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Húsz éve hunyt el Gerhard Herzberg

A Herzberg család története a lutheránus egyház feljegyzései szerint 1573-tól 400 éven 
keresztül egyetlen helyhez, a türingiai Langensalzához kötődik. Gerhard apja, Albin is 
innen költözött Hamburgba, ahol házasságából egy éven belül két fia született. (Walther 
januárban, Gerhard 1904. december 25-én.) A szülők a tőlük telhető legjobb iskolázta-
tást biztosították a gyermekeiknek, aminek fontos része volt a zenei képzés: Gerhard 
hegedülni, bátyja zongorázni tanult. Apjuk beteges volt, korán meghalt. Szerencsére 
Gerhard tanulmányi eredményei révén ösztöndíjjal tanulhatott a reálgimnáziumban. 
Szerette az asztronómiát, de igazán a nulladik óra modern atomfizika órái hozták lázba. 
A sokoldalú gimnáziumi oktatás folyamán alapos nyelvi, reál- és irodalmi ismereteket, 
valamint életre szóló barátokat szerez. Ezen barátok egyike Alfred Schulz, akinek uno-
kahúga évtizedekkel később a második felesége lesz.

A középiskola után egyetemre készül, csillagásznak. A hamburgi obszervatórium ve-
zetője azonban lebeszélte a tervéről. Így a darmstadti Műszaki Főiskola mérnöki fizika 
szakára jelentkezett, oda vállalati ösztöndíjjal jutott be. A mérnöki kihívások helyett 
rövid időn belül az alapkutatást választotta. Hans Rau professzornál kezdi mutogatni 
oroszlánkörmeit. Olvasta a legfrissebb publikációkat, egyebek közt Schrödingerét a 
kvantummechanikai függvények sajátérték-problémáiról. Herzberg éppen a parciális 
differenciálegyenletekkel ismerkedett, előadást is tartott róla, ami után Rau elküldte 
Schrödinger kurzusára Freiburgba.

1927-ben évfolyamelsőként végzett, diplomája (és egyben első három cikke) a H2 
Balmer-sorozatát ismerteti. 1928-ban készült el a doktorija. Ösztöndíjjal Göttingenbe 
került Max Bornhoz. Itt dolgozott együtt a 20. század nagy egyéniségeivel, például 
Wignerrel, Hunddal és jövőbeli feleségével, Luise Oettingerrel, aki szintén fizikusnak 
tanult. Hallgatói kérésére atomi és molekuláris spektroszkópiai jegyzetet írt, ami a kö-
vetkező évtizedek alatt 3200 oldalas könyvsorozattá bővült. A Hund munkáin alapuló, 
kötő és lazító molekulaorbilátokról szóló cikke felkeltette Lennard-Jones érdeklődését, 
aki meghívta Bristolba. Spektográfot építettek, amivel két- és többatomos molekulá-
kat tudtak vizsgálni. Hazájába visszatérve spektroszkópiai labort alapított, és egészen 
1935-ig Darmstadtban maradt. Ez az öt év elég volt arra, hogy nemzetközi hírű kutató-
helyet alakítson ki, ahová olyan látogatók érkeztek, mint Mulliken, vagy a posztdoktori 
hallgató, John Spinks, a kanadai Saskatoonból. Spinksszel sikerült deutériummal ne-
hézvizet, majd számos helyettesített molekulát előállítaniuk, amelyeknek elvégezték a 
spektroszkópiai elemzését. Herzberg ekkor már konferenciák meghívott előadója volt, 
ismerte Tellert és Polányit. Teller Edével megalapozták a spektroszkópiai kiválasztási 
szabályokat. Közben felesége, Luise is megszerezte doktoriját a többatomos molekulák 
spektroszkópiai elemzéséből.

Zsidó felesége védelmében Németországból a kanadai Saskatchewanba költöztek. 
John Spinks kijárta Herzbergnek a professzori állást egy olyan egyetemen, amely kb. 
100 oktatót foglalkoztatott, köztük öt fizikust, 2000 hallgatóval rendelkezett, szinte zéró 
támogatottsággal és nem utolsósorban mindenféle spektroszkópiai felszerelés nélkül. 
Két héttel érkezése után már két kurzust vezetett, és örült annak, hogy diákjai milyen 
érdeklődőek. Első évfolyamának hallgatói között ott volt Schneider és Taube is. Állandó 
szerződést kötöttek vele, megjött a családalapítási kedve, itt született fia és lánya.
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Felfedezte, hogy a szén-szén kötéstávolság a metil-acetilénben jelentősen eltér a 
megszokott egyszeres kötéstől. Egy csillagászati tematikájú találkozón Tellerrel ve-
tették fel, hogy az akkor felfedezett, 400 nm környéki spektroszkópiai vonalcsoport a 
CH+-kationnal magyarázható. Herzberg végül laborkörülmények között reprodukálta a 
vonalakat, így elsőként bizonyította a CH- vegyület jelenlétét az űrben, amivel nevet 
szerzett asztronómiai körökben. Saskatchewani évei alatt tíz diplomázója végzett kuta-
tásokat többatomos molekulákon, ő maga pedig kikapcsolódásképpen énekleckéket vett.

Három év kitérő következett a Yerkes Obszervatóriumban, ami során kiváló csillagá-
szokkal és az egyetemen dolgozókkal – Mullikan, Teller és Beutler – működött együtt. 
Konkáv tükrökkel felszerelt, 22 méter hosszú cellát épített az űrben feltételezett többato-
mos molekulák színképelemzésére, valamint felvette a H2 kvadrupól spektrumát. Utóbbi 
segítségével azonosították később a hidrogént idegen égitestek atmoszférájában. A tudo-
mányosan termékeny évek ellenére honvágy gyötörte Kanada iránt, ahová 1948-ban tért 
vissza családjával, hogy az élete hátralévő ötven évét ott töltse.

1959 őszén irodájában ült és éppen a kéziratain dolgozott, amikor belépett ifjú tech-
nikusa, Jack Shoesmith: „– Van egy érdekes spektrumom.” Herzberg fáradtan felállt, és 
követte Jacket, aki saját építésű spektográfjához vezette. Amikor a direktor odalépett, 
már egy egész csoport leste a vonalakat. Herzberg felkiáltott: „ez az”, és hangosan fel-
nevetett: „már 18 éve kereslek!” Így vehette először szemügyre a metilgyök színképét, 
ami végül megalapozta a Nobel-díját.

A National Research Council ottawai kutatóhelyén teljesen szabad kezet kapott, és 
még a fizikai osztály igazgatójává történő kinevezése után is a tudománynak élt. Az NRC 
háborús fejlesztései révén jelentős anyagi eszközök felett rendelkezett. Felvirágoztatta 
spektroszkópiai fellegvárát, ahová a világ minden részéről érkeztek a kutatók.

Számos kitüntetése mellé 1971-ben megkapta a kémiai Nobel-díjat, amelyet a „mo-
lekulák, különösen a szabad gyökök geometriai és elektronszerkezeti jellemzése terén 
elért eredményeiért” vehetett át. Öröme nem volt teljes, hiszen hű társa, Luise öt hónap-
pal a bejelentés előtt meghalt. Herzberg egészen 1994-es visszavonulásáig, tehát még 25 
évvel nyugdíjazása után is rendszeresen bejárt dolgozni. Kisebb szívinfarktusok érték, 
majd 1996-ban egy komolyabb, ami jelentősen lerontotta fizikai állapotát. 1999. március 
3-án ottawai otthonában tért örök nyugalomra.


