
írásvédett állományokat is megfertőzi  egy kis trükkel (írásvédelem megszüntetés, fertőzés,  írásvédelem visszaállítás). A víruskód visszafejtése  ellen szintén védekezik 
(antidebug funkciókkal  ellátva). Ha a lemezről beolvasott programsorban saját kód-
részletét ismeri fel,  akkor a víruskódot XOR utasítással titkosítja és az eredményhez 
hozzáadja a fertőzések  számát. Amikor a végeredmény elér egy adott értéket, törli a 
programot a lemezről. Az állomány attribútumának módosításakor a kritikus hibák 
jelzésére használt megszakítást is módosítja (INT 24), működését pedig egy apró 
zenei motívum jelzi azINT 1C felhasználásával.  Amegszakítást a rendszer másodper-
cenként 18-szor hívja meg, és amikor az ütemadó számlálója, mely FFFF-ről indult, lenullázódik, a számítógép zenélni kezd. Kódjában egy nevere utaló szövegrész talál-
ható, mely a képernyőn nem kerül megjelenítésre: 

o GCSBRO o 
o ROMÁNIÁN VAMPIRUS o 
Az örökös átkódolás miatt azonosítása és irtása nem oldható meg egyszerű eszkö-

zökkel. Felismerése esetén csak a törlés segít. 
Sajnos ez a leggyakoribb szó, mely a témával kapcsolatosan elhangzik, A vírusírók 

fantáziája  nem ismer határt, ha csupán a Windows alatt futó  vírusokra gondolok, amelyek letüthatják azt az ablakot, amelyben éppen futnak,  és (az ablak mérete lehet 
O is), akkor víruskereső legyen a talpán, amelyik kiirtja onnan. 

Az idő múltával a matematika alkalmazásai iránti érdeklődése egyre nagyobb 
hansúlyt kapott, hogy 194l-re érdeklődésének homlokterébe kerüljön. Ez a leg-
messzemenőbb következményekkel járt az Egyesült Államokra nézve általában, és a 
számítógépekkel kapcsolatban különösen. Ezzel összefüggésben  érdemes figyelmet 
szentelnünk annak a dolgozatnak, amelyet Neumann 1928-ban írt a játékelméletről. 
Ez volt az első próbálkozása ezen a területen, és jóllehet mások is tettek e téren 
kísérleti lépéseket - többek között Borel, Steinhaus és Zermelo -, ő volt az első, aki 
rámutatott a játékok és a közgazdasági folyamatok  közötti kapcsolatra és bebizonyí-
totta azóta híressé vált minimaxtételét, amely játékok bizonyos fontos  osztályai ese-
tére nyerő stratégia létezését garantálja. Neumann és Morgenstern ismert könyvében 
a következő olvasható:" megfontolásaink  a stratégiai játékok elméletének alkalmazá-
sához fognak  vezetni, amely matematikai elméletet több egymást követő lépésben 
dolgozta ki egyikünk 1928 majd 1940-41 folyamán." 

Jellemző ez Neumann egész munkásságára: nagyon kevés, állandóan összefonódó 
és általában váratlanul, de mélyenszántóan visszatérő motívum, amely mindig eszté-
tikai élvezetet okoz. Neumann valójában a matematika egyik legnagyobb művésze 
volt. Tökéletesen biztos érzéke volt az iránt, hogy matematikai szempontból mi az 
elegáns, és erre a mozzanatra mindig tekintettel volt. Soha sem elégítette ki pusztán 
az, hogy elérte az eredményt; szükségét érezte, hogy az elegánsan és könnyedén tör-
ténjék. Gyakran mondta nekem, mikor valamilyen témán együtt dolgoztunk; "nos, így 
kell ezt elegánsan csinálni." 

* folytatás  előző lapszámunkból 

Vásárhelyi József 

Arcképcsarnok, tudományok története 

90 éve született Neumann János * 



Az egyik nehézség, amit matematikai előadásainak hallgatói tapasztaltak, éppen 
azok tiszta szépségéből és eleganciájából fakadt.  Gyakran megtévesztette őket az a 
könnyedség, amivel az eredményt Neumann bebizonyította, és azt hitték, értik, miért 
választotta ezt az utat. Amikor később otthon megpróbálták a bizonyítást felidézni,  nem bukkantak rá a bűvös ösvényre, ehelyett sűrű és félelmetes  erdővel találták szem-
közt magukat. Mentségükre legyen mondva, hogy Neumann általában kiválasztott a 
hatalmas táblán egy fél  méterszer fél  méteres négyzetet, és úgy tűnt sportot űz abból, hogy sikerül-e mindent, amit föl  akar írni, erre az aprócska területre zsúfolnia.  Ezt 
általában a szivacs gyakori használatával sikerült elérnie, szinte teljesen lehetetlenné 
téve ezáltal hallgatóságának, hogy fölfogja,  amit ő a táblára írt. 

