
JÓSLATOK A TUDOMÁNYBAN 
– VAJON TELJES-E MÁR A 
PERIÓDUSOS RENDSZER?
Ha megpróbálunk visszaemlékezni a kémiaórán tanultakra (legyen is az bármennyire régen), egyvalami 
valószínűleg mindenkinek megjelenik lelki szemei előtt; a falon lógó hatalmas, első pillantásra furcsa 
rövidítéseket tartalmazó táblázat, a periódusos rendszer. 

E táblázat nem csupán azért létezik, hogy a szemfüles, jó logikájú diákokat segítse a dolgozatoknál, 
feladata elsősorban az, hogy precízen rendszerezze a már felfedezett (és akár a még felfedezésre 
váró) kémiai elemeket. Ezek kémiailag tovább nem bontható, tiszta, „egyszerű” anyagok, mint pl. az 
oxigén vagy az arany. Utóbbi esetben senki ne gondoljon hirtelen a karikagyűrűkre vagy egyéb arany 
ékszerekre, ezek ugyanis nem kémiailag tiszta „aranytömbök”. Ha azok lennének, a tiszta arany lágysága 
és kis kopásállósága miatt nagyon hamar „lekopna” rólunk minden ilyesmi – arról nem is beszélve, hogy 
sűrűsége még az ólomnál is nagyobb, ami azt jelenti, hogy nemcsak rövidebb életűek lennének a tiszta 
arany ékszereink, hanem nehezebbek is a mostaniaknál.

Mondhatnánk, hogy minek a táblázat, írjuk 
össze a kémiai elemeket egy listába, és ott 
tartsuk számon őket. Ez logikus lehet, de 
amint szembesülünk azzal a ténnyel, hogy 
már minimum 118 pontja lenne a listánknak, 
kicsit problémássá válik az áttekintése, 
főleg, ha figyelembe vesszük, hogy a logikai 
összefüggések függőlegesen, vízszintesen, 
de még átlósan is átszelik a periódusos 
rendszert – ezeket nehéz lenne egy listából 
kiolvasni vagy hasznosítani.

Ilyen logikai összefüggéseket vett észre 
1869-ben Dmitrij Ivanovics Mengyelejev, 
A kémia alapelvei című könyv összeállítása 
során. Észrevette, hogy a hasonló kémiai 
tulajdonságú anyagok atomsúlya vagy nagyon közel esik egymáshoz, vagy egyenletesen növekszik. Ez 
alapján rendezte el az elemeket a periódusos rendszerében, ahol a sorokat periódusoknak, az oszlopokat 
csoportoknak nevezte. A rendszer logikája alapján megváltoztatta az elemek akkoriban vélt sorrendjét, és 
üres helyeket is fenntartott a szerinte hiányzó elemeknek, amelyeknek a tulajdonságait is „megjósolta”.

Persze másokat is foglalkoztatott az elemek logikus elrendezése, vele egy időben több tudós is 
megálmodta saját rendszerét. Mengyelejev viszont a táblázatában a már ismert elemeken kívül sok olyat 
is szerepeltetett, aminek a létezését pusztán valószínűsítette a már meglévő, hasonlóságot mutató 



elemek alapján. A „harc” akkor dőlt el igazán, mikor ténylegesen elkezdték felfedezni ezeket a feltételezett 
elemeket. 1875-ben a gallium, 1879-ben a szkandium, 1886-ban a germánium felfedezése bizonyította, 
hogy a logikája biztos alapokon nyugszik – annak ellenére, hogy hitt a hidrogénnél is könnyebb elemek (az 
általa x-szel jelölt éter, és y-nal jelölt korónium) létezésében. Természetesen nem minden Mengyelejev 
által megjósolt elemet találtak meg a tudósok, de a Curie házaspár által 1898-ban felfedezett polónium, 
majd a következő évszázad tudományos újdonságai: a protaktínium, a rénium, a technécium és a francium 
ugyancsak alátámasztotta elmélete helyességét.

Bár az akkori formájában ma már nehéz lenne ráismerni a periódusos rendszerre, de az alapelv 
felismerhető. A sorok és oszlopok rendezettebbé, 
átláthatóbbá váltak az évtizedek folyamán. A sorokat 
periódusoknak nevezzük, az oszlopokat pedig fő- és 
mellékcsoportoknak hívjuk. Az alsó két, különálló sort 
pedig lantanoidák (vagy lantanidák) illetve aktinoidák (vagy 
aktinidák) gyűjtőnéven emlegetjük – és bár többnyire a 
periódusos rendszer alján találjuk meg őket, mindössze 
praktikussági okokból vannak ott, eredeti helyük a III.b. és 
IV.b. csoport között van, ezt szokták is jelölni a periódusos 
rendszerekben, ám gyakran elsiklunk a jelölések felett. A 
legegyszerűbben talán úgy találhatjuk meg a helyét, ha az 
elemek rendszámát követjük: ez a tulajdonsága ugyanis 
az elemeknek a periódusos rendszerben folytonosan 

növekszik, így ha eszerint próbáljuk elméletben sorba rakni az elemeket, biztosan megtaláljuk, hova is 
kéne betuszakolni azt a két sort, ha megszakítás nélkül akarnánk látni rendszerünket. Miért nem rakta 
sorba Mengyelejev is a rendszámok szerint sorba az elemeket? A válasz egyszerű: akkor még nem volt 
rendszáma az elemeknek...

