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ELÖSZÓ 

Sokszor elmondottuk már és sokszor le is írtuk, hogy Zemp-
lén Géza a magyar kémiai tudomány egyik legkiemelkedőbb 
alakja, aki mtmkásságával nemcsak a hazai szerves kémiai tu-
domány kialakulásának és fejlődéséne k elméleti és gyakorlati 
alapjait rakta le, de ezen a téren elért eredményei világszerte 
is ismertek és elismertek. Nemcsak a magyar tanítványok em
lékeztek meg róla több ízben, de külföldi szakemberek is, és 
olyan nemzetközi külföldi folyóiratokban mint a Cm'bohydrate 
ReseaTch, vagy a Chemische Berichte közölték nek1'ológját és is-
meTtették részletesen tudományos eredményeit. Ezekben a veze-
tő szakfolyóimtokban pedig csak a tudomány-terület legnagyobb 
és legjelentősebb egyéniségei7'ől emlékeznek meg és állítanak 
Tóluk emléket ilyen formában. 

Úgy érzem, hogy a hosszabb-rövidebb megemlékezéseken 
túlmenően kötelességünk nagy tudósaink életéről, munkásságá-
ról, egyéniségük hatásáról olyan összefoglaló áttekintéseket ad-
ni, amilyen Dr. Móra Laszló könyve, amely méltán sorakozik 
ci Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának műszaki 
tudomány történeti kiadványai sorába. Ez a mű, igen plasztikus 
képet ad a kortársak közül messze kiemelkedő, egyedülálló nagy 
magyar tudós egyéniségéről. Szinte dinamikusan vetíti el?nk 
Zemplén Géza életútját, pályáját, bemutatja tudományos pálya-
futását, elért eredményeit, az iskolát teremtő tudós kutatót és 
a nagyhatású egyetemi tanár oktatót; mindezek alapján meggyő
zően igazolja azt, hogy Zemplén Géza valóban a magyarországi 
szerves kémiai tudomány és szerves kémiai iparunk egyik meg-
alapítója. 

Kétségtelenül ezek a leglényegesebb és legmaradandóbb em-
lékek, amelyeket Zemplén Géza maga után hagyott és e rend-
kívüli, különleges egyéniség életének és munkásságának meg-
örökítése igen sok szempontból fontos és hasznos. 
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N ekünk magyaroknak kötelességünk méltó emléket állítva 
bemlttatni a világnak, hogy ki volt Zemplén Géza, de saját ma-
gunk számára is tudatosítani, hogy mit jelentett ő a mi számunk-
Ta, a magyar tudomány számára. 

Egy igazán nagy ember megítéléséhez alkotásainak összefog-
laló értékelésére, valamint az utódokra és a tá1'sadalomra kifej-
tett hatásának lemérés ére van elsősorban szükség. Ezekből ítél-
het.iük meg mi az cl valóban maradandó, anút a: utókorm ha-
gyott, és megörökíti emlékét. A konkrét alkotásokon, elért tudo-
mányos eredményeken túlmenően egy igazán nagy tudós emlé-
két és szellemi hagyatékát, hatását ha nem is lehet mérőszá
mokkal mérni, mégis meg lehet ítélni és értékelni. A tudomá-
nyos eredményeket rohamosan fejlődő ismereteink korában túl 
lehet szárnyalni, lehetséges, hogy ezek az idők múlásával talán 
halványodnak és vesztenek fényükből és jelentőségükből, de ne 
feledjük, hogy egyrészt éppen ezek a régebbi alapvető tudomá-
nyos eredmények tették lehetővé az egyes tudományágak roha-
mos je.ilődését. Az igazi alkotó tudós .azonban nemcsak részlet 
eredményeivel éTi el a maradandó hatást, ami a tudomány to-
vábbfejlődése és a közösség szempontjából jelentős és amely 
sokszor még a részleteredményeknél is fontosabb. Zemplén Gé-
za mcmkásságára éppen az a jellemző, hogy ő nem volt l1wgános 
befeZéforduló kutató tudós, hogy nemcsak eredményeivel írta be 
nevét a szerves kémia fejlődéstörténetébe, hanem rendkívüli ha-
tással volt tanítványaira, hallgatóira, olyan szellemi örökséget 
hagyott maga után, amely a sok száz vegyészmérnök hallgató és 
mérnök, a közvetlen tanítványok, a Zemplén-iskola tagjain ke-
resztül az egész magyar szerves kémiai ipar és kutatás területén 
tovább él és a további fejlődés biztos, szilárd alapja. 

Zen/'plén Géza életének, pályafutásának és egyéniségének ge-
nwtatásán túlmenően elsősorban a fentebb elnwndottak1'ól kí-
ván összefoglaló képet adni Móra László míive, amely vélemé-
nyem szerint nemcsak a természettndományok hazai fejlődés e 
és története iránt érdekIődőknek, de különösen a fiatalabb ve-
gyész nemzedéknek szól. Nekik kell megism,erni az elődök nehéz 
úttörő mnnkásságát, amely leTakta az alapokat a jelen és jövő 
szá'ináTa is, amely a mai lehetőségekkel, amiko1' a társadalmunk-
ban tudatossá vált a tudomány jelentősége, országunk gazdasági 
és kulturális fejlődéséne k lényeges és nélkülözhetetlen tényező
jévé vált. A fiatalok meg kell, hogy ismerjék a nagy eIődöket, 
saját tuclomány-területüknek ma már klassziknsnak monclható 
képviselőit, azok életművét és egyéniségét. Meg kell, hogy is-
17leTjék Zemplén Gézát, az enl,bert, a szerves kémiklLs profesz-
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szort és kutatót, életét, pályafutását, zseniális adottságait, ame-
lyek állandó, kemény, céltudatos szervezett munkával párosul-
tak. 

Engedje meg az olvasó, hogy én aki 13 évet töltöttem mellette, 
mint tanítvány majd mint munkatárs, küZönösen kiemeljem 
Zemplén Géza valóban zseniálisnak mondható, sokszor intuitív, 
sokszor következetes, logikus problémalátását és problémavá-
lasztását. A kitűzött célra törve úgy tudott koncentrálni azonban 
egy-egy témára, hogy ez ugyanakkor nem jelentett egyoldalú-
ságot és beszűkült látókört. Intézetvezető, intézetszervező, okta-
tó-nevelő munkája a Műegyetemen, nagy visszhangot és elis-
merést kit:áltó publikációs tevékenysége, és ugyanakkor inten-
zív és hasznos ipari kapcsolatai igazolják és bizonyítják ezt. 
A szemtanú meggyőződésével állíthatom, hogy olyan rendkívüli 
adottságokkal rendelkezett, amelyek messze magasan kiemelték 
őt nemcsak az átlagember, de a tudományterület ismert művelői 
közül is. 

Ú gy gondolom, hogy annak a megállapítása sem túlzás, hogy 
cr magyar szerves kémia elsősorban Zemplén Gézának és Zemp-
lén Géza tanítványainak köszönheti, hogy szervesen bekapcsoló-
dott a tudományterület nemzetközi életébe, hogy folyóiratok-
ban, kongresszusokon, nemzetközi rendezvényeken, bizottságok-
ban ott találjuk a magyal' eredményeket és a magyar szerves ké-
mia 7·eprezentánsait. Tanítványai közül az egyetemeken, kutató-
intézetekben, számosan folytatják és továbbfejlesztik azt a tu-
d011wnyos kutató, valamint oktató-nevelő munkát, amelynek az 
alapjait ő teremtette meg, de ugyanakkor a szerves kémiai ipaT 
vezetői között is igen sok Zemplén tanítványt taláI1mk. Zemp-
lén Géza munkásságának eTedményei és hatása olyan örökséget 
jelent számunkm szerves kémikusok számám, amely arra köte-
lez, hogy tudományterületünk és szerves kémiai iparunk szín-
vonalát a tőliink telhető legmagasabb színvonalon tartsuk és to-
vábbfejlesszük. Zemplén Géza emléke nemcsak hazánkban él 
még, hanem hatáminkon túl is. Ennek alátámasztására legyen 
szabad megemlítenem itt is, hogy a nemzetközi és az európai 
szénhidrátkémiai bizottságok már évek óta nemcsak hogy java-
solták, sőt kérték, hogy az egyik legközelebbi szénhidrátkémiai 
szimpóziumot Magyarországon rendezzük meg. Az 1970. évi V. 
párizsi szénhidrátkémiai szimpózium határozatában szel'epel is 
az, hogy 1973-ban Magyal'országon keTiiljön megrendezésre a 
következő európai szénhidrátkémiai szimpózium. Minden remé
nyünk meg t:Qn rá, hogy ez a nemzetközi rendezvény 1973-ban 
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Magyarországon megrendezés1'e kerül, amikor is méltán meg-
ünnepelhet jük nagy tudósunk születésének 90. évfordulóját. 

Elmondtunk-e mindent, elmondhatunk-e mindent Zemplén 
Gézáról az előttünk fekvő műben. Bizonyára nem és bizonyos 
az is, hogy mi akik még ismertük őt, nem tudjuk e nagy egyé-
niség hatását objektíven felmérni és visszaadni. Móra László 
műve mégis méltó emléket állít egy kiemelkedő tlLdósunknak, 
aki a magya?" tudománynak halhatatlan szolgálatokat tett és aki-
nek munkásságát, eredményeit a fiatal generáció meg kell is-
merje, és becsülje. 
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Dl'. Zemplén Géza a Budapesti Tvliíszaki Egyetem szerves kémia tanszéken 



BEVEZETÉS 

"A legnagyobb vegyészek egyikét vesztettük el benne. A szer
ves chemia hatalmas épületét néhány hasonló szabású, nagyte
hetségű ember: Liebig, Kekulé, Fischer segítségével úgy alapozta 
meg, hogy a rajta nyugvó falak évszázadokig rendíthetetleniU 
megálljanak. Lehet, sőt valószínű, hogy a szerves chemiai elmé
letek valamikor megváltoznak, de az, amit Baeyer Adolf hosszú 
életének fáradhatatlan munkájával kisérleti alapon újat és na
gyot teremtett, az mindig kincs marad, és úgy a tudománynak, 
mint az iparnak kimeríthetetlen forrása marad." 1 Zemplén Gé
zának a nagy német tudós emlékezetére írott e szavai önn1agát, 
mint a magyar szerves kémia megalapozóját, egyaránt megilletik. 

Szénhidrátok kémiájában végzett kutatásaival világhírt szer
zett. Nagyjelentőségű eljárásai és új módszerei: a cukoracetátok 
nátri'ummetilátos szappanosítása, új cukorlebontások, oligosza-
charidok és glükozidok szintézise a Zemplén-féle higanyacetátos 
mÓdSZe7"1"el, a flavonoidok és végül a cukorformazánok területén 
végzett kutatásaival számos vegyület szerkezetét sikerült földerí
tenie és szintézisét megoldani. 

Zemplén Géza érdeme, hogy maga körül kialakitotta hazánk
ban a szel""Ves kémia első tudományos iskoláját, melynek nevelt
jei, a "Zemplén-iskola" tagjai az egyetemi katedrákon és szerves 
vegyiparunk vezető poszt jain mindenütt megtalálhatók. 

Tanári pályafutásának közel fél évszázada alatt a tanítványok 
seregét képezte ki, a hazánkban elsőként a Műegyetemen felállí
tott szerves kémiai tanszéken. A vegyészmérnök generációk ne
velésével és a Chinoinnal, valamint más üzem ekkel folytatott 
gyakorlati munkásságával közvetlenül is részt vett szerves vegy
iparunk kifejlesztésében. Mindezekkel elismerést és megbecsü-

1 Zemplén Géza: Megemlékezés Baeyer Adolfról. Magyar Chemiai 
Folyóira.t. 23. évf. 1917. 105. p. 
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lést szerzett nemcsak idehaza, hanem a világ minden részén ön
maga és intézete számára. 

Mi volt a nemzetközi sikereket elért, tekintélyes tudós nagy
ságának a titka? Ha vegyész módon minőségi elemzés nek vetjük 
alá rendkívüli egyéniségét, akkor megtaláljuk. azokat a nemes 
alkotó elemeket, melyeknek mennyiségi meghatározása és az 
eredmények összegezése megadja a választ kérdésünkre. Mert a 
talált alkotórészek között szerepel intuitív képesség, kitartó 
szorgalom, erős akarat, munkabírás, nagyfokú hivatástudat, pe
dagógiai érzék, sokoldalú érdeklődés a tudományok és fogékony
ság a művészetek irányában, hogy csak a főbb eket említsük. 
És mindezek a készségek, képességek, tulajdonságok oly mennyi
ségben és minőségben, amelyek előtt mindenkinek meg kell ha
jolnia. Ezekből az építőkövekből emelkedik nagyjaink szellemi 
.panteonjában emlékműve, melynek felirat ául - a tudomány tör
ténetben szerepét és jelentőségét megörökítő - következő sorok 
szolgálnak: "Zemplén Géza életével és öt évtizedes tudományos 
munkásságával az ország határain túl is, világszerte ismertté és 
elismertté tette nevét és eredményeit. Méltán sorolhatjuk őt 
Kitaibel Pál, Thán Károly, Lengyel Béla, Winkler Lajos, Wartha 
Vince mellé, akik a kémiai tudományt megalapozták hazánk
ban."2 

2 Bognár Rezső: Zemplén Géza (1883-1956). Magyar Tudomány. A Ma
gyar Tudományos Akadémia Értesítője. 63. köt. 1956. 430. p. 
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I. FEJEZET 

ÉLETE 

1.1 GYERMEKKOR, GIMNÁZIUMI ÉVEK 

A Zemplén családnév értelmezését keresve, azt találj uk, hogy 
hely- és földrajzi nevek általában arra az országrészre, vidékre 
utalnak, ahonnan viselőik származtak, ahol az ősök dolgoztak és 
éltek. így volt ez Zemplén Géza esetében is, ahol az apa által 
felvett vezetéknév a szülők illetőségét jelzi. Apai nagyapja Da
nyicskó János, még Ungváron született, 1816-ban, foglalkozása 
kézműiparos, cipészmesterséget folytatott. Az ungvári görögka
tolikus lelkészi hivatal anyakönyvi bejegyzései között a Danyics
kó család több tagja is szerepel. 

Közismert, hogy a kárpátukránok (régi elnevezésük : ruszinok) 
nyelve a keleti szláv nyelvek közé tartozik, vallás szempontjából 
a pravoszláv egyház híveinek vall ották magukat, de nyugati 
csoportjaik görögkatolikusok voltak. A név és vallás alapján te
hát a Danyicskó család .feltehetően kárpátukrán nemzetiségű. 
Öseik azok közül a kárpátukrán szegényparasztok közül kerül-· 
hettek ki, akik a feudális és nemzeti elnyomás ellen több ízben 
felkeltek és részt vettek Dózsa parasztháborújában és Rákóczi 
szabadságharcában. 

Danyicskó János Ungvárról rövidesen Sátoraljaújhelyre, 
Zemplén vármegye székhelyére költözik, és itt megnősül: 1844-
ben feleségül veszi az újhelyi illetőségű Bányay Erzsébetet, majd 
itt él, dolgozik mint cipész 1883-ban bekövetkezett haláláig. 
Hamvait a sátoraljaújhelyi temetőben helyezik örök nyugovóra. 
Házasságából 1849-ben született fia (a keresztlevél szerint Da
nyitzkó János) nem folytatja apja mesterségét, hanem a szegény
ség más módját választva, a posta szolgálatába lépett, állami kis
tisztviselő lett. 1877-ben megházasodott és elvette Wittlin Győző 
orvos és Páliy Rozália Johanna nevű leányát. Boldog házassá
guk és példás családi életük gyümölcseként három kiváló fiuk 
született. 

A család a postai alkalmazottak sorsában osztozva, gyakran 
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változtatta lakhelyét, így a három gyermek is három különböző 
várost vallhat szülőhelyének. A legidősebb fiú, Szilárd, a Hegy
alja vidék központjában, Sátoraljaújhelyen jött a világra, a kö
zépső fiú, Győző, már a Dunántúlon, Nagykanizsán született 
l879-ben, a legkisebb fiú, Géza pedig Trencsénben, 1883. októ
ber 26-án. Születése előtt néhány évvel édesapja nevét Danyics
kóról Zemplénre magyarosította, így a legkisebb fiú születésekor 
mind az apa, mind a fiú Zemplén vezetéknéven szerepel az anya
könyvben.3 Az édesapát ismét áthelyezik és a család a Vág folyó 
partj áról az Adriai-tenger kikötővárosába, Fiumébe került. 

Fiume abban az időben erősen fejlődő gyár- és forgalmas ki
kötőváros. Lakóinak száma l880-ban 20981, ami 1900-ra meg
kétszereződik (38955). Nemzetiség szerint túlnyomórészt olaszok 
és horvátok lakják, a magyarok száma l880-ban mindössze 383 
fő, és magyarul is csak 485-en beszélnek4 

A város századvégi sajátos társadalmi és politikai helyzetét, a 
történelmi idők nagy élő tanúj a, dr. Korach Mór Kossuth-díjas 
akadémikus - aki ugyanabban a gimnáziumban járt, amelyben 
a Zemplén fiúk is tanultak - így jellemzi: "Fiume tudvalévőleg 
úgy került Magyarországhoz, hogy Széchenyi jelszava - »Ten
gerre magyar, el a tengerhez!« - az l867-es kiegyezéskor meg
valósult. Az Adriai-tenger egész északi és keleti partvonulata 
azonban osztrák kézen volt, s így annak csupán quarneroi csücs
ke volt magyar terület: »Corpus Separatum Regni Hungariae«. 
Mi Fiumében úgy mondtuk, hogy a Habsburgok a tengerpartból 
éppen csak hogy vetettek a magyaroknak egy koncot, mint a 
kutyának. Triesztet, Isztriát és Dalmáciát maguknak tartották 
meg. Ez a »Corpus Separatum« különben is olasz etnográfiai szi
get volt horvát lakosságtól körülvéve." A város a Quarnero kes
keny partszegélyén fekszik, amfiteátrálisan emelkedő, keskeny 
1.l.tcái a hegyoldalon kanyarogva, messze húzódnak fel. Nyugati 
részén nagy ipartelepek foglalnak helyet, középen a sűrűn beépí
tett utcácskákból álló belváros, Fiume legélénkebb utcájával, a 
Corsóval, amelyre több szálloda és középület néz, köztük a posta 
és távirdahivatal. Itt dolgozik Zemplén János postafelügyelő, 
míg családja a távolabb fekvő Via Stefano 8-as számú házban 

3 Trencséni plébániahivatal 1883. okt. 26-án kelt, 12. sorszámú kereszt
levél szerint: apa Zemplén János, r. kat. - A családra vonatkozó ada
tokat a Múegyetemen 1944-ben tartott igazoló eljáráshoz benyújtott és 
Zemplén Géza által összeállított "Származási táblázat"-ból vettük. Az ere
deti okmányok és egyéb dokumentumok szíves rendeU;::ezésre bocsátásáért 
özv. dr. Zemplén Gézánénak hálás köszönetét fejezi ki a szerző. 

4 Révai Nagy Lexikon. 7. köt. Bp. 1913. 553. p. 
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lakik. A város kelet felé a Fiumara-csatornáig terjed, a tenger
parton a tengerészeti hatóság és révhivatal épülete áll, ehhez 
csatlakoznak nyugati irányban a kikötői raktárak és pályaud
varok. 

A kikötő kiépítését az egyre növekvő tengeri forgalom indo
kolta: 18S0-ban az érkezett hajók tonnatartalma 342613, ez a 
szám 10 év alatt megkétszereződik és 1902-re már 1 707287 ton
nára emelkedik. A város jelentős iparral rendelkezik: hajógyár, 
gépgyár, vasárugyár, ásványolajfinomító, aszfalt-, tannin- és nö
vényolajgyár, dohány-, szappan-, bőr- és papirosgyár működik 
benne, ezekben és sok más vegyészeti üzem ében sok ezer mun
kás dolgozik. A gyárak és üzemek bizonyára hatással voltak a 
Zemplén gyermekek érdeklődési körére. A forgalmas kikötővá
ros ugyanakkor sok dologban tisztánlátásra tanította, a nemzeti 
és társadalmi igazságtalanságok iránt fogékonnyá tette a fiatal
ságot. Erről Korach Mór így ír: "De a kikötő élete hamar bete
ldntést adott nekünk nemcsak a világ nemzetiségi boszorkány
konyhájába, hanem Magyarország tragikus osztályhelyzetébe 
is. A városban nyüzsögtek a kivándorlási ügynökök, akik a sok 
magyar, szlovák, lengyel munkanélküli szegényparaszt utolsó 
filIéreit szedték el egy fedélközi utazásért az Óceánon túlra, aho
vá hajórakományszámra vitték el őket, olyan munkára, ami alig 
különbözött a rabszolgaságtól. De a kikötőben is azt láttuk, hogy 
a keleti tengerészek ugyanilyen rabszolgák voltak: öltözékük egy 
gatya, táplálékuk egy marék rizs, hajószolgálatuk a gályarab 
kaszárnyafegyelme. Tanultunk ott valamit, ami hamarosan ki
nyitotta a szemünket Marx Károly történelmi-társadalmi távla
tai felé." 