Érdekes ellentét mutatkozik előadásainak és publikációinak stílusa között.Előa-
dásainak stílusa csodálatosan világos, valahogyan ösztönző és felemelő  volt. Stílusa 
írásban rendkívül elegáns, szimmetrikus és minden részletében tökéletes volt, de 
gyakran hiányzott belőle annak jelzése, hogy a rendelkezésre álló számos lehetőség 
közül miért éppen azt választotta, amit. Ez volt az, amit szóban mindig megvilágított, amikor megosztotta hallgatóival páratlan észrevételeit. írott stílusa sem volt ugyan 
nehézkes de a gondolatmenet bizonyos elmaradhatatlan bonyolultsága jellemezte, ami írásait olykor nehezen követhetővé tette. Közrejátszott ebben talán az is, hogy 
olyan jól tudott németül, latinul és görögül. 

Szóbeli kif  ejezőereje másf  elől nyilván abból adódott, hogy tökélezesen ura volt az 
amerikai angol nyelvnek, és remekül megértette az amerikai gondolkodásmódot és 
életstílust. Angol kiejtésében egyedül a "th" és "r"  hangok jelentettek problémát, de 
pompás magyar akcentusa volt és gondosan őrzött néhány rögzült kiejtési hibát. Ezek 
egyik legkedvesebbike az volt, ahogyan az "integer"szóban a "g" betű jelölte hangot 
nem "dzs"-nek, hanem "g"-nek ejtette. E sorok írója csak egyszer hallotta tőle e szót 
helyesen kiejteni, de ekkor is sürgősen kijavította magát, egyéni stílusában ismételve 
meg a szót. 

El szokták mondani róla, hogy míg Princetonban szinte félistenként  tisztelték, ő 
alaposan megfigyelte  az embereket, és tökéletesen tudta utánozni őket. Kiváló társa-
sági megjelenésű, meleg, emberséges személyiség volt, és kiváló humorérzékkel ren-
delkezett. E tulajdonságai, valamint hihetetlen szellemi képességei fölülmúlhatatlan 
tanáregyéniséggé tették. Az alábbi sorok is róla szólnak:" Neumann érdemeinek mél-
tatása nem volna teljes... ha nem tennénk említést arról, milyen bőkezűen adott útmu-
tatást és nyújtott segítséget barátainak és ismerőseinek egyaránt, lettek légyen azok 
kortársai vagy nála fiatalabbak.  Több jól ismert elméleti fizikus  véli úgy, hogy szemé-
lyes beszélgetés során Neumanntól többet tanult, mint bármelyik kollegájától. Érté-
kelték azt is, amit a matematikai tételek útján tanultak tőle, de sokkal magasabbra 
értékelték azt, amit gondolkodásmódban és a matematikai érvelés mikéntjében." 
Landor szavaival bízvást elmondható róla, hogy" mindkét kezét az élet tüzénél me-
lengette ". 

Az 1930-as évek közepére Neumann mélyen belemerült a folyadékok  és gázok 
hangsebességnél gyorsabb, turbulens áramlásanak problémájába. "Ekkortájt ismerte 
föl  a nemlineáris parciális differenciálegyenletek  témakörének alapvető titkait... E 
nemlineáris egyenletek által leírt jelenségek analitikusan teljesen követhetetlenek, és 
még a jelenleg ismert kvalitatív vizsgálati módszerekkel is megközelíthetetlenek." Igy 
a második világháború elejére Neumann a lökés- és robbanási hullámok vezető szak-
értőinek egyike lett és szükségképpen került kapcsolatba a Ballisztikai Kutató Labo-
ratóriummal, az OSRD-vel, a Hadianyag-ellátási főnökséggel  és a Manhattan-tervvel 
- mindegyikük nagy szerencséjére. Nem áll módunkban, hogy a matematikának erről 
az óriásáról itt életrajzot közöljünk, pályafutásának  inkább csak azokat a szakaszait 
vázoljuk, amelyekre szükségünk van ahhoz, hogy a számítógépekkel kapcsolatos sze-
repét megvilágíthassuk. Ahelyett, hogy részletekbe menően kifejtenők  valamennyi 
tevékenységét, talán megbocsátható, ha magának Neumann-nak a szenátus atom-
energetikai különbizottsága előtt a háború alatti működéséről elmondott szavait idéz-
zük, aztán idemásoljuk a Neumann pályafutásáról  Bochner professzor  által 
összeállított rövid kronológiát. 



