KÍSÉRLETHÁZ

Dédnagyapám életének főműve, az impozáns dorogi ház lett korán kibimbózó vegyészi
hajlamaim formába vagy inkább lombikba öntésének színhelye. Dédnagyapám még sokkal hatalmasabb életművet is építhetett volna, ha a huszadik század közepét nem rágja úgy össze a német
birodalmi sas meg a büdös bundájú orosz medve,
ám cseppet sem volt kevés ez az egyszerre dédnagyszülői, nagyszülői és apai ház sem, hol fölállíthattam első laboratóriumomat.
A legeslegelső kísérletkor, midőn a ház
betonlépcsőjén álldogálva öntögettem össze kólát
és ecetet egy narancsszínű műanyag gyógyszeres
fiolában, még szó sem volt semmiféle valódi laboratóriumról, mégis ez a lépcső volt az őslaboratórium, Isten szabad ege alatt és az Ő akaratából,
minden továbbiaknak eredője s okozója. A kóla
meg az ecet összeöntésekor persze nem történt
semmi említésre méltó, amin az sem változtatott,
hogy a fehér kupakkal a fiolát lezárva még össze
is ráztam az elegyet.
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A teljes gyermeki tudatlanságban végrehajtott kísérletek a továbbiakban sem vezettek látványos eredményekre, egészen hetedik elemista
koromig, amikor az akkorra már laboratóriumnak
kinevezett fáskamrában, ami még régebben tyúkól volt és egy rövid kis falépcsőn kellett felmászni a belsejébe, elő nem állítottam az egyik leghatásosabb fajta könnyfakasztó vegyianyagot, a
brómacetont. Bárki megtalálhatja szintézisének
receptjét a megfelelő könyvekben, így én sem fogok titkolózni, később elmondok mindent a legpontosabban.
Keserves volt a kezdet, a kémiai felszerelés aprólékos összegyűjtögetése. Évek hosszú sora alatt instant kakaó szögletes, magas dobozában
halmoztam föl lassan laboratóriumi eszközeimet,
mi megnevezést ezidőben még fönntartásokkal
kell csak érteni. Mert nevetséges kis dolgok voltak ezek, mégis akkor kincset értek, darabonként
gyűjtögetve: dobozos orchidea műanyagkémcsöve zöld, lyukas gumidugóval, lapított végű, egykoron kozmetikumok keverésére szolgáló üvegbot zalaegerszegi, anyai Nagymamámtól, egy
műanyag injekciós fecskendő és hasonlók. Nem
is lehetett velük annál komolyabb kísérleteket kivitelezni, mint hogy ecetet töltöttem a fecskendőbe és Attila úti, sokemeletes házunkban végiginjekcióztam a lépcsőházban pompázó muskátlikat,
amik ezután már sokkal kevésbé pompáztak.
A fontosabb kísérleteket mindig Dorogon
végeztem, hol előbb-utóbb csak fölépítettem kezdetleges laboratóriumomat, orvul elbirtokolván a
tyúkólat. A ház udvarának hátsó sarkát különféle
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ólak gondosan egy tömbbe szerkesztett kompozíciója foglalta el, benne egy malacszállással, egy
emeleti tyúkóllal, egy latrinával, két kisebb fáskamrával és egy kormos falú füstölővel. Dorog
azidőben, mikor a ház fölépült, az ezerkilencszázhúszas évek második felében, még nagyobbrészt
falusi létformát mutatott, így természetszerű volt
az ólak léte, sőt nyolcvan év múltán, túl a második ezredfordulón, nem egy szomszédos portán
ma is vígan röförésznek a malacok, konokul dacolván az időközben megszületett hivatalos előírásokkal. És éppen ez a vidám röförészés és a
hajnali kukorékolás adja meg a vidéki és városi
lét érintkezésének azt a finoman csillogó, mármár szivárványszínű interferenciáját, amitől sem
a faluhoz, sem a városhoz szokott emberlények
nem érezhetik magukat elveszettnek a hasonló
helyeken.
A ház kicsiny, fölbetonozott udvara a fölsoroltakból sejthetőn sok-sok dolgot látott már,
tyúkokat, disznókat, disznóöléseket és húsfüstöléseket is, az én időmben azonban mindezeknek
már nyoma sem volt, vagyis csak ez az ólépület.