Fiuméban a közoktatás számos tanintézetben folyt, melyeket 
részben a magyar állam, részben a város tartott fenn. Állami volt 
a kiviteli, kereskedelmi és tengerészeti akadémia, főgimnázium, 
polgári fiú- és leányiskola; a városiak között főleg a polgári- és 
elemiiskolák, kisdedóvók voltak. Az élénk társadalmi és kulturá
lis életről a tudományos és egyéb társaskörök, egyesületek nagy 
száma tanúskodik, a városban természettudományi társulat, iro
dalmi kör, filharmonikusok egyesülete, daloskör, iparegyesület, 
l11unkásegylet, torna- és csónakegylet, evezős egyesület stb. mű
ködött. A lakosság jelentős része iparral foglalkozott, az üzemek
ben sok ezer munkás dolgozott, így érthető, hogy Fiuméban 
"munkásházakat építő egyesület"-tel is találkozunk. 

A nyolcvanas években, amikor a Zemplén gyerekek iskolába 
kezdtek járni - mint már említettük - a magyar lakosok száma 
elenyészően kevés volt, és főleg közszolgálatban alkalmazottak-
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ból, állami kistisztviselőkből állott. "Magyar nem sok volt a vá
ros ban: a kormányzó és hivatalnokai, a postahivatalnokok, a vas
utasok, az adóhivatalnokok egy része, a petróleumfinomító ve
zetősége, az Adlia Tengerhajózási R. T. hivatalnokai, a gimnáziu
mi tanárok mintegy fele volt magyar. Olasz tanáraink - Zambra 
(aki később a Budapesti Tudományegyetemre került az olasz 
nyelv tanárának), Angheben, Joris, Centis, Gelletich - nem tud
tak magyarul csak néhány szót. A gimnázium tehát kétnyelvü 
volt. A város olasz fiatalságában akkor már felütötte fejét az ir
redentizmus, aminek később nagy szerepe volt abban, hogy 
Olaszország kivált a Hármas Szövetségből az első világháború 
idején, és Ausztria-Magyarország ellen fordult" írja a város
ban uralkodó állapotokról Korach Mór.5 

Az idegenajkú kereskedők és gazdag iparosokból álló polgárok 
városában a három Zemplén fiú büszkén viselte annak a magyar 
vármegyének a nevét, melynek zsellérjei és plebejus elemei a 
huszita és parasztháborúk mozgatói voltak. A Sátorhegy, a Hegy
alja és a Felső-Tisza történelmi levegőt árasztó vidéke a Habs
burg-ellenes harcok színtere és évszázadokon keresztül a lelkiis
mereti és nemzeti szabadság kivívására irányuló mozgalmak böl
csője. Az ősi Zemplén vármegye nemeseinek sorából emelkedik 
fejedelemségig a Rákóczi család több tagja. Sárospatak és Sátor
aljaújhely II. Rákóczi Ferenc birtoka, ezen a területen szervezte 
a vezérlő fejedelem a nemzet függetlenségi harcát; Zemplén me
gye szülötteként Sátoraljaújhelyen kezdte pályafutását Kossuth 
Lajos. Mindezeket a haladó hagyományokat mélyen a Zemplén 
fiúk lelkébe vésték a szülők, akiknek a Sátorhegy lábánál fekvő 
megyeszékhely szülővárosuk volt, s kiket gyermekkoruk, fiatal
ságuk emlékei szűkebb hazájukhoz, Zemplén megyéhez kötöt
tek. 

A postahivatali szolgálattal elfoglalt apa mellett a felcsepere
dő fíúk minden gondját édesanyjuk viselte. Ellátta öket, főzött, 
Hl.Osott rájuk, azon kívül felkészítette fiait az iskolára és tanul
mányi előmenetelükkel is ő törődött. A tantestülettel szoros ösz
szeköttetést tartott, s így természetes, hogy amikor az iskola sze
gény tanulóínak támogatására segélyegyletet alapított, a pártoló 
tagok sorában évi forint járulékkal ott találjuk Zemplén 

:i Dr. Korach Mór Kossuth-díjas akadémikus, a BME kémia technológia 
tanszék nv. professzora felkérésünkre írott levelében hű körképet fest a 
fontos kikötőváros életének gazdasági-társadalmi hátteréről. Érzékletesen 
jellemzi az idegen környezetben élő kisebbségi magyarság helyzetét. Ér
tékes soraiért, amellyel kötetünket megtisztelte, fogadja ezúton is a szer
ző őszinte köszönetét. 
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J ankát, ahogyan őt az egykori iskolai értesítők nevezik. Gyer
mekei után nem kellett tandíjat fizetnie, és az iskola tanköny
vekkel is ellátta őket, mint szegénységi bizonyítvánnyal rendel
kező jó tanulókat. A Zemplén gyermekek mindegyike kiemel
kedett a tanulás terén, és jeles átlageredménnyel végezték el az 
osztályokat, jóllehet a fiumei elemi iskolában a tanítási nyelv az 
olasz volt, s csak mellékesen tanultak magyarul. Ennek ellenére a 
nyomtatott iskolai bizonyítványban első ízben szereplő Zemplén 
fiú, Szilárd, az 1885/86. tanévben az elemi iskola IV. osztályát 
kitűnő átlageredménnyel végzi. 6 Az 1887/88. tanévben az iskola 
IV. osztályának tanulói között a középső gyerek, Győző is ott 
van, tiszta egyes osztályzattal, újabb két év múlva pedig a leg
kisebb fiút is beíratják az iskolába, egyenesen a II. osztályba, mi
vel az első osztályt magánúton, édesanyja tanítása mellett vé
gezte el. Az első iskolai tanuló évben, 1890/91-ben, Géza - aki 
akkor még Zemplén Ákos néven szerepel- az olasz nyelv kivé
telével, melyből kettest kapott, valamennyi tárgyból egyes osz
tályzatot szerzett, és a szorgalom, magaviselet beszámításával ál
talános előmenetele jeles. A következő tanévben, 1891/92-ben 
pedig már Zemplén Ákos is kitűnőrendűen végzi el az elemi is
kolát, és követi bátyjait a gimnáziumba. 

A Zemplén gyerekek jó eredményeinek értékét növeli, hogy 
azt olasz tanítási nyelvű iskolában kapták, ahol a magyarok 
számszerűen is erős kisebbségben voltak. Így pl. az 1886/87. tan
évben az elemi iskola tanulói között 115 olasz, 42 német, horvát 
és csupán 38 magyar diák tanult. Az elemi iskolában a legkiseb
bik fiú, Géza még Ákos utónév en szerepel. Ezzel a családon be·· 
Iül adományozott becenevével későbbi éveiben is találkozurü<;:. 
Zemplén Géza szívesen használta és jóval később festett tájké
pein is önmagát Zemplén Ákos névvel jelölte.' 

A Zemplén gyermekek jó előmenetelüket képességeiken kívül 
a szülők, elsősorban pedig édesanyjuk mindenre kiterjedő gon
dos nevelésének köszönhetik. Az elemi iskola első osztályaira is 
áldottlelkű édesanyjuk készíti fel őket, aki az idegen környezet
ben élő magyar kistisztviselő család tapasztalatai alapján, szigo
rú következetességgel szoktatta fiait kötelességteljesítésre, mun
kára és szorgalomra. A három gyermekét ily kiválóan nevelő 
édesanyának a gimnázium igazgatója, dr. Erődi Béla, a későbbi 
budapesti tankerületi főigazgató, megható emléket állít:· "Ne-

ti A fiumei m. kir. állami elemi és polgári fiúiskola értesítője 1885/86-
1891/92. tanévről Fiume, 1886-1892. 

, Az Ákos név onnan eredt, hogy a gyerekek egymás között "a kos
fej"-nek becézték Gézát, és így maradt rajta az Ákos név. (Zemplén Éva 
szébeli közlése, aki ezt édesapjától hallotta). 
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künk, fiumei magyaroknak, a három Zemplén fiú, Szilárd, Győző 
és Géza édesanyja nemzeti büszkeségünk volt. A kissé kérkedő 
olaszoknak odamondtuk: Lehet, hogy sok mindenfélével büszkél
kedhettek, de mutassatok nekünk ilyen anyát, aki mindenkinél 
különb három ilyen fiút tudott nekünk felnevelni."s 

Amikor 1892/93. tanév elején a fiumei állami főgimnáziumba 
beíratják Gézát, a két bátyja már ugyanabban az iskolában a 
felsőbb osztályokat végzi. A középiskola minden serdülőkorú fiú 
életében maradandó élményt jelent, az iskolai közösség, barátok 
és tanárok életfelfogásukra, egyéniségük kialakítására mély be
nyomást gyakorolnak. Az iskolát még a jezsuiták alapítottál\: 
1627-ben, majd a rend feloszlatása után az állam kezelésébe ke
rült, a 19. század első harmadában pedig a város vette át, és a 
kiegyezés után az 1881/82. tanévben a magyar kormányzat álla
mi főgimnáziumot létesít benne. A régi kollégiumi és szemináriu
mi épületben működő főgimnáziumban a tanítás olaszul folyt, de 
az V. osztály tól magyarul is vizsgázhattak. Az iskolára és kör
nyékére így emlékszik vissza Korach Mór: 

"A gimnázium a San Vito templom közelében volt: U-alakú, 
háromszárnyas, egyemeletes épület, amely nagy, gesztenyefás 
udvart vett körül. Erre az udvarra nyíltak a folyosók hatalmas 
ablakai, s az ablakok közt a falakon az olasz festészet, szobrászat 
és építészet remekeinek fényképe lógott. Azon az udvaron sza
ladgáltunk és verekedtünk, az egyes tanórák között engedélye
zett és haranggal jelzett 10 percnyi szabadidőben, a pedellus laza 
"felügyelete" mellett. 

N éhány év előtt a jugoszláv kormány meghívására beutaztam 
az országot és viszontláttam a most odatartozó Fiumét. A háború 
ott is pusztított: kedves gimnáziumunkat a bombák nagyrészt le
rombolták, a gyönyörű gesztenyefák eltűntek, odább romokban 
hevert a "citta vecchia" (az óváros), amelynek sikátoraiban nyolc 
éven át láttuk a száradó fehérneműt a házak között kifeszített 
zsinórokon lebegni, és télen akofákat sültgesztenyét, nyáron gö
rögdinnyét árulni. 

A tanári kar, amely engem tanított a fiumei gimnáziumban, 
még közel ugyanaz volt, amely a Zemplén testvérpárt képezte 
ki, s élénken emlékszem, hogy már akkor híre volt a diákság kö
rében a két Zemplén feltűnő tehetségének. Persze minket, az al
gimnázium nebulóit, a főgimnázium arisztokráciája nem mélta-

8 Bartoniek Géza: Megemlékezés Zemplén Gyózóról (1879-1916). Eöt
vös Kollégium Volt Tagjainak Szövetségi Évkönyve. 3. évf. 1923/24. Bp. 
Dunántúl ny. 1924. 3. p. 
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tott megszólitásra sem, s így 1899-ben, mikor Zemplén az utolsó 
tanév növendéke volt, s én az első gimnáziumba kerültem, nem 
részesülhettem abban a megtiszteltetésben, hogy őt személyesen 
megismerhessem." 

A három Zemplén fiú a gimnáziumi tanulmányok alatt teljes 
tandíjmentességet élvezett, amit a három eminens tanuló ki is 
érdemelt. Például 1892/93. tanévben a legidősebb, Zemplén Cos
tantino (Szilárd) a VI. osztályt, a középső gyermek, Vittorio 
(Győző) az V. osztályt végezte el tiszta jeles bizonyítvánnyal. 
De nem maradt el mögöttük a legifjabb sem. Zemplén Géza, a 
gimnázium első osztályában a rendes tárgyakból: hittan, magyar 
nyelv, olasz nyelv, latin nyelv, földrajz, mennyiségtan, mértani 
rajz, szépírás, torna és a rendkívüli tárgyakból (német nyelv, 
szabadkézi rajz, ének) egyaránt jeles osztályzatot kapott. 

A közjogilag szabad városnak nyilvánított Fiumében a tanulás 
a lrJ.váltságos osztályok és rétegek előjoga volt, és ezt a gimnáziu
mi tanulók szüleinek foglalkozás szerinti megoszlása híven tül(
rözi: 175 tanuló közül 61-nek állami és községi tisztviselő, 54 ta
nulónak kereskedő és nagyiparos, 31 gyermeknek magántisztvi
selő és értelmiségi volt az édesapja, s csupán 19 diák szüleinek 
foglalkozása napszámos, munkás és 10-nek őstermelő.9 Anya
nyelv szerint pedig a gimnáziumi tanulók közül 128 olasz, 22 
magyar, 16 német és 9 horvát nemzetiségű volt. Ilyen körülmé
nyek között a főgimnázium magyar társalgó körére fontos fel
adat várt. Az egykori iskolai értesítő szerint is, az önképzés mel
lett az ifjúsági kör fő célkitűzése, hogy "a Duna-Tisza magyar 
szót visszhangzó vidékeitől távol esve, a verőfényes Quarnero 
partjain is édes kötelességének tartja a magyar irodalom érdemes 
művelőinek tiszteletét, elismertetését." 

Zemplén Géza szerencséjére osztályfőnöke nem olasz tanár, 
hanem jó magyar ember, őt és a tanári kart Korach így jellemzi: 
"Dr. Csepreghy Kálmánt, Zemplén Géza osztályfőnökét, aki az 
én történelemtanárom is volt, annál jobban szerettük, mert min
den alkalmat megragadott, hogy suttyomban élessze bennünk a 
magyar függetlenségi eszmét. igy érthető, hogy a március 15-i 
emlékünnepek a diákság lángoló lelkesedése közepette folytak 
le ... A fiumei gimnázium tanári kara - talán az igazgatót, Fes
tet kivéve - a városban nem egyedüli híve volt a negyvennyol
eas forradalmi hagyományoknak. Az állami hivatalnokok nagy 
része sokat morgott az osztrák "gyarmatosítás" ellen, s családom-

9 A fiumei m. kir. állami fógimnázium értesítóje az 1892/93. tanévról. 
Fiume, 1893. 
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ban gyakran hallottam apámtól egyes "nagyfejűek" korrupciójá
ról is." 

Az ifjúsági magyar társalgó kör munkájában a Zemplén fiúk 
derekasan kivették részüket. Nincs olyan megmozdulás, ünnep
ség, amelyiken legalább egyikük ne szerepeIt volna. Így 1892-ben 
a magyar irodalom újjászületésének százados évfordulóján, 
Zemplén Győző V. oszt. tanuló Arany János vers ét szavalta, 
1894-ben, halála évfordulóján Széchenyiről tartott Zemplén Szi
lárd felolvasást, Győző pedig elszavalta Széchenyi emlékezete c. 
verset, még ugyanabban az évben Jókai Mór életművét ismerteti 
Szilárd. A Zemplén gyerekek tekintélyét mutatja, hogy 1894/95. 
tanévben az ifjúsági társalgó kör titkárának Szilárdot és szer
kesztőnek Győzőt választja, s amikor az iskola igazgatója 1895-
ben meghal, a temetés én az ifjúság nevében Zemplén Győző bú
csúztatja. 

A legfiatalabb gyermek mindenben követi bátyjai példáját, 
nemcsak tiszta jeles tanuló, hanem a gimnázium felső osztályai
ban már ő is aktív tagja a társalgó körnek. Első nyilvános szerep
lésén, 1897. február ll-én Arany János A szivárvány c. vers ét 
adja elő, olyan sikerrel, hogy március idusán rendezett ünnepsé
gen a Nemzeti Dal szavalását is Zemplén Géza V. oszt. tanulóra 
bízzák. Egy másik alkalommal Ábrányi Emil Vándormadár c. 
versét szavalja. Az irodalom és a költészet iránti érdeklődését, 
olvasottságát azzal is jutalmazzák, hogy a társalgó kör könyvtá
rosának Zemplén Géza VI. oszt. tanulót választják meg. 

Anyanyelvének művelése mellett Gézának a fiumei gimná
ziumban bőséges alkalma nyílott, hogy megismerje és elsajátítsa 
az olasz nyelv klasszikus szépségeit. Dante iránti rajongása arra 
készteti, hogy eredetiben olvassa és részben megtanulja kívülről 
is halhatatlan remekművét. Dante és a költészet szeretete egész 
életében végigkíséri. Hosszú évek múltán is barátai, munkatársai 
körében töltött kedélyes estéken ugyanolyan könnyedséggel sza
valta olaszul a Divina Commedia-t, mint Ady vagy Lővy Árpád 
verseit magyarul. 

Az Adriai-tenger partjain töltött diákévek ugyanakkor felkel
tik a Zemplén fiúk érdeklődését a környék és a természet szép
ségei iránt. Iskolai hagyomány volt, hogy évről évre a tanárok 
és tanulók - a szülőkkel karöltve - kirándulásokat rendeztek 
a közelben fekvő Lussin szigetére, hogy megcsodálják Lussin
grande templomában Tiziano és Tiepolo remekműveit, Salviati
nak márvány Madonnáját. Majd átgyalogoltak a dús, déli nö
vényzettel borított sziget híres üdülőhely ére, Lussinpiccolóba. 
Más alkalommal Polát keresték fel, megnézték Augustus temp-
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lomát, a Sergiusok diadalkapuját, és a város díszét alkotó amfi
teátrumot. Jártak a szépfekvésű Porto Ré és Buccari kikötőkben, 
voltak a közeli Lovranóban. A tenger szépségének hatása alatt 
- talán éppen egy iskolai hajókiránduláson - határozta el a 
legidősebb Zemplén fiú, Szilárd, hogy tengerész lesz, s mint ha
jóskapitány szolgált az első világháború befejezéséig. 

A két kisebbik Zemplént inkább a természet érdekelte. A me
diterrán flóra, az isztriai partvidék jellegzetes növényzete első
sorban Gézára mély benyomást gyakorolt. Fiuméban az enyhe 
klima következtében a tengerparton és hegyoldalakon már kora 
tavasszal megindul a virágzás, és júniusban éri el tetőpontját. 
A ligetekben buja örökzöld növényzet, a fák derekát borostyán 
övezi, vadon megterem az olajfa, fügefa és a mandulafa. A su
dár, sötétzöld ciprusok és a széleskoronájú olasz Pinea-fenyők, 
babérfa és mírtuszligetek övezik a napsütötte kikötővárost és he
gyektől védett környékét. 

E csodás szépségek megragadják a gyermek fantáziáját, mély 
érdeklődést ébresztenek benne a természet iránt, mely növények 
gyűjtésével kezdődik. Még gimnazista korában megismeri az 
egyes növényeket, megtanulja elnevezésüket, meghatározási 
módjukat. E nemes szenvedélyének egész életében hódol, még 
1938-ban is, amikor szabadságát az isztriai partvidéken tölti, 
őszinte örömmel gyarapítja gyűjteményét egy-egy Porto Rében 
talált ritka növényféleséggel. Diáklmri botanikai ismereteinek, 
melyeket egyetemi tanulmányai szakszerűvé tesznek, a későb
biekben jó hasznát veszi a legkülönbözőbb növényi glükozidok 
előállítás ával hírnevet szerzett vegyészprofesszor. 