"Mc Mahon szenátor úr, Uraim! 
Föltételezem érdekli Önöket a képzettségem. Matematikus és matematikai fizi-

kus vagyok. Tagja vagyok a Felsőfokú  Tanulmányoklntézetének, a NewJersey állam-
beli Princetonban. Csaknem tíz évig álltam kapcsolatban a kormányzattal, katonai 
természetű megbízatásoknak eleget téve: a Hadsereg Hadianyag-ellátási főnöksége 
Ballisztikai Kutató Laboratóriumának konzulenseként 1937 óta, ennek tudományos 
tanácsadó bizottsági tagjaként 1940 óta; 1941 óta tagja voltam a Nemzetvédelmi 
Kutatási Bizottság különböző részlegeinek; 1942 óta a Haditengerészet Hadianyag-
ellátási Hivatalának konzulense vagyok. A Los Alamos-i Laboratórium konzulense-
ként 1943 óta kapcsolatban állok a Manhattan-tervvel, és az 1943-45 közötti időszak 
tekintélyes részét a Laboratóriumban töltöttem. 

NEUMANN JÁNOS: KRONOLÓGIA 

1903. született Magyarországon, Budapesten, december 28-án, 
1930 -33. vendégprofesszor  a Princeton Egyetemen. 
1933 - 57. a New Jersey állambeli Princetonban a Felsőfokú  Tanulmányok Inté-

zetének matematikaprofesszora. 
1937. az Amerikai Matematika Társulat Gibbs előadója, kollokviumi előadója, Bocher-díjasa. 

1940 - 57. a Maryland állambeli Aberdeeni Kísérleti Lőtér Ballisztikai Kutató 
Laboratóriuma tudományos tanácsadó bizottságának tagja. 

1941 - 55. Washingtonban a Haditengerészet Hadianyag-ellátási Hivatalának 
konzulense. 

1943 - 55. a New Mexikó állambeli Los Alamosban a Los Alamosi Tudományos 
laboratórium (AEC) konzulense. 

1945 - 57. a New Jersey állambeli Princetonban, a Felsőfokú  Tanulmányok Inté-
zetében az elektronikus számítógépprogram igazgatója. 

1947. a Princeton Egyetem (tiszteletbeli) természettudományi doktora; a Medal 
for  Merit elnöki kitüntetés birtokosa; az Egyesült Államokhaditengerészete a Kiváló 
Polgári Szolgálatért kitüntetésben részesíti. 

1947 - 55. a Maryland állambeli Silver springben a Haditengerészet Hadianyag-
ellátási Laboratóriumának konzulense. 

1949 - 53. Washingtonban a Kutatási és Fejlesztési Tanács tagja. 
1949 - 54. a Tenessee állambeli Oak Ridge-ben az Oak Ridge Nemzeti Laborató-

rium tanácsadója. 
1950. a Pennsylvania Egyetem és a Harvard Egyetem (tiszteletbeli) termé-

szettudományi doktora 
1950 - 55. Washingtonban közreműködik azFegyveres Erők Különleges Fegyver-

kezési Tervében; tagja a Fegyverrendszereket Értékelő Csoportnak. 
1950 - 57. a dél-amerikai Columbia állani Universidad de Ios Andes egyetemi 

Tanácsadó Testületének tagja. 
1951 - 53. az Amerikai Matematikai Társulat elnöke. 
1951 - 57. Washingtonban az Egyesült Államok Légiereje Tudományos Tanács-

adó Testületének tagja. 
1952. az Isztambuli Egyetem, a Case Műszaki Intézet és a Marylandi Egyetem 

(tiszteletbeli) természettudományi doktora. , 
1952 - 54. Washingtonban az Egyesült Államok Atomenergetikai Felügyelete 

Általános Tanácsadó Bizottságának tagja (elnöki kinevezés). 
1953. aMüncheniMűszaki Főiskola (tiszteletbeli) természetttudományi doktora; 

A Princeton Egyetem Vanuxem előadója. 
1953 - 57. Washingtonban az Atomenergetikei Technikai Tanácsadó Testület 

tagja. 
1955 - 57. az Egyesült Államok Atomenergetikai Kormánybiztosa (elnöki kineve-

zés). 
1956. a Medal of  Freedom elnöki kitüntetés, az Albert Einstein Emlékérem és az 

Enrico Fermi Érdemrend birtokosa. 



