
try 

except 
on EOverflow do HandleOverflow; 
on EMathError do HandleMathError; 
on E: Exception do ErrorDialog(E.Message, E.HelpContext); 
raise; 

else 
HandleOthers; 

end; 
Ha egy kódrész valamilyen erőforrást használ, mind normális, mind kivétellel 

megszakított esetben fell kell szabadítani a lefoglalt erőforrást. Ilyen esetekben 
a try...finally utasítást kell használni: 

try 
utasítások; 

finally 
utasítások; 

end; 
A program végrehajtja a try után következő utasításokat, ha valamilyen kivétel 

lép fel időközben, a vezérlés átadódik a finally résznek, ha nem lép fel kivétel, 
akkor is végrehajtódnak a finally részben leírtak. A finally rész utasításainak 
végrehajtása után a kivétel, ha volt ilyen, automatikusan ismét fellép, amelynek 
a kezelését általában egy külső try...except utasítás végzi el. Az utasítás feltétlenül 
szükséges olyan esetek kezelésére, amikor függetlenül a hibás vagy helyes 
végrehajtástól, bizonyos utasításokat végre kell hajtani. Például egy állományt a 
feldolgozása után mindig be kell zárni, bárhogy is fejeződött b e ez a feldolgozás. 

Assign(f,nev); 
Reset (f); 
try 

ProcessFile(f); 
finally 

Close(f); 
end; 

Ha a try részben Exit, Break vagy Continue eljárást használunk, akkor a 
vezérlés átadódik a finally résznek. Ezek az eljárások használhatóak a kivétel-
kezelőkből való kilépésre is, ekkor a kivétel automatikusan megszűnik. 

K o v á c s Lehe l 

Kémiatörténeti évfordulók 
1997. szeptember-október 

410 éve, 1587. október 21, 22, vagy 28-án született a németországi Lübeckben 
JOACHIM JUNGIUS, a „német Bacon". Az atomelmélet felújításában Boyle 
előfutára volt. A kísérletezés fontosságát hirdette. Kritizálta az alkímiát. Felismerte 
a levegő szerepét az égésben és azt tanította, hogy a réz kiválása rézgálic-oldatból 
vas hatására nem elemátalakulás, hanem egyenlő számú atom kicserélődése. 
1657-ben halt meg. 
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320 éve, 1677. szeptember 7, vagy 17-én született az angliai Bekesbourneben 
STEPHEN HALES. Ő volt az első, aki vízkiszorítással a kémiai reakciók során 
felszabaduló gázokat felfogta. Tanulmányozta az akkor ismert gázokat, a 
hidrogént, szénmonoxidot, kéndioxidot, metánt, sőt a salétrom hevítésekor 
felszabaduló oxigént is. Eudiométert szerkesztett, amivel mérte a gázok közötti 
reakciókor fellépő térfogatváltozást. Tanulmányozta a növények és állatok léleg-
zését, az élelmiszerek konzerválását, a tengervíz tisztítását. 1 7 6 l - b e n halt meg. 

260 éve, 1737. szeptember 9-én született az olaszországi Bolognában LUIGI 
GALVANI, az elektromosságtan egyik megalapítója. Felfedezte a békák izmának 
összehúzódását, amikor az két, egymással érintkező fémmel kerül kapcsolatba. 
Róla nevezték el a két különböző fém érintkezésekor keletkező áramot 
galvánáramnak. 1798-ban halt meg. 

230 éve, 1767. október 14-én született Genfben NICOLAS THÉODORE DE 
SAUSSURE. A kísérleti növényfiziológiában végzett úttörő kutatásokat kémiai 
módszerek alkalmazásával. Tanulmányozta a csírázást, az erjedéseket, a keményítő 
átalakulását, a növények táplálkozását és lélegzését, kimutatta a széndioxid-felvétel 
döntő jelentőségét a zöld növények életműködésében. 1845-ben halt meg. 

