  megoldott  címen. 
Ebben a gúny-iratban Pistorius nevű feltalálóra  "hivatkoztak", aki olyan 
szupermikroszkópot készített volna, amelynek segítségével megfigyel-
hetővé vált, amint az élesztő szemcséi cukoroldatban megduzzadtak, és 
apró állatkákat "szültek". Ezen állatkák azután szédítő gyorsasággal 
szaporodtak, szívófejükön  át felették  a cukrot, a végbélnyílásukon ke-
resztül pedig alkohol és széndioxid áramlott ki. (Megjelent Anonimus 
aláírással, Annalen, 29, 100 (1839). Liebig élete végéig csökönyösen 
ragaszkodott ahhoz a nézetéhez, hogy az élesztőgomba vagy más állat-
kák, amelyek a fermentációban  levő folyadékokban  találhatóak nem az 
erjedés okai (kiváltói), hanem eredményei ("melléktermékei"). 

Mitscherlich megállapította, hogy az élesztő részecskéi eléggé nagyok 
ahhoz, hogy szűrőpapír által eltávolíthatóak legyenek. Kimutatta azt is, 
hogy az erjedés csak az élesztővel közvetlenül érintkező cukoroldatban 



megy végbe. Tévesen, az élesztővel való érintkezésnek tulajdonított 
elsődleges fontosságot,  nem pedig az élesztő anyagcserefolyamatainak. 
Ugyanakkor Bloudeau at Rodez vegetatív növekedésnek tulajdonította a 
tejsavas, ecetsavas és a vajsavas erjedést, továbbá a karbamid és a zsírok 
fermentációját. 

Louis Pasteur, híres francia  orvos-fiziológus,  fermentációval  kapcsola-
tos érdeklődése 1854-ben kezdődött, és az optikailag aktív amilalkohol 
tanulmányozásából nőtt ki. A tejsavas erjedést vizsgálva azonosította a 
folyamatot  kiváltó szervezeteket. Az ezt követő két évtizedben különféle 
erjedési folyamatot  előidéző mikroorganizmust fedezett  fel.  Azt is észlelte, 
hogy egyes mikroorganizmusok oxigénmentes közegben is jól működ-
nek. Vajsavas erjedésről szóló 186l-ben közölt tanulmányai megalapozták 
az aerob és anaerob szervezetek fogalmát.  Pasteur elképzelése, hogy az 
erjedés a sejtek metabolizmusának eredménye, és hogy kizárólag élő 
sejtek jelenlétében mehet végbe, csupán 1897-ben kapott érdemleges 
választ, amikor Eduárd Buchner (1860-1917) német vegytanprofesszor 
Münchenben olyan élesztőfolyadékot  állított elő, amelyben nem léteztek 
élő sejtek. Az enzim, ami a cukoroldatokban a fermentációt  katalizálta 
anélkül, hogy élő sejteket tartalmazott volna a zimáz nevet kapta. Buchner 
tehát alapvető kérdést tisztázott azzal a következtetésével, hogy az 
alkoholos erjedés nem élettani folyamatnak  tudható be, hanem az 
enzimek hatásának. Alig pár évvel később Hans von Euler-Chelpin már 
alapvető tanulmányokat közölt az enzimekről. 

Az 1849-ben a New York-i Brooklinban megalapított Pfizer-cég  el-
sőként állított elő fermentációs  vegyszereket. így 1927-ben ipari méretű 
folyamatot  vezetett be a citromsav erjesztés útján történő gyártására. 
Mindaddig a citromsavat kizárólag Olaszországban, a citrusos gyümölcsök 
leveléből vonták ki. Később, ugyanazon cég, gyógyszerészeti alkal-
mazásra gyártani kezdte a glükonsavat, majd a fumársavat  is, lakkgyanták 
előállítására. Az erjesztéses eljárásokban szerzett tapasztalata alapján a 
Pfizer  cég kezdett világelsőként antibiotikumokat gyártani. 

Az erjesztés által nyert tejsavat 1936-tól termelik ipari mennyiségben. 
A melasz és glükóz fermentációjával  nyerik. A gyártási technológiát S.M. 
Weisberg dolgozta ki. A tejsavat nemcsak az élelmiszeriparban, hanem a 
galvános bevonatok készítésénél is hasznosítják. Továbbá, a tejsav 
észterezésével jó minőségű lakkoldószereket állítanak elő. 

Szomorú, de igaznak látszó megállapítás, hogy az emebriség története 
végső soron a fegyverkezés  története. Az első világháború hadi szük-
ségletei például nagymértékben serkentették többek között az aceton é,-; 
a butanol termelését. Ugyanis aceton volt a nitrocellulóz-nitrogiicerin 
robbanószer, corditenak nevezett b i o g á z a . Addig az acetont kalcium-
acetátból állították elő hőbontással, 3 k vetkező egyenlet szerint: 

Ca(CH3-COO)2 -> (CH3)2C=O + C a C 0 3 



Az ecetsav a faszén  melléktermékeként nyert pirolignum-sav szár-
mazéka volt. Az első világháború alatti akut aceton-hiány kiküszöbölésére 
a cukortartalmú anyagok erjesztésével nyert ecetsav sem bizonyult elég-
ségesnek. A megoldsás az oroszországi születésű Chaim Weizmannak 
(1874-1952) köszönhető, aki a manchesteri egyetemen kidolgozott 
módszerével a keményítő erjesztése révén butilalkoholt nyert. Őt -
tudományos kutatási területe révén - a butadién előállításának nyersanya-
ga érdekelte. Ugyanis - ma már kijelenthetjük, hogy zseniális ráérzéssel -
a butadiént a mesterséges kaucsuk nyersanyagának vélte. A folyamatban 
hasznosított fermentációt  1910-ben fedezte  fel  Fernbach francia  vegyész, 
a zonban Weizmann fejlesztette  ki az ipari eljárást azáltal, hogy 
elkülönítette a keményítőnek acetonná való átalakítását hatékonyan 
biztosító Clostridium acetobutylicum nevű mikroorganizmust. Ebben a 
folyamatban  két rész butilalkohol és egy rész aceton keletkezett. Az 
aceton nemigen érdekelte Weizmannt, de annál inkább a brit hadsereget. 
A folyamatot  hamarosan ipari méretekben alkalmazták, a brit kormány által 
üzemeltetett egyesült államokbeli, kanadai és indiai desztilláló üzemekben. 