A valahai tyúkólban már régóta a tüzelésre váró
hasábfák várták az egymás után elkövetkező teleket, ugyanúgy a disznóól is részben tüzifát, részben szenet meg brikettet rejtegetett, az egykoron
kolbászokat és oldalszalonnákat hosszú hetekig
füstben érlelő füstölő pedig az apróra vágott gyújtóst gyűjtögette gyomrában.
A tyúkólban, honnan már sok éve kitisztogatták a tollasok minden nyomát, csak a precíz
rendben egymáson fekvő hasábfák állták útját
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honfoglaló, vagyis inkább laboratóriumfoglaló
akaratomnak. Remek búvóhelynek s laboratóriumnak ígérkezett, mert egy taposónak hívott, félig szétkorhadott, háromfokú zöld fasámlin lehetett följutni belé, így kevésbé kellett felnőtt
családtagjaim zaklatásától tartanom. S végre egy
nyolcvanas évekbeli tavaszon, mikoron elfogyott
belőle a tüzifa éppen, tüstént kisöpörtem a fűrészport meg a kéregmaradványokat és a magam festette zászlót az ólajtó mellé kitűzve birtokba vettem az objektumot. Csodálatos módon senki a felnőttek közül nem berzenkedett, sőt, Nagymamám
adott egy TUTO márkájú lakatot, hogy lezárhassam meghódított birodalmam kapuját, a padlózománccal okkersárgára mázolt, farostlemez ólajtót.
A sárgára mázolt ajtó mögötti, alig kétszer
két méteres helyiség valóban fáskamrához méltó
állapottal dicsekedhetett csak, mert vakolatot talán soha nem látott falaiból marékszám porlott a
malter, egy szöget se meg nem tartott. Hétvégente
hosszú munkával gyűjtöttem faanyagot a pincéből, hogy léckerettel ácsoljam körbe a kis laboratóriumot, amire végül nagy tábla farostlemezeket
szögeltem, mind elfödvén így az omló falakat.
Végül kifúrtam az ajtó mellett a falat, belecementeztem egy vékony vascsövet és átvezettem a hálózati áramot a mosókonyhából. Legelőször egy
trafóról húztam át tizenkét voltot, mosogatószeres
flakonból lámpát is eszkábáltam hozzá, de hamarost beláttam, komolytalan dolog csak az, nem
igazi laboratóriumba való.
Laboratóriumi asztal is nemsokára került,
egy régi, kicsi íróasztalt hurcoltam le a padlásról
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és toltam föl a valamikori tyúkólba. Öreg faszéket
is kerítettem az asztalhoz meg találtam háború
előtti, két sarkukon lekerekített autóablakokat,
azokból kettőt az asztal lapjára fektettem, szét ne
marhassák a vegyszerek az asztallapot. A garázsból egy rolós iratszekrényt hoztam, abban tároltam a vegyszereket és a laboratóriumi eszközöket,
mik azonban sokkal lassabban gyűltek annál,
minthogy belátható időn belül komolyabb kísérletekbe kezdhettem volna.
Kémiai kísérletek helyett ezért az önmegsemmisítés különböző módozataival kényszerültem kísérletezni, egyszer például laposra kalapáltam egy pisztolytöltényt. Az eset a töltény felrobbanása nélkül is bőven tragikusnak mondható
véget ért, mert mikor a hazafelé tartó úton büszkén megmutattam Apámnak a töltényre voltaképp
már alig hasonlító maradványt, ő tétovázás nélkül, azonnal kihajította a robogó autó ablakán. A
veszteség még így évtizedek távlatából is nehezen
elmondható! Végre volt egy pisztolytöltényem,
legföljebb egyszer található egy emberéletben
ilyesmi, most is egy rendőr háza elé kellett menni
érte, erre egy sötét vasárnap estén kidobják a tízes
főúton valahol Piliscsaba és Jászfalu között.