A derűs diákévek gyorsan elrepülnek, s elérkezik utolsó éve 
a gimnáziumban, az 1899j1900-as tanévben. Az egyenletes szor
galommal tanuló eminens diáknak az érettségi nem okoz különö
sebb gondot. A VIII. osztályt Zemplén Géza 22 tanulótársa közül 
egyedüli tiszta jeles bizonyítvánnyal fejezi be, mint ezt dr. Fest 
Aladár igazgató és dr. Csepreghy Kálmán osztályfőnök által 190Ó. 
május 12-én kiállított bizonyítványa tanúsítja. Az érettségi vizs
gálatokat májusban tartották. Az írásbelin szabadon választhat
tak a diákok magyar nyelvből és irodalomból három, illetve az 
olasz nyelvből kijelölt két témából. Szerepelt ezen kívül még for
dítás olaszból németre vagy olaszból latinra, illetve görögből 
olaszra. A klasszikus nyelvek ismeretére - mint látjuk - a 
gimnáziumban nagy súlyt helyeztek, s ennek is jó hasznát vette 
Zemplén Géza, mint görög és latin eredetű növény- és állatnevek 
alapján készült elnevezésekl\:el dolgozó szerves kémikus. Ugyan
akkor érdekes, hogy a humán beállítottságú iskolában, amilyen a 
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fiumei olasz főgimnázium is volt, igyekeztek az oktatásban a 
gyakorlati élettel kapcsolatot találni. 10 

Az érettségin megfelelt 22 tanuló közül jelesen ismét csak 
Zemplén Géza végzett, heten jó eredményt értek el, s 14 a kö
vetelményeknek eleget tett. Érdekes, hogy a 22 végzett gimna
zista közül jogi pályára 9, tanárnak 5, mérnöknek 4, papnak 2, 
állami hivatalnoknak 1 és vegyésznek is egyedül Zemplén Géza 
jelentkezett. A maturáltak közt rajta kívül csak ketten voltak 
magyarok, az osztály többi 19 tagja olasz nemzetiségű. Diákkori 
éveire mindig szívesen gondolt vissza Zemplén Géza, és ha nyári 
szabadságát a napfényes isztriai partokon töltötte, felkereste 
Fiumét, azt a várost, mely arról is híres, hogy falai között látta 
meg a napvilágot a magyar vegyésztársadalom kiválósága, War
tha Vince műegyetemi professzor, a hazai kémiai technológia 
megalapozója. ii 

1.2 EGYETEMI TANULMÁNYOK, AZ EÖTVÖS KOLLÉGIUMBAN 

A sikeres érettségit követő napokban édesapja, Zemplén János 
posta-távirdafelügyelő, 1900. június ll-én levelet írt Eötvös Lo
rándhoz, mint az Eötvös József Kollégium kurátorához. Megkö
szöni azt a jótéteményt, melyben Győző fia a kollégiumban 4 
éven át részesült, majd új kérését terjeszti elő: "Egyúttal en
gedje meg Nagyméltóságod, hogy egy másik fiamat, aki most tett 
érettségit, a fiumei olasz nyelvű főgimnáziumban, és szintén ta
nári pálya iránt viseltetik előszeretettel, kegyes pártfogásába 
ajánljam, miszerint azon kitüntető szerencsében részesüljön, 
hogy az Eötvös Kollégiumba felvétetnék. Nem akarnék szerény-o 
telennek látszani, ezért ha másképpen nem lehetne felvenni, 
legalább félfizetéses helyért esedezem kisebb fiam számára" -
fejezi be levelét az apa, amelyhez mellékeli Zemplén Géza kéz
zel írott kérvényét. 12 

A folyamodványban a 16 éves korában érettségizett diák büsz
keségével írja Zemplén Géza: "Született magyar létemre a fiu-

10 A fiumei m. kir. állami főgimnázium 30. értesítője az 1899/1900. tan
évről. Fiume, Tip. Mohovics ny. 1900. 

11 Móra László: Wartha Vince, a hazai kémiai technológia megalapí
tója (1844-1914). Bp. Tankönyvkiadó, 1967. 160 p. 

12 ELTE Levéltár. Eötvös Kollégium Irattár. Á: 69. cs. (Z). Ebben a 
példás rendben tartott levéltári anyagban a kollégium valamennyi volt 
tagjára vonatkozó iratokat, leveleket külön borítékban őrzi és lelkiismere
tesen gondozza dr. Tóth Gábor igazgató, akinek e fejezet forrásanyaga 
is köszönhető. 
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mei olasz nyelvű főgimnáziumi tanulmányaimat jeles eredmény
nyel végeztem. Beszélek és írok: magyarul, olaszul, németül, ér
tek franciául ... Felemlítem egyúttal, hogy ha netalán e nagy 
szerencsében részesülhetnék, a chemia és természetrajz szakot 
óhajtanám választani. Ez utóbbiban talán némi segítségemre 
szolgálna az, hogyarajzolásban egy kis jártasságom van." 

A kérvényt a fő gimnázium igazgatójának legmelegebb ajánlá
sa kíséri. Eszerint a folyamodót jeles érettségi bizonyítványán 
kívül ajánlják nyelvismeretei, kíváló ügyessége a szabadkézi 
rajzban, romlatlan lelkülete, megnyerő modora és külseje, szép 
tehetséggel párosult szorgalma. Az igazgató szerint az a körül
mény, hogy az intézetet szintén jelesül végzett két bátyja min
denben megfelelt a hozzájuk fűzött várakozásnak, csakis előnyö
sen hathatna öccsük további fejlődésére. 

Ilyadottságokkal kevés pályázó rendelkezett, és Zemplén Gé
zát fel is veszik az Eötvös Kollégiumba, melynek Győző bátyja 
már 1896 óta tagja volt. Amikor a legkisebb Zemplén fiú 1900 
szeptemberében átlépi a kollégium küszöbét, az azóta híressé vált 
intézet fennállásának 5. évfordulój ához érkezett. Közismert, 
hogy a kollégium előkészítése Eötvös Loránd rövidéletű minisz
terségéhez fűződik, őt Wlassics Gyula követi, aki Eötvös tervét 
1895-ben megvalósítja. Az intézet létrehozásánál Eötvös a párizsi 
Ecole NOl'male Superieure-t tartotta szem előtt, melynek mun
káját korábban személyesen is tanulmányozta. Elgondolása sze
rint a kellőképpen berendezett és kibővített Eötvös Kollégium 
"nem annyira iskola volna, mint szellemi műhely". Lángelméje 
azt a célt tűzte a kollégium elé, "hogy növendékeinek ne csupán 
ismereteit gyarapítsa, hanem bennük a tudomány és műveltség 
iránti szeretetet felkeltse. Csak ez a tudományszeretet biztosít
ja a tanárnak hosszú pályáján a folyamatos érdeklődést és csak 
annak a tanárnak a tanulói haladnak igazán, aki maga is halad." 

Az intézet fennállásától kezdve megvalósította nagynevű ala
pítójának célját, és a tudós tanárok egész- sorát nevelte a tudo
mány és a közoktatás számára. A kollégium első negyedszáza
dából kikerült hírességek, többek között Bárczi Géza, Czebe Gyu
la, Dudich Endre, Eckhart Sándor, Eckhart Ferenc, Gerevich Ti
bor, Gombocz Zoltán, Gyergyai Albert, Horváth János, Kodály 
Zoltán, Kuncz Aladár, Laczkó Géza, Madzsar Imre, Moravcsik 
Gyula, Németh Gyula, Novobátzky Károly, Pais Dezső, Riesz 
Marcell, Szabó Dezső, Szekfü Gyula, Szentpétery Imre, Szilárd 
Leó, Vendl Aladár és utoljára - de nem utolsó sorban - a két 
Zemplén-fivér, Győző és Géza bizonyítják, hogy Eötvös Loránd 
tudós-tanár álmai megvalósultak. A kollégium tagjai jónéhányan, 
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s a legjobbak sorában Zemplén Géza, életművükkel igazolták 
Eötvös elgondolásainak helyességét, azt az elvet, hogy csak az 
lehet igazán jó tanár, nagy professzor, aki maga is eredményes 
kutatója tudományának. 

De Eötvös még más feladatokat is szabott szeretett intézmé
nyének: "Ez az otthon nemcsak arra való, hogy nappal terített 
asztalt, éjjel puha fekvőhelyet adjon lakóinak, kollégiumunk azo
kat, kiket vendégszeretően befogad, ennél még soldtal értékesebb 
jótéteményben részesíti. Ellátta őket a tanulás segédeszközeivel, 
gondoskodik tanulmányaik helyes irányításáról, s ismereteik 
hiányainak pótlásáról, buzdító tanáccsal bátorítja a csüggedőket, 
a még tétovázó ifjakból derék férfiakat nevel, kik bátran és ön
állóan fognak megküzdeni az élet nehéz feladataival, mert meg
tanulhattak itt komolyan dolgozni, és vidáman, művelt ember 
módjára mulatni iS."13 Ennek az emberi eszménynek megvalósí
tására kialakult a kollégiumban az a szellem, amely a szabadság, 
a tudomány, a munka szeretete mellett az emberséget mindenkor 
a legfontosabbnak tartotta. 

Ilyen intézetbe bekerülni kezdettől fogva dicsőség volt, de tag
jának maradni sem volt könnyű. Amikor 1895-ben a kollégium 
megnyitotta kapuit, mindössze 30 hallgató foglalta el helyét a 
felvételre jelentkező 79 közül. Az intézet létszáma évenként csak 
14 új taggal bővült, s erre a kevés helyre már 1897-ben 107 sze
mély jelentkezett, és a pályázók száma évről évre emelkedett. 

N agy volt tehát a Zemplén család boldogsága, amikor arról ér
tesült, hogy Győző után Gézát is felvették, örömüket az sem ron
totta, hogy csak féljavadalmazású állami helyet kapott. Szilárd 
is szabadságot kért a tengerészettől, és így a három testvér 1900 
nyar át együtt töltötte Temesvár mellett, Medvesen, édesanyjuk 
rokonságánál, és innen ment Géza beiratkozni a fővárosba. 

Az Eötvös Kollégium a zajos vásárcsarnok közelében, a Csil
lag utcai ódon Kerkápoly-ház II. és III. emeletének bérelt laká
saiban működött. Négy egymásba nyíló szoba egy-egy lakosztályt 
alkotott, és egy-egy tudományszak hallgatói külön lakosztályban 
helyezkedtek el úgy, hogy egy szobában azonos évfolyambeliek 
laktak. A III. emeleten voltak a matematikusok és természetrajz
szakosok (utóbbiakat a diákhumor "dögészeknek" nevezte), a leg
belső szobában a negyedévesek és az elsőben a gólyák. 

Az évfolyamtársak javarésze nyelvész és történész: Boreczky 
Elemér, Gerevich Tibor, Gréb Gyula, Kodály Zoltán, Kreiger 
Kornél, Szabó Dezső, Szekfü Gyula. Kisebb számban természet-

13 Eötvös Loránd kurátor házavató beszéde. Eötvös Kollégium Volt 
Tagjainak Szövetségi Évkönyve. 1. évf. 1921122. Bp. 1922. 8-9. p. 
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Zemplén színes akrarelljei. Detonata GaIa (Erdély, Verespatak) és 
Sziklarészlet a Szulykoi völgyből (1903-1904) 
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tudomány szakosok: Gombocz Endre, Homor Ernő, Jakucs Ist
ván, Makoldy Sándor és Zemplén Géza. Ez az évfolyam, mely 
1900-tól 1904-ig tanult, az Eötvös Loránd Kollégium egyik leg
híresebb osztálya, mivel az 1904-ben kilépő tagok közül többen 
országos, sőt világviszonylatban ismert személyiségekké váltak. 

A kollégiumi családon belül a két természetrajz-kémia szakos 
gólya, Gombocz Endre és Zemplén Géza szobatársak, és az azo
nos érdeklődés ű fiatalemberek között csakhamar jó barátság fej
lődik ki. Említettük, hogy Zemplén gimnazista korától foglalko
zott növénygyűjtéssel, s így Gombocz Endrével, a későbbi neves 
botanikussal igen jól megértették egymást. A kollégiumba belé
pő tagok egyébként is fogadalmat tettek, melyben az egymás 
iránti testvéries viszony ápolására és békés egyetértésre kötelez
ték magukat. A kollégiumi szabályzat értelmében a tanulmá
nyok ideje du. 17 órától 19 óráig tartott. Ez alatt a kollégisták 
vagy magán tanulmányokat folytattak, vagy a szakvezető tanár
ral közös munkában vettek részt. Az étkezések ideje: reggeli 
6"í-74"-ig; ebéd 13 órakor; vacsora 19 órakor. Zenélni, énekelni, 
társasjátékot űzni és dohányozni csakis az ebédlőben, vagy a tár
salgóban lehetett, ebéd után 15 óráig, vacsora után 22 óráig. 
/';. kollégium tagjai számára gazdagon felszereIt könyvtár áilt 
rendelkezésre. II A kollégium kellő figyelmet fordított a növen
dékek egészségének ápolására, a testi ügyességek kifejlesztésére, 
s ezért alkalmat nyújtott sportok gyakorlására. Zemplén Géza 
hozzátartozóinak gyakran említette, hogy egyetemista korában 
ő is futballozott. Jó 

A kollégium fő feladatának tekintette, hogya növendékeknek 
minden segítséget megadj on arra, hogy egyetemi tanulmányaik 
alatt pályájukra elméletileg és gyakorlatilag felkészüljenek. Ta
nulmányaik vezetésére a kurátor j avas lat ára, a minisztérium 

1\ A báró Eötvös József Collégium szervezete, házirendje és fegyelmi 
szabályzata. Bp. Franklin ny. 1906. 12. p. 

J.í Az Eötvös Kollégium életére vonatkozólag az egykori kollégistál~ 
tollából számos elbeszélés, regény stb. jelent meg. Legnevezetesebbele 
Szabó Dezső "Életeim" c. kétkötetes önéletrajza (Bp. Szépirod. K. 1965), va
lamint Laczkó Géza "Királyhágó" c. regénye (Bp. Grill, 1938). Ebben a 
kollégium lakóit nevill\: elváltoztatásával szerepelteti az író. Így pl. Budai 
Béla = Balázs Béla, Daka Zoltán = Kodály Zoltán, Meredich Tibor = Ge
revich Tibor. Szamos Dezső = Szabó Dezső, Széki Gyula = Szekfü Gyula, 
és sokszor foglalkozik a híres Zemplén-testvérpárral, kiket Zólyom Győző 
és Zólyom Géza néven említ. Laczkó Géza életrajzi regényében Zólyom 
Géza vidám. jókedélyű diák, aki kedveli a mulatságot s szereti a társa
ságot. Gyakran eljár a pestkörnyéki, kőbányai, erzsébetfalvai dal- és be
tegsegélyző egyesületek táncestélyeire, s itt szívesen teszi a szépet a kis
polgár és proletárlánykáknak s ha megkínálják, nem veti meg az itókát. 
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négy szakvezető tanárt rendelt ki, akiknek az volt a feladatuk, 
hogy a kollégistákat egyenként vagy csoportosan támogassák, és 
részükre előadásokat tartsanak. E szakvezetők között olyan ne
vekkel találkozunk, mint Alexander Bernát, Mika Sándor, Riedl 
Frigyes, Péterfy Jenő, a humán-szakok részére. A természetrajzi 
szakvezető dr. Filarszky Nándor, aki az elsőéveseknek külön 
biológiai és botanikai órákat tartott. Ez azért volt hasznos, mi
vel a természetrajz-kémia szakosok az első évben csak állattant 
hallgathattak, és az egyetemes növény tant, ásvány tant nem ve
hették fel a kémia miatt, holott ezek a tárgyak is szükségesek 
voltak az év végi alapvizsgához. 

Filarszky Nándor a hazai tudományos növénytani kutatás 
egyik legkiválóbb művelője, a szaktudományát lelkiismeretes 
pontossággal fejlesztő tudós, később a Magyar Tudományos Aka
démia rendes és tiszteleti tagja, a Nemzeti Múzeum Növénytárá
nak vezetője. Szakmájánál fogva Zemplén Gézában a növények 
iránti érdeklődést elmélyítette, és ismereteit tudományos ala
pokra helyezte. Szaknevelői tevékenységével hozzáj árult, hogy 
Zemplén Géza botanikagyűjteményét kifejlessze, és annak gya
rapítását egész életében folytassa. A Műegyetem Szerves Kémiai 
Intézetében levő több száz növényt szakszerű növénymeghatáro
z8.sokkal magábafoglaló gyűjtemény Zemplén Géza halála után 
átkerült a Természettudományi Múzeum Növénytárába, mely
nek állományát a mai napig is gazdagítja. 

A szakvezető mellett a növendékekkel legtöbbet a kollégium 
igazgatója, dr. Bartoniek Géza foglallmzott. Laczkó Géza az inté
zet első nagyszeri-Í vezetőjét, a kiváló pedagógust így jellemzi a 
Nyugatban írott visszaemlékezésében: ll" • A Collégium a fran
cia és franciás kultúra otthona volt. A nagy német áradatban 
egy kis román, sőt gall sziget. S ez Bartoniek Géza érdeme, ki 
kezdettől máig igazgatója. Vele és általa bámultuk Párizst és 
Franciaországot, a munka, a művészi lendület, a nagy matema
tikusok hazáját ... Különös ember, soknak jó, soknak rossz, ne
kem a legnagyobb, ami a földön elém kerülhet: Ember, élő és 
változó élet-darab. Reggel egyetemre hajszolt, délután szakórák
ra. A vizsga napján izgatottan járkált fel és alá szobájában, s 
mikor jött a sikert jelentő, öröm csattant fel arcán. Ha lumpo
láson kapott, úgy szidott le, mint apa a fiát, nem a múltakért 
büntetve, de a jövő miatt óva. Nem tudom, hogy az Ecole Nor
male mire tanítja növendékeit, de hogya Collégium és nagy Bé
gé-je (csak ez volt a neve diszkrét, pajtásos tiszteletből) az Életre 
nevelt, európai, művészeten és tudományos, s a természet szere
tetén épült magasrendű életre nevelt, az kétségtelen ... S min-

26 



dent el lehet vitatni egy volt kollégistától, de a munka szeretetét 
soha.,,16 

Bartoniek a kollégium tagjait egyénenként ismerte, s tőle tel
hetőleg segített rajtuk. Növendékei bizalommal fordultak hozzá 
gondj aikkal, bajaikkal. Zemplén Géza ebben az időben vesztette 
el édesapját, és így rajongásig szeretett édesanyja nehéz 
anyagi helyzetbe került. Ezért költségeit Zemplén maga akarja 
megkeresni, és nevelői állást kér az 1902. évi nyári szünidőre. 
Bartoniek tudott Zemplén rajzkészségéről és beajánlotta Semsey 
Andornak, a nemeslelkű mecénásnak, aki szívesen ad megbízást 
geológiai tájképek elkészítésére. Próbarajzolásra Zemplén Mau
ritz Béla kollégista társaságában Bogdányra ment, és ott ügyes 
vázlatot készített az akkoriban feltárt trachit-andezitbányáról. 
Rajza nagyon megtetszett Semseynek és Böck Hugónak, a Föld
tani Intézet vezetőjének. Tőlük, valamint a Krenner József pro
fesszortól kapott instrukciókkal ismét elindultak a Somlóhegyre, 
Badacsonyra és több, geológiailag érdekes helyre. Semseyegész 
sorozat elkészítésére nyújtott hitelt, és Zemplén Mauritz Bélával 
Erdélybe is elment, ahonnan Verespatak és Zalatna tájain készÍ
tett geológiai tárgyú festményekkel tért haza. 

Semsey szívesen segítette a szegénysorsú tehetséges diákokat, 
Zemplén Gézának is megígérte, hogyaképekért ad annyit, hogy 
ne legyen többé édesanyja terhére. Be is tartotta ígéretét, és 
1902. júniustól 1904. novemberig, míg próbaidős tanárnak kine
vezték 2-3 hónapos időközökben, 100-400 koronás részletek
ben, több ezer koronát küldött részére. A járandóság fejében ké
szített akvarellekből három kép (Somoskői bazalt, 1903; Szikla
részlet a szulykói völgyből, 1904; .Detonata gola, 1903) mai napig 
is Magyar Állami Földtani Intézet vezetőinek hivatali szobáit dí
szíti. Több képét a Magyar Vegyészeti Múzeum őrzi, néhány ki
sebb festménye pedig özv. dr. Zemplén Gézáné tulajdonában 
van. 

Az Eötvös Kollégiumban tehát Zemplén Géza két atyai bará
tot is szerzett, akik egyengették útját és támogatták a sokoldalú, 
tehetséges fiút. Bartoniek Gézát családi életében több csapás ér
te, s ez is magyarázza, hogya kollégiumot tekintette otthonának, 
és a növendékek voltak igazi fiai. Semsey Andornak viszont nem 
volt gyermeke, és ezért a szegényebbsorsú, jótanuló diákok segí
tésében lelte örömét. Zemplén Géza nemcsak munkájával, hanem 
tanulmányi eredményeivel is kiérdemelte támogatásukat, mivel 

IG Laczkó Géza: Az Eötvös Kollégium, középiskolai tanárjelöltek állami 
internátusa. Nyugat. 13. évf. 1920. 817-818. p. 
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mint a bölcsészettudományi kar természetrajzi szakos hallgatója, 
kezdettől fogva jól megállta a helyét. 

A budapesti tudományegyetemre az 1900/1901. tanévre felvett 
hallgatók karonkénti megoszlása híven tükrözi a hivatalos tudo
mánypolitikának "jogásznemzet"-képzés fontosságáról vallott 
nézetét. Az I. félévre beiratkozott 5108 hallgató közül 3538 a jog
hallgató, 84 a teológus, 606 orvostanhallgató és 883 a bölcsészet
tudományi karon tanuló diákok száma. A bölcsészhallgatók több
sége is humán tárgyakat hallgat, pedig a természettudományos 
szakon oly világszerte ismert professzorok tanítanak, mint pl. 
Eötvös Loránd, a kísérleti természettan, Thán Károly és Lengyel 
Béla a kémiai, Beke Manó a matematikai, Lóczy Lajos a föld
rajzi, Krenner József az ásvány- és kőzettani tanszéken. 

Zemplén Gézának az a szerencse jutott osztályrészül, hogy 
egyetemi tanulmányai kezdetén választott tudományszakába, a 
kémiába és a kémiai gyakorlatokba dr. Lengyel Béla vezeti be, 
és a vegyészeti tárgyakból tanárai voltak: dr. Buchböck Gusztáv, 
dr. Winkler Lajos és dr. Thán Károly. Egyetemi éveiben a többi 
tárgyakból tanították: Eötvös Loránd, Beke Manó, Krenner Jó
zsef, Entz Géza, Lóczy Lajos, Koch Antal, Bugarszky István, 
N égyessy László, Alexander Bernát és Fináczy Ernő. Legtöbbet 
természetesen Lengyel Bélának köszönhetett, aki bevezette az 
elemző kémiai gyakorlatba, kinek segítségével jártasságot szer
zett az általános kísérleti kémiában, és ami későbbi pályafutására 
döntő hatással volt, felkeltette a szerves kémia iránti érdeklő
dését. 

