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Életút
Müller Sándor Aradon született 1903. október |2-én.
Édesapjanémet származásűkatonatiszt, édesanyjakolozsvári egyetemí tanár erősen ma1yar érzelm,őleánya. Középiskoláit Kolozsvárott végzi, majd I92l-ben felveszik
az Eötvös Collegiumba ésa budapestiPánmány PéterTudományegyetem természetrajz-kémia tanári szakára.
1925. június 22-tő| 1926. április 17-ig a budapestiMűegyetem Szerves Kémia Intézetében
doktorjelöltként Zemplén
Géza professzor laboratóriumában dolgozik. 23 éveskorában megvédi doktori értekezését
ésmegszerzi középiskolai
tanári diplomáj át is. Néhány hónapig a Zemplén-intézetben
dolgozik. Az l927_28-as tanévbenállami ösáöndíjasként a
Berlin.Dahlem-i Max Planck IntézetbenKurt Hess profesz.
szor munkatársa. 1928-36 között a Tihanyi Magyar Biológiai Kutatóintézet egyedüli kutatóvegyésze. |929*30'ban
mint állami ösztöndíjas egy éven át Burckhardt Helferich
professzor munkatársa a greifswaldi, majd a lipcsei laboratóriumban. Az |932_33-as tanévbenelnyeri a Rockefellerösztöndíjat ésegy újabbévettölt el Londonban Alexander
Robertson professzor mellett. Ezután néhány hónapig a
Nápolyi Biológiai Intézetbendolgozik. 1936-37-ben a
Chinoin gyár kutatóvegyésze és szaktanácsadója. Első
disszertánsa, Móricz Mária ekkor védi meg doktori értekezését.1938-ban adjunktusi állásra meghívástkap Széki Tbor professzortól a Pázmány Péter Tudományegyetem
1.sz.KémiaiIntézetébe.1940-benmagántanárráhabl|itáI.
ják, |943-ban nyilvános rendkívüli tanári kinevezéstkap.
Lényegébenvéve ő vezetiazintézeti kutatásokat, 1944-lg
14 doktori értekezéskészül el irányitásáva|. a későbbiekben mégújabb 13. 194348 között a Krayer lakkgyár kutatóvegyészeés szaktanácsadőja. I946-ban az MTA leve|ező Íaggává|asztja. 1953-ban Kossuth-díjjal tiintetik ki.
1954-ben kinevezik az elméleti Szerves kémia professzorává az ELTE Szerves Kémiai Tanszékén.Tankönyvírási
elfoglaltsága miatt kutatási tevékenységeegy éltizeden át
szünetel, a Müller-team tagjai önálló kutatásokba kezdenek. 1957-ben másodállás keretein belül kinevezik a
VeszprémiVegyipari Egyetem szerves kémiai tanszékének
vezetőjévé,Utolsó aktív kutatói periódusa azEIJIE Szerves Kémiai Tanszékénaz |964_65 évekre tehető. 1964ben átveszi az Acta Chimica Hungarica szerkesztését.
Í965 őszénmegbízástkap az MTA SztereokémiaiKutatócsoportjának vezetésére,de ezt a feladatát súlyosbetegsége miatt már nem fudja ellátni. Müller Sándor t966. jaruár 2|-én Budapesten e|haláIozott, a Farkasréti temető
,,akadémikusparce||ájában''temettékel.

x Miiller Sándor születésének100. évíordulója alkalmából
*x ELTE Szerves Kémiai Tmszék. Budaoest
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Kutatás
Müller Sándor kutatási tevékenységében
öt fő terület ktilönböztethető meg. A kezdeti első teri|et (1925_-26)a cellobióz lebontásával kapcsolatos. Müller Sándor a miiegyetemi Zemp|én-|aboratórium disszertánsak éntazt a
feladatot kapta, hogy dolgozzon ki eljárást egy redukáló
diszacharid, a cellobióz Wohl-típusúlebontására, amelyre
az eredeti módszer nem alkalmazhatő' AMüller által kidolgozott újeljárás (amely a gltikozil-arabínőzhoz 80%-os
termeléssel vezeteIt el) később Zemplén-lebontás néven
vált ismerttéa szakirodalontban. Zemplén ugyanis a ce|lobióz lebontásáról egy egyszerzős Berichte.cikket írt
|926-ban, ésMüller Sándornak a cikk végén- doktorandusz társaival együtt - csak egy kurta köszönetmondás ju.
tolt.Ezérta nem tul etikus eljárásért1958-banMüllerSándor különös módon vett elégtételt.