Egy másik, napfényes vasárnapon, éppen
laboratóriumom bejárata előtt, nyitott benzineskanna mellett raktam tüzet egy téglákra fölbakolt,
alumínium játékfazék alatt, s ez az eset is bizonyos értelemben majdnem tragikus végbe torkollott, mert Apám fölfedezett és kevés híján mindenféle éghető anyaghoz való hozzáféréstől eltiltott. Ez persze abban a lelkiállapotban, amit a
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benzineskanna mellett tüzelő gyermeke látványa
láthatóan mindenféle késlekedés nélkül kiváltott
belőle, cseppet sem volt meglepő. Az mindenesetre kezdett érződni, hogy a veszélyektől vissza
nem hőkölő emberfajta lesz belőlem, ha megérem. (V. ö.: Öreg rozmár nem szaroz már, gyűjtés Barkó Tibor barátomtól.)
Az udvar alatti csatornajáratot rendszeresen feltöltöttem üres propán-bután-palackokból
kieresztett maradék gázzal, majd a palack meszszebb hurcolása után a legelső aknába égő gyufát
hajítottam. Hatalmas fellobbanás következett be s
azonnal tovaterjedt a robbanás a következő aknába, ahonnan ugyanúgy hatalmas, kékes színárnyalatú lángcsóva csapott ki. Gyönyörű és izgalmas
hangja volt, amint a betonba ágyazott csatornacsöveken süvítve haladt a lángfront egyik aknából
a másikba, majd a legutolsó, vasfedeles aknába
érvén a detonáció hatalmas kalapácsként ütötte
meg a fél asztallapnyi acéllemezt.
Sajnos egyszer túladagoltam a gázt és az
ezen az utolsó aknán (addig) nyugvó tízkilós vasfedél sokkal, de sokkal nagyobbat dörrent a szokásosnál, majd mint egy ufó, helyben felszállva
fél méter magasra emelkedett és nagyon gyorsan
az udvar túlsó sarkába, a gázóra felé repült, ahol
csörömpölve leszállt a betonra.
Borzalmas félelem fogott el, mert tudtam,
ha csak egy kevéssel nagyobb robbanást csináltam volna, akkor most a szomszéd Tolnai bácsiék
ablakainak üvege mind apró szilánkokban heverne a házuk padlóján, ami persze egyfelől nagyon
vicces lenne, csak hát a Tolnai bácsiékkal amúgy
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sem volt felhőtlen a viszony, amiben egyébként a
házuk falára feldobált hógolyóimnak meghatározó szerepe volt. Így hát felhagytam a csatornarobbantásokkal és mégiscsak igazi kémiai kísérletekbe kezdtem.
Toti barátom, aki nem csak osztálytársam
volt a Kosciuszkó Tádé Utcai Általános Iskolában, de számtalan kalandban a bűntársam is, komoly lendületet adott laboratóriumom fejlődésének, mikor fölvilágosított, hogy hatszáz forint körüli áron beszerezhető a Kis kémikus vagy valami
hasonló nevű kísérletezőkészlet. Ősz volt éppen,
így hát Szüleimtől ezt kértem Karácsonyra. Magam is jól fölkészültem a szeretet ünnepére, mert
már előre fölkutattam a feketelőpor receptjét a
Römpp Vegyészeti Lexikonban, miszerint hetvenöt százalék salétromból, tizenöt százalék faszénporból és tíz százalék kénből készül, így alig
elénekeltük a Mennyből az angyalt, már lőport
gyártottam a karácsonyfa alatt.
A Kosciuszkó Tádé Utcai Általános Iskolában a gyufabombák szerkesztését is megtanultam, persze nem Rózsi nénitől, a technikatanártól,
hanem emezt is Totitól. Életem első gyufabombája egyszerre a legemlékezetesebb is lett, amiben
az ostoba véletlenek szokásosan döntő szerepet
játszottak.
A bombához gondosan levágtam egy gyufaskatulya oldaláról a dörzsfelületet, s egy másik,
gyufaszálakkal degeszre tömött skatulyában a
gyufafejek mellé szorítottam, majd a dobozt öszszecsukva sok-sok méternyi világoskék szigetelőszalaggal szorosan körbetekercseltem az egészet.
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Büszkén robogtam bizalmasomhoz, Józsi bácsihoz a szomszédba, hogy eldicsekedjek a bombámmal.