Első professzorára még 30 év múlva is a legmelegebb hangon 
emlékezik vissza Zemplén Géza: "Bámultuk a nagytudású Len
gyeinek mintaszerű előadását, szinte boszorkányos kísérletező 
készségét, munkaszeretetét. Ő volt Magyarországon abban az 
időben a legügyesebb üvegfúvó ... Beavatottak előtt akárhány
szor bemutatta azt a művészetét, hogy néhány perc alatt fújt egy 
literen felüli ~agyságú, egyforma súlyú gömböket, melyeknek 
térfogatát utólag alig kellett néhány köbcentiméternyivel kiiga
zítani. Híressé tette Lengyel Béla nevét a fémkalciumnak újszerű 
előállítási módja, mely módszerrel megelőzte néhány hónappal 
Moissan-t és amely abban áll, hogy megolvasztott klórkalciumot 
bont el elektromos úton." Lengyel Béla is felismerte Zemplén 
tehetségét, és a későbbiek folyamán is gyakran segítette; így pl. 
a magántanári képesítés elnyerésében mint ajánló és bíráló tá
mogatta. 

De sokat köszönhet Zemplén az egyetem másik világszerte is
mert vegyészprofesszorának, Thán Károlynak is, aki annak ide-
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jén Heidelbergben Bunsen mellett kémiát, Kirchhoff és Helm
holtztól pedig fizikát tanult. Hazatél've, Thán szorgalmazására lé
tesült a még ma is álló I. számú Kémiai Intézet, amely építése 
idején mintaszerű berendezésével tűnt ki. Az elsőrangúan kép
zett, európai színvonaIon álló tudós nagy hatást gyakorolt hall
gatóságára, előadásainak messze földön híre járt, csodákat be
széltek kísérleteiről, egyéniségének lebilincselő voltáról. Érthető, 
hogy a két évi egyetemi tanulmányokat követő sikeres alapvizs
gája után Zemplén Géza is ebben az intézetben végzi a doktori 
értekezés éhez szükséges kísérleteket. Az 1902. március 21-én 
tartott alapvizsgán Zemplén szépen szerepelt: természetrajzi tár
gyakból, állattanból Entz Gézától, növénytanból Klein Gyulától 
és ásvány tan ból Krenner Józseftől dicséretes és vegytanból Len
gyel Béla professzortól kitűnő osztályzatot kapott. 

Az egyetemi évek eredményeit Zemplén tömören így foglal
ja össze a magántanári képesítéshez írott életrajzában: "Eleinte 
a növénytan és az ásványtan kötötte le a figyelmemet, és 1902/3. 
tanévben az ásványtani intézetben dr. Krenner József vezetése 
mellett dolgoztam, olyan eredménnyel, hogy a tudományegye
tem bölcsészeti kara a Szőnyi Paulina-féle 500 koronás szorgalmi 
díjat nekem ítélte. 
Később teljesen a kémia felé fordultam. 
Az 1902/03. tanév végén benyújtott tervezetem alapján meg

bízást nyertem, hogy a Thán-féle pályázaton dolgozatot készít
sek. Az 1903/04. tanévet teljesen a pályázatra benyújtott "Vizes 
oldatok felületi feszültségéről" c. pályamunka kísérleti részének 
kidolgozására fordítottam, és ez a munkám a tanév végén 600 
korona jutalomban részesült. Ugyanezt az értekezést nyújtottam 
be a bölcsészetdoktori cím elnyerése céljából is, minek alapján 
még ugyanabban az évben summa cum laude promováltam." 

Említettük, hogy az I. számú kémiai intézetben végezte el a 
"Vizes oldatok felületi feszültségéről" c. disszertációjához (B 
1 :feloldása hivatkozás a könyv IV. fejezetében közölt Zemplén 
munkáinak bibliográfiája 1. számú tételére) szükséges munkála
tokat, melyekhez a kísérleti készüléket Thán Károly tanácsai 
alapján állította össze. E berendezésen végzett kísérletsoroza
tokkal Zemplén kimutatta, hogy Eötvös törvénye nem elektroli
tek és elektrolitek vizes oldat ára is érvényes, ha a víz asszociáció
jának fokát a tiszta víz ével egyenlőnek tételezzük fel. Dolgozatát 
Zemplén így fejezi be: "Nagy hálával és köszönettel tartozom 
Thán Károly dr. professzor úrnak, hogy törekvéseimet szíves 
volt támogatni, s engem legnagyobb készséggel látott el útbaiga
zításokkal." A köszönet nyilvános kifejezése Zemplén Géza ter-
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mészetéből fakad, későbbi publikációban is mindig megnevezi 
segítőtársait és elismerését fejezi ki munkatársai iránt, akik ki
emelkedő munkájukkal sikereit elősegít ették. Bár Zemplén Géza 
első tudományos munkája fizikai kémiai irányú volt, az egzakt 
fizikai módszerek tanulmányozása előnyösen hatott választott 
tudományszakában, az organikus kémiában is annyira fontos 
egzakt gondolkodás elsajátításának kifejlesztésében. 

Négy évi megfeszített tanulás és a disszertációja elkészítése 
után 1904. május 20-án megtartott szóbeli szakvizsgán tudását 
természetrajzból dr. Entz Géza, Klein Gyula és dr. Krenner Jó
zsef professzorok dícséretes, dr. Lengyel Béla tanár pedig vegy
tanból kitűnő osztályzattal értékelte. 1904. június ll-én pedig 
az egyetem rektora kémiából, mint főtárgyból, és ásványtanból 
és növénytanból, mint mel1éktárgyakból, "summa cum laude" 
bölcsészdoktorrá avatta. 17 

Az egyetem sikeres elvégzése után a tanárjelöltek részére az 
1883. évi középiskolai törvény 61. §-a előírta a kötelező iskolai 
gyakorlatot, mielőtt a tanári vizsgára bocsátják őket. Mint vég
zett hallgatónak, el kellett hagynia az Eötvös Kollégiumot, mely 
Zemplén Gézát négy éves tagsága után így értékelte: "A kollé
gium kötelékéből való távozáskor a tanári testület teljes öröm
mel határozatba hozta, hogy neki tanulmányai kitűnő elvégzé
séért, jó viseletéért s nagy buzgalmáért a testület megelégedése 
és teljes elismerése kifejeztessék." 

Bartoniek Géza, mintha apja volna, úgy fárad és mindent meg
tesz, hogy Zemplén részére jó iskolai beosztást szerezzen. Meg
tudja, hogy az V. kerületi főreáliskolában megüresedett az egyik 
természetrajztanári állás, s ennek betöltésére, illetve az azt meg
előző gyakorlati tanításra Zemplén Gézát ajánlja. "Kitűnően 
képzett, széptehetségű, nagyszorgalmú és fáradhatatlan fiatal
ember, aldért a felelősséget minden tekintetben vállalom" - ír
ja a főreáliskola igazgatójához intézett levelében. 

Az Eötvös Kollégium javaslata a legjobb ajánlólevél, ered
ménnyel is jár. Zemplén Gézát 1904. szeptemberében mint pró
baéves gyakorló tanárt, beosztják a Markó utcai V. ker. Állami 
F'őreáliskolába, s e minőségében a minisztérium 1905. évi 5036. 
számú rendelete alapján évi 1000 korona ösztöndíjban részesül. 
Az iskola igazgatója, dr. Rombauer Emil kémia-fizikaszakos ta
nár, örömmel fogadja Zemplént a jóhírű főreálban, amelynek 

17 A budapesti tudományegyetem alrnanachja 1901/1902-1903/1904. év
ben. - ELTE Levéltár. Bölcsésztudományi kar Dékáni Hivatal irattára. 
Zemplén Géza jegyzőkönyve alap-, szak- és pedagógiai vizsgálatairól 
(1902-1904), és a 436. sz. doktori szigorlat jegyzőkönyve. 
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tanári karában olyan személyek tanítottak, mint dr. Borbás Vin
ce, Várady Antal, Malonyay Dezső. Zemplén dr. Reichenhaller 
Kálmán keze alá került, aki a kémiai laboratórium és ásványtani 
szertár őre. Gyakorlott pedagógus és ismert szakíró, akinek ké
miai és mineralógiai tárgyú tankönyveit a főgimnáziumok, fő
reáliskolák és tanítóképzők egyaránt használják. Kollégája Jákó 
János tanár, a természetrajzi szertár őre, földrajzi tankönyveket 
írt. Zemplén Gézának így alkalma nyílott arra, hogy a két idő
sebb kollega jó módszereit és tapasztalatait átvegye, és irányí
tásuk mellett a didaktikát gyakorlatilag is elsajátítsa. 

A gyakorlati tanév végén, 1905. március 22-én megjelenik a 
középiskolai tanári vizsgáztató bizottság előtt, hogy a pedagógiai 
vizsgát letegye. A dr. Fináczy Ernő elnöklete alatt megtartott 
vizsgán filozófiából jó, pedagógiából dícséretes osztályzatot ka
pott, s ennek alapján elnyerte a természetrajz-kémia szakos kö
zépiskolai tanári oklevelet. Mint próbaéves gyakorló tanár, az V. 
kerületi Állami Főreáliskolában még 1905. május közepéig ta
nít, amikor is kinevezik a selmecbányai főiskolára tanársegéd
nek, és ezzel megszűnik a középiskolai tanári müködése. 18 

1.3 GYAKORLÓ ÉVEK SELMECBÁl'ITAN ÉS BERLINBEN 

1905. május elején dr. Zemplén Géza tanárjelölt budai (I., 
Bors u. 10.) albérleti lakásába pecsétes levél érkezett, amelyben 
a földmívelési miniszter arról értesíti, hogy kérelmére kinevezi 
a selmecbányai Bányászati és Erdészeti Főiskolához ideiglenes 
tanársegéddé és megbízza az erdészeti vegytani tanszék aszisz
tensi teendőinek ellátásával. Zemplén rögtön a kies fekvésű vá
roskába utazik, ahol a főiskola rektoránál 1905. május 15-én 
leteszi a hivatali esküt. Ezzel a dátummal kezdődik tehát peda
gógusi pályafutása, amely - katonai szolgálatától és külföldi 
tanulmányút jaitól eltekintve - megszakítás nélkül fél évszáza
don át, egészen 1956-ban bekövetkezett haláláig tart. 

Selmecbányán a természettudományok, különösen pedig a 
vegytan tanításának hagyományai vannak; a kémia laborató
riumi oktatása legelőször hazánkban, a selmeci bányásziskolán 
kezdődött. 1763-ban a bányászati tanintézetben elsőnek az ás-

18 A budapesti V. ker. Állami Főreáliskola 33. évi érlesítóje az 1904-
1905. tanévről. Bp. Légrády ny. 1905. Mint érdekességet megemlítjük, hogy 
Zemplén próbaéves tanársága időpontjában fejezi be középiskolai tanul
mányait Karinthy Frigyes (1887-1938), aki a "Tanár úr kérem" c. írásá
ban állit örök emléket a Markó utcai V. ker. főreáliskola tanári karának. 
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ványtan és a vegytan kap katedrát, amelyre Jacquin Vilmost, 
előkelő vegyészt, a későbbi bécsi egyetemi tanárt nevezik ki. 
I770-ben az intézetet Mária Terézia akadémiai rangra emeli és 
falai között olyan európai hírű tudósok tanítanak, mint Scopoli 
János, neves kémikus, akit Pétervárra is meghívtak tanárnak, 
Haidinger Károly (1788), akinek a földtan körébe vágó munká
ját a pétervári tudományos akadémia pályadíjjal jutalmazza. 

Ismeretes, hogy az akadémia már a 18. században a laborató
riumi munkával kapcsolatos tanítási rendszerével tűnik ki, és 
oly hírnévre tett szert, hogy 1794-ben a francia forradalom kon
ventje az Ecole Politechnique kialakításánál Fourcroy kémikus 
javaslatál'a a selmeci akadémia módszerét veszi alapul. Az aka
démia híres természettudós tanárai között később is kimagasló 
személyekkel találkozunk: ilyen például Doppler Keresztély, a 
világhírű fizikus, Wehrle Alajos, a vegytan nemzetközileg ismert 
professzora, Schenek István és Farbaky István, akiknek nevéhez 
füződik az első igazán használható akkumulátor elkészítése. 
A vegyészet terén Schelle Róbert tűnik ki, akinek sikerült elő
ször Classennel, az aacheni műegyetem tanárával együtt az ónt 
elektrolízissel meghatározni, s akinek jelentős tudományos ered
ménye a tellur tiszta előállítása. 

Kezdetben a kémiát a bányász- és az erdészhallgatók közösen 
tanulták. 1886-ban azután az erdészeti kémia külön tanszéket 
kapott. A fejlődés során kitűnt ugyanis, hogy az erdészeknek 
sok olyan alapvető kémiai ismeretre van szükségük, melyek a 
bányászoknak kevésbé fontosak. Indokolt volt, hogya kémi át 
más keretekben tanítsák, s inkább az ipari és mezőgazdasági ké
miára, különösen pedig az organikus kémiára fektessék a súlyt. 
Így az erdészeti kémia, mint tanszék, programjába került át a 
talaj- és klímatan, továbbá a mezőgazdasági kémia És fizika, 
melyekből utóbb a termőhelyismerettan kialakult. 

A tudományszakok állandó fejlődése az intézet többszöri át
szervezéséhez vezetett. Egy évvel azelőtt, hogy Zemplén Géza 
Selmecre került, az intézet szervezete jelentős mértékben bővült. 
A változások egyik oka az, hogy a kapitalizmus e szakaszában a 
gazdasági élet két oly fontos területén, mint a bányászat és erdő
gazdaság, jelentős fellendülés következik be. A századforduló 
idején kiadott bánya- és erdőtörvények - főleg az 1898. évi 
19. tc. életbeléptetése a községi és más erdők állami kezelésbe 
vételére oly igényeket támasztanak, amelyeknek kielégítésé
re az akadémia 3 éves tanfolyamára alapított oktatása már nem 
tudott megfelelni. 

Az 1904-ben életbelépett új rendszer a tanulmányi időt ezért 
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4 évre emeli fel. A főiskola egyetemi rangját külsőségek is jel
zik: a régi igazgató elnevezést a rangosabb rektor, az ősi akadé
mia cimet a főiskola váltja fel. A valamennyi fakultásra általá
nosan bevezetett mérnöki jelző is a hallgatók gyakorlati veze
tésre és irányításra való felkészítését mutatja. Az így átszerve
zett Bányászati és Erdészeti Főiskola három szakosztályra tago
zódik: bányamérnöki, vas- és fémkohómérnöki és az erdőmérnö
ki szakosztályokra. Az utóbbi tanterve és programja arra épül, 
hogy az élettani alapokon nyugvó erdészeti szaktudomány alap
ját a természettudományok, különösen a növénytan, geológia, ta
lajtan, éghajlattan stb. adja, s mellettük kiváló helyet foglal el 
a vegytan. 

A főiskolán az átszervezés után két vegytani tanszék műkö
dik: a bánya- és kohómérnöki osztályon általános és elemző 
vegytani, az erdőmérnöki osztályon pedig az erdészeti vegytani 
tanszék. Az elsőéves erdőmérnök-hallgatók a téli félévben az 
anorganikus kémiát, a nyári félévben pedig az erdőgazdaságilag 
ipari és termelési szempontból nevezetes organikus vegyületeket 
tanulták. A tanszék vezetésével Bencze Gergely okleveles er
dész, főerdőtanácsos tanár volt megbízva, mellette egy adjunk
tusi és egy asszisztensi állást szerveztek, továbbá egy laboráns 
és egy szolga alkotta a tanszék teljes személyzetét. 

Zemplén Géza az első évben még nem tud az oktatásba be
kapcsolódni, mivel 1905. október l-én katonai szolgálatra hívják 
be, amely 1906. szeptember 30-ig tart. A katonaév leteltéveL 
1906. október 5-én tanársegédi minőségben újból jelentkezik és 
folytatja munkáját. A földmívelésügyi miniszter 1906. decem
ber IS-án adjunktussá kinevezi.18 

1907-ben dr. Zemplén Géza kéri, hogy küldjék ki külföldi ta
nulmányútra a nyári hónapokra. A tanszék vezetője, Bencze 
Gergely javaslatára a főiskola tanácsa egyhangúlag magáévá te
szi a kérelmet, melyet Hermann Miksa rektor pártolólag felter
jeszti a miniszterhez. Az egységes állásfoglalásból arra következ
tethetünk, hogy Zemplén jól végezte munkáját, és rövid idő alatt 
kiérdemelte tanártársai és előljárói bizalmát. Erre vall az is, hogy 
a miniszter 1907. június l-től kezdve 4 hónapig tartó tanulmány
útra küldi Zemplént azzal a feladattal, hogy "tanulmányozza a 
német- és franciaországi elsőrangú kémiai intézeteken az erdé-

lD Zemplén Géza kinevez&>i és személyi adatait a volt selmecbányai 
Bányászati és Erdészeti Főiskolának a soproni Állami Levéltárban levő 
anyagából az Erdészeti és Faipari Egyetem Központi Könyvtárának mun
katársai - dr. Hiller István könyvtárigazgató vezetésével - kutatták fel. 
Fáradozásukat ezúton is köszöni a szerző. 
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szeti vegy tant támogató általános és különleges kémiai vizsgála
tok tökéletesített módszereit." A kiküldetésnek azonban ára 
volt; kikötötte a földmívelésügyi miniszter, hogy a következő 
tanévtől kezdve Zemplén a főiskolán az erdőmíveléstan, erdő
használat- és iparműtan, erdészeti statisztika, erdészeti admi
nisztráció tárgyakat, valamint jogi studiumokat is hallgassa. 
Zemplén válaszában kéri, hogy legalább a magán-, kereskedelmi 
és váltójog helyett növénypatológiát hallgathasson. 

Ez év tavasza magánéletében is jelentős fordulatot hoz: 23 
éves korában, 1907. májusában nőül veszi a nálánál több évvel 
fiatalabb Heinrich Johannát, Heinrich Gusztávnak, a tudomány
egyetem volt rektorának, a tanárképző intézet igazgatójának, a 
német nyelv- és irodalom professzorának és a Magyar Tudomá
nyos Akadémia tagjának a leányát. Feleségét évekkel azelőtt, 
Győző bátyjának esküvőjén ismerte meg, amelyen a fiatal lány, 
mint Győző feleségének, Mauritz Vilmának unokatestvére vett 
részt. A házasság kezdetben boldognak igérkezett, rövidesen 
kislányuk született, Éva, 1908. január 8-án, s őt követi 4 év múl
va Tibor nevű fiuk, 1912. október 30-án.20 

1907. június 2-án útnak indul, miután felvette a minisztéri
umtól az országos erdei alap terhére részére kiutalt 1800 korona 
útiátalányt. Az engedélyezett 4 hónapból azonban csak kettőt 
vesz igénybe, és azt kéri, hogy az elmaradt két hónap helyett az 
1907. november és december havát Berlinben tölthesse. Darányi 
Ignác földmívelésügyi miniszter hozzájárul a kéréshez, sőt azt 
is engedélyezi, hogy Zemplén 1908. március közepéig maradhas
son Berlinben. A miniszteri engedélyt bizonyára kedvezően be
folyásolták a Zemplén tollából megjelent publikációk, melyekben 
talajelemzésekről, a baktériumok szerepéről a mezőgazdaságban 
stb. ír. A szakma legtekintélyesebb tudományos folyóiratában 
az Erdészeti Kísérletek-ben pedig beszámol a főiskola erdészeti 
kémiai laboratóriumában folytatott kutatásairól, melyekben a 
káliumpermanganátnak a cellulózra gyakorolt hatását vizsgálta. 
A közlemény t Thán Károly alTa érdemesíti, hogy a Magyar Tu
dományos Akadémia a III. osztályának 1907. november 18-i ülé
sén bemutassa, ekkor szerepel Zemplén Géza neve első alka
lommal a hazai legmagasabb tudományos fórum előtt (B 9-11). 

A következő négy hónap sorsdöntő Zemplén kutatói pályafu
tásában. Berlin az első világháború előtti évtizedekben nemcsak 
a német vegyészeknek, hanem a világ kémikusainak központja. 
Az egyetem kémiai tanszékét a Nobel-díjas Fischer Emil vezeti, 
aki intézetét saját tervei szerint építette fel, és rendezte be oly 

20 Zemplén Éva szóbeli közlése. 



tökéletes célszerűséggel, hogy a hasonló kémiai intézeteknek 
hosszú ideig mintaképül szolgált. Fischer Emil kutatásai kiter
jedtek a fehérjék, a cserzőanyagok, a purintestek területére, fő
leg azonban a cukrokkal végzett vizsgálataiban nyilvánul meg 
óriási tudása, bámulatos kísérleti ügyessége és ötletessége. A fia
tal Zemplén jobb helyre nem is kerülhet ett volna, mint Fischer 
intézetébe, ahol az organikus kémia legkorszerűbb módszereibe 
bepillantást nyerve, elsajátította a kutatás legfontosabb elemeit. 

