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cago) vezető tanárával, a Fogaskerék Kutató 
Laboratórium (Gear Research Laboratory) 
igazgatójával való kapcsolatom. A professzor 
munkáját régről ismertem, személyes kap-
csolatom azonban csak később alakult ki vele. 
Először személyesen egy drez dai konferenci-
án találkoztunk (1996), majd San Diegóban 
(1996) ahol az ő szekciójában tartottam elő-
adást. A konferencia után Chi cagóban, az ő 
intézetében találkoztunk. Tetszett neki, hogy 
mind az ívelt profilú csigahajtást, mind a 
kúpos csavarfelületeket, mind a gyártásuk-
hoz szükséges lefejtőmarót geometriailag 
helyesen tudjuk köszörülni. Korábban több-
ször megfordult a Miskolci Egyetemen. 
Meglepett, hogy egy tőle kapott publikáció-
ban (1998), ahol felsorolja az összes jelentő-
sebb spiroid kutatóhelyet és azok eredménye-
it, nem szerepelünk a megnevezettek között 
(ebben az időben már szabadalmat nyert a 
CNC korongszabályzó készülékünk is). Ezt 
nehezményezve elküldtem a professzor úr-
nak az összes kapcsolatos publikációnkat, aki 
ezt átnézve ajánlotta az eredmények gyors és 
hiteles publikálását.

A The Theory & Practice of Worm Gear 
Drives című könyvemhez Litvin professzor 
úr írt előszót. Ebben nagyon elismerően és 
meghatóan szól a végzett munkáról. Idézek 
belőle:

„Dr. Dudás Illés, a Miskolci Egyetem ki
emelkedő professzora könyvének előszava 
nagyszerű alkalom, hogy felidézzem a Miskol
con tett látogatásaimat, melyek során kiváló 
tudósokkal és kedves magyar barátokkal volt 
szerencsém találkozni.”

[…]
„Az a legnagyobb jutalom egy tudós számá

ra, ha követői vannak, és én Magyarországon 
sok követőt találtam. Az örömöt, hogy követő
im lehetnek, talán Henry Wadsworth Long
fellow A nyílvessző és a dal című híres verséből 
vett idézet fejezi ki legjobban:

„Kilőttem egy nyilat a levegőbe
Azt sem tudom hol, leesett a földre;
[…]
és [de, F. L.] a dalt, mi úgy szól, mint régen, 

megtaláltam újra egy barát szívében.”
Remélem, hogy ez a rövid bevezető meg ma

gyarázza, miért vagyok hálás a lehetőségért, 
hogy előszót írhatok Dudás professzor nagyon 
értékes könyvéhez.

[…]
Semmi kétség afelől, hogy a könyv a fogas

kerekekkel foglalkozó kutatók és mérnökök 
hasznos kézikönyve lesz”

Vendégprofesszor voltam Litvin profesz-
szor úr meghívására Chicagóban (2000). 
Sze mélyesen adhattam át neki az akkor már 
megjelent könyvemet. Szívélyes, hasznos 
beszélgetést folytattunk a könyvről, a tárgyi 
fejlesztés lehetőségeiről, szerepéről, a további 
munka és az együttműködés folytatásáról.

A könyv ma már világszerte kapható, 
hozzáférhető az interneten is, vásárolják is, 
és nagyon jó visszajelzéseket kapok róla.

Dudás Illés

Kulcsszavak: korszerű csigahajtások, konstruk
ciós fejlesztés, gyártórendszerek fejlesztése, CAD/
CAM/CAQtechnikák

mössbauer-spekTroszkópia:  
a  „magyar kapCsolaT”

Tudományterületem a Mössbauer-spektro-
szkópia, amelynek számos alkalmazását 
próbáltam már, ezek közül csak néhány volt 
olyan, amely tematikusan is sajátommá vált, 
illetve csoportunk témájává, utóbbiba bele-
értve Kuzmann Ernőt, akivel az Akadémiai 
Díjat megosztva nyertem el. A külföldi figye-
lem akkor a legértékesebb, ha valaki a mód-
szer kapcsán keres meg bennünket valami-
lyen probléma megoldása végett. Így esett ez 
akkor is, amikor Virender Kumar Sharma, a 
Florida Institute of Technology munkatársa 
(ma professzora) évekkel ezelőtt egy e-mailt 
küldött nekem, hogy szeretne egy problémát 
a Mössbauer-spektroszkópia módszerével 
megoldani. Nevezetesen, ha a háromvegyérté-
kű vas egy kelát komplexét hidrogén-peroxid-
dal reagáltatjuk erősen lúgos közegben, akkor 
egy mélylila színű újabb komplex képződik, 
amelynek látható-UV-spektruma kísértetie-
sen megegyezik egy meglehetősen egzotikus 
vegyület, a kálium-ferrát(VI) (K2FeO4) olda-
tának spektrumával. Így felmerült, hogy 
mi vel a hidrogén-peroxid erős oxidálószer, 
esetleg az erősen lúgos közegben a három 
vegyértékű vasat akár a formálisan hat vegyér-
tékű vassá is oxidálhatja. (Sharma professzor 
elsősorban a ferrátok kutatásában kötelezte 
el magát.) Bár ennek kémiailag kis esélye volt, 
a reakcióelegyet lefagyasztva és a Mössbauer-
spektrumot felvéve a kérdés eldöntése rutin-
feladatnak bizonyult. Nem találtunk hat 
vegy értékű vasat. Ugyanakkor, mivel a neve-
zett vas(III)-komplex (ún. vas(III)-EDTA) és 
a hidrogén-peroxid reakciója környezetvédel-