Józsi bácsi fél lábával a mankójára támaszkodva állt a krisztinavárosi ház hatodik emeletének harminckilences számú ajtajában és érdeklődve vizsgálgatta a bombát, ami meglehet, nem váltotta ki belőle a remélt mértékű örömöt, mert a
második világháborúban egy aknától veszítette el
egyik lábát. Ha eszemen vagyok, nem is háborgatom ilyesféle robbanóeszközzel.
A gyufabomba helyettem is megérezhetett
valamit, mert hiába csapkodtam a folyosó feketefehér mozaikkövezetéhez, nem robbant föl. Végül
Józsi bácsi be kellett érje másik fabrikációmmal,
egy gyújtóbombának nevezett valamivel, ami igazából nem volt több egy Technokol Rapiddal öszszeragasztózott, félig üres gyufásdoboznál, amit
nagy nehezen meggyújtottam és sűrű füstölés
közepette elégettem a folyosón.
Megszégyenülve kotródtam haza, a negyvenes számú ajtó mögé, hol emberfeletti düh rázta meg testemet, nem is tudtam már, mit csinálok,
fölordítottam hirtelen, mint sebzett oroszlán és
emberfölötti erővel vágtam a bombát a konyhakőhöz. És a bomba működésbe lépett, rettenetes,
fülsiketítő robbanás történt a következő pillanatban és büdös füst meg szerteszét repült, megégett
gyufaszálak töltötték meg a konyhát, és csak két
hét múlva mondta Apám, hogy figyelmeztette a
Józsi bácsi, hogy vigyázzon, Fetter úr, mert a maga fia nagyon ért ám a robbantásokhoz, a falon
keresztül is hallottam a gyufabombáját!
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Apám pedig vegyészmérnök, így már kisiskolásként a könyvszekrényéből titokban kikölcsönzött Vegyészeti Lexikont és hasonló műveket
forgattam ostoba tankönyveim helyett. Ebből,
gondolható, adódtak problémák, ám a hetedik
osztály bizonyos tekintetben mindenképpen súlyos félévi bizonyítványán (ének és orosz kettes
osztályzat) éppen túlhaladván kiderült, hogy az
általam olynyira áhított laboratóriumi eszközök
bármiféle hivatalos engedély nélkül megvehetők
a Rákóczi úti taneszközboltban, az Astoriánál,
sőt, teljességgel véletlenül, fölfedeztem az akkor
még Mező Imre útnak hívott Fiumei út elején működő vegyszerboltot is. Bár a Kis kémikus dobozában sokféle vegyszerből volt egy kevés, eszközök tekintetében szinte csak egy borszeszégő volt
említésre méltó, pár kémcső és főzőpohár mellett.
Rögvest beszereztem két darab negyedliteres lombikot (13,50 Ft/db), tíz darab kémcsövet (1,12 Ft/db), néhány hajlított üvegcsövet (1
Ft/db) meg egy Liebig-hűtőt (10 Ft/db). Mindöszsze ennyi, meg egy flakon akkumulátorsav, egy
üveg körömlakklemosó, meg még egy-egy doboz
káliumbromid és mangándioxid a Mező Imre útról kellett ahhoz, hogy könnyfakasztó gázt, vagyis brómacetont állítsak elő kezdetleges laboratóriumomban. Ezerkilencszáznyolcvanöt tavaszát
írták s végleg leszámoltam a múlttal, hogy ez a laboratórium voltaképp egy fáskamra, sőt egy tyúkól lenne!
A brómaceton szintéziséhez kétféle anyag
szükséges: bróm és aceton. Először a brómot kellett előállítanom, ehhez a mangándioxidot és a
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káliumbromidot a kénsavval összekeverve hevíteni kezdtem egy kémcsőben, aminek szájába kétszer meghajlított üvegcsövet dugtam, a cső túlsó
végére pedig egy másik kémcsövet csatlakoztattam. Hamarost barna gőzök kezdtek gomolyogni
a lombikban, majd végigúsztak az üvegcsövön, a
kémcsőben pedig cseppenként kondenzálni kezdtek és a barna folyadék gyöngyözve folyt össze a
kémcső fenekén.