Hazatérése után néhál'ly hónappal, 1908. nyarán 6 hetes belföl
di utazásra kap engedélyt, a főiskola rektora által megállapított 
programmal, a hazai erdőgazdasági viszonyok tanulmányozásá
ra. Az utazásra augusztus-szeptember hónapokban került sor. 
Ebben az évben részt vesz az Országos Erdészeti Egyesület titkos 
pályázatán és a "Fából készített czukor és alkohol" című munká
jával elnyeri az 1908. évi Deák Ferenc pályadíjat (500 korona). 
A 100 oldalas munka a fának, illetve cellulóznak cukorrá és 
szesszé való átalakítását célzó tudományos kutatásokat tárgyalja, 
és azok ipari alkalmazásával foglalkozik. A téma keretében a 
szerző részletesen ismerteti a szénhidrátokat is. Dolgozata végén 
megállapítja: "Hazánkban különösen nagyon fontos volna, ha 
nagyban foglalkoznánk szeszgyártással. Ezáltal kiterjedt erdő
ségeinket szépen jövedelmező mellékhasználatnak nyitnók meg, 
másrészt pedig még fejletlen kémiai iparunk is e révén fellendül
hetne." Szavai abban az időben süket fülekre találnak, több év
tizednek kellett eltelnie, míg az illetékesek rájöttek, hogya ké
miai ipar fejlesztése valóban országos kérdés. 

Zemplén Géza díjnyertes pályamunkája, mely könyv formá
jában is megjelent (B 27), nagy sikert aratott. A korabeli szak
sajtó nagy elismeréssel üdvözli és fedezi fel a mű irójában a jövő 
ígéretét. Az általános véleményt kifejező egyik ismertetést, 
amely a Vegyészeti Lapok-ban jelent meg 1909-ben, az alábbi
akban teljes egészében közöljük: "A szerző egy rendkívül fontos 
tudományos problémát tárgyal, mely ma még nem látszik telje
sen megoldottnak, s teszi ezt annyi készültséggel, a kérdés min
den részletét átható tudással és széleskörű szakirodalmi alapon, 
szintiszta magyarsággal, tömör, velős előadásmóddal, hogy köny
ve valósággal kimagaslik a hazai kémiai irodalom legújabb ter
mékei sorából. A mélyenjáró elmélet e könyvben a legteljesebb 
összhangban van a gyakorlati felfogással, ami arra vall, hogy a 
szerző a kérdés fölött teljesen uralkodik, tisztánlátását az elmélet 
éppenséggel nem zavarja meg. 
Előadásmódja valósággal lebilincselő, talán nem is túlzás, ha 

azt mondjuk, hogy e könyvet minden magyar kémikusnak illik 
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elolvasni, még ha a kérdés közelebbről nem is érdekli. A kitűnő
en megírt könyvet szükségtelennek tartjuk aprólékosan ismer
tetni. Legnagyobb kifogásunk, hogy a sajtóhibák kissé tolakodó
ak, lS a kémiai ortográfiában a szerző nem következetes. 

A könyv bizvást számíthat az egész magyar kémiai tudomá
nyos világ legteljesebb elismerésére. A szerző ama kevesek közé 
tartozik, akik teljes tudományos készültséggel fognak tollat 
munkáik megírásánál, amiért is a jövő munkássága tekintetében 
a legszebb reményekkel lehetünk eltelve" - fejeződik be az is
mertetés, amely Zemplén Géza erényeire: a magyaros, tömör 
stílusára, az arányosan felépített szerkezetre, legfőképpen pedig 
fölényes felkészültségére és nagy tudására helyesen hívta fel 
kortársai figyelmét. 21 

Az 1908-as év eseményeihez tartozik, hogy Roth Gyula főis
kolai adjunktussal kísérleteket végeznek, amelynek alapján Ja
mieson Tamás aberdeeni professzornak a növények nitrogént át
hasonító szerveire tett felfedezését a fákra vonatkoztatják és ér
vényesnek mondják. Allításaikat a főiskola növénytan tanára, 
Kövessi Ferenc cáfolni igyekezett. A nyilvános vitát, melyet a 
szaklapok is közöltek, Zemplén és Roth fölényes érvekkel zárták 
le (B 12-18, 39). 

A sikerekben gazdag évet a földmívelésügyi miniszter 1908. 
október 14-én kelt 69481/1. A.-3. sz. rendelete koronázta meg, 
mely Zemplén Géza adjunktust tanulmányai folytatására és azok 
befejezése céljából két év tartamára ismét külföldre küldi. A ta
nulmányutat engedélyező rendelet azt a kötelezettséget rója 
Zemplénre, hogy a kiküldetés első évében Berlinben, a Fischer 
Emilnél megkezdett tanulmányait folytatva és befejezve, a szén
hidrátok és fehérjék kémiáját sajátítsa el; egyszersmind az otta
ni mezőgazdasági főiskolánál az erdészettel szorosabb kapcso
latban lévő vizsgálatokat is tanulmányozza. A kiküldetés máso
dik évében pedig cellulóze kémiájával foglalkozzék Londonban, 
a Cross és Beran laboratóriumában. A rendelet dr. Zemplén ré
szére rendes illetményei meghagyása mellett évi 400 korona 
ösztöndíjat engedélyez. A minisztérium engedélyéhez volt mel
lékelve Zemplén Gézának Budapesten, 1908. július 2-án kiállí
tott kötelező nyilatkozata, mely szerint tanulmányai befejezése 
után legalább 10 évig a selmecbányai erdészeti főiskolán marad, 
ha a megüresedő tanszék ellátását a minisztérium reábízza. 
1909-ben Zemplén kérésre azonban a miniszter megengedte, 
hogy megkezdett kémiai vizsgálatainak teljes befejezése céljá-

21 Zemlén Géza: Fából k€szült czukúr €s alkohol c. könyv ismertetése. 
Vegyészeti Lapok. 4. évf. 1909. 345. p. 
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ból - eredeti útitervétől eltérően - Berlinben maradhasson, 
és a Londonba távozást elengedi. 

Az egész életére és tudományos pályafutására döntő fontos
ságú két év eredményeit Zemplén így foglalja össze: "A föld
mívelődésügyi miniszter 1908. őszén ismét részesített abban a 
szerencsében, hogy két évre külföldre mehessek. Ezt a két évet 
Berlinben töltöttem, a nagy tanár mellett. Az első évben az egye
tem organikus kémiai laboratóriumában végeztem önálló vizs
gálatokat a szénhidrátok, fehérjék és enzimek köréből, és olyan 
szerencsével dolgoztam, hogy a második évben Fischer Emil a 
saját laboratóriumában ajánlott fel számomra dolgozóhelyet. Itt 
még több alkalmam nyílott az organikus anyagok vizsgálatában 
mélyebbre hatolni, és több önálló kutatást végeztem, miről mel
lékelt dolgozataim tesznek tanúbizonyságot" - írja 1911-ben, 
a budapesti tudományegyetemre, a magántanári képesítés el
nyerése céljából benyújtott önéletrajzában.22 

Fischer Emil és Zemplén Géza tollából közösen megjelent cik
kek sorát a cellobioz és ozonjának az enzimekkel szembeni visel
kedéséről írott tanulmány vezeti be, amely 1909 januárjában 
egyidejűleg jelenik meg Selmecbányán az Erdészeti Kísérletek
ben és Heidelbergben, a híres Justus Liebig's Annalen der Che
mie-ben. A közös tanulmányt Zemplén benyújtotta a Termé
szettudományi Társulat kémiai ásványtani szakosztály 1909 feb
ruári ülésére. Ezt követte ugyanabban az évben Fischer Emillel 
írott négy, Pringsheim Hanssal készített egy dolgozata. Rákövet
kező évben a Fischer Emillel együtt végzett kísérletekről az 
inaktív a.o-diaminovaleriansavról, az optikailag hatásos proli
nokról, az aminooxisavak és piperidinszármazékok szintéziséről 
és a cellobioz származékáról hat közös tanulmányban számol be, 
melyekből a tudományos világ megismeri a fiatal magyar tudós, 
Zemplén Géza nevét. Közös kutatásaik méltatására könyvünk 
második fejezetében még visszatérünk, ehelyütt Zemplén Gézá
nak Fischer Emillel való kapcsolatát, az együtt töltött munkás 
éveket oly kiválóságok emlékezéseivel kívánjuk bemutatni, mint 
dr. Helferich Burghart bonni egyetemi tanár és dr. Freudenberg 
Karl professzor Heidelbergből. Mindketten együtt dolgoztak 
Zemplénnel Fischer laboratóriumában, így a kortárs hitelével 
írott vallomásuk a ma szakembere számára is hasznos.23 

22 ELTE Levéltár. Bölcsésztudományi Kar Dékáni Hivatala. 5551/911. 
- 12. R. b) melléklet. 

:;:J írásbeli felkérésre postafordultával válaszoltak dr. He1ferich Burg
hart bonni és Freudenberg Karl heidelbergi professzorok. Kitüntető vá
laszlevelükért ezúton is fogadják a szerző hálás kőszönetét. 
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Helferich szerint nem volt könnyű dolog Fischer Emillel 
együtt dolgozni, mivel naponta többször is megjelent a labora
tóriumban, hogy meghallgassa a munkák menetéről szóló be
számolót, tanácsokat adjon és gyakran maga is meggyőződött az 
eredmények helyességéről. Freudenberg arra is emlékezik, hogy 
gyakorta a napi munkaidő végén - ami általában este 19 órakor 
volt - Fischer Emil mégegyszer bejött, mivel a lakás ából a ma
gánlaboratóriumhoz közvetlen átjáró vezetett. Leült a kis iró
asztalához, és késő esti órákba nyúló hosszas beszélgetésbe kez
dett, melyek mindig nagyon érdekesek voltak. E beszélgetéseken 
Zemplén Géza is mindig részt vett. Fischer intézetében rendkívül 
sokoldalú, élénk volt a kutatási tevékenység. Egyéniségétől tá
vol állott az egyoldalúság és a kémia minden ágazata érdekelte. 
Vezetői tevékenységéhez hozzátartozott a rendszeresen, általá
ban félévenként tartott kollokvium, melyen az intézet tagjai 
beszámoltak kutatási eredményeikről. A munkatársak kutatá
saikról előadást tartottak, amelyeket közösen megvitattak, és a 
kollokviumokat vezető mester elismerő, vagy kérlelhetetlen kri
tikát gyakorolt felettük. 

Helferich professzor így jellemzi Zemplént és munkásságát 
Fischer laboratóriumában: "Magam eleinte mint ifjú egyetemi 
hallgató, azután mint doktorjelölt és később mint Emil Fischer 
asszisztense, olyan szerencsés voltam, hogy ebbe a szűkebb kör
be bekerülhettem. Így ismertem meg és kezdtem sokra becsülni 
Zemplén Gézát, a karcsú, mindig vidám és az életnek örülő fia
talembert, aki egyformán lelkesedett munkájáért és a berlini 
életért. Emil Fischer munkaterülete akkor a szénhidrátok mellett 
a depszideket és cserzőanyagokat, a fermentumokat és elsősor
ban az aminosavakat és a peptideket foglalta magában. Erről az 
utóbbi területről származtak Fischer és Zemplén első közös dol
gozatai. Ezeket követően hozzáláttak a szénhidrátkémia néhány 
alapvető kérdésének megoldásához. A cellobioznak, származé
kainak és a fermentumokkal szemben észlelt viselkedésüknek 
vizsgálata annyira lebilincselte a fiatal doktort, hogy mindvégig 
hű maradt a szénhidrátkémia hatalmas és sokoldalú területéhez 
és később egészen önállóan ért el ezen a területen oly kiváló 
eredményeket."2t. 

Freudenberg professzor közös élményeiket így örökíti meg: 
"Úgy emlékszem, hogy 1910. júliusában kerültem Fischer ma
gánlaboratóriumába, ahol három évet töltöttem. Az első évben 
együtt voltam Zemplén Gézával, aki igen kellemes munkatárs 

2'. Helferich, Burghart: Megemlékezésem Zemplén Gézáról. Kémiai köz
lemények 27. köt. 1967. 20. p. 
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volt, mindig csendes, udvarias és segítőkész, ha felvilágosításra 
volt szükségem. Abban az időben a cellobioz származékok elő
állításával foglalkozott, ami példaszerűen tiszta munkának lát
szott. A munkahelyének jó rendje mély benyomást tett rám és 
követésére ösztönzött. Akkoriban nősült, azonban a magánéleté
be nem engedett bepillantani. Nehezen tudtuk rábeszélni, hogy 
egyszer egy este velünk jöjjön. Az Unter den Linden-en lévö 
egyik kávéházba ültünk be; közvetlen szomszédságunkban egy 
kis színházból ismert magyar színész ült, szeretetreméltó idő
sebb úr, kivel Zemplén csakhamar vidáman elszórakozott. Ne
kem az volt a benyomásom, hogy Fischer Emil Zemplén Gézával 
mint munkatársával nagyon meg volt elégedve. Zemplén munká
ja észrevehetően érdekelte, naponta felkereste őt munkahelyén, 
néha még többször is." 

E pár soros emlékezések is szemeink elé idézik azt a lelkes 
fiatal szakembert, aki hazájától távol, idegen környezetben is 
helytállva, tehetségével és szorgalmas munkájával szerzett meg
becsülést a magyar névnek. Fischer intézetébe ugyanis a világ 
minden tájáról özönlöttek a tanulnivágyó vegyészek: angolok, 
franciák, amerikaiak dolgoztak nála, és különösen sok orosz és 
japán. E nemzetközi együttesből kiválni csak megfeszített mun
kával lehetett. Fischer gyakorlott szeme nem tévedett, amikor 
Zemplén Gézát felfedezte és magán-asszisztensként foglalkoz
tatta, a fiatal magyar tudós várakozásának megfelelt, amit kö
zös munkálkodásukról írott számos publikációjuk is bizonyít Y 

Mesteréről Zemplén mindig nagy tisztelettel nyilatkozott és 
40 évvel később is így ír róla a Szerves kémia c. könyvében: 
"Az eddig megismert átalakulásokra szolgáló reakciók mind Emil 
Fischertől származnak, aki az egész szénhidrát-csoportban az 

~;; A kiváló vegyész eredményes módszereit önéletrajzából és egyéb írá
saiból megismerhetjük. Ezekben összefoglalja hosszú kutatómunkája és 
dolgos élete során szerzett tapasztalatait. Mutatóul idézzük Fischer Emil
nek a tudomány fejlődéséről vallott helytálló felfogását: "Wenn sich indes
sen vorstellt. das man heute noch ebenso einfach wie var 50 Jahren ex
perimentieren können, der vergisst, dass die Wissenschaft einem lebenden 
Organismus gleicht, der auf der höheren Stufe der Entwickelung anders 
und reichhaltiger ernahrt werden muss als in der Jugend." Hasonlóan 
tanulságos és megszívlelendő a tudományos munka szervezésére vonat
kozó találó megállapítása: "Wenn ich deshalb die aussere Form des wis
senschaftliches Betriebes durch ein kurzes Wort kennzeichnen so11, so 
würde ich in Anlehnung an einen bekannten strategischen Grundsatz 
das Institut unter den Wahlspruch ste11en: "Getrennt denken und zu
sammen experimentieren". (V. ö. Fischer, Emil: Eröffnungfeier des neuen 
1. chemischen Instituts der Universitat Berlin. Berlin, Hirschwald, 1900. 
és Aus meinem Leben. Berlin. Springer, 1922.) A Fischer-iskola Nobel
díjas tagjairól ld. Krebs, H. A.: The maldng of a scientist-Natur. 215. vol. 
1967. sept. 30. 
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alapvető úttörő munkát végezte. Neki köszönhetjük, hogya ne
héz területen úgyszólván minden fontosabb tagnak a szerkezete 
és szintézise megvalósult." 

Másik kiváló tudós, akivel Berlinben megismerkedett, Abder
halden Emil, a fiziológiai kémia neves professzora, számos fizi-
01ógiai kémia tankönyv és kézikönyv szerzője. A szerkesztésé
ben megjelent híres "Biochemisches Handlexikon", valamint a 
Berlinben és Bécsben közösen kiadott "Handbuch der bioche
misches Arbeitsmethoden" és a "Handbuch der biologischen 
Arbeitsmethoden" c. gyűjteményes kötetek jelentős részét 
Zemplén Géza írta. Ez a szoros együttműködés 1911-től két év
tizeden keresztül tartott; ez idő alatt a legkorszerűbb színvona
Ion írta Zemplén az Abderhalden kötetek kémiai fejezeteit, és 
eközben szerzett szakirodalmi tájékozottságát saját kutatói mun
kásságában is kamatoztatta. 

1911-ben Abderhalden Zemplént meghívta intézetébe és biz
tosította, hogy működés ét magántanári minőségben kezdheti el, 
és megígérte, hogy mindent elkövet jövője érdekében. Zemplén 
a meghívást megköszönte, de nem fogadta el. Mint szerző azon
ban szívesen dolgozott külföldre Abderhalden sorozataiban, 
azonkívül Koch's Jahresbericht für Garungschemie und Ga
rungsorganismus, valamint a Zentralblatt für Physiologie folyó
iratoknak 1909/1910. óta referens e volt. 

1910. év végén jön haza Berlinből, és ismét elfoglalja adjunk
tusi állását Selmecbányán. Munkálatainak tárgyát most már fő
képpen a szénhidrátok, fehérjék és enzimek alkotják. 1911. már
cius l-én a főiskola felterjesztésében kéri, hogy Zemplén Géza 
- aki magát a budapesti tudományegyetemen magántanárrá 
akarja habilitáltatni - hetenként Budapestre utazhasson, elő
adásai megtartása céljából. A miniszter hozzájárult, hogy Zemp
plén a szombati napokon a magántanári előadások megtartására 
Pestre menjen. 

A fiatal adjunktus szorgalmasan készül a habilitációra és 1911. 
október ll-én be is nyújtja kérvényét "A szénhidrátok, fehérjék 
és enzimek kémiája" magántanári képesítés megszerzésére. A ké
pesítési eljárás szabályai szerint a kérvény t először véleményez
ni kellett. Dr. -Lengyel Béla profeszor 1911. október 23-án be-: 
terjeszti az előzetes jelentését, amelyben kiemeli, hogy Fischer 
Emil az idő szerint a legkimagaslóbb organikus kémikus, mél
tónak ítélte folyamodót arra, hogy őt munkatársul maga mellé 
vegye, és kísérleti eredményeiket kettőjük neve alatt tegye 
közzé. Ajánlását így fejezi be: "Egyetemünkre nyereségnek 
mondható, ha dr. Zemplén Géza a kijelölt keretben munkásságát 
hallgatóságunk javára kifejtheti." 
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Az előzetes ajánlás után a bölcsésztudományi kar 1911. no
vember 17-i ülés én a személyi alkalmasság eldöntésére titkos 
szavazást tartottak. A leadott 34 szavazat közül 32 igen volt, s 
igy a kar csaknem egyhangúlag Zemplént a magántanári képesí
tés érdemi elbírálás alá bocsátotta, melyre dr. Lengyel Béla 
és dr. Buchböck Gusztáv tanárokat kérte fel. 

Az érdemleges jelentést Lengyel Béla két héten belül, 1911. 
november 29-én benyújtja. Kifejti, hogy Zemplénnek eddig 39, 
túlnyomórészt önálló kísérleti vizsgálatokon alapuló értekezése 
jelent meg. "Az a körülmény, hogy Zemplén értekezéseit úgy 
magyar, mint német nyelven előkelő tudományos folyóiratok 
hozták, és ezzel azok a nemzetközi irodalomban helyet foglaltak, 
felment bennünket a részletes bírálat alól" - írja. Kitér Zemp
lén Gézának a bölcsészetdoktori értekezésére, majd rámutat 
Fischerrel közösen végzett kísérleteinek jelentőségére. A fehér
jeféle anyagok kémiailag még ma is ismeretlenek, e téren úttö
rőek Fischer kutatásai, melyekben Zemplén is részt vett. Ezután 
Zemplénnek mint szakírónak a jelentőségét méltatja, aki Abder
halden berlini tanár szerkesztésében megjelenő fontos kéziköny
vek részére számos fejezetet írt, ami széleskörű irodalmi ismere
tét és szakavatottságát bizonyítja. "Az organikus kémia egyete
münkön meglehetős mostoha elbánásban részesül; nincs tanszé
ke, nincs labora~óriuma, melyben az ifjúság gyakorlati kikép
zést kaphatna. Örömmel kell tehát megragadni az alkalmat, ha 
minden tekintetben olyan rátermett erők, mint amilyen Zemp
lén Géza, vállalkoznak munkásságukat egyetemünk keretében 
ldfejteni" - fest a tudományegyetem szerves kémiai oktatásá
ról hű képet dr. Lengyel Béla professzor. 

Dr. Buchböck Gusztáv 1912. január 20-án benyújtott bírála
tában hangsúlyozza, hogy Zemplén Fischer Emil mellett még 
két oly másik szakember figyelmét is magára vonta, mint Prings
heim Hans és Abderhalden Emil. Főbb munkáit értékelve kieme
li, hogy az 1908-ban Deák Ferenc díjjal jutalmazott kitűnő mo
nográfia közgazdasági szempontból is nagy horderejű problé
mával foglalkozik. Helyeslően bírálja Zemplénnek a növények 
nitrogénfelvételéről írott dolgozatait, melyek tudományos isme
retterjesztő célzattal jelentek meg. Zemplén felvételére véle
ményét így összegezi: ,," .leghatározottabb igennel felelhetek. 
Folyamodóm minden dolgozatát, még a népszerű irányúakat is, 
fegyelmezett tudományos gondolkodás jellemzi, ami nemcsak 
előfeltétele, de biztosítéka is annak, hogy e tárgyat világosan 
és szabatosan fogja előadni; nagy az olvasottsága és, ha a búvár
kodásra való hajlama, meg egy nagy mester oldalán eltöltött 
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tanulmányéve már eddig is produktív tudományos munkára ösz
tönözte, kedvező auspiciumnak tekinthetjük a jövőre nézve is, 
joggal remélhető, hogy meg fog felelni a várakozásoknak" - fe
jezi be professzorosan kifejtett véleményét dr. Buchböck Gusz
táv. 