1957. Washington, február  8-án meghal. 

Akadémiai tagsága: 
Academia National de Cieneias Exactas, Lima, Peru. 
Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, Olaszország. 
American Academy of  Arts and Sciences. 
American Philosophical Society. 
Instituto Lombardo di Science e Lettere, Milánó, Olaszország. 
National Academy of  Sciences. 
Royal Netherlands Academy of  Sciences and Letters, Amsterdam, Hollandia. 

e kérdesre a fentiekben  röviden vázolt pályafutásában  rejlik, és tehetségének egy 
olyan mozzanatában amelyről eddig még nem szóltunk. Más jellemvonásain túlme-
nően szinte kielégíthetetlenül érdeklődött az új eszmék iránt - legalábbis időnként. 
Máskor - például, ha mélyen elmerült valamilyen intellektuális tevékenységben -
teljesen érzéketlen volt az új gondolatok iránt. Ilyen alkalmakkor még azt a fáradságot 
is alig vette magának, hogy odafigyeljen  arra, aki beszél hozzá. Általában azonban 
nagyon fogékony  volt az intellektuális kihívásokra, és nagyfokú  szellemi fáradhatat-
lanságról tett tanúságot, ha új ötletekkel találkozott. Látszólag mindig meghódításra 
váró új területeket keresett és ez valószínűleg így is volt. Legnagyobb hatással termé-
szetesen azok voltak rá, amelyek az alkalmazott matematika iránti érdeklődésével 
találkoztak. 

Nem csodálkozhatunk üy módon azon sem, hogy hidrodinamikával kezdett fog-
lalkozni. E témának számos olyan vonatkozása van, amely nyilvánvalóan nagy hatás-
sal volt rá: tele volt és bizonyos részterületei még most is tele vannak rendkívüli 
matematikai nehézségekkel; az e téren végbemenő fejlődés  lényeges következmé-
nyekkel járna mind a matematikára, mind pedig az elméleti fizikára;  végül a hidrodi-
namikai kutatások a kozmányzat számára is beláthatatlan fontossággal  bírnak. E 
szempontok mindegyike fontos  volt Neuman-nak, és bizonyára mindegyik hozzájá-
rult ahhoz a döntéshez, hogy kutatásokat kezd e téren. 

Érdemes talán néhána szót szólnunk e három syempont mindegyikéről. Az 1940-
es évek közepén Neumann és jómagam a következőket írtuk: 

"A jelenleg erendelkezésünkre álló álló analitikus módszrek alkalmatlannak tűn-
nek a nemlineáris parciális differenciálegyenletekkel,  sőt valójában az elméleti ma-
tematika minden nemlineáris típusú problémájával kapcsolatban felmerülő  kérdések 
megválaszolására. E kijelentés igazsága különösen szembeszökő a folyadékok  és gá-
zok dinamikájának területén. E tárgykörben csak a legelemibb problémákat sikerült 
analitikus eszközökkel megoldani. Ugy tűnik továbbá, hogy szinte minden esetben, amikor az analitikus módszer részleges sikerre vezetett, az csupán a véletlennek, és 
nem e módszer immanens alkalmasságának tulajdonítható." 

A második szemponttal kapcsolatban ugyanabban a dolgozatban kicsit később a 
következőket olvashat juk:"...Hogy egy fontos  elvi jellegű nehézséggel állunk szemben, az abból a tényből is kiviláglik, hogy bár Riemann es Reynolds óta ismeretesek a 
folyadékok  és gázok dinamikájával kapcsolatban felmerülő  matematikai problémák 
és bár egy oly ragyogó matematikai fizikus,  mint Rayleigh, életének nagyobbik felét 
a megoldásukra irányuló erőfeszítéssel  töltötte, mindmáig nem sikerült a kérdésben 
jelentős haladást elérni." 