Maguk az elemek nevei, illetve azok rövidítései első 
pillantásra furcsának tűnhetnek, pedig mindegyiknek 
megvan a maga története. Igazából az elnevezéseket is a 
„divat” diktálta, ugyanúgy, mint a frizurákat. Volt időszak, 
amikor a színek voltak meghatározók (pl. rubídium), volt, 
amikor mitológiai vonatkozású neveket adtak (a Mátrix-
rajongók figyelmébe ajánlom a nióbium elnevezésű 
elemet, mely a görög mitológiában szereplő Tantalosz 
lányának nevéből, a Niobé-ból eredeteztethető), de 
megvolt a „korszaka” az égitestekről (pl. neptúnium), a 
földrajzi helyekről (pl. francium), vagy a híres tudósokról 
(pl. einsteinium) elnevezett elemeknek is. Különleges 
lehet hazánkban a szamárium esete. Erről a szóról a 
magyar embernek a szamarak jutnak az eszébe, viszont teljesen máshonnan ered a név: a szamarszkit 
elnevezésű ásványáról kapta nevét ez az elem, ami pedig a felfedezőjéről lett elnevezve.

Első pillantásra a rövidítéseknek sincsen túl sok értelme, hiszen miért lenne a már említett aranynak Au, 
ezüstnek Ag, réznek pedig Cu a rövidítése? Ha jobban belegondolunk, ez teljesen érthető, mivel a rövidítések 
nemzetközi jelölések (latin, görög, vagy más eredetű neveik rövidítése). A periódusos rendszer esetében 
még elképzelhető lenne, hogy országonként eltérjen, de mi lenne a vegyületek jelölésével? Nemcsak ezt a 
– jelenleg – 118 elemet kellene máshogy jelölni, de az összes, ezeket az elemeket tartalmazó vegyületet 
is, így könnyű belátni, miért volt szükséges nemzetközi jelölések bevezetése. Természetesen ez nem 



mindig volt így. Hosszú időnek kellett eltelnie, hogy kialakuljon az egységes rendszer, pl. a jód vegyjele 
hazánkban is változott, régebben a „J” volt, ezt változtatták meg „I”-re (talán ma is vannak még olyanok, 
akik emlékeznek erre).

Bár az elemek nevének eredete változó, a mai napig az elem felfedezői adhatnak javaslatot a végleges 
elnevezésre, amíg pedig csupán feltételezik, vagy még bizonytalan a felfedezése, addig a valószínűsített 
elem rendszámából képeznek átmeneti neveket. Ez nem azt jelenti, hogy biztosan az is lesz a neve az 
adott elemnek, amit a felfedező/feltaláló kitalál, ugyanis a javaslattételek és véleményezések után az 
IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) közgyűlése hozza meg a végső döntést.

Természetesen nem csak a nevét 
ismerjük egy-egy elemnek. A tudomány 
fejlődésével folyamatosan bővül a 
periódusos rendszerekről leolvasható 
információ is. Míg Mengyelejev idejében, 
ha ránéztünk egy periódusos rendszerre 
kizárólag az elemek vegyjelét és 
tömegszámát találtuk volna meg rajta, 
ma már leolvashatunk róla több kémiai 
és fizikai tulajdonságot is, például 
az adott elem atomjaiban található 
protonok számát (ezt nevezzük 
egyébként a már említett rendszámnak), 
az anyag kristályszerkezetét, de még a 
vegyértékhéjjakon található elektronok 
elhelyezkedéséről is sok információt 
tudhatunk meg. Bár ezek nagyon 
tudományosnak tűnnek, manapság 
már a legtöbb periódusos rendszerben 
feltüntetik ezeket az adatokat is.

Meddig bővülhet még a periódusos rendszer? 
Ezt nehéz lenne megmondani. A transzurán, 
azaz a táblázatban az urán után található elemek 
„felfedezésének” kezdetével elkezdődött a 
mesterségesen előállított elemek korszaka. Ezeket 
laboratóriumi körülmények között hozzák létre 
a kutatók, előre megtervezett, precíz kísérletek, 
magreakciók segítségével – így elég nehéz 
megjósolni, hogy pontosan mikor is lesz teljes a 
kémiai elemeket összefoglaló periódusos rendszer. 
Természetesen elméletek mindig vannak… idővel 
meglátjuk, helyesek-e, mint ahogy Mengyelejev 
jóslataira is várni kellett, hogy bebizonyosodnak-e 
vagy sem.

Dmitrij Ivanovics Mengyelejev orosz kémikus 
legelőször éppen 150 évvel ezelőtt nyomtatta 
ki és mutatta meg más tudósoknak is az általa 
kidolgozott, a kémiai elemek rendszerezésére 
szolgáló, ma is használatos periódusos rendszer 
ősét. Ezért az ENSZ Közgyűlése és az UNESCO 
– több nemzetközi tudományos szervezet 
kezdeményezésére – úgy határozott, hogy 2019 
legyen a periódusos rendszer nemzetközi éve. 
Az évforduló alkalmából az Agóra Tudományos 
Élményközpont programjában külön előadás 
szerepel, az Agóra Facebook oldalán pedig heti 
rendszerességgel olvashatók érdekeségek a 
témában.

Összeállította: Hajduk Zsófia
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