Ily ajánlások után a képesítési eljárás többi része csupán for
maság, a próbaelőadás a főiskolai adjunktusnak nem okoz gon
dot, és dr. Zemplén Géza bölcsészdoktort 1912. május 3-án a bu
dapesti tudományegyetem a szénhidrátok, fehérjék és enzimek 
kémiája magántanárának habilitálta. Az egyetem döntését a köz
oktatásügyi miniszter 88.525j1912-VKlVI. sz. rendeletével meg
erősítette. 

Selmecbányán örülnek sikerének, az Erdészeti Lapok 1912. 
évfolyam ának 943. oldalán büszkén jelzik, hogy Zemplén Géza 
dr. az erdészeti főiskola adjunktusa a budapesti tudományegye
telTlen magántanári oklevelet szerzett, és az 1912/13. tanév első 
felére "A szénhidrátok és átalakításaikat kiváltó enzimek" címen 
hirdetett előadásait szombatonként a tudományegyetem II. szá
mú kémiai intézetében tartja meg. 

1912-ben kiküldetés ét kéri a nemzetközi alkalmazott kémiai 
kongresszuson való részvételre. A földmívelésügyi miniszter 
Zemplént az Észak-Amerikában tartandó kongresszusra ki is 
küldi, és részére 3000 korona úti átalány t, valamint Fiuméból 
New Yorkba szóló mérsékelt I. osztályú hajójegy kiállítását en
gedélyezi.Az utazása visszafelé kalandos volt, mivel hajójuk, 
a Carpathia részt vett a szerencsétlenül járt Titanic óriáshajó 
éJetbenmaradt utasainak mentésében. Hajójuk visszafordult és a 
hajótörötteket Amerikába vitte.26 

Selmecbányán 1910-12-ben új épületet em.eltek a két vegyta
ni tanszék közös elhelyezésére. Sok évi munka és tervezgetés 
előzte meg az építkezést. Schelle Róbert a bányászati vegytani 
tanszék és Bencze Gergely az erdészeti vegytani tanszék vezetői
nek útmutatásai alapján, az épületet Sobó Jenő főbányatanácsos 
tervezte. A kémiai laboratórium berendezésénél messzemenően 
támaszkodtak Zemplén Gézára, kinek Fischer Emil berlini inté
zetében szerzett tapasztalatai hatékony segítséget jelentettek. 

21] A Titanic, a "White Star Line" angol hajótársaság 271 méter hosszú, 
60 OOO tonnás óriáshajója - mint ismeretes - 1912. április 15-én jéghegy
be ütközött és elsüllyedt. Az utasok legnagyobb része, kb. 1500 személy, 
a hullámsírban lelte halálát. Az életbenmaradottak mentésében részt vevő 
Carpathia osztrák-magyar gőzösön utazott dr. Zemplén Géza is. (Özv. dr. 
Zemplén Gézáné szóbeli l\:özlése). 
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így Zemplén Gézának jelentős szerep jutott az 1912. novemberé
ben átadott intézet korszerű berendezésében. 

Az új kémiai épület a főiskola árnyas parkjában teljesen sza
badon állott, három emeletsorában 78 helyiség volt. A mai zsú
folt elhelyezésű egyetemi tanszékek irigykedve nézhetnék az 
intézet alaprajzából és leírásából rekonstruálható elhelyezést. 
Az erdészeti vegytani tanszéken például 120 személyes tanterem 
mellett 24 személyes hallgatói laboratóriumot, tanári szoba 
mellett pedig külön tanári laboratóriumot az organikus és külön 
laboratóriumot az anorganikus kémiai vizsgálatokra. Zemplén 
Géza munkahelye az adjunktusi laboratórium, mely 16 gázcsap
pal, 12 vízcsappal és lefolyóval, két lepárló fülkével, vízmelegítő 
és szárító készülékkel és egyéb szükséges tárgyakkal jól beren
dezett helyiség volt. Területileg kisebb az adjunktus szobája 
(16 m2

), melyben íróasztal, könyvespolc és az állványokon szak
folyóiratok helyezkedtek el. A teljesen modern, jól felszerelt 
új kémiai intézet átadásakor méltán fejezhették ki hálás köszö
netüket a tervezők az erdészeti vegytani tanszék berendezési 
munkálatainállelkesen segédkező dr. Zemplén Géza adjunktus
nak. 27 

Az utolsó selmeci éveket már ebben a szép új épületben és a 
jól felszerelt laboratóriumban töltötte, s a lehetőségeket kihasz
nálva, Zemplén új kísérletekbe kezd. Az ureáz ipari alkalmazá
sát vizsgálja, és erről írott beszámolóit a hazai szaklapok mellett 
a tekintélyes berlini folyóiratok: a Zeitschrift für angewandte 
Chemie és a Hoppe-Seyler's Zeitschrift für physiologische 
Chemie is közlik. Az ureáz-kísérleteket is közgazdasági szem
pontból nézi: " ... beláthatjuk, hogyavizeletnek az ákácmag en
zimjének segítségével ammóniumszulfát-műtrágya gyártás cél
jaira való feldolgozása kétségtelenül gazdaságos, és hivatva van 
arra, hogy mezőgazdasági viszonyainkat, ha csak kis lépéssel is, 
előbbrevigye. Egyszersmind azt is figyelembe kell venni, hogy 
ily módon mellékterméképpen kis mennyiségben foszfortartal
mú műtrágyát is termelhetünk" (B 48-51). Egyébként az ureáz
ról írott dolgozatával 1912. tavaszán a Vegyészeti Lapok nyílt 
pályázatán elnyerte a 400 koronás első díjat. 

Majd a cellulóz részleges hidrolízisébe kezd, és kénsavval a 
cellulózból oly terméket nyer, melyek a sav hosszabb behatása 
után is cellobióz egységekb ől felépült részleges hidrolízis termé
keket tartalmaznak. E közleményét Ilosvay Lajos műegyetemi 

27 Schelle Róbert-Bencze Gergely. A selmecbányai bányászati és erdé
szeti főiskola chemiai intézete. Bányászati és Kohászati Lapok. 63. köt. 
1916.259-337. p. 
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tanár, a Magyar Tudományos Akadémia III. osztályának 1913. 
évi április 21-i ülés én bemutatta (B 53-55). Ő maga az enzimek 
újabb gyakorlati alkalmazásáról tartott előadást, a Magyar Mér
nök és Építész Egylet vegyészmérnöki szakosztályának 1913. 
március 28-i ülés én (B 62). 

1913-ban megvizsgálta még az emulzin hatóképességét piridin 
jelenlétében, melyhez három glükoziddal: a coniferin, salicin 
és amigdalinnal végzett kísérletsorozatot (B 60-61). Selmecbá
nyán folytatott kutatásait 1913. májusában a gentiobiozzal vég
zett eredményes vizsgálat ával fejezte be. "Tekintettel, hogy a 
d.iszacharidok konfigurációjára vonatkozólag még a kezdet ne
hézségeivel küzdünk, fontos, hogy éppen az egyforma alkotó 
molekulákból felépített diszacharidokat lehetőleg tüzetes vizs
gálat tárgyává tegyük" - írja Zemplén, majd így folytatja -
" ... arra a gondolatra jutottam; vajon nem lehetne-e nyers gen
tiobiozt tartalmazó készítményeket acetilezésnek alávetni, s eset
leg a kristályos acetiltermék birtokában a gentiobiozt hozzáfér
hetővé tenni? Feltevésemben szerencsés voltam; mert az eddig 
ismeretlen oktaacetilgentiobioz valóban méltó párja az oktaace
iilcellobioznak - úgy hogya gentiobioznak elkülönítése erősen 
szennyezett készítményekből és az acetilezés segítségével köny
nyű, és még eddig egy kísérletemben sem hagyott cserben ... 
Valószínű, hogy a most gentiobiozzal kidolgozott módszer alkal
mas lesz nehezen kristályosodó cukrok elkülönítésére" - jelenti 
be Zemplén Géza már 1913. májusában programját, melynek 
sikerei később nevét a cukorkémia területén nemzetközileg 
ismertté teszik (B 58-59). E vizsgálatok színhelye azonban már 
Budapest, mivel dr. Zemplén Gézát 1913. augusztus hó 20-án 
kelt legfelsőbb elhatározással a József-Műegyetem organikus ké
miai tanszékére nyilvános rendes tanárrá kinevezik. 

1.4 A JÓZSEF MÚEGYETEM SZERVES KÉMIAI KATEDRÁJÁNAK 
ALAPÍTÁSA ÉS MEGSZERVEZÉSE 

Hazánkban a szerves kémia fejlődése a kémia többi ágához 
képest nehezen indult meg. Amikor külföldön - pl. Németor
szágban - Liebig, Kekulé, Kolbe és Bayer iskolája révén már 
nagyban virágzott, nálunk a szerves problémák iránt alig volt 
érdeklődés. Ennek több oka lehetett, közülük az egyik, hogy Bun
sen elsősorban az analitikai kémiának volt nagymestere, s így 
magyar tanítványai: Thán Károly, Ilosvay Lajos, Lengyel Béla 
és Wartha Vince is idehaza ezt az irányt követték, ezáltal főkép-
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pen az ásványi eredetű természeti kincseknek és nyersanyagok
nak vizsgálata honosodott meg először Magyarországon. Egy má
sik gátló tényező az volt, hogy hazánk a kémiai kutatásokba ké
sőbb kezdett, ami szorosan összefügg azzal, hogy a magyar vegy
ipar megteremtése nem volt érdeke a külföldi, elsősorban 
osztrák-német tőkének. Ugyanakkor N émetországban, ahol 
nem volt ilyen akadály, a mesterséges indigó, az alizarin, 
az azofestékek sora és a szintetikus gyógyszerek stb. bizonyítot
ták a szerves kémia fontosságát a vegyészeti ipar kifejlesztésé
ben. 

A szerves kémi ának az iparral való kapcsolata magyarázza 
azt a tényt is, hogy hazánkban legelőször a Műegyetemen vető
dött fel az első világháborút megelőző években a szerves kémiai 
laboratórium és tanszék felállításának szükségessége. K. Jónás 
Ödön rektor a József-Műegyetem 1910/11. tanévének megnyitá
sakor bejelenti, hogya jövő évre hat új tanszéket kérnek, közöt
tük másodikként jelöli "az organikus kémiait, melynek felállítá
sát már nemcsak műegyetemünk szükségszerű fejlesztése, ha
nem a most kialakuló vegyészi gyáripar szempontjából sem sza
bad tovább elhalasztani."28 Ez a jogos igény azonban sem 1911-
ben, sem 1912-ben nem kerül kielégítésre, mivel új tanszékek 
felállításához szükséges hiteleket a költségvetés nem biztosí
totta. 

A szerves kémia oktatásának ügyében mindamellett fontos 
előrelépés történt: dr. Wartha Vince a Műegyetem kiváló pro
fesszora, a kémiai technológia tanára, 1912-ben betegsége miatt 
nyugalomba vonult. Utolsó hivatali ténykedése annak a terve
zetnek elkészítése volt, amely an'ól szólt, hogyan lehetne a fej
lődést a vegyészmérnök-képzésnél általában, és különösen a 
kémiai technológiában és a készítmények gyártásában fokozni. 
Wartha sok éven át gyűjtött tapasztalatait mérlegelve, arra a 
következtetésre jutott, hogy helyes volna a tananyagokat meg
osztani. Az 1911. november 29-én benyújtott előterjesztés meg
fontolására és javaslattételre a vegyészmérnöki szakosztály Ilos
vay Lajos elnöklete alatt 'Sigmond Elek és Szarvasy Imre mű
egyetemi tanárokból álló bizottságot küldött ki, amely vélemé
nyes jelentését 1912. május 8-án terjesztette elő. Javaslatában a 
a bizottság kiterjeszkedik a vegyészmérnöki szakosztály egyéb 
szükségleteire, és a megvalósítandó problémák között idejénva-

~8 József Műegyetem 1910/1911. tanévének megnyitásakor 1910. szeptem
ber 19-én tartott beszéd. Bp. Festi Lloyd, 1910. 
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lónak ítéli, nogy a tantervbe a szerves kémiai gyakorlatokat is 
beleillesszék. 29 

Az észszerű javaslatokat a vegyészmérnöki osztály továbbítja 
a Műegyetemi Tanácsnak, amely 1912. június 12-i ülés én elfo
gadja és mint az oktatás érdekében álló tanrendi módosítást, 
életbelépteti. Így az 1912/13. tanévben a III. éves vegyészmér
nök-hallgatók az első félévben már heti 30 órában szerves kémiai 
gyakorlatokat végeznek, az e célra felállított szerves kémiai la
boratóriumban. A szerves kémia előadó tanára Ilosvay profesz
szor, kinek irányítása alatt a gyakorlatokat ideiglenesen a szer
ves kémiai tanszék megszervezéséig László Ede Dezső c. rk. ta
nár és a mellé beosztott tanársegéd vezetik. 

A következő évben az 1913. évi költségvetésben végre meg
kapja a Műegyetem a szükséges keretet, és a négy betöltésre 
kerülő katedra között szerepel az újonnan szervezett tanszékek 
egyike, az organikus kémia. A József-Műegyetem Tanácsa 1913. 
április 30-i határidővel pályázatot hirdet, miután a közoktatás
ügyi minisztérium hozzáj árult a szervezendő organikus kémiai 
tanszék bemutatott programjához. A beérkező folyamodványo
kat a tanács annak a bizottságnak adta ki javaslattételre, amely 
az új tanszék programját is előkészítette. 

A pályázatra Zemplén en kívül még hárman folyamodtak: 
dr. Konek Frigyes, a budapesti Tudományegyetem c. ny. rk. ta
nára, 46 éves fővegyész, a szerves kémiát 12 éven át adta elő ma
gántanári minőségben, 4 éve a szerves kémia c. nyilv. rk. tanára, 
24 dolgozat szerzője. Dr. Bittó Béla, a József-Műegyetem magán
tanára, szabadalmi bíró, 1894 óta a Műegyetemen a cukrok és 
zsírok magántanára, 16 publikációja jelent meg, a Magyar Ké
miai Folyóirat organikus kémia rovatvezetője. Dr. Doby Géza, 
a Tudományegyetem magántanára, fővegyész, 21 tanulmányt 
írt a szerves kémia köréből, aktív szerepet játszott a Természet
tudományi Társulatban, és a Magyar Kémiai Folyóirat elemző 
kémia rovatát vezette. 

Mindhárman idősebbek Zemplénnél, mégis a folyamodók el
bírálására kiküldött bizottság - Ilosvay Lajos, Szarvasy Imre, 
Pfeifer Ignác és 'Sigmond Elek műegyetemi tanárok - kizáró
lag dr. Zemplén Gézát jelöli, és azt javasolja, hogy a Műegyetem 
Tanácsa is egyedül őt terjessze fel kinevezésre a minisztérium
ba. A bizottság indoklás át, mely napjainkban is időszerű utalá
sokat tartalmaz, részletesebben ismertetjük. 

~D Bizottsági véh~ményes jel"mtés Wartha Vince kémiai technológiai tan
szék tananyagának új beosztása tárgyában adott javaslatáról. BME rekto 
it. 1498/1912, 1871/1912 és 2184/1912. sz. ügyiratok. 
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A négy pályázó közül a legalkalmasabb egyén kiválasztás ához 
a bizottságot csak az a cél vezetheti, amely a vegyészmérnöki 
szakosztály t is vezette, amikor a szerves kémiai tanszék szerve
zését elhatározta. A Műegyetemnek nemcsak szerves kémiai elő
adásokra van szüksége, ilyenek voltak idáig is, hanem a tanszé
ken a szerves kémi ának olyan képviselőj ét akarja látni, aki a 
mai kutatási irányok alapos ismeretén kívül tudja, hogy Ma
gyarország kémiai ipara a szerves kémiának milyen irányú mű
velése mellett kaphat nem annyira tisztán tudományos, mint 
közgazdaságilag hasznos termelésre elegendő en előkészített 
munkásokat. És ha figyelembe vesszük, hogy Konek már 46, 
Bittó már 48 éves, bár nem lehetetlen, de nem is valószínű, 
hogy közülük akár egyik, akár a másik rövid idő alatt a szerves 
kémiának olyan képviselőjévé fejlődhessék, amilyenre a Mű
egyetemnek szüksége van. Abból kiindulva, hogy a haladásnak 
elengedhetetlen feltétele mindenkit arra a helyre állítani, 
amelyre való, és amelyen tehetségét és készültségét legjobban 
érvényesítheti, és a közösséget legjobban szolgálhatja, a Mű
egyetem szerves kémiai tanszékére jó lelkiismerettel csak dr. 
Zemplén Gézát javasolhat ják. 

A bizottság Zemplén mellett a következő tanulságos érveket 
sorakoztat ja fel: A mai kémia művelésére az összes folyamodók 
közül ő van legalaposabban előkészítve és fiatalságának (még 
nem töltötte be a 30. évét) ellenére neki van a legnagyobb és 
legértékesebb irodalmi munkássága. Tervszerű munkaprogram
jának fényes bizonyítéka, hogy éppen a szénhidrátokkal kapcso
latos tanulmányokat választotta, mert nyilvánvaló, hogy egy me
zőgazdaságot űző államban nemcsak tudományos, hanem gya
korlati tekintetben is kiszámíthatatlan hasznot ígér a szénhidrá
tok tüzetes és okszerű tanulmányozása. A poliszacharidok vizs
gálatai terén akkora gyakorlatra tett szert, hogy tőle új tudomá
nyos kutatási irányok kijelölését, eddig ismeretlen ipari terme
lésre alkalmas termékek felfedezését méltán várják. Irodalmi 
munkássága eszmékben gazdag, s megvalósításukban gyors, mert 
mindig tisztában van a céllal, és szabadon rendelkezik a kivitel
re alkalmas módszerekkel. Mindezekhez járul, hogy a szel-ves 
kémi ának ipari vonatkozásai iránt a négy folyamodó közül csak 
ő tanúsított céltudotos érdeklődést. Amikor a bizottság tagjai 
azt ajánlják, hogy egyedül és kizárólag Zemplén Gézát jelöljék, 
erre az elhatározásra nem a Zemplén, hanem a József-Műegye
temnek helyesen felfogott érdeke indította őket, mert bármeny
nyire is becsülik a többi folyamodó egyéniségét, mégis többre 
becsülik a Műegyetem fejlődését, és nem szeretnék, ha e fontos 
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tanszék betöltésének ügyét illetéktelen beavatkozások intéznék 
eL 30 

A bizottság 1913. május 21-én kelt javaslatát dr. Schafarzik 
Ferenc dékán elnöklete alatt a vegyészeti szakosztály egyhangú
lag magáévá tette, és a Műegyetemi Tanács is a javaslatot egész 
terjedelmében határozattá emeli az 1913. június 16-án tartott 
rendes ülésen. A Műegyetem felterjesztése alapján, a VKM 1913. 
szeptember hó 6-án 138.185. számú ügyiratában értesíti Zemp
lén Gézát arról, hogy a legfelsőbb elhatározással kinevezték a 
József-Műegyetem nyilvános rendes tanárává. 

Zemplént a kinevezésről szóló okirat Selmecbányán éri. Első 
dolga, hogy köszönő levelet ír a bizottság elnökének, Ilosvay 
Lajos professzornak: "Nagy hálámat azzal fogom bizonyítani, 
hogy buzgón fogok igyekezni, Műegyetemünk javára munkál
kodni.31 

Szolgálatát megkezdve, a József-Műegyetemen belül ismét 
összekerül a két testvér. Bátyja, dr. Zemplén Győző már másfél 
éve (1912. május 25 óta) a Műegyetem elméleti fizika tanszéké
nek professzora. A Műegyetemi Tanács 1913. október ll-én tar
tott rendkívüli ülésén szerepel első Ízben együttesen a termé
szettudós testvérpár: Győzö, a fizikus, az MTA 1. tagja és Géza, 
a kutatásairól ismert szerves vegyész. Érdekes véletlen, hogydi
ákkori pátriájukkal kapcsolatos kérdésben kellett állásfoglalni : 
arról döntöttek, hogy a horvátországi közszolgálatban az osztrák 
műegyetemen szerzett oklevél érvénytelen, mivel Ausztria a 
magyar korona országaival szemben külföld, így az ausztriai 
oklevelek is a külföldi oklevelekre megállapított elbánásban ré
szesítendők. Ez volt a kényes ügyben Zemplénék és a Tanács 
egybehangzó véleménye.32 

A Zemplén testvéreknek azonos sors jutott osztályrészül; 
mindketten újonnan felállított katedrára kerültek. Jellemző, 
hogy az 1912. májusában felállított új elméleti fizika tanszéknek 
még 1913-ban semmiféle felszerelése nincsen. 1913. márciusában 
újból kéri az alapberuházásokra szükséges keretet dr. Zemplén 
Győző professzor, mivel "mindeddig nem történt gondoskodás 
az előadásokhoz szükséges tudományos műszerek és egyéb se-

30 Bizottsági javaslat a József Múegyetemen szervezett organikus ké
miai tanszék betöltése tárgyában. BME rekto it. 1218/1913. sz. 