A harmadik szempont dokumentálására talán elegendő lesz Ulamot idézni: "gyak-
ran említette, hogy a politikai feszültség  légköre folytán  a maga részéről csaknem 
lehetetlennek találta, hogy ott (Európában) tudományos munkát végezzen. A háború 
után már csak nagyon vonakodva utazott külföldre."  Neumann hidrodinamikai isme-
retei fölbecsülhetetlennek  bizonyultak a Los Alamos-i csoport számára, amelyhez 
1943 végén csatlakozott konzulensként. Egyik első és talán legfontosabb  munkája a 
láncreakciót kiváltó berobbantáshoz kapcsolódott.Ennek megértéséhez talán szól-
nunk kell néhány szót arról, hogy mi is ez az egész. 



A Los Alamosban dolgozó fizikusok  azzal a súlyos problémával kerültek szembe, hogy hogyan lehet az U 2 3 5 urániumizotóp vagy a plutónium kistömegű darabjában 
olyan rendkívül gyors reakciót létrehozni, amelynek során nagy mennyiségű energia 
szabadul fel  robbanásszerűen. Egészen más dolog volt ez, mint az atommáglyában 
vagy reaktorban lezajló viszonylag lassú neutronképződés, amelyet már 1942. decem-
ber 2-án sikerült elérni. Számos elsőrendű fizikus  javasolt és vizsgált ennélfogva  kü-
lönböző módszereket az ilyen gyors reakciók előidézésére. 

Az ötlet elvileg az volt, hogy a folyamatot  a kritikusnál kisebb tömegű anyaggal kell 
kezdeni, amelyet valamilyen módon rendkívül gyorsan kritikus tömegűvé kell változ-
tatni. A gyorsaságra azért volt szükség, hogy megelőzzék az idő előtt bekövetkező igen 
kis méretű robbanásokat, amelyek fölrobbantották  volna a bombát. Az egyik megol-
dás szerint két félgömböt  kellett volna hasadóanyagból létrehozni, amelyek külön-kü-
lön a kritikusnál kisebb tömegűek lettek volna, de gömbbé egyesítve tömegük már 
meghaladta volna a kritikus mértéket. A két darabot egymáshoz közel kellett elhe-
lyezni, és a kellő pillanatban valamilyen hagyományos, erős robbanóanyag fölrobban-
tásával egymáshoz sajtolni őket. 

Messze kifinomultabb  volt az a technika, hogy egy, a kritikusnál valamivel kisebb 
tömegű anyagból készített gömböt a körülötte elhelyezett hagyományos robbanó-
anyag felrobbanásával  nagyon gyorsan és olyan erővel nyomjanak össze, hogy az 
kritikus tömegűvé váljék. Ezt a technikát Seth Nedermeyer kísérletezte ki. A részle-
teket Neumann dolgozta ki, együttműködve Nedermeyerrel, Teller Edével és James 
L. Tuckkal. A fö  problémák egyike az volt, hogy gömb lökéshullámot kellett létrehoz-
ni, amely a hasadóanyag minden pontját egyszerre nyomta volna meg. Ha ezt az 
egyidejűséget nem sikerül elérni, a hasadóanyag kilökődik a kis nyomású területek-
ről, ami a robbanás során tekintélyes energiaveszteséget jelent. Tuck és Neumann 
föltaláltak  egy rendkívül szellemes nagy erejű robbanóanyag-lencsét, amelynek se-
gítségével gömb lökéshullámokat lehetett kelteni. Az elképzelés sikeresnek bizonyult. 

Nem volt kis teljesítmény, és kétségkívül Neumann legjelentősebb hozzájárulása 
volt a Los Alamos-i tervhez, hogy bemutatta az elméleti szakembereknek, hogyan 
lehet a jelenségeket matematikailag modellezni és az eredményül kapott egyenleteket 
numerikusan megoldani. A berobbantási probléma kezelésére egy lyukkártyás beren-
dezésekkel fölszerelt  laboratóriumot létesítettek, amely később a világ egyik legfej-
lettebb és legnagyobb számítóközpontjává nőtt. 