A,,Kémiai osztá|y
Közleményei,, -ben az á|ta|a írtnekrológ irodalomjegyzé.
kében az |926-os Berichte-cikk szerzőjeként nemcsak
Zemplén Gézát hntette fel, hanem a kihagyott három fiatal kémikust ís,Kiss Dénest,Csűrös Zoltánt éssajátmagát,
Müller Sándor kapcsolata a Zemp|én-iskolával tihanyi
működése idején sem szakadt meg. Igy második kutatási
területe (I9z9_34) a hidroxi-antrakinonok vizsgá|atával
fiigg össze. A kutatások céLjaaz alizarin-glikozidok és
ana|őg vegyületek szerkezeténekszintézisútján való felderítésevolt. Ehhez a témához Szorosan kapcsolódott
annak lisztázása, miként reagálnak az antrakinon-származékok különböző konstitúciós he|yzetíi hidroxilcsoportjai pl. glikozilezési reakciókban, ésmiaz esetlegeskiilönbségek oka. Müller Sándor l932-34-ben kísérleti
eredményeitmai szemmel nézve is korszerű módon értelmeáe és elektronképletekkel illusztrá|ta, ami akkoriban
hazáItkbanmégteljességgel.szokatlan volt. Érdekes,hogy
Müller harminc év elmúltával visszatért ebhez atémához.
A hidroxi-antrakinonokból nyerhető 9-iminoszármazékok
hidrogénkötési viszonyait az UV-spektrumok felvételén
kívül az akkoriban elterjedő lR.spekÍroszkópiai módszerrel is vizsgálta munkatársai segítségével.
Aharmadik kutatási terület (1930_41) a szénhidrátok
kémtájáútozkapcsolódik' A közelebbi céIa cukor-epoxidok e|őá||itásaésreaktivitásuk vizsgálata volt. A Helferich
professzorral v égzettközös munka során megállápitották,
hogy részlegesenvédettcukor-tozilészterekbő| bázts hatá.
sára toluolszulfonsav kilépésévelcukor-epoxidok képződnek, és ez a reakciő a cukorkémiában először észlelt
Walden-inverzióva|jár. Később Müller azt is megáI|apította, hogy epoxid képződésecsak akkor megy végbe,ha a
tozll-észter melletti szénatoÍYthoz
transz-he|yzefííhidroxil
kapcsolódik. A cukor-epoxidok hidrolízisekor a gyiiruképzésselés gyűrűfelbontással járó kétszeresinverzió
vagy visszavezet az eredeti cukorhoz, vagy pedig egy
olyan sztereoizomert eredményez,amelyben kétszomszé-

dos szénatom konfigurációj a megváltozott. A ,,kettős
epimerizáció'' módszeréve|Müller 193S-ban. a o-glükózból kiindulva eljuthatott a o-g1t|őzhoz. A cukor-epoxi
dokkal végzett vizsgálatok Müller legtöbbet idézett munkái.
Miiller Sóndor negl edik, legalaposabban kiművelt kutatási területe (1942_54) a propenil-oldallóncú fenoléterek
(izohomogenol, izoeugenol, anetol) dimerizáciőjáv a|, a

,
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dimerekszerkezetvizsgálatáva|kapcsolatos.AtémátSzéki
Tibortól örökölte, a|<taz azaronrtal folytatott kezdeti vizsgálatokat. Müllerígy vélrte,hogy a dimerképződéséve|záruló reakció szoros összefiiggésben van a sztiro|származékok ipari szempontból fontos polimerizációs reakcióinak
általanos mechanizmusával. Bő liz év a|attMüller Sóndor
- munkatársai segítségével- bravúros munkával felderítette a dimerek konstituciőját az akkoriban szokásos vizsgálati módszerekkel, nevezetesen lebontás ésszintézisútján. Miután az izohomogenol dimerjének konstituciója
ismerttévált és a lehetségesnégy diasztereomer racemát
közül sikerült hármat e|őá||itani,Mtiller Sándor figyelmét
a relatív konfigurációk megállapítására fordította. Ez annak idejénkiemelkedő kutatói teljesítménynekszámított,
hiszen még nem alakultak ki, illetve hazánkban még nem
voltakhozzáférhetők a manapság már rutinszerűen haszná|t ftzikai szerkezetvizsgálati módszerek, így elsősorban
a röntgendiÍfrakció ésaz NMR-spektroszkópia, amelyek a
lérszerkezelre közvetlen felvilágosítást adhattak volna.