Az Amerikai Egyesült Államokban az érdeklődés nemsokára az aceton-
ról a butanolra tevődött át. Az utóbbi ugyanis a gyorsan száradó lakkok 
oldószere, ami egyik napról a másikra megújította a gépkocsigyártást. A 
lassan száradó lakkok alkalmazása 1920-ig béklyóként korlátozta az 
autóipar fejlődését.  Akkor, az első világháborút követő időszakban, 
Edward M. Falherty, a híres amerikai du Pont cég vegyésze, kifejlesztett 
egy amilalkoholban oldódó, nem robbanó, nitrocellulóz-alapú lakkot, a 
hozzátartozó plasztifikánssal  és kötőanyagokkal együtt. Az amilacetátot a 
whisky-ipar melléktermékéből, az amilalkoholból gyártották, az utóbbi 
azonban az alkohol-tilalom idején hiánycikké vált. Szerencsére kideriilt, 
hogy a butilalkoholból nyert acetát az előzőnél is jobb oldószer. A 
butilalkohol ipari szintű gyártását az angol Distillers Company vezette be. 

Chaim Weizmannt Lloyd George miniszterelnök a királyi házhoz akarta 
beajánlani, hogy óhaja szerinti elismerést nyerjen. Weizmann azonban 
mind a lovagi címet, mind pedig a felajánlott  évi járadékot visszautasította. 
Ehelyett felkérte  a Brit Államot, hogy a cionista mozgalmat pártfogolja,  a 
zsidó állam helyreállítása érdekében. Röviddel később a brit kabinet 
kiadta a Balfour-nyilatkozatot.  Hosszú éveken át, ameddig álma valósággá 
nem vált, Weizmann összes szabadalmának bevételét az ügy támogatására 
szánta. Izrael léttrejöttekor mi sem lehetett természetesebb, minthogy 
Weizmannt válasszák meg az új állam első elnökévé. 

Idáig az erjedésről a vegyész szemszögéből. Minthogy időközben az 
orvostudomány is felzárkózott  a többi természettudomány fejlettségi 
szintjére, ma már azt is tudjuk, milyen enzimek segítségével bontja le az 
emberi szervezet a "belétáplált" alkoholt. Napjainkban tehát egyaránt 
ismerjük a szeszes italok előállításának technológiáját és az eljárásban 



alkalmazott erjedéses folyamat  sajátságait. Továbbá nemcsak az alkohol-
nak az emberi szervezetre gyakorolt hatását tudjuk megfigyelni  (például 
a szomszéd dülöngélését és kurjongatását), hanem az alkoholnak a 
kisagyat elaléltató hatásmechanizmusát is ismerjük. 

Löwy Dániel 
Hints Miklós 

TUDOD-E? 

Fraktálok 

A fraktálok  fogalmának  a születését a XIX. századra tehetjük, azonban 
a fraktál  elnevezés 1975-ben Benőit B. Mandelbrottól származik. A 
századfordulón  kezdték vizsgálni a matematikusok a szabálytalan gör-
béket és felületeket,  amik végül a fraktálok,  a fraktálgeometria 
kialakulásához vezettek. A századforduló  nagy matematikusai, mint Can-
tor, Peano, Sierpinski és mások felfedeztek  néhány geometriai alakzatot, 
amelyeket az akkori matematikával nem tudtak jellemezni. Cantor 
megszerkesztett egy halmazt, amelynek minden pontja torlódási pont, 
Peano pedig egy olyan folytonos  vonalat húzott egy négyzeten belül, 
amely áthalad a négyzet minden pontján. 

A fraktálok  egyik alapvető tulajdonsága, hogy a részek hasonlítanak az 
egészhez. Ha a fraktál  bármely kis darabját megfelelő  nagyságúra nagyít-
juk, visszakapjuk az eredeti fraktált,  tehát a fraktálok  önhasonlóak. A 
fraktálok  nagy hasonlóságot mutatnak a természettel az önhasonlóságuk 
révén. A fraktálok  önhasonlósága nagy hasonlóságot mutat a hologra-
mokkal, amelyeket szintén akármilyen kicsi darabokra vágunk, ha 
kivetítünk egy kicsi részt, az eredeti kép tárul elénk. 

A fraktál  szó a latin "törni" igéből származik, itt tulajdonképpen törtet 
jelent. A tört nem a fraktálgörbére  vonatkozik, hanem a fraktáldimenzióra. 
Míg a hagyományos dimenziókat egész számmal fejezték  ki, a fraktáldi-
menziók véges vagy végtelen tizedest tartalmazó valós számok. 

Vizsgáljuk a fraktálok  hasonlósági dimenzióját. A fraktálra  egyedüli 
követelmény, hogy önálló legyen, vagyis fel  tudjuk osztani N egyforma 
részre, amelyeket egy r hasonlósági aránnyal kapunk meg magából az 
alakzatból. Tehát egy fraktál  dimenziója D = log N / log r lesz. Például 
a Koch görbe esetében a fraktáldimenzió  D = log4 / log3. 


