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MAGYAR
KÉMIKUSOK LAPJA

A Magyar Kémikusok Egyesületének
– a MTESZ tagjának – 
tudományos ismeretterjesztõ 
folyóirata és hivatalos lapja
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z analitikai kémia a kémia egyik legfontosabb alkalmazott tudományterülete. A mit? és a mennyit?
kérdések megválaszolásának tudománya, a minta pedig lehet bármi: egy elem előállításához szük-

séges érc, melyben az illető elem koncentrációja a fontos adat számunkra; biológiai minta, melyben a diag-
nosztikailag fontos komponensek mennyiségére vagyunk kíváncsiak; levegőminta, melyben a káros anya-
gok mennyiségét akarjuk meghatározni; esetleg játék, mert a forgalomba hozatal előtt el kell dönteni,
hogy nem tartalmaz-e a gyermekek számára káros adalékanyagokat. Ezek csak kiragadott példák, a sor
még folytatható, de talán ezek a példák is szemléltetik, hogy az analitikai kémia életünk szinte minden
területén megjelenik. Ezért is fordítunk kiemelt figyelmet az analitikai kémia oktatására – talán nem
csak az egyetemeken. Ezt nem jószántunkból tesszük; ez a társadalmi elvárás. Akármilyen felmérést né-
zünk, analitikai kémiai szakirányú ismeretekkel rendelkező végzős hallgatóink, vegyészek vagy vegyész-
mérnökök, könnyen el tudnak helyezkedni ma Magyarországon, de szerte a nagyvilágban is.

Hazánk bővelkedett híres analitikusokban – egy egész oldal is kevés volna a felsorolásukhoz, de né-
hányukat feltétlenül meg kell említeni: Winkler Lajos, Schulek Elemér, Szebellédy László, Erdey László,
Pungor Ernő.

Az analitikai kémiai laboratóriumok képe az utóbbi ötven évben alaposan megváltozott. Korábban
üvegeszközök, pipetták, büretták, lombikok, színes oldatok, gázfejlődés és csapadékok jellemezték az ana-
litikai laboratóriumok világát. Ma már ezekkel ritkábban találkozunk. Sokkal inkább műszerek, nagyon
is szofisztikált műszerek, számítógépek népesítik be a légkondicionált analitikai laboratóriumokat. A mé-
rés sokszor automatizált, a minta előkészítése sokkal bonyolultabb, az eredmények kiértékelése szintúgy.
Sokszor a mérési adatok értelmezése jelenti az embert próbáló analitikusi feladatot. A 21. századra meg-
változott az analitikai kémia tudománya. Erről szól lapunk jelen száma.

A szám szerkesztésére a terület három szakértőjét kértem fel. Engedjék meg, hogy röviden bemutas-
sam őket.

Kövér Katalin a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Debreceni Egyetem egye-
temi tanára, az NMR-spektroszkópia nemzetközi hírű szakértője. Kutatásai egyrészről az
NMR-módszer teljesítőképességének kiterjesztését szolgáló módszerfejlesztő tevékenység, más-
részről a fehérjék szerkezetének, biológiai rendszerekben való kölcsönhatásainak, mozgásai-
nak tanulmányozása.

Galbács Gábor az MTA doktora, a Szegedi Tudományegyetem Szervetlen és Analitikai Ké-
miai Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense, a spektrokémiai módszerek nemzetkö-
zileg elismert művelője. Kutatásai kiterjednek a lézer- és plazmaalapú műszerek és anali-
tikai eljárások fejlesztése, valamint a plazmadiagnosztika, a nyomelem-analitika és a
spektroszkópiai adatkiértékelés területére.

Ritz Ferenc nyugdíjas vegyészmérnök, a magyar vegyipar jó ismerője – dolgozott legfon-
tosabb vállalatainál: a Tiszai Vegyi Kombinátban, a Tiszai Kőolajfinomítóban, a Chinoin-
ban, a Richterben. Munkája a közvetlen termelésirányítástól, a technológia-fejlesztésen át
a környezetvédelmi-biztonságtechnikai felügyeletig terjedt. Fő érdeklődési területe a kör-
nyezetvédelmi analitika.
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