mi vonatkozásokkal is bír a természetes vizek 
vaskatalizálta szervesanyag-lebontási mecha-
nizmusa miatt, ebből  az egyszerű kísérletből 
ma is tartó együttműködés lett.  Megvizsgál-
tuk a reakció részleteit abban az értelemben, 
hogy azonosítottuk azokat a köztes reakcióter-
mékeket, amelyek az erősen lúgos vas-EDTA-
oldatban a lila színű újabb komplex keletke-
zése és bomlása során felléptek. Természetesen 
csak azokat, amelyek meglehetősen stabilak 
azon a másodperces/perces időskálán, ami-
nek tanulmányozását a lefagyasztásos techni-
ka egyáltalán technikailag lehetővé tette. A 
kezdeti és a végállapotot jelző komponense-
ken kívül (előbbi egy oxigénhídon keresztül 
egymáshoz kapcsolódó, két vasatom-centru-
mot tartalmazó szerkezet, utóbbi pedig egy 
egycentrumú, de az EDTA-n kívül egy a 
hidrogén-peroxidból származó peroxidiont 
is tartalmazó molekulaion) sikerült kimutat-
ni két további komponenst, amelyek azono-
sítására javaslatot is tettünk egy peroxid hidas 
és egy kettős hidas szerkezet formájában. Ezt 
a munkát Virender K. Sharma reakciókinetikai 
vizsgálataival együtt jelentettük meg 2005-
ben, a European Journal of Inorganic Chem
istryben. Több hasonló munkát is publikál-
tunk azóta nemcsak ebben a témában, de a 
ferráttal kapcsolatban is, amely egy esé lyes 
környezetkímélő fertőtlenítőszer spe ciális 
ipari szennyvizek tisztítására. Érdekes megje-
gyezni, hogy Prof. Sharma „munkaadó ját”, 
a Florida Institute of Technologyt koráb ban 
NASA- és általában az űrkutatási projektek 
céljára létesítették, de mivel az űrkuta tási 

Szubjektív tudománytörténet



Magyar Tudomány • 2010/9

1112 1113

pén zek időközben elapadtak, mára tevékeny-
sége egyértelműen környezetvédelmi témákat 
ölel fel. Az együttműködésünkből számos 
publikáción kívül doktoranduszok, sőt hallga-
tók floridai látogatása nőtt ki, csakúgy, mint 
amerikai kollégák budapesti tanulmányútjai.

A történetnek azonban a folytatása a leg-
érdekesebb, az, ahogy ebből az együttműkö-
désből egy másik – bár csak átmeneti – ko-
operáció is kialakult. Levélben keresett meg 
egy másik külföldi kolléga, aki kutatócsoport-
jával az általunk vizsgált EDTA-val rokon 
komplex és a hidrogén-peroxid reakcióját 
vizs gálta, spektrofotometriai módszerekkel 
kö vetve a reakció kinetikáját, és próbálva fel-
deríteni a mechanizmust. Látván a mi pub-
likációnkat a vas(III)-EDTA esetéről, a reak-
ció során fellépő köztes termékek lehetséges 
direkt azonosítása céljából fordultak végül 
hozzánk. A Mössbauer-méréseket elvégeztük, 
méghozzá úgy, hogy egy ottani kolléga ide-
utazott, és a kiváló előkészítettségnek köszön-
hetően kb. két hét leforgása alatt minden 
eredmény megszületett ahhoz, hogy egy 

színvonalas publikáció születhessen (bár 
technikai okokból csak évekkel később, 2009-
ben) az Inorganic Chemistryben. 