3! Zemplén Géza levelei Ilosvay Lajoshoz (1913-1934). lVITA Régi Aka
démiai Levéltár. Mg. 5289/643-654. 

32 A József Múegyetem Tanácsának 1913. okt. 11-én tartott rIc. ülés 
jegyzőkönyve. BME rekt. it. 2413/1913. és 2504/1913. sz. 
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A.djullktusi laboratórium Selmecbányán az erdészeti kémia tanszéken 
(1911-1912) 

A Gellért téri kémiai pat"ilon (t;pitette Czigler Győző 1902-1904-ben) 



Dr. Zemplén Géza professzor a József Műegyetem szerves kémia tanszék 
laboratóriumában (1920-as évek) 



gédeszközök beszerzéséről, melyek nélkül fizikai kiképzés egy
általában el sem képzelhető."33 

Hasonló helyzetbe juttatta Zemplén Gézát is az akkori műve
lődéspolitika. Nehézségeit saját szavaival érzékeltet jük: "Mikor 
1913-ban az újonnan létesített műegyetemi szerves kémiai tan
székre kerültem, mint vezető, ez volt az egész országban az 
egyetlen szerves kémiai tanszék, külön erre a célra. De nem volt 
felszerelve sehogy sem, úgyszólván üres falakat és néhány dol
gozóasztalt találtam. Dotáció nem volt, és nem is remélhettem 
kellő felszerelést, mert 1914-ben kitört a világháború, amely még 
jövendő reménységeimet is megsemmisítette" (B 276). 

A berlini egyetemi intézet - de még a selmeci főiskola jól 
felszerelt munkahelye - után is Zemplén Gézának mindent elöl
ről kellett kezdenie, s összeszedni ügyességét, hogy az oktatás
hoz és a tudományos kutatáshoz szükséges berendezést biztosít
sa. Az igények egyre növekednek, a műegyetemi hallgatók szá
ma is az első világháború kezdetéig rohamosan emelkedik: 
1909/10. tanévtől az 1913/14-ig 1625-ről 2676-ra nő, s ebből 165 
a vegyészmérnök-hallgató. Ugyanakkor az életbelépő tanterv
módosítás következtében az új professzornak az 1913/14. tanév 
I. félévében már II. éves vegyészhallgatók részére is heti 4 órá
ban előadást kellett tartania, a III. éveseknek pedig heti 30 órá
ban szerves kémiai gyakorlatot vezetni. E nehéz körülmények 
mellett a fiatal Zemplén profe?szor még társadalmi munkát is 
vállalt. Tevőlegesen részt vesz a Természettudományi Társulat 
munkájában, mint a kémiai szakosztály jegyzője, és helyes mun
Imbeosztását dícséri, hogy 1914-ben ellátja a Magyar Chemiai 
Folyóirat sok üggyel-bajjal járó szerkesztését is. 

A Műegyetemen ez időben olyan illusztris személyek oktatnak, 
mint például dr. Kherndl Antal, Pecz Samu, Schulek Frigyes, 
dr. Zielinszky Szilárd professzorok, a mérnöki és építészmér
nöki; Bánki Donát, Hermann Miksa, Schim.anek Emil a gépész
mérnöki; 'Sigmond Elek és Pfeifer Ignác a vegyészmérnöki osz
tályon. De híres volt a Műegyetem az alaptárgyak tanításáról, 
ezeket oly kiváló szakemberek adták elő, mint dr. Schuller Ala
jos a kísérleti természettant, dr. Kürschák József és dr. Rados 
Gusztáv a matematikát, Zeipernowsky Károly az elektrotechni
kát és dr. Zemplén Győző az elméleti fizikát. 1914-ben Ilosvay 
Lajos műegyetemi tanárt államtitkárrá nevezik ki, először Szar
vas y Imre veszi át tanszékének teendőit, akit Zemplén Géza tá
mogat, majd amikor Szarvasy a harctérre megy, helyette is 

33 BME rekto it. 837í1913. 
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Zemplén adja elő 1914/15. tanév L félévében az elsőéves mű
egyetemi hallgatóknak is heti 6 órában a kémiát. A világháború 
kitörése fokozta a nehézségeket, mivel a tanszemélyzet és a hall
gatóság jórésze bevonult katonának. 

A háború követelte anyagok előállításának és pótlásának szük
sége a szerves kémikus Zemplént gyakorlati feladatok megoldá
sához kötötte. 1915-ben mint a Chinoin-gyár kémiai tanácsadója, 
egészen véletlenül kapcsolódik be a hadigáz elleni védekezés és 
gyártás kérdéseibe, a háború után pedig a meglevő készletek 
megsemmisítésével foglalkozott.34 Az egészből annyi haszon szár
mazott, hogy a gyár gondoskodott a tanszék részére anyagról, 
edényzetről és egyéb felszerelésről. lVIint a Chinoin szakértője, 
sok olyan, a gyár részére sürgős probléma kidolgozását végezte 
el, mint pl. a szintetikus guajakol készítése fenolból, a guajakolt 
és származékait a tüdővész-terápiában használták. A háború kö
zepe táján eljárást dolgozott ki a glicerinnek zsírokból és olajok
ból való nyerésére; a megoldást a Flóra gyárban ipari berendezés 
formájában is bemutatta. Az anyagok pótlása terén kifejtett 
munkásságáért a hadügyi kormányzat Zemplént népfölkelő mér
nöki-alezredes cím és jelleg adományozásával jutalmazta, ahogy 
ezt a hIrt Kürschák József rektor 1916/17. évi beszámolójában 
olvashatjuk. 

E nagymérvű elfoglaltságok közepette is maradt energiája 
szakkönyv írására. 1915-ben jeleni.k meg "Az enzimek és gya
korlati alkalmazásuk" c. terjedelmes munkája, mely a kémi ának 
azzal a fejezetével foglalkozik, amely azokban az években talán 
legnagyobbat haladt. Ezért vállalta el a Természettudományi 
Társulat felkérésére, hogy az enzimekről szóló kiforrott és hasz
nálható ismereteket megírja. A színvonalas könyv élvezetes stí
lusára idézzük azt a részletet, melyben Fischer Emilnek az enzi
mekre tett híres zár-hasonlatát szemléletesebbé tette: "Méltán 
hasonlította Fischer Emil az alapanyagokat és a hozzájuk külön
legesen alkalmazkodott enzimeket a zárral, melyet csak beillő 
kulccsal lehet kinyitni. Azok után a finomságok után, melyeket 
az enzimeknél e tekintetben találunk, még a hasonlatban is csak 
a legpontosabban kidolgozott Wertheim-féle zárakra gondolha
tunk" (B 84). 

A háború egyre több kárt és sebet okoz. Kezdenek visszatérni 
a harctéren megrokkant műegyetemi hallgatók. A társadalom kö
nyöradományokkal próbál segíteni, a Műegyetem is segélyalapot 

3'. A Chinoin Gyógyszer- és Vegyi Termékeket Gyártó rt. és dir. Zemp
lén Géza szakértői szerződései (1915-1925). Országos Levéltár, Z. szekció 
548/1-15. 
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létesít. A gyűjtőíven Zemplén Géza 50 koronás adományával 
szerepel; jellemző, hogy ugyanakkor pl. a Magyar Altalános 
Gépgyár 20 koronát, az Erzsébet Gőzmalom 40 koronát adott. 
A Műegyetemen ezen kívül hadikórház at rendeztek be, és a be
tegeket ellátó hölgybizottságban az 1915/16-os évben Zemplén 
Géza édesanyját, özv. Zemplén Jánosnét is megtaláljuk. Itt éri 
a tragikus hír, hogy hadbavonult fiának, dr. Zemplén Győző mű
egyetemi tanárnak, a 7. sz. 24 cm-es mozsárüteg főhadnagyának 
életét 1916. június 29-én, az olasz harctéren, a Monte Dolore-n 
ellenséges tüzérségi lövedék kioltotta. 

A nagy reményekre jogosító fiatal tudós halálhíre nagy rész
vétet keltett. "A szerető barátnak, a kitűnő kartársnak, a haza, a 
tudomány és a kötelesség fennkölt bajnokának emlékét soha el 
nem múló, hálás kegyelettel ápoljuk s őrizzük meg" - olvashat
juk a József-Műegyetem Tanácsa által kiadott gyászjelentésben. 
Zemplén Győzőt a Tudományegyetemen 1902-ben "sub auspiciis 
regis" doktorrá avatták, majd Eöt.vös Loránd asszisztenseként 
1905-ben, a Tudományegyetemen és 1907-ben a Műegyetemen 
szerzett magántanári képesítést. 1908-ban a Magyar Tudomá
nyos Akadémia levelező tagja lett, és 1912-ben műegyeteini ta
nárrá nevezik ki. Számos cikket írt a külföldi és hazai folyóira
tokban. Az elektromosság alkalmazásai és a testek radioaktív 
viselkedéséről írott munkái könyv alakban is megjelentek. Korai 
halálával nagy veszteség érte a tudományos életet; nincs túlzás 
abban, amit Kodály Zoltán mondott róla a Magyar Tudományos 
Akadémia ülés én, halálának 40. évfordulója alkalmából: "Ha 
Zemplén Győző el nem esik az első világháborúban, ma bizonyá
ra egy harmadik Nobel-díjassal dicsekedhetnénk, Hevesi György 
és Szent-Györgyi Albert mellett"35 Zemplén Géza egész életé
ben nem hevel'ie ki azt a csapást, amit szeretett bátyjának el
vesztése jelentett, akit mindenben példaképnek tekintett. 

A háború befejezését jelentő katonai frontok összeomlása és 
gazdasági csőd talaján fakadt forradalmi hullám az 1918. októ
ber 25-én megalakult Nemzeti Tanács számára megszerezte a 

35 Kodály Zoltán: Elnöki be.~öszöntő. ünnepélyes közgyűlés 1946. július 
28-án. Akadémiai Értesítő. 54. köt. 1946. 28. p. - Szülővárosában, Nagy
kanizsán 1966-ban emléktáblát helyeztek el a Széchenyi u. 2. sz. házban, 
a következő szöveggel: "Ebben a házban született dr. Zemplén Győző 
(1879-1916), az elméleti fizika professzora, a folyadékok és az elektromos 
tér mozgásának nagyhírű kutatója." Nevét a lökéshullámokra vonatkozó 
Zemplén-tétel őrzi. Halála után a Műegyetemi Tanács "Zemplén Győző 
Alap"-ot létesített, s az alaptőke kamataiból segítették évekig az özve
gyet és 5 gyermekét. - Zemplén Győző nevét Szegeden a tudósok csar
nokában is megtaláljuk. 
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hatalmat. A forradalmi események nem kerülték el a Műegyete
met: történelmi tény, hogy a fővárost lavinaszerűen elöntő tö
megmegmozdulások 1918. október 24-én a Műegyetemről indul
tak el. A jelt Fiume elszakadásának és a Wekerle-kormány 
bukásának a híre adta meg. Szinte az egész műegyetemi ifjúsá
got magával ragadó felvonulásból, mire a Károlyi-palota elé ért, 
hatalmas tömegtüntetés lett, a Tudományegyetem hallgatósága 
után számos katona- és munkáscsoport csatlakozott hozzájuk. 
Másnap pedig a Műegyetem aulájában nagygyűlést tartottak, 
amelyen az új, demokratikus és független Magyarország meg
valósítását ,sürgették. Október 25-én létesített diáktanácsot 
ugyancsak a Műegyetemen választották meg.3G 

Október 31-én győz a polgári demokratikus forradalom. A ki-
rályság megszűnik, és a köztársaság megalakulása után letették 
az új hivatali esküt 1918. november 12-én, a Műegyetem dísz
termében a műegyetemi dolgozók; közöttük Zemplén Géza velük 
együtt ismétli az eskü szöveg ét : "Esküszöm, hogy Magyarország
hoz hü leszek, teljes függetlenségét megvédem, minden erőmmel 
Magyarország népének javát, szabadságát és haladását fogom 
szolgálni." 

A műegyetemi tanárok komolyan veszik esküjüket, s először 
a polgári köztársaság, majd a Tanácsköztársaság megalakulása 
után bekapesolódtak a gazdasági és műszaki élet tervszerű fej
lesztését célzó munkába. Így Pfeifer Ignác vegyészprofesszor a 
Szociális Termelés Népbiztossága vegyészeti osztályának vezető
je lesz, Kozma Lajos és Lessner Manó tanárok a művészeti di
rektórium tagjai. Még a köztársaság idején létrehozott Országos 
Munkaügyi Tanács szakosztályaiban működnek Hültl Dezső, 
Kossalka János, Zelovich KOl'nél, Pfeifer Ignác, Schafarzik Fe
renc, Söpkéz Sándor, 'Sigmond Elek, Czakó Adolf, Rejtő Sándor 
és Zipernowsky Károly müegyetemi tanárok. A Műegyetemen 
megínduló üzemfelügyelői tanfolyam vezetője Leitner János, 
előadói Bánki Donát, Hermann Miksa, Pfeifer Ignác és Schima
nek Emil voltak. Ugyanakkor a műszaki oktatói munka megbe
csülésének jeIéül a Műegyetem tanszemélyzet ét csaknem kivétel 
nélkül magasabb kategóriába sorolták, dr. Zemplén Géza pro
fesszort is 1918. december 31-i hatállyal a VI. fizetési osztályból 
az V. fizetési osztályba léptették elő. 

:\.; A nép a Nemzeti Tanács mellett. Népszava, 1918. október 27. Az ese
ményeket és a haladó magyar mérnökök tevél~enységét részletesen ismer
teti: A magyar műszaki értelmiség és a Műegyetem a Tanácsköztársaság 
idején. (Szerk. Devics József, Károlyi Zsigmond és Zádor Mihály). Bp. 
Tankönyv K. 1960. 



A Műegyetemen kibontakozó új, demokratikus szellem bizo
nyítéka a segítőkészség, amellyel Kármán Tódornak, a közokta
tásügyi népbiztosság műszaki felsőoktatási előadójának a felhí
vására, az oktatás fejlesztésére reformjavaslatokat dolgoznak ki. 
Az építész, gépészmérnöki és a közgazdasági szakoktatás mellett 
a vegyészmérnöki osztály is előterjeszti javaslatát. A vegyész
képzést magasabb színvonalra emelő tantervi és szervezeti vál
toztatásokat 'Sigmond Elek dékán elnökl et e alatt Pfeifer Ignác 
és Zemplén Géza professzorok állították össze, míg a matema
tika oktatására Kürschák József, a fizikai kémiára pedig Tangl 
Károly adtak javaslatot. 

A közoktatásügyi népbiztosság reformjainak célkitűzései kö
zött szerepelt a természettudományi alapképzés elmélyítése, és 
ezt szolgálta többek között a vegyészmérnöki osztálynak az a 
javaslata, melyet teljes egészében dr. Zemplén Géza írásbeli elő
terjesztéséből vett át, és amelyben a szerves kémiai oktatás ér
dekében sürgős tennivalókat meghatározza. Az 1919. július hó 
5-én szerkesztett változtatásokat és üdvös reformokat a Tanács
köztársaság rövid fennállása alatt nem sikerült megvalósítani. 
V égrehajtásukra az ellenforradalmi rendszer időszakában 
nem is kerülhetett sor, csupán a felszabadulás után kialakult 
műszaki felsőoktatási hálózat - elsősorban a Veszprémben szer
vezett nehézvegyipari képzéssel - oldotta meg azokat a prog.:. 
rampontokat, amelyeket a Műegyetem vegyészmérnöki szak
osztálya először az 1919. évi reformjavaslataiban körvonalazott. 

A Tanácsköztársaság megdöntése után az ellenforradalom ura
lomra jutását követő retorzió a Műegyetemet sem kerülte el. 
A tanácskormány által kinevezett új tanárok állását haladékta
lanul megszüntették, és a tanári kar egyes tagjai ellen fegyelmi 
eljárást indítottak. A szélsőséges fajvédő egyesületek dühe leg
inkább Pfeifer Ignác ellen irányult, akinek személyét a sajtóban 
és gyűléseken a leghevesebben támadták a proletárdiktatúrában 
vállalt szerepe miatt. 

A főfelügyeleti hatóság Pfeifer ellen vizsgálóbizottságot kül
dött ki, amely 1920. január 8-án több műegyetemi tanár, Ilosvay 
Lajos, Putnoky László, 'Sigmond Elek mellett Zemplén Gézát 
is tanúként kihallgatta. Jellemzőek a vizsgáló-bizottság kérdései, 
s még inkább azok a válaszok, melyeket kapott. Arra a kérdés
re például, hogy 1919. évben Magyarországon lehetett-e toluollal 
robbantó anyagot gyártani, és mit tud a magyaróvári lőporgyár 
Csepeire telepítéséről, Zemplén így felelt: "Volt nitráló berende
zés Magyarországon, láttam is a berendezést majdnem egészé
ben készen, bár azt 1918. nyarán Blumauba vitték. Hogy lehe-
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tett-e 1919-ben nitrálni, nem tudom. A magyaróvári telep átte
lepítéséről nem tudok semmit." Pfeifernek a keresztény hall
gatókhoz való viszonyáról úgy nyilatkozott, hogy a keresztény 
hallgatók körében nem volt tartózkodás, szívesen vállalkoztak 
mellé segédtanerőnek, ellenszenv vele szemben nem volt. Pfei
fer általános magatartására a Tanácsköztársasággal kapcsola
tosan - többek között - így vallott Zemplén: "Nem tudok 
semmi közelebbit. Ú gy ítéltem meg őt, hogy rosszhiszeműség 
nélkül minden irányzatnál felül iparkodott lenni." 

Hasonlóképpen nyilakozott a többi vegyészprofesszor; Ilosvay 
Lajos pl. úgy jellemezte Pf eifert, hogy amit tett, azt a köz érde
kében tette, és sohasem a saját érdeke, sem az uralkodó hata
lom kedvében való járás nem vezette ténykedésében. A műegye
temi tanári kar szolidaritása következtében a VKM fegyelmi bi
zottsága nem tehetett mást, minthogy a Tanácsköztársaságban 
leginkább exponált Pfeifert is igazolja, meghagyja a katedrán, 
csupán "rosszalja a kommunista termelési rend érdekében tar
tott előadásait, különösen ezeknek azon passzusait, melyek a 
proletárdiktatúra támogatásának látszatát kelthetik."37 

Pfeifer ennek ellenére távozik a Műegyetemről, tiltakozásul 
a numerus clausus és az emberi jogok eszméj ével összeegyeztet
hetetlen intézkedések ellen. Az Egyesült Izzó laboratóriumát ve
zeti, és mint a Magyar Kémikusok Egyesületének 1926-tól elnö
ke, köztiszteletnek örvend. 74 éves korában, 1941. szeptember 
7-én hunyt el,38 és a rákoskeresztúri központi izraelita temető
ben tartott gyászszertartáson a Műegyetem képviseletében dr. 
Zemplén Géza jelent meg, és családjának élőszóval is tolmácsolta 
a maga és a Műegyetem Tanácsának részvétét. 1941. nyarán, 
közvetlenül a Szovjetúnió elleni hadbalépés után az egyre jobb
ratolódás és fasizálódás időszakában Zemplén magatartása, hogy 
a Tanácsköztársaság alatt aktív szerepet betöltő, nem "árja" 
származású, közismerten baloldali, haladó gondolkodású, de ál
tala nagyrabecsült volt professzortársa temetésén tüntetőleg 
részt vett, politikai állásfoglalást is jelentett, amely bizonyára 
nem találkozott az uralkodó körök tetszésével. 

Az első világháború végén, a sors kifürkészhetetlen akaratá
ból, a kezdetben jól induló házassága megromlik, és a házastár
sak röviddel harmadik gyerekük megszületése (Dénes, 1918. 

37 Pfeifer Ignác tanár fegyelmi ügye. Igazoló bizottsági határozatok. 
VKM. 55 083/1921. IV. - BME rekto it. 1694 és 2655/1920, 1041/192l. 

38 Pfeifer Ignác gyászjelentése. BME rek. it. 1859/1941. 
39 Eötvös Kollégium Volt Tagjainak Szövetségi ÉVkönyve. 1-3. évf. 