Percek alatt több köbcentiméternyi brómot
nyertem, míg végül a nyomás egy hangosabb pöffenéssel szétvetette a készüléket és a brómos kémcső a laboratórium átellenes sarkába repülve ért
földet. A betonpadlót szerencsére ócska szőnyegekkel borítottam be, amik most fölfogták a ballisztikus pályát leíró kémcsövet, így az nem tört
össze és az összegyűlt bróm is mind megmenekült. A brómot termelő, elhasználódott kénsavas
reakcióelegy ugyan szétömlött az asztalt borító
üveglapon, de egyébként semmiféle fölemlíthető
kár nem keletkezett.
Már csak a lényeg, a brómmolekulák és az
aceton reakciója volt hátra! Gyorsan összeöntöttem a körömlakklemosót a brómmal és a sötétbarna elegyet óvatosan melegíteni kezdtem a borszeszégő lángjával. Egy percig semmi nem történt, ám egyszer csak az addig sötét színű oldat
hirtelen felhabzott és elszíntelenedett, s ugyanebben a pillanatban egy ismeretlen hatalom hosszú
keze soha nem érzett erővel markolt a szemembe
úgy, hogy hiába csuktam be azokat, patakokban
ömlött a könnyem, majd a többi, fejemben található testnedv is elindult kifelé.
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Tapogatózva kerítettem egy dugót, lezártam vele a kémcsövet és leugrottam az ólból az
udvarra. A szememet egy pillanatra sem tudtam
kinyitni, kicsit is engedve szemhéjaim összeszorításán újra és újra beléjük markolt az iszonyatos
fájdalom. Zsebkendőt szorítottam arcomhoz, de
másodpercek alatt elázott. Bár jó időre teljesen elrongyolódtam és hasznavehetetlenné váltam, aznap minden kétely végleg eldőlt. Ugyan föl-fölmerült, hogy villamosmérnök is lehetnék, mostantól már nem volt visszaút, s öt év múlva a Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karára jelentkeztem, hogy Apám nyomdokaiba lépjek.
Laboratóriumom felszerelése lassan-lassan gyarapodásnak indult, amiben kétségtelen és
kétségtelenül szégyenteljes szerepe volt annak,
hogy nyolcadik osztály végéhez közeledvén felajánlottam segítségemet a kémiaszertár rendberakásához és kitakarításához. Ennek során többek
között kitakarítottam belőle egy csepegtetőtölcsért, egy öt köbcentiméteres üveg mérőhengert
és viszonylag sokféle laboratóriumi állványalkatrészt. Tettem gyönge mentsége, hogy a kémiatanárnő teljesen tudatlan és közveszélyes kísérletező volt, a leghelyesebb lett volna megfosztani minden vegyszerétől és lombikjától.
Eszközeim sokasodásával és főleg a vízvezeték hiánya miatt, ami a desztillálóhűtők táplálásához elengedhetetlen volt, újabb hódításra
kényszerültem és hamarosan elfoglaltam a mosókonyha felét, bár mindenféle laboratóriumi fölszerelésemet továbbra is előző laboratóriumomban, a TUTO lakat mögött őrizgettem. Ide már a
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valódi laboratóriumokban szokásos szerelőfalat
építettem alumíniumcsövekből, amire egészen
bonyolult reakciókat is föl lehetett szerelni a szertárból vételezett, szaknyelven diónak nevezett
szorítókkal és lombikfogókkal.
A sors keze nem sokkal ezután megmutatta a Nyugati Pályaudvarnál működő, MŰÁRT nevű üzletet, ahol gázálarcot és vegyvédelmi ruhát
lehetett vételezni. Gyűjtögetnem kellett rá egy kicsit, de nemsokára már egy orosz gyártmányú,
százhetven forintos gázálarcban szaladgálhattam
a dorogi ház udvarán. A TYVEK anyagú vegyvédelmi ruha, vagyis egy hófehér, csuklyás kezeslábas, ami a fütyimtől a nyakamig tartó, hosszú cipzárral záródott, közel háromszáz forintot kóstált.
A gázálarcba helyben nem kaptam megfelelő szűrőbetétet, azt egy távolabbi MÜÁRT-boltban, valahol a Thälmann utcában kellett megvennem, közel annyi pénzért, mint a komplett gázálarcot.