Neumann rendelkezett azzal a rejtélyes képességgel, hogy rendkívül bonyolult 
számításokat tudott fejben  elvégezni. Emiatt matematikusok és fizikusok  egyaránt 
csodálták. Ezt a képességét egy anekdotával érzékeltethetjük. Egyszer egy kiváló 
matematikus toppant be az irodámba, hogy beszélgessen velem egy problémáról, ami 
az utóbbi időben sok fejtörést  okozott neki. Meglehetősen hosszú és terméketlen 
eszmecsere után kijelentette, hazavisz egy asztali számológépet, és az este folyamán 
kidolgozza a probléma néhány speciális esetét. Valamennyi eset egy formula  numeri-
kus kiértékelésével volt megoldható. Mikor másnap reggel megérkezett az irodába, nagyon fáradtnak  és nyúzottnak látszott. Kérdésemre diadalmasan közölte, hogy 
egész éjszakai munkával öt, egyre bonyolultabb speciális esetet sikerült kidolgoznia, de csak hajnali fél  ötre végzett vele. 

Később, még a délelőtt folyamán  Neumann váratlanul megérkezett, és megkér-
dezte, hogy mennek a dolgok. Erre aztán behoztam a kollegámat, hogy beszéljük meg 
a problémát Neumann-nal. Számos lehetőséget végig gondoltunk, de még mindig nem 
jutottunk dűlőre. Ekkor Neumann így szólt:" hát akkor dolgozzunk ki néhány speciális 
esetet." Beleegyeztünk, óvatosságból nem említve neki a hajnalig tartó számolást. 
Ekkor szemeit a mennyezetre függesztette,  és körülbelül öt perc alatt fejben  kiszá-
molt négyet a korábban fáradságos  munkával kidolgozott eset közül. Miután talán egy 
percet gondolkozott az ötödik és legnehezebb eseten, a kollegám hirtelen hangosan 
bemondta a végeredményt. Neumann teljesen megzavarodott, és megnövelt sebesség-
gel megfeszítetten  gondolkodott. Talán még egy újabb perc sem telt el, amikor meg-
szólalt: " igen, annyi." A kollégám ezután távozott, Neumann pedig még további fél 
órán át töprengett, próbálva megérteni, hogyan fordulhatott  elő, hogy valaki jobb 



Az elemzéseket különböző szakemberek és csoportok végezték, Orbán Balázs csak 
átvette ezeket; a mai elemzésekkel összevetve nem is találnak mindenhol. 

De a témához ez kevésbé tartozik, bennünket a megnevezések érdekelnek. 
Minden nép saját nyelvében azt nevezte meg, amit ismert. Az ókorban ismert 

elemek neve ezért is tér el jelentősen a különböző nyelvekben. 

magyar román angol német francia 
arany aur ROld Gold or 

ezüst argint silver SUber argent 

kén sulf,  pucioasa sulphur, brimstone Schwefel soufre 

kéneső mercur mercury, quicksilver Quecksilber rnercure, vif-argent 

ólom plumb lead Blei plomb 

ón (cin) cositor tin Zinn étain 
réz cupru, arama copper Kupfer cuivre 

szén carbon, cárbune, mangal* coal, charcoal* Kohlé, Holzkohle* carbone, charbon* 

vas fer,  fier iron Esen fer 

* a fából  égetett szénre, a faszénre  vonatkozik 

A rokonnyelvekben észlelhető hasonlóság természetes. 
Őseink már a honfoglaláskor  magukkal hozták a vas, ón, ólom, arany, ezüst szava-

kat, viszont az előbbiek finn-ugor  eredetétől (illetve az arany az irániból került a 
finn-ugorba)  eltérően a kéneső (Hg) a török csuvas eredetű könösü-ből származik. 

A többi, később felfedezett  elem neve valamüyen tulajdonságára utal. E tulajdon-
ság latin vagy görög nevéből származó megnevezés aztán bekerült minden nyelvbe (pl. 
brómos - bűzös - Br; khlóros - zöldessárga = Cl; hidrogén: hüdor(görög) + gennau(gö-
rög)=víz + képez, szül=H; ioeidész = ibolyaszínű=I; calx=mészkő = Ca stb.). 

Erre már a VH. osztályos tanuló is rájön, amikor a vegyjeleket tanulva, nehezeb-
ben jegyzi meg a sajátosan magyar névvel rendelkező elemek vegyjeleit. 

Az alkimisták (a magyar alkimisták is) többnyire latinul írták titkos receptjeiket, sőt titkos jeleket ("vegyjeleket") is használtak: 

stb. 