Müller Sándor tehílta lehetségesklasszikus úton haladt'
IsmerttérszerkezetíÍvegyületekmegfelelőenVjvá|aszlott,
sztereospecifikusnak ismert reakcóit elemeáe, és így genetikus kapcsolatok révénjutottel a három sztereoizomer
r ac emát relatív térszetkezetéhez.
Müller Sándor l951-52-ben összegezte a sztiro|szátmazékoknak tekintett propenil.oldalláncú fenoléterek
dimeizáciőjának mechanizmusát. A ma is elfogadott interpretáció az atomkapcsolatok elektronelméleténalapult,
amelyet néhány éwe| aze|őtt éppenMüller kezdett el akti
van népszerűsíteniaz egyetemeken és a magyar kémikusok körében.
Miiller Sándor kutatói tevékenységeaz ötvenes évek
közepétő| egy évtizeden át sajnálatosan szifuretelt sikertelen tankönyvírási kísérleteésa veszprémi szerves kémiai
tanszék szervezési munkálatai miatt. Mindaz onálta| pá|yája alkonyán Müller Sandor figyelme egy ötödik kutatási
területre' apropenil-oldalláncúfenoléter-dimerekkelgenetikus kapcsolatban á7|őheterociklusos vegyületek, neyezetesen az izobenzpiriliumsók kémiája felé fordult. Munkatársai és egyiptomi aspiránsa közreműködésével e
ktilönleges szerkezetííheterociklusos vegyületek szerkezetétésre aktiv itását v izsgá|ta.
Müller Sándor idegen nyelvű közleményeinek száma
56. Ezeknek 60%o-aa háboru e|őtt a német nyelvű
Berichte-ben jelent meg. A háboru után folyóiratot váltott,
kedvelt folyóirata a Journal of organic Chemistry lett,
amelynek szellemiségéhezkísérleteinekelméleti szeryes
kémiai alapokon nyugvó interpretációja közelebb állt.
A diizohomogenol téma összefoglalój át és az ezt követő
későbbi kutatási eredményeketaz Acta Chimica Hunga-

rica-ban publikáita. Müller Sóndor szívesenírt magyar folyóiratokba is, főleg egy-egy kutatási területétösszefoglaló cikkeket. Magyar nyelvű cikkeinek szálma36.
jól jellemzi, hogy vezeté.
Iskolateremtő tevékenységét
sével 1937-50 között 27 doktori dolgozat készült el, publikációi nagyrészt ezeken a munkákon alapultak. Doktoranduszai a vele eltöltött évek alatt nemcsak a szerves
kémiai szintézis fortélyait sajátithatták el, hanem alapvető
ismereteket szerezhettek az atomkapcsolatok elektronelmélete,a reakciómechanizmusok korszerű értelmezéseés
a sztereokémia targyköréből is. A nála doktoráltak közül
később többen jutottak jelentős szerephez a kémiai közéletben.A háboru előtti disszertánsak közül Nowotny Ala.
jos, Szára Isfuán, Richter Pétea Toldy Lajos, Harasztiné
P app Melinda ésWhelms Adrienn, a háboru utáni munkatársak közül pedig Mészóros Miomir, Lempertné Sréter
Magda, rraidi triilós, Körmendy Károly, Kucsman Árpád
ésTbmaszJenő nevg érdemelkiilön említést.