A brómaceton előállítását új laboratóriumomban, vegyvédelmileg fölszerelkezve is megismételtem, majd a Römpp Vegyészeti Lexikonból egy hasonló könnyfakasztó vegyület, a klóraceton receptjét is kikerestem, ami a leírás szerint
márványdarabokra öntött acetonba klórgázt vezetve szintetizálható.
A klórgáz fejlesztése még egyszerűbb is
volt, mint a bróm előállítása, de a márvány beszerzése! A temető sírköveit nem mertem megfarigcsálni, így sürgősen el kellett jutnom egy márványbányába. Azidőben Szüleimmel sűrűn jártunk ásványt gyűjteni a Dorog környéki kőbányákba, így legcsekélyebb gyanújuk sem ébredt,
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mikor fölvetettem, hogy a tardosbányai márványbányát keressük föl legközelebb. Úgy is lett, s hamarosan egy egész zacskó márványtörmelék boldog gazdája lettem.
A következő hétvégén első utam a laboratóriumba vezetett, fölszereltem mindjárt egy lombikot az állványfalra s nem sokkal távolabb a gázfejlesztésre egy másikat, gumidugóval meg üvegcsővel összekötvén a kettőt. Megmostam a vörös
színű márványtörmeléket és megszárítottam odakint a napon, majd beleszórtam a lombikba és
ráöntöttem a körömlakklemosót. A gázfejlesztő
lombikba klórmeszet adagoltam és rácsorgattam
fél deci sósavat.
A hófehér klórmész hamar fölitatta a sárgás színű háztartási sósavat és mindjárt reakcióba
lépett vele, az elegyből fejlődő sárgászöld klórgáz
elkezdte föltölteni a lombikot. Mikor fölért egészen a lombik szájáig, elindult az üvegcsőben az
acetonos lombik felé. A gázfejlesztő csöve a márványkupac legaljáig ért az acetonban, a márványmorzsák résein keresztül tört a gáz a reakcióelegy
felszínére.
Húsz percig vagy fél óráig folytattam a
klórgáz buborékoltatását, de hasztalan, mert az
acetonból és a klórból, no meg persze a márványból, hiába is vezettem a kísérletet a tudományos
leírások szerint, egyáltalán nem sikerült könnygázt szintetizálnom, hanem csak valami szörnyen
ragacsos szubsztanciát, amit semmiféle módon a
lombikból ki nem tisztogathattam, sőt az összetört a nagy igyekezetben. Így veszett oda két őslombikom egyike a kísérletben.
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Egy jóval későbbi kísérletben, mikor higanyt oldottam salétromsavban, kevés híján végzetesen megmérgeztem magam. Kémcsövet harmadig töltöttem a savval és belecseppentettem
néhány higanygolyócskát. Azonnal oldódni kezdtek a fémesen fénylő kis higanycseppek, felszínükről apró buborékok százai törtek felfelé s a
keletkező nitrogénoxidok barnára színezték az
oldatot. A kémcső fölé hajolva, a reakciót felülről
nézegetve véletlenül beleszagoltam fél szippantásnyit, de hirtelenjében csak pillanatnyi fojtó érzés markolt a torkomba.
Hanem estére már kínzó fájdalomban égett
a tüdőm és minden lélegzetre ezernyi tűszúrást
éreztem. Három nap után kezdtek múlni a súlyos
tünetek és túlélés iránti reményem lassan bizonyosságba fordult, bár két hétbe telt még, mire
teljes mértékben regenerálódtam. Óvatlan, de a
szakirodalmat buzgón forgató kémikusként jól
tudtam, hogy ez a gáz ugyanazt a halálos veszedelmet hordozza, mint a klórgáz, amivel az első
világháborúban a németek kifüstölték a franciákat
a bunkereikből meg a lövészárkaikból, ezreket
ítélvén gázhalálra.
A jóval veszélytelenebb vasszulfidos kísérletet a Kis kémikus dobozából vett vasporral és
kénporral hajtottam végre. Bár nem robbant, roppant látványos volt, mikor a két elem keverékét
meggyújtva vagy tűzbe szórva az élénk szikrázás
közepette vasszulfiddá lényegült át, mint szentmisén a kenyér és a bor Jézus testévé és vérévé.
Csakhogy ez, ha a puszta fizikai valót tekintjük,
sokkal káprázatosabb jelenség volt!
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