Mivel Magyarországon a latin nem holtnyelv, hanem a nemesség második anya-
nyelve volt, a legtöbb külföldi  könyvet elsősorban latinra vagy németre fordították  le, és a hazai könyveket is ezen a nyelven írták. A kémia számára az idegen nyelv kezdet-
ben sok előnnyel járt, hiszen a kifejezéseket  egyszerűen átvették és ennek alapján 
könnyen megértették a külföldi  írók munkáit is. Az első magyar nyelvű kémiakönyv, 



amit 1800-banadtak ki:Nyulas Ferenc "Az Erdélyországi orvosvizeknek bontásáról". 
Ekkor vetődik fel  a nyelvújítás problémája a kémiai szaknyelv területén is. Nyulas 
szerint:"... még senki magyarul vizet nem bontott, a kémia is újdonság nyélvünkben, innen szükségképpen új szókat kellett csinálnom..." 

Kováts Mihály 1807-ben kiadott "Chémia vagy természettitka" című munkájá-
ban található a hidrogénre a "víz része", az oxigénre a "savanyító", a tellurra a "földér-
ce", a foszforra  a "világosító", a klórra a "zöldellő". A nyelvújítás célja az volt, hogy a 
nyelvbe bekerült idegen szavak helyett magyarosat alkossanak. A fentiekből  látható, hogy a megnevezés, a jellegzetes tulajdonság nevének fordításával  keletkezett "ma-
gyaros" név. 

1829-ben Schuster János, a pesti egyetem professzora  (aki egyébként nem beszélt 
jól magyarul) összefoglalta  a kémiaia "műnyelv" terén elért eredményeket. Az ele-
meknél az arany elnevezés volt a minta a többi elem nevének képzéséhez. így lett a 
sziksóban (Na2CO3) található nátrium szikany, a hamuzsírban (K2CO3) levő kálium 
a hamany, a mészkőben (CaCO3) levő kálcium a mészany, a magnézium kesreny 
(keserűso = MgS04), az alumínium timany (timföld  = AI2O3)*. A hidrogént "gyúló"-
nak, az oxigént "savító"-nak, a klórt "zöldellő"-nek, a brómot "büzlő"-nek, a jódot 
"iboló"-nak nevezte el. A Schuster féle  műnyelv logikus volt; vegyületeket is lehetett 
megnevezni (lásd a kiindulópontot!); a nagyobb oxigéntartalmú vegyületekben az 
elem nevéhez "-ag", a kisebbeknél pedig az "-ecs" végződést fűzte. 

Ilosvay Lajos 1888-ban kiadott "A chemia alapelvei" című munkájában kifejti,  hogy"... a chemiai mesterszavak között nagyon sok a nem sikerült". Valószínű, hogy 
azért térnek vissza fokozatosan  a mára megszokottá vált kifejezésekhez. 

Látható, hogy Orbán Balázs a nyelvújítás korabeli szakszöveget használja, ha nem 
is mindenütt következetesen. És itt álljunk meg egy pillanatra! A nyelvújításnak sok 
mesterséges szava csak azért furcsa  számunkra (vagy egyenesen nevetséges), mert 
nem szoktuk meg, nem vált általános használatúvá. A mesterségesen alkotott szavak 
próbája az idő; a hosszú és gyakori használat lefoszt  róluk minden kezdeti szokatlan-
ságot. Ma senki sem mosolyog a higany szavunkon, pedig ez a "nyelvújított" kémiai 
szaknyelvnek az egyetlen "emléke". 

A fenti  megnevezések a Révai Nagy Lexikonban már mint elavult kifejezések 
jelennek meg: az éleg az oxidok elavult neve; a kéneg a szulfidoké;  az élencs pedig az 
oxiduloké. Az oxidul megnevezés számunkra csaknem olyan idegen mint az élecs 
(akárcsak a szintén Révaiban szereplő klorül). Mindkét esetben a változó vegyértékű 
fémek  különböző vegyületeiről van szó (oxid illetve klorid). A "halvag" címszó már a 
Révaiban sem szerepel, még szerencse, hogy Orbán Balázs a tusnádi ásványvíznél a 
német megfelelőjét  is megadja a vegyületeknek és így kiderül, hogy a kloridról van szó. 

