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A nagyalakú, tetszetôs kivitelû könyv formálisan hat
fejezetre tagolódik, valójában azonban két részre
osztható. Az elsô rész öt fejezete alig több mint felét
teszi a könyvnek, és lényegét tekintve tudománytörté-
neti tartalmú. A tudománytörté-
net jelentôségét hangsúlyozza is
a szerzô a bevezetésben, han-
goztatva, „…hogy a történelmi
vonatkozások és összefüggések
ismeretének birtokában jelentô-
sen könnyebbé válik az új tények
és tudnivalók befogadása és el-
rendezése. Sajnos a tudomány-
történet még ma is afféle mosto-
hagyereke az általános és közép-
iskolai oktatásnak.” Ugyancsak a
bevezetésben olvashatjuk, hogy
a könyvet a szerzô elsôsorban
diákoknak és tanároknak, de ter-
mészetesen más érdeklôdôknek
is szánja.

A tudósok és kísérleti beren-
dezések képeivel bôségesen il-
lusztrált elsô rész fejezeteinek
tárgya mindenekelôtt a kémia és
fizika összefonódott története, az
atomelmélet fejlôdésének külön-
leges szempontjából tekintve.
Késôbb egy további rövid fejezetben kitér az ókor ve-
gyészeire is, megállapítva mindjárt az elsô mondatban,
hogy „…egyetlen olyan személyt sem tudunk név sze-
rint említeni az ókorból, akirôl elmondható volna, hogy
a vegytan mûvelôje és tudósa volt”. Az alkímia történe-
tét egy külön fejezetben elég hosszan tárgyalja. Az alkí-
miánál „…a legfontosabb cél az arany és a bölcsek kö-
vének az elôállítása…” volt, az alkimisták mégis szá-
mos hasznos tapasztalatot szereztek. Egy korábbi feje-
zet szól még az elemek születésérôl a kozmoszban,
végül az elsô részt lezáró fejezet magát az elemek peri-
ódusos rendszerét, elôzményeit, kialakulását, változa-
tait tárgyalja. Lothar Meyer és Mengyelejev szinte egy-
idejûleg szerkesztették meg táblázatukat az akkor is-
mert 63 elemre vonatkozólag 1869-ben. „Meyer elsô-
sorban a fizikai jellemzôket, Mengyelejev viszont a ké-
miai sajátságokat tartotta fontosnak.”

A második rész (a teljes VI. fejezet) az elemek cso-
portjai szerint van elrendezve és az elsô részhez ha-
sonlóan képekkel bôven illusztrálva. E szerint a tár-

gyalás a hidrogén-„csoporttal” kezdôdik (ebben a
csoportban csak a hidrogén van), folytatva a nemes-
gázokkal, majd sorban következnek a további csopor-
tok egészen a transzurán elemekig (Az uránon túli

világ címmel). Jelenleg 117 ele-
met ismerünk, de a sorban az
utolsó a 118. rendszámú elem,
tudniillik a 117. rendszámúról
semmiféle ismeretünk nincs. Meg
kell jegyezni, hogy a 104. rend-
számú elemtôl fölfelé legtöbb-
ször csak néhány atomot sikerült
elôállítani, a 112. és az ennél
magasabb rendszámú elemek
pedig nincsenek még elnevezve.

Az elemek egyes csoportjairól
a beszámoló egy táblázattal kez-
dôdik, amely összefoglalja a cso-
port elemeinek legfontosabb
tulajdonságait a vegyjellel kezdve
egészen a sûrûségig. Ezután kö-
vetkezik minden esetben a cso-
portba tartozó egyes elemek tu-
lajdonságainak, felhasználásának
bemutatása. Ezen túlmenôen
azonban minden elemnél megta-
láljuk a szóban forgó elem felfe-
dezésének történetét, a felfede-

zôk nevével együtt. Nem egy elem felfedezésénél
elsôségi viták is elôfordultak, más esetekben ugyanazt
az elemet más kutatók többször is felfedezték, és egy
ideig ugyanaz az elem különbözô neveken is futott
(pl. vanádium, promécium).

Az alkalmazások ismertetésénél sokszor megdöb-
ben az olvasó, hogy egyes kevésbé ismert elemek
milyen fontos alkalmazásokat találnak. Hogy csak
egyet említsünk: a tiszta ródium fémbôl készülnek a
csillagászati teleszkópok tükrei.

Egy kritikai megjegyzés! A szerzô a 236. oldalon su-
gárfertôzésrôl beszél. Amennyire helytelen ez a kifeje-
zés a sugárártalomra, annyira kedvelt a médiában.

A könyv végén hasznos, érdekes táblázatokat talá-
lunk: az elemeket névsorrendben a felfedezés évszá-
mával és a felfedezô nevével, továbbá kislexikont –
amelyben a legnevezetesebb kémikusok szerepelnek
legfontosabb adataikkal –, végül a felhasznált iroda-
lom jegyzékét.

Berényi Dénes
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