oktatás
Mütler Sándor elévülhetetlen érdeme,hogy korszerű tudományos érdeklődéséreésközvetlen angliai tapaszta|ataka
támaszkodva hazáttkban ő vezettebe az egyetemi oktatásbaaz e|mé\etiszerves kémiát.A Budapesti Tudományegye.
temen már 1936-37-tő1 kezdve hiírom tanéven át hirdetett
egy félévesheti 2 órás speciális kollégiumot ,,Elméletiorganikus kémia'' címmel, amely három részre tagolódott.
I. rész:A molekulák szerkezete;II. rész:Sztereokémia,mo.
lekulavegyületek, szabad gyökök; III' rész: Tautomériiík,
intramolekulrárisátrendeződések.Az 1939-40.es tanévelső felében azonbantémátvá|tott, ésa kísérletikémia felé
fordult. Ettől kezdve hétfélévenát ,,Elméleti bevezetésa
szerves kémiai gyakorlatokhoz,, cimen tartott előadásokat,
heli2 őrában, Az 194243. tanév második felében doktorjelölteknek szánta a o'Szerveskémiai kollokvium'' c. kurzusát. Ezután Miiller Sándor ipari elfoglaltsága miatt három félévenát nem hirdetett előadásokat.
A háboru után folytatódott a speciális kollégiumok sorozata az alifás szénvegyületek(1945), a szerves vegyületek (1946), a nagymolekulás szénhidrátok (1946), valamint a szerves kémiai kísérleti módszertan (1948)
tárgyköréből. Úttoro j elentőségííekvoltak újra meghirdetett és korszerűsített elméleti szerves kémiai előadásai:
I94,7-ben,,A kémiai kapcsolat elmélete'' ; |948-ban ,,Az
elektronelmélet a|ka|mazása a szerves kémiában'',
1949-ben ,,Elméleti szerves kémia''. Az 1950-es évek végéna Veszprémi Egyetem tanszéWezetőjeként szerves kémiai ftíkollégiumtartása is kötelességévévállt, am1hez a
kor szokásainak megfelelően jegyzetet is írt.
Müller Sóndort azBötvös Kollégiumból hozott kritikus
látásmódja' minden akadémikus fensőséget elutasító demokratizmusa, szellemes ésjátékgs kedvű beszédstílusa
kollégái és hallgatói körében egyaránt népszerűvétették.
Előadásai sajnos nem bizonyultak példamutatónak, nem
Ennek
sokat készült rájuk, bízottrögtönzési képességében'
ellenérehallgatói szerettékésélveztékegyetemi óráit. Más
oldalról viszont, mlndaz amit leírt szinte tökéletes volt fel-
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lényeglátásban,logikában, tömörségben' Publi.
építésben,
kációs stílusát tanitani leheüre, ötven éve írt tudományos
dolgozatai ma is modemül hatnak. Úttti.ő elméleti szerves
kémiai kurzusának 52 oldalas anyaga l948-ban nyomtatásban is megjelent a Magyar Kémikusok Lapjában, ,,Az
atomkapcsolat a szerves kémiában'címmel' Ebben azidőszakban Müller Sándor iparral kapcsolatos oktatási tevé.
kenységeis említésreméltó. Tapaszta|atai alapján tisszefoglaló cikket írt a Mérnöki Továbbképző Intézetrészérea
lakkipari míigyantálről (1946). Később azI95|. éviAka.
démiai osztályközleményekben olvashattunk összefogla.
lót a műanyagiparban használatos lágyítóanyagokról.