A Révaiban is keverednek a régi és az új megnevezések. Például a kéneső címszó-
nál a higanyra utal("lásd higany"), de ettől függetlenül  következetesen használja a 
kénesőt a higanyvegyületeknél, ötvözeteknél: 

" - cinnóber: a legfontosabb  illetőleg az egyedüli kéneső, vagyis higanyérc, belőle 
olvasztják ki a kereskedésbe kerülő kéneső majdnem egész mennyiségét." 

" - amalgám:... ezüstfehér,  fémfényű  anyaga (Ag, Hg) ezüst és kéneső változó 
keveréke;... mint ötvény 1. Foncsor" (-amalgám) 

Hasonló a helyzet a "kéneg"-gel is, amit ugyan a "szulfidok"  címszó alatt kell 
keresni, de bármely szulfidnál  megemlíti a kéneg alakot is (pl. ezüstkéneg). 

De az elmélet után térjünk a gyakorlatra! Mit is tartalamznak hát ezek az ásvány-
vizek? 

- hamhalvag KCl 
- szikhalvag NaCl 
- szénsavas szikeny (szikéleg vagy szikeg) Na2CO3 (NaaO) 
- szénsavas meszeny (vagy mészéleg) CaCOs (CaO) 
- szénsavas kesreny (keseréleg vagy kesreg) MgCO3 (MgO) 
- szénsavas vasélecs(vagy csak vas) FeCO3 (Fe) 
- kénsavas haméleg K2SO4 

* Még a vasból is vasany, a rézből pedig rézeny lett. 



- kénsavas szikéleg Na2SO4 
- légsavas haméleg KNO3 
- kesernyiblag MgIa 
- timanyéleg timföld  AI2O3 
- kön-kéneg H2S 
- széneny itt megadja, hogy az illető vegyület a Kohlensaure, azaz szénsav, de 

inkább a CO2-ról van szo 
- villósavas föld  Ca3(PO4)2 

Mester Zsuzsánna, Székelyudvarhely 
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Tudod-e? 

Korona nélkül 
Gyakran észlelhető egy jellegzetes pattogó zaj a nagyfeszültségű  távvezetékek 

közelében, de a sötétség beálltával az is előfordulhat,  hogy a vezeték körül villogó 
burkot lehet megfigyelni.  Minél magasabb a levegő nedvességtartalma a megfigyelési 
pillanatban, ezek a jelenségek annál kihangsúlyozottabban jutnak érvényre. Erede-
tük az a vezetők felületén  fellépő  villamos kisülési folyamat,  amelyet koronakisülés  -
nek, vagy egyszerűen koronának  neveznek. 

A hálózatok távvezetékeinek szigetelését egymástól valamint a földtől  az őket 
körülvevő levegő biztosítja. Ennek fajlagos  vezetőképessége normál állapotban (0°C-
on, 1 atm-án), igen kicsi, alig 1 0 - 1 7 S/m* (a réznek például 56. 106 S/m). Nagyfeszült-
ségnél a távvezetékek felületén  a térerősség igen magas helyi értékeket vehet fel,  az 
aránylag kis keresztmetszet miatt. Ezért bekövetkezhet a levegőnek mint szigetelő-
anyagnak, a részleges átütése, ami akár lavina, akár pamatos, vagy csatornaldsülést 
jelenthet, létrehozva a vezető körüli koronát. Bár ez az átütés részleges, csak a szige-
telés csökkenését jelenti és nem azonos a levegő teljes villamos letörésével, tehát a 
szigetelés megszűnésével mégis elkerülendő. Egyrészt azért, mert a koronakisülés 
árama a feszültséggel  hatásos teljesítményt eredményez, ami veszteségeket okoz; 
ezek a veszteségek fordítottan  arányosak a levegő relatív sűrűségével, nőnek a vezető 
sugarának növekedésével (mert nagyobb a kisülést biztosító felület)  és tetemes 
mennyiséget érhetnek el, hosszú idő alatt. Másrészt azért, mert a korona áramimpul-
zusainak hatására a vezető feszültsége  1 0 - 7 . . . 1 0 - 3 V feszültségugrásnak  van kitéve, amelynek frekvenciája  néhány Hz-től IO5 Hz-ig terjedhet; emiatt a vezető rádióadó-
ként sugároz és a jelzett frekvenciatartományban  zavar. 

* Sim = Siemens / méter a fajlagos  vezetőképesség (a fajlagos  ellenállás fordított 
értéke) mértékegysége 