200 éve, 1797. szeptember 10-én született a svédországi Kalmarban CARL 
GUSTAV MOSANDER. A ritka földfémeket tanulmányozta. Elsőként állított e lő elemi 
cériumot és ő fedezte fel a lantánt, a terbiumot és az erbiumot. 1858-ban halt meg. 

180 éve, 1817. október 30-án született a németországi Hanauban HERMANN 
FRANTZ MORITZ KOPP, a modern fizikai kémia megalapítóinak egyike. Az 
atom- és móltérfogatokat tanulmányozta, kimutatva, hogy a forrpont közelében 
a folyadékok móltérfogata az alkotóelemek atomtérfogatának és bizonyos 
szerkezeti állandóknak az összege. A szilárd testtek mólhőjével kapcsolatban 
kimutatta, hogy az megközelítőleg az alkotóelemek atomhőinek az összege 
(Kopp szabály). 1892-ben halt meg. 

170 éve, 1827. október 12-én született Bostonban JOSIAH PARSONS COOKE 
amerikai kémikus, az e lemek periódusos rendszerének egyik előfutára. 
Meghatározta az antimon és az oxigén helyes atomtömegét. 1894—ben halt meg. 

1827 október 25-én született Párizsban PIERRE EUGÉNE MARCELIN BER-
THELOT. Az e lső szintetikus szerves vegyületek néhányának az előállításával 
hozzájárult az „életerő"-elmélet bukásához. Metánból metilalkoholt állított elő. 
Megvalósította az acetilén előállítását fémkarbidokból, valamint elemeiből, ívfény 
segítségével. Acetilénből etént és etanolt állított elő, polimerizációjával pedig 
benzolt nyert. Elsőként szintetizált zsírokat glicerinből és magasabb zsírsavakból. 
A c u k r o k r ó l kimutat ta , hogy azok p o l i o x i a l d e h i d e k . A t e r m o k é m i a 
megalapítójának egyike. Megszerkesztette a bombakalorimétert a szerves 
vegyületek égéshőjének meghatározására. Az atomelmélet esküdt ellensége volt 
és közoktatásügyi miniszter révén egészen 1839-ig meg tudta akadályozni az 
atomelmélet oktatását a francia iskolákban. 1907-ben halt meg, s a Panteonba 
temették el a nemzet nagyjai közé. 

140 éve, 1857. szeptember 2-án született az oroszországi Prussziban IVÁN 
ALEKSZEJEVICS KABLUKOV. A nemvizes oldatok elektrokémiájával foglalko-
zott. A hidrogén-klorid vezetőképességét vizsgálva különböző oldószerekben, 
feltételezte, hogy az oldott anyag és az oldószer között kémiai kölcsönhatás lép 
fel, és bevezette a hidratáció és a szolvatáció fogalmát. 1942-ben halt meg. 

130 éve, 1867. szeptember 17-én született Győrben KONEK FRIGYES. A 
budapesti tudományegyetemen ő tartott először szerves kémiai előadásokat. Új 
kén- , foszfor- és nitrogén meghatározási eljárásokat dolgozott ki nátriumperoxid 
alkalmazásával. 1945 januárjában halt meg Budapest ostromakor. 
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1867 . ok tóber 1-én született az Egyesült Államokban, Middletonban, 
WILDER DWIGHT BANCROFT. A fizikai kémia és az elektrokémia területén 
dolgozott . A k é t - és háromkomponensű rendszereknél a fázisok közötti 
egyensúlyt tanulmányozta. Megadta az elektromotoros e rő és a kémiai poten-
ciálok közötti összefüggést. 1953-ban halt meg. 

120 éve, 1877. szeptember 1-én született az angliai Harborneban FRANCIS 
WILLIAM ASTON, a tömegspektrográf feltalálója. Készülékével felfedezte az 
izotópia jelenségét a nemradioaktív elemeknél is. Meghatározta számos ter
mészetes e lem izotópjainak pontos tömegét. Előre látta a termonukleáris energia 
felszabadulását és az elemek szintézisének lehetőségét. 1922-ben kémiai Nobel-
díjjal tüntették ki. 1945-ben halt meg. 