Müller Sandor egyik lektora vo|t az I952-tő| megielenő Bruckner-tankönyveknek. Ezt a munkát nagy kedwel
és figyelemmel végezte. Bizonyára örült annak' hogy
Bruclqter Győző megfogadja tanácsait, és kellő súlyt he|yez az új elméletek kidomborítására. Müller egyébként
,,tankönyvellenes'o volt. Úgy vélte, elég,ha a hallgatók a
,,kis Gróht'' tudják, a többit majd ,,felszedik menet közben''. Az eiméleti SZerVeskémiahazu elfogadtatása és a
Bruckner-tankönyvek sikere egytittesen mégis arra inspirá|ták Müller Sándort, hogy az Akadémiai Kiadótól kapott
megbízástelfogadva maga is belevágjon egy elméletiszerves kémiai tankön1v irásába, amihez megfelelő munkatarsatta|á|tMessmer Andrós személyében.Ugy tíínt,hogy kitűnő páros alakult, hiszen Müller Sándor a Szerves
kémikusokhozköze|á||ó,aszem|életességetcélu||<ttíző
leíró oldalról, Messmer Andrós pedig - matematikai-fizikai ismeretei birtokában - a kvantummechanika exakt oldalaról kívánta megközelíteni a szőban forgó tárgyat. Sajnos azonban e kétféleközelítésmód tizévi megfeszitett
munka ellenére sem tudott eredménythozó kompromisszumÍa jutni. A vég nélküli átírások megegyezés híján
eredménytelenekvoltak, a mű végül is nem készült el. Ami
kettőjük munkájából fennmaradt: egy 1963-ban megjelent
Acta Chimica cikk, amely a konjugált elektronszerkezetű
vegyületek képletírásmódjávalfoglalkozik.

Magatartása
Nem lenne te|jes akép Müller Sándorról, ha nem ejtenénk
szót magatartásának főbb vonásairól. Ezeknek kialakulása
döntően az Eötvös-kollégiumi évekre,az ott uralkodó szellemiségreésíratlantörvényekre vezethető vissza. A kollégistak fő célkití2ésea korszerű ésaz ál|agosnál jóval magasabb szaktudás megszerzésevolt. Nem véletlen, hogy
évtizedekkel megelőzve kortársait, hazánkban éppen
Müllert ragadták meg az ango|szász elméleti szerves kémiai iskola törekvései, éső lett azij irányzatbazai szőszőlója. Régi emlék: a kollégiumi könyvtrár szobáiban éjfelig
égteka villanyok, az aszta|oknál a kollégistrák kitartó szorgalommal olvastak, jegyzeteltek. Igy bizonyára nem véletlen, hogy évtizedek múltán a MüllerJaboratóriumot utoljára éppen atanár tr hagyta el, többnyire csak a zárótát
jelentő esti 10 órakor. Amagas nívóhoz társult szakrnai
pontosságot ésnyelvtudást ugyarÍtsakkollégiumi követelménykénttartották számon: az ő esetébenmindez egyértelműen megnyilvánult publikációi hosszri sorában. Müller
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Sándor toké|etesentudott némettilésangolul, ami elősegi
és a ktilftildi kollégríkkal
tette publikációs tevékenységét
való kapcsolattartást.
A kollégistákat annak idején megtanífottákarra, hogy
tudományos vizsgálódásaikban éljeneka kritika teljes szabadságával, ésutasítsák el a tekintélyelviíállásfoglalásokat' Müller publikációiban éselőadásaiban egyaránt kiváló vitapartnernek bizonyult. Csak szikár szalanai érveket
fogadott el, elutasítottaa pöffeszkedő ésmagabiztos akadémizrnust. Kritikai attifűdje egyébkéntnem korlátozódott
a tudomány területére.Nem volt előtte szent semmiféle
dogmarendszer. Nem törődve a következményekkel, gunyoros humorával gyakran vette célba a fonríkságokat, bármely területen is jelentkeztek azok' A tekintélyi elv elutasítását saját magával szemben is természetesnekérezte.
Sohasem vette fel a nagy professzorra ésakadémikusrajelLemző magatartást, egyszerii tanár maradt, aki munkatrírsai
ésnövendékei közt érzi jó| magát' Deheroizáló haj|ama révén nemcsak akadémikus kortársait fleYezte becenevtikön
méga nagy nyilvánosság előtt is, hanem elfogadta, sőt maga is szívesen hasznáLta a r ár agadt Epus nevet. Eötvö s-kollégiumi hagyománynak felelt megaz is, hogy professzortársáva|, Bruclorcr Győzővel viccesen magáuődtak éstanár
úrnak szólították egymást, de mivel Bruckner volt a tanszékvezelő, ő tóbbnyire a főtalár ir megszólításban részesült.