A történet érdekessége, hogy a megkeresés 
Rudi van Eldik professzortól érkezett a né-
metországi Erlangenből. Ebből Németország 
a fontos, ahol annak idején Rudolf Mössbauer, 
a később Nobel-díjjal kitüntetett fizikus 
dolgozott, és tette meg azt a felfedezését, 
amelyet Mössbauer-effektusként róla nevez-
tek el, csakúgy, mint az ezen alapuló nagyon 
hatékony spektroszkópiai módszert. Úgy 
tűnik, mi magyarok jó tanulónak bizonyul-
tunk, és ez a megkeresés és együttműködés 
nagy elismerése minden magyar Mössbauer-
spektroszkópiával foglalkozónak, különösen 
a Vértes Attila akadémikus által kezdeménye-
zett, és évtizedeken keresztül vezetett kémiai 
Mössbauer-kutatásoknak az ELTE-n. 

Homonnay Zoltán

Kulcsszavak: Mössbauerspektroszkópia, vas
kelátok, reakciómechanizmus

egy brazíliai kuTaTásom TörTéneTe

Egyetemi éveim (ezen belül is 1964) óta a 
Möss bauer-spektroszkópia nukleáris anyag-
vizsgáló módszerét alkalmazom elsősorban 
a kémia különböző területein. Mindig na-
gyon izgatott, hogy új anyagok Mössbauer-
spekt rumait elsőként ismerjem meg, és ezen 
keresztül egyedülálló információkhoz jutva 
tudjak hozzátenni egy cseppet az adott szak-
területi tudomány ismeretanyagának nagy 
tengeréhez.

Számos olyan történetem van, amely 
va lamelyik tudományos eredményemhez 
kap csolódik. Az  egyik ilyen történet abból 
az időből származik, amikor 1996–1997-ben, 
közel egy évig vendégprofesszor voltam a 
University of Brasilia elnevezésű egyetemen 
Brazília fővárosában. Már Brazíliába utazá-
som előtt tudtam, hogy brazil kutatók fog-
lalkoznak geológiai és mágneses vizsgálatok-
kal az Antarktiszon, sőt Brazília állandó 
megfigyelőállomást tart fenn az Antarktisz 
King George-szigetén, amelynek a munkájá-
ra és eredményeire kormányszinten is oda-
figyelnek. Még kiutazásom előtt kapcsolatba 
léptem az illetékes kollégákkal, és megállapod-
tunk abban, hogy a Mössbauer-spektroszkó-
piát is beiktatjuk majd az Antarktisz-kutatás 
vizsgálati módszerei közé, továbbá, hogy 
küldenek majd antarktiszi tengeri üledék- és 
talajmintákat a Mössbauer-spektroszkópiai 
és röntgendiffrakciós vizsgálataink részére. A 
minták nem sokkal Brazíliába menetelem 
után meg is érkeztek. A Mössbauer-mérések-
hez először is létre kellett hozni egy Möss-
bauer-laboratóriumot. A berendezések és 
tar to zékok beszerzése igen gyorsan megtör-

tént, mivel az ügyintézést és a beszerzés 
pénzügyi fedezetét a CNPq megfelelőkép-
pen biztosította. Ezután heteken belül felépí-
tettem és beüzemeltem a 20–300 K hőmér-
séklettartományban két Mössbauer-spektro-
méterrel mérő és mind a mai napig működő 
Mössbauer-laboratóriumot. Közben a labo-
ratóriumban lévő kollégákat is sikerült egy 
lelkes és egyre eredményesebben dolgozó 
csapattá formálni, sőt az egyik kollégával, 
Vi ja yendra Garggal személyes barátság is 
született közöttünk.

Úgy gondoltam ekkor, hogy kezdődhet 
az Antarktisz-minták mérése. Azonban egy-
két héttel az után, hogy a mérések elkezdőd-
tek, nem várt technikai problémák lép tek fel. 
Az első az volt, hogy elfogyott a méréshez 
szükséges hélium-metán gázkeverék, aminek 
beszerzése akkor itthon egy nap alatt megold-
ható volt. Miután – mit sem sejtve – megkér-
tem egy kollégámat, hogy másnapra cserél-
tesse ki a palackot, azt felelte, hogy ez lehe-
tetlen, mivel legközelebb csak az 1200 km-re 
lévő São Paulóban készítenek ilyen gázkeve-
réket, ami csak hetek alatt szerezhető be, és 
megkérdezte, hogy miből szándékozom fi-
nanszírozni. Természetesen a projektünkből, 
gondoltam, aminek anyagi fedezetét az első 
dolgom volt megérkezésem után megtekinte-
ni, amikor is káprázott a szemem a hatalmas 
összegtől, amit a papíron láttam, csak azt 
fe lejtették el megmondani, hogy a pénz ha-
tá rozatlan időre be van fagyasztva. És ehhez 
jött még az is, hogy majdnem minden nap 
volt egy-két percnyi hosszú áramszünet, ami 
sokszor éppen a mérés befejezése előtt történt, 

Szubjektív tudománytörténet