1877. szeptember 2-án született az angliai Eastbourneban FREDERICK 
SODDY. A radioaktivitást tanulmányozva kimutatta, hogy a rádium uránból 
keletkezik. Rutherforddal közösen kidolgozta a radioaktív elemátalakulás 
elméletét. Ő vezette be az izotópia fogalmát és Fajans-szal egyidőben megfogal-
mazta a radioaktív bomlásokra érvényes eltolódási szabályt. A protaktinium egyik 
felfedezője volt. 1921-ben kémiai Nobel-díjat kapott. 1956-ban halt meg. 

1877. szeptember 11-én született az oroszországi Arbuzov-Baranban ALEK-
SZANDR ERMININGELDOVICS ARBUZOV. A foszfor-organikus vegyületeket 
tanulmányozta, amelyek szintézise a nevét viselő reakcióval valósítható meg. 
Vizsgálta a foszforsav-észtereket, az alkil-foszfin-savakat. Borisz nevű fiával 
k ö z ö s e n új módszert találtak a tri-aril-metil szabadgyökök szintézisére. 
Megvalósította az indolhomológok előállítását. Tanulmányozta a tautomériát és 
a katalitikus izomerizációt. 1968-ban halt meg. 

110 éve, 1887. szeptember 13-án született a horvátországi Vukováron 
LEOPOLD RUZICKA. A természetes anyagok (terpének, nemi hormonok, D 
vitamin) vizsgálatával foglalkozott. Megvalósította az androszteron és a 
tesztoszteron szintézisét koleszterinből. Módszert dolgozott ki a magasabb 
atomszámú telített gyűrűk előállítására. 1939-ben kémiai Nobel-díjat kapott. 
1976-ban halt meg. 

100 éve, 1897. szeptember 12-én született Párizsban IRÉNÉ JOLIOT-CURIE, 
Pierre és Marie Curie leánya. Férjével, Frédéric Joliot-Curievel közösen fedezték 
fel a mesterséges radioaktivitás jelenségét, melyért 1935-ben kémiai Nobel-díjat 
kaptak. Elsőként állított e l ő pozitronsugárzó magokat és észlelte könnyebb magok 
keletkezését uránnak neutronokkal való bombázásakor. 1956-ban halt meg. 

90 éve, 1907. szeptember 18-án született Redondo Beachen (Egyesült Államok) 
EDWIN MATTISON McMILLAN. Magfizikai vizsgálatokkal foglalkozott. Abelsson-
nal közösen állították e lő az e lső transzurán elemet, a neptuniumot és résztvett 
a plutonium előállításában is. A részecskegyorsítók elméletét fejleszette tovább 
és megszerkesztette az e l ső szinkrotront. 1951-ben kémiai Nobel-díjat kapott. 
1991 -ben halt meg. 

1907. október 2-án született a skóciai Glasgowban ALEXANDER ROBERTUS 
T O D D , Trumpington bárója. Alapvető kutatásokat végzett az enzimek, nuklein-
savak, nukleotidek szerkezetével kapcsolatban. Tanulmányozta a B 1 , B 1 2 és az E 
vitamin szerkezetét. Kimutatta, hogy kenderből kábítószer vonható ki. 1957-ben 
kémiai Nobel-díjjal tüntették ki. 

80 éve, 1917. szeptember 7 - én született Ausztráliában JOHN WARCUP CORN-
FORTH. Enzimek katalizálta reakciók sztereokémiáját tanulmányozta, szteroidok 
és más biológiailag aktív természetes anyagok teljes szintézisét valósította meg. 
1975 -ben kémiai Nobel-díjat kapott. 

Z s a k ó J á n o s 
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