Különös módon keveredett berure a volt kollégistákra
je||emző elitista magatartás ésa mély demokratizmus. Valóban nem becsülte sokra azokat a kollégáit, akiket szakmailag konzervatírmak, elmaradottnak, az új iránt érzéketlennek tartott. Ugyanakkor a legnagyobb készséggelés
természetesegyszerűséggel.konzultáltérdeklődő fiatalokkal, akiknek időt nem kímélvemagyarázta el elképzeléseit munkájáról' a Szerves kémiaújszerűproblémáiról. Vizsgái is éppen az i|yen emberi párbeszédek miatt voltak
élvezetesekésa delikvens számára is tanulságosak. A humor éltető eleme volt, szívesen velt rész szarkasztikusszellemes szópárbajokban. Nem volt idegen tőle a polgárpukkasztó antisznobság ésbizonyos szabadszájúságsem.
Társaságában lenni mindenki számára élvezetvolt.
Müller Sándort szakmai életesorán gyakran értékmellőzések. Ezenatéren,,korán kezdte''. 23 évesvolt, amikor
jegyzőkönyvének tanúságaszerint kidolgozta azt az e|1árást, amelyet Zemp|én-|ebontás néven tartanak számon a
szénhidrátkémiában.I94|-ben tudomásul kellett vennie,
hogy főként a politikától vezéte|telvek miatt esélyesincs
arra' hogy elnyerje a kolozsvári katedrát, vagy hogy nyolc
éwel később kinevezzék vezető professzornak a pesti
egyetemen.Hiába volt ő az, aki az e|mé|etiszerves kémiát
meghonosítottahazánkban' a háboru után majd egy évtizedig tartott, mig Bruclmer Győző energikus fellépésének
köszönhetően 1954-ben végrekinevezték a pesti Szerves
Kémiai Tanszék társprofesszotává, de ekkor már tul volt
ötvenedik életévén.EzekbőI a kudarcélményekből azonban környezete szinte semmit se érzékelt.Mindebben segi
tette nagyvona|tsága, egész éIetétátható önirónikus humora, de fő|eg az,hogy az őt igazán érdeklő kutatásainak
azértmégilyen körülmények között sem volt e|hánlhatat-

|an akadá|ya.A sors irőni{ja,hogy Müller Sándort akkor
értékmegtisztelő felkérések,amikor élete alkonyán már
súlyosbetegségével
ktizdött. Példamutatómódon azonban
ezzel sem volt terhérekörnyezetének. 63 éveskorában be.
következett korai halála mindenkit mesrendített.

ző áttekintéstad Müller professzor életutjáról'kutatói ésoktatói
munkásságríró|,magaÁrtésár
őI.
[Magy.Kém.Lap1a,59,232 (2004))
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Á' Kucsman:Professor Sándor (Alexander) Müller was born
100Years Ago
The articledescribesthepathof life of ProfessorMiiller, including education,researchwork, teachingandhabit.

Kucsman Árpód: Emlékezés Müller Sándor professzorra
Müller Sóndor születésének100' évfordulóia alkalmából a szer-

SUMMARY

Karya
Baranyai Andrós _ Schiller Róbert.'
Statisztikus mechanika vegyészeknek
1400. oldal, I-XIX. fejezet (ISBN 963 05 7993 6)
Akadémiai Kiadó Rt.,Budapest, 2003
A kémiai fiz1ka igéretes,új magyar nyelvű monográfia
megjelenésévelgazdagodott. Az elmúlt pár évtized alatt
külftildön és nálunk is dinamikus fejlődésnek indult a
transzportfolyamatok' nemegyensúlyitermodinamlka, káosz ésa kondenzá|tfázis kutatása számítógépesszimulációs eljárások széleskörű felhasználása ésállandó fejlesztése révén.Amagyar vegyészképzésgazdag kötelező és
vá|asztható tantfugy kinálata mostohán bánik a statisÍikus
mechanikáva|.BaranyaiAndrós ésSchiller Róbert egyetemi taniírok vállalkozása enyhíti ezt ahiányt, a könyvtikben
bár kétktilönböző síkon' végül is meggyőzrrek bennünket
arról, hogy a kémiában és rokon tudományterületein is
eredményesenalkalmazhatók a statisztikus mechanika felkiná|ta módszerek.
A szemléletformálástalapvetően az e|ső tiz fejezelben
olvashatjuk el. Rendhagyónak tűnik a termodinamika áttekintése,a színesenmegírtfejezet rövid ésaz ajánlottirodalom nem tul bizalomge1esztő az olvasónak. A főtételekkel
és az entrópiával foglalkoző fejezetet követi az egyensúlyok ésa potenciálfiiggvények sokoldalú a|kalmazásátbemutató rész.A hagyományos képzésűkémikus megértiés
örömmel nyu gtívza,hogy Benedek Pál ésFényesImre eszszéiben és könyveiben már találkozott velük. A lineáris
ineverzibilis termodinamika elemei logikus felépítésben
kerülnek tfugya|ásra. Rendszerezik ismereteinket az információról, valószínűségről,stabilitásról, egyensúlyiÍluktuáciőrő|, továbbá időbeli itgadozási jelenségről szóló
V-Vm. fejezetek. Az a véleményii'nkalakulhat ki, hogy a
jelenlegi matematikai ésfizikai a|apképzésanyagasokszor
bővítésreszorulhat a tételesmegértés
során. A sztochasztikus folyamatok, a diffrizió ésBrown.mozgás két fejezete
az e|őzőekbenfelhasznált ismereteketmeghaladó absztrakciós eszközök birtoklását igényli,mégisa vezeregyenleta|ka|mazása (keletkezés - elíínés),tová|!á a gyorsválaszú
reakciórendszerek kémiai re akciő zajának felvillantása igazi teIita]rá|at.Schiller Róbert szakavatott, úi szemléletű

mlxkája az e|ső tiz fejezet,amely kerek, egységesésjól elktilönülő részea könyvnek. Háromszátzttál több számozott
egyenlet,néhányábra segítiaz o|vasőt. Példakésfeladatok
megírása eredményesensegíthetnéa szemlélet gyorsabb
elterjedését
és szélesebbkörben való vegyészi aka|mazását. Az olvasószerkesztő szubjektív könyvaján|atában fe|fedezni véli a két évtizede,,Bevezetésa fizikai kémiába''
címmel megjelent könyv értékeit,azőta azonbana társszerző Schillerprofesszor ezeket széleskörű kémiaij ártasságával kulturáltan tovább gazdagította.
A könyv második felének bemutatását Baranyai Andrós szerző tíz évve| ezelőtti egyik tanulmanyáből kiragadott mondattal vezethetjük be: ,,Atermodinamikát mind a
mai napig nem sikerült mikroszkópos, tehát mechanikai
törvényszerííségekbőlkiindulva matematikai igényességgel levezetni'' (GM). A tématerületnemzetközi elismertségűelméleti kémikusa ennek a felismerésnekindoklását
ésbemutatását lényegébenhétfejezetben (XI-XVil.) tárgya|ja.Bemutatja a mikroszkopikus viselkedésklasszikus
mechanikai ésegyensúlyi statisztikus mechanikai leírását,
ismerteti a kaotikus molekuladinamikát. Korrelációs fiiggvényeket ismertető fejezetében, a formalizmus nyújtotta
lehető ségek lo gikus kjak.sázása r évén,előkészíti a gázba|mazá|Lapot és a folyadékállapot szigoru statisztikus mechanikai módszerekkel törtónő tárgyalását is.
A számítógépesszimulációk köre' feladata,megvalósítása éseredményeimagyarul is jól dokumentáltak, mégis
hasznára válnak a kémiai átalakításokkal bajlódó olyan
kollégáknak is' akiknek figyelmétaz elegáns ésinformatív
zárőfejezet kelti majd fe|. Baranyai András 200 oldalnyi
munkájában 500 feletti számozott, egyenlettel és néhány
egyszerő ábráva| didaktikusan segitt az elmélyedni szándékozó olvasót. A monográfia 15 oldal terjedelembenösszefoglalja, felsorolja fejezetenkéntibontásban a felhasznált
jelöléseket, amit hat hasznos matematikai fiiggelékkövet.
A könyvtálaló szíves figyelmiikle aján|ja a szépkiálr|itású, unikális könyvet' amelynek megjelentetéséta Magyar Tudományos Akadémia ésaz oktatási Minisáérium
anyagi Íámogatása tette lehetővé, és amely e|nyerte az
Akadémiai Kiadó Nívódíiát.
GM
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