1921/22-1923/24. Bp. Dunántúl ny. 1922-1924. 
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szeptember 18.) után elválnak. Zemplén tekintélyes összeget 
adott és tartásdíjat is fizetett feleségének, mivel a két éves leg
kisebb gyereket az árvaszék az anyjánál hagyta. Ennek ellenére 
a volt feleség folyton kellemetlenkedett és minden alkalmat 
megragadott, hogy borsot törjön volt férje orra alá. A két na
gyobb gyermekét, a 12 éves Évát és a 8 éves Tibort az apa ne
velte, akí éppen azért, hogy a gyermekek anyai gondoskodásban 
is részesüljenek, 1920. február 12-én újból nősült. Második fe
leségével, Endrédy Natáliával harmónikus, kiegyensúlyozott 
családi életet folytat, amelyet az asszony 1931. évben bekövetke
zett halála szakított meg. Mint özvegyember, megismerkedik 
és feleségül veszi 1933. november 14-én a szívjóságáról ismert 
fővárosi pedagógusnőt, Rau Saroltát, akí rajongással néz fel 
nagytudású férjére és jóban-rosszban méltó élettársnak bizo
nyult. 

Zemplén lakását mindig a Műegyetem közelében választotta, 
hogy a közlekedés nem vonja el idejét munkájától. Abban az 
időben az Orlay u. 9., majd a jelenleg Bartók Béla út 28. sz. ház
ban lakott. Szomszédságukban kezdődött a Ménesi út, melynek 
ll. számában, az e célra épített korszerű palotában működött 
már jó ideje az Eötvös Kollégium. Hogy mit köszönhetett Zemp
lén Géza az Eötvös Kollégiumnak, azzal egész életében tisztában 
volt, és a kapott anyagi és szellemi javakat a műegyetemi pro
fesszor igyekezett meghálálni. Erre alkalom is nyílik, midőn 
1921. július 3-án megalakult az Eötvös Kollégium Volt Tagjainak 
Szövetsége. A szövetség első elnöke Gombocz Zoltán és választ
mányi tagnak Zemplén Gézát is megválasztják. Tisztségét nem 
tekinti formálisnak, aktívan tevékenykedik, részt vesz a Szövet
ség működési programjának kidolgozására alakult bizottságban. 
Segítőkészsége tettekben is menyilvánul, bizonyára saját egye
temi éveire emlékezik Zemplén Géza műegyetemi tanár, amikor 
1921. november 26-án egy Eötvös kollégiumi tag részére fel
ajánl a szerves kémiai laboratóriumában egy ingyenes dolgozói 
helyet; 1922-ben pedig díjat tűz ki a kollégiumi növendékek 
jeles tudományos dolgozatainak jutalmazására. (Adományát, 
500,- korona jutalmat a kollégium tanári kara, Jirka Alajos 
kollégiumi tagnak ítéli.) 

Az egykori diákévek felidéz és ére a szövetség minden hónap 
első keddjén társas összejöveteleket rendez, melyeknek szor
galmas látogatója Zemplén Géza is. Szeretik és becsülik, erre 
vall az is, hogy a közoktatásügyi minisztert felkereső bizottság
ban Gombocz Zoltán, Gerevich Tibor, Madzsar Imre és Németh 
Gyula mellett Zemplén Géza képviseli a szövetséget. Tekinté-
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lyét tudományos téren szerzett sikerei csak növelik, és a szövet
ség nyilvános felolvasó ülésein, melyeket a volt tagok tartanak, 
gyakran szerepel Zemplén is. Így pl. 1922. november 25-én 
a "Szerves festékek" c. előadásában felvázolja a fontosabb 
mesterséges festékek készítésmódjait, és a különböző festéktí
pusokat és festési eljárásokat be is mutatta. 1926-ban a cukor
csoportbeli vegyületek szakaszos lebontása címmel nagyjelen
tőségű kutatásairól számol be. Ezeknek a nyilvános felolvasó 
üléseknek színvonalát mutatja, hogy azokon olyan előadások 
szerepeltek, mint 1923. március 23-án Kodály Zoltáné, aki a 
magyar népzene ősrétegéről értekezett. 

Zemplén az Eötvös Kollégiumot anyagilag is segíti, az intézet 
részére rendezett gyűjtéseken elöljár tekintélyes összegű ado
mányaival. Így pl. az Eötvös-füzetek alapjára és Bartoniek Gé
za emlékére 1000-1000 koronát adott. Zemplén választmányi 
tagságát 1938-ig viseli. A világszerte ismert vegyészprofesszor 
háláját azzal is kifejezte, hogy sikeres munkálkodásával - mint 
volt növendék - az Eötvös Kollégium jóhírét öregbítette. 

1.5 KUTATASOK A HÚSZAS-HARMINCAS ÉVEKBEN 

Az első világháború után meginduló kutatásait szinte kizáró
lagosan a szénhidrát és glükozid-kémia területére összpontosít
ja.40 Hogy ezt a témakört választja, elsősorban az indokolja, 
hogy Fischer Emil mellett is a szerves kémiának főként e kérdé
sei foglalkoztatták fantáziáját, és a felvetett problémák megol
dására szenteli életét. Egy másik ok a háború után kialakult 
helyzet, mint erre a magyar vegyészek 1923. évben tartott má-

40 Könyvünkben a kémiai szakkifejezéseknél egyöntetű írásmódra töre
kedtünk. Ez különösen az idegen származású neveknél igen nagy nehéz
séget jelent, hiszen a legtöbb elnevezés többféle módon írható le helyesen. 
Egy példa megvilágítja ezt: a szőlőcukor és származékait pl. így írták le, 
és mindegyik forma megindokolható: glucose, glukóz, glykos, glükóz; glu
cosid, glukozid, glykozid, glükozid. Az egységes elnevezések érdekében 
igyekeztünk a szakkifejezéseket a HelyesíráSi Tanácsadó Szótár (Bp. Ter
ra, 1967.) szándéka szerint a legújabb elvek és gyakorlat alapján írni, és 
ezért abban a formában használjuk, melyben a most megjelent segédesz
közök (A magyar kémiai elnevezés és helyesírás szabályai. A MTA Kém. 
Tud. Oszt. Közl. 17. köt. 1962. 1-4. sz., Vegyészeti Lexikon, Műszaki Lexikon 
stb.) szótárában is szerepelnek; pl. szacharát, poliszacharid stb. Kivételt 
csak a glükóz, glükozid kifejezéseknél tettünk, melyet Zemplén Géza iránti 
kegyeletből egységesen, az általa bevezetett formában használunk. A szó 
szerinti idézetekben és címeknél sem tértünk el az eredeti helyesírástól, 
pl.: Fából készített czukor és alkohol. A szerves chemia múltja ••. stb. 
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sodik országos kongresszusán maga Zemplén is kitér előadásá
ban : "Azonban, ha egy kissé megvilágítom, hogy éppen a csonka 
Magyarországon rendelkezésre álló nyersanyagok fölött szemlét 
tartva, első helyen látjuk azokat a nyersanyagokat, amelyek a 
szénhidrátok csoportjába tartoznak: keményítő, cellulóze, cuk
rok ... " - magyarázatot ad arra a kérdésre, miért foglalkozik 
e problémával (B 107). 

A húszas évek elején egy darabig a szalicinglükozid a kuta
tásainak tárgya, számos eddig ismeretlen kén- és nitrogénszár
mazékát állította elő (B 91-93). Utána behatóan foglalkozik 
a diszacharidokkal, különösen az addig nagyon hiányosan is
mert gentiobiozzal. Felismeri ezt a cukrot, mint az amigdalin 
nevű glükozid komponensét, és ezen észlelés alapján az amig
dalin teljes szintézisét végrehajtja (B 8.8-89). 

1923-ban pedig "A szőlőczukor nátriumvegyületei és az acy
lezett czukrok elszappanosítása" c. tanulmányában közli elő
ször az acetilezett szőlőcukor elszappanosításának módszerét, 
amit később általános eljárássá fejleszt tovább, s amelyet ma 
már a tudományos világ és szakirodalom "Zemplén-féle elszap-
panosítás" néven ismert (B 95-96). Ez a módszer az acetilezett 
szénhidrátok katalitikus dezacetilezése, mely felfedezése foga
lommá vált a szénhidrátok kutatásában. 

A Zemplén-féle elszappanosításnak az a lényege, hogy az 
acetilezett cukrok (szénhidrátok) dezacetilezésére az acetilve
gyületet katalizátorként nátrium-metilátot tartalmazó meta
nollal reagáltat juk, amikoris az acetil-csoportok metilacetát 
alakjában lehasadnak. A Zemplén-féle elszappanosítás - mely
nek kidolgozásában Kunz Alfonz, továbbfejlesztésében Pacsu 
J enő és Gerecs Árpád működött közre - lehetővé tette, hogy 
egyes szénhidrátok eredeti szerkezete és téralkata változatlan 
maradjon számos kémiai reakció során. Az addig alkalmazott 
módszerekkel ez nem volt lehetséges, így Zemplén felfedezése 
nagy jelentőségűnek bizonyult.41 

E fontos tudományos kutatómunka mellett az iparral való 
kapcsolata sem szűnik meg. Kidolgoz pl. egy eljárást, tirosin
ból tiraminnak előállítás ára, amelyet 1921-ben szabadalmaztat. 
Az eljárás lényege, hogya tiramin előállítás ára a tirosin heví
tését oly közegben végzi, amely a tiraminnak oldószere, és 
sem a tirosinnal, sem a tiraminnal kémiai reakcióba nem lép. 
Ehhez ömlesztő közeg gyanánt difenilamint, valamint chinolint 

41 Csűrös Zoltán: Emlékezés Zemplén Gézára. Magyar Tudomány. 74. 
köt. 1967. 325-330. p. 
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használ fel. Szabadalmát az elberfeldi Bayer gyár is átveszi, 
és megszerzi rá a német patentet (B 365, 367). 

Sikeres munkássága nyomán szakértelmét mind szélesebb 
körben igénybeveszik. A Chinoin gyár évről-évre megújítja 
kémiai szaktanácsadói alkalmazását. A pénzügyminiszter meg
bízására pedig terveket készít, és vezeti a háborúból nálunk 
maradt mérgező hadianyagok megsemmisítésének hosszantartó 
munkálatait 1921-1922-ben. Felkérésre a magyar vegyészek 
második országos kongresszusán, 1923-ban beszámol a szén
hidrátok kémiájának újabb haladás áról. A Magyar Tudományos 
Akadémia ülésein is előadásokat tart, így 1923. április 9-én is
merteti a monoklórecetsavnak a szénhidrátokra gyakorolt hatá
sát célzó vizsgálatát, amelynek során rájött egy hideg vízben, 
40%-nyi mennyiségben oldható keményítő előállítási módjára. 
(B 97). 

Eredményes kutatói tevékenysége rövidesen méltó elismerés
ben részesül: a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává 
választja. Az akadémia III. matematikai és természettudományi 
osztályán, 1923. február 27-én benyújtott ajánlásukban Ilosvay 
Lajos, Szarvasy Imre és 'Sigmond Elek többek között így indo
kolják felvételét: "Dr. Zemplén Géza nehéz viszonyok között fo
gott hozzá tanszékének berendezéséhez. Nagy kitartással leküz
dötte a nehézségeket, rövid idő alatt kiváló tanítványokat nevelt, 
kiknek segítségével a vezetésére bízott laboratórium hírnévre 
tett szert itthon és külföldön. A mostoha körülmények ellenére 
egyike a legtermékenyebb kutatóknak, s különösen a szén
hidrátokra vonatkozó tudományos közleményeivel az elsőrendű 
szaktekintélyek sorába emelkedett, s mint szakírót, Németor
szágban is megbecsülik."42 

Az akadémia 1923. május 9-11-i nagygyűlése keretében a 
lIllA. alosztályban az akkori szokás szerint, golyózással történő 
titkos szavazással, 33 szavazattal 7 ellenében, meg is választot
ták. A következő évben 1924. február 28-án megtartja szék
foglaló előadását "A gentiobiozról és azamygdalinnal való 
összefüggéséről" címen arról, hogy több éven át tartó próbál
kozás után hogyan sikerült a diszacharid mineműségét tisztáz
ni. Elméleti alapon feltételezte, hogy az amigdalin diszacharid
ja a gentiobioz. Ennek bizonyítás ához sikerült a gentiobiozból 
színtézissel eljutni az amigdalinhoz, amivel a problémát telje
sen megoldotta (B 120-121). 

42 Magyar Tudományos Akadémia. Tagajánlások 1923-ban. Bp. 1923. 20-
22. p. 
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Az akadémiai levelező taggá választásával egyidejűleg másik, 
nem kevésbé fontos megtisztelés éri. A Műegyetem 1923. má
jusi tisztújító ülés én a vegyészmérnöki és egyetemes osztály 
dr. Zemplén Gézát dékánná választja. Ezt a tisztségét a szerves 
kémiai tanszék megszervezésével érdemelte ki, a legszigorúbb 
kritikus professzortársak előtt. Szükséges volt, hogy erőskezű, 
köztiszteletben álló és nagytekintélyű vezető álljon a kar élére, 
mivel a háborús esztendők alatt megcsappant hallgatók száma 
a háború befejezése után ugrásszerűen megnőtt. A Műegyetem
re 1923/24. tanévben felvett hallgatók számának (évi összesí
tésben 3544) csaknem 10%-a vegyészmérnökhallgató volt (évi 
összesítésben 324 fő). Ugyanakkor az előadások heti átlagát te
kintve is a legtöbb óra a vegyészekre esett, 56 óra, a gépészek
re 52, az építészekre 46, a mérnökire 29 és a közgazdasági osz
tályra 35 óra. Ennek megfelelően alakult ki az egyes karokon 
a tanszemélyzet létszáma: vegyészmérnöki és egyetemes osz
tályon 57, gépészmérnöki osztályon 56, mérnöki osztályon 45, 
építészmérnökin 35, a közgazdasági osztályon 29. A tanerők 
létszámát is tekintve, a legnehezebb feladat tehát Zemplén Gé
zára hárult, s hogyavárakozásoknak megfelelt, azt az is bizo
nyítja, hogy a rákövetkező két évben is egyhangúlag meghosz
szabbítják dékáni tisztét. 

Dékánsága alatti években az oktatás sikeresebbé tétele érde
kében többrendbeli tan- és órarendi változtatásokat hoz javas
latba, melyekhez a tanács minden esetben hozzájárul, és azokat 
egész terjedelmében elfogadja. Ezek részletezésére könyvünk 
III. fejezetében még visszatérünk. Az 1926. évi tisztújító ülésen 
dr. 'Sigmond Elek az osztály nevében elismeréssel emlékezik 
meg a lelépő dékán, dr. Zemplén Géza 3 évi dékánsága alatt 
kifejtett sikeres működéséről, amellyel mindnyájukat hálára 
kötelezte. Egyidejűleg utal azokra a sikerekre, melyeket dr. 
Zemplén mint kutató tudós, a tudomány fejlesztése és annak 
irodalma terén ért el, s melyek nevét külföld ön is ismertté 
tették" majd biztosítja őt kartársainak igaz barátságáról. Zemp
lén Géza köszöni a jóleső baráti szavakat, s kijelenti, hogya 
3 évi dékánságának idejére mindig kellemesen emlékezik vissza, 
amit annak a baráti jóindulatnak köszönhet, melyben mind
eddig része volt, amit a jövőre nézve is kér. A távozó dékántól 
búcsúzva Szarvasy Imre rektor is köszönetet mond a tanács 
nevében azért a sikerekben gazdag működésért, melyet a veze
tése alatt álló osztály élén kifejtett, s külön megköszöni azt a 
hathatós támogatást, mellyel a rektori tanácsot segítette. 

Dékánságának utolsó évében fontos esemény színhelye a 
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Műegyetem. A vesztes háború és az ellenforradalmi rendszer 
következtében felgyülemlett gazdasági bajok és nehézségek 
arra késztetik a művelődési kormányzatot, hogy a műszaki és 
mezőgazdasági tudományok fejlesztése érdekében tegyen va
lamit. Klebelsberg Kuno kultuszminiszter országos kongresz
szust hív össze azzal a céllal, hogy azon a természet-, orvosi-, 
műszaki és mezőgazdasági tudományok helyzetét vizsgálva, 
javaslatok szülessenek a bajok orvoslására. Az országos kong
resszust 1926. január 3-8. között a Műegyetemen tartották, 
s azon a tudományszakok katedráinak vezetői felvázolták tu
dományáguk kialakulását, ismertették a jelenlegi helyzetét, és 
szóltak a fejlődés lehetőségeiről. 

A megnyitó beszédben a kultuszminiszter azt bizonygatta, 
hogy a kor tudománypolitikája kifejezetten természettudomá
nyi irányt vett, mivel megértették az idők jeIét, és ezért fel 
akarják karolni a természettudományokat. Elsősorban felhív
ják a figyelmet az elméleti természettudományok kultuszára, 
és mindennek alapjára, a fizikára és kémiára, s ami ezen nyug
szik, a fiziológiára és biológiára. 

Dr. Zemplén Géza műegyetemi tanár "A szerves chemia 
múltja, jelene és jövő feladatai" címmel tartott előadásában 
a szerves kémia hazai kialakulásának körülményeit, a lemara
dás okait taglalta, világos okfejtéssel kimutatta, hogy azért nem 
lehet a jelen körlümények között a szerves kémia intenzív 
műveléséről beszélni, mivel hiányoznak az alapfeltételek. A jö
"é) munkaprogramját megszabja az a körülmény, hogy miféle 
szerves nyersanyagok állanak Magyarország rendelkezésére. 
Ezek között megemlíti a barnaszénkátrányt, szerinte különösen 
fontos kérdés lenne a benne nagy mennyiségben jelenlevő fe
nolokra nézve valamilyen racionális ipari kihasználás. A ren
tabilitás érdekében fontos volna katalitikus eljárásokat meg
kísérelni, elsősorban oxidációkat és redukciókat. Más nyers
anyag, amely a szerves kémiai feldolgozásra alkalmas, az lehet, 
amit a mezőgazdaságnak nyújthat: növényi fehérjét, zsírt és 
szénhidrátot vagy pedig állati eredetű termékeket. Foglalkozni 
kell továbbá a hazánkban termeszthető gyógynövények ipari 
kiaknázásával. Beszéde idején cellulózegyárunk nem volt, ezért 
azt ajánlja Zemplén, hogya műselymek és egyéb műanyagok 
megoldása érdekében foglalkozzanak a cellulóze-problémával, 
mivel a külföldön is az idő tájt a cellulóze és keményítő tulaj
donságainak részletes megismerése áll az érdeklődés közép
pontjában. Érdekes volna folytatni kísérleteket gyógyszervegyé
szeti készítmények előállítás ára, mert itt a nyersanyagok és a be-
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hozatali vám a késztermék magas ára mellett kicsi, és ha a 
készítmény jó, feltétlenül versenyképes lesz. A mai szemmel 
nézve is hasznos elemeket tartalmazó program elhangzása idő
pontjában a fejlődés irányát helyesen jelölte ki. "A program 
megvalósításához azonban kellő anyagi segítség és kellő számú 
segédszemélyzetre lesz szükségem"- fejezte be előadását 
(B 127). 

Zemplén logikus okfejtése nem maradt hatástalan. A kong
resszuson elfogadott technikai szakosztály munkatervébe fel
vett pontok között ott találjuk a cellobioz-problémát , amelyhez 
kapcsolták a szénhidrátok, elsősorban a diszacharidok szerke
zeti sajátságainak felderítésére irányuló vízsgálatokat. Hang
súlyozza a program, hogy a diszacharidok szakaszos lebontás á
ra vonatkozóan a Műegyetem szerves kémiai laboratóriumában 
kidolgozott, a cellobiozéből kiinduló új módszer további kiépí
tése sürgősen végrehajtandó feladat. A technikai szakosztály 
16 megoldandó programpont ja között a szerves kémia körébe 
tartozó következő feladatok szerepeltek: cellobioz-probléma, 
hazai nyersanyagokból szintetikus úton gyógyszerek előállítá
sa, cellulóz-félgyártmányok előállítása mezőgazdasági nyers
anyagokként. 

A munkaprogram végrehajtásához az Országos Természettu
dományi Alap-nak nevezett keret, 1 millió aranykorona szol
gált. Ebből az összegből a Műegyetemen kutatást végző tan
székek rendszeresen megkapták a részükre megállapított há
nyadot. Ez a támogatás kétségtelenül elősegítette a műszaki és 
a természettudományi alapkutatásokat; ezt azok a közlemények 
is bizonyítják, amelyekben a szerzők hivatkoznak arra, hogya 
kísérleteket az alap támogatásának köszönhetik. Az alapra ki
adott szabályozás szerint ugyanis a publikációban fel kellett 
tüntetni az Országos Természettudományi Alap támogatásának 
körülményét, hogy kultúrpropaganda szempontjából - mind 
a belföldi, mind a külföldi olvasóközönség figyeimét e tényre 
minél gyakrabban felhívják. A Zemplén-intézetben készült pub
likációknál is megtaláljuk e hivatkozásokat (B 128-132, 
137-141 stb.) 

Az alap nyújtotta anyagi támogatás Zemplén professzor ku
tatásainak ütemét meggyorsította. Még ugyanabban az évben, 
1926-ban megindítja sikeres kísérletsorozatát a redukáló disza
charidok lebontására, és a diszacharidok szerkezetének közvet
len bizonyítására. Az egyszerű és összetett cukrok szerkezeté
nek felderítésén ebben az időben hírneves kutatók hosszú sora 
fáradozott. Hogy a kérdést megoldották, ahhoz Zemplén mun-
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kái lényegesen hozzájárultak azáltal, hogy a redukáló összetett 
cukrok szerkezetének megállapítására alkalmas módszerét ki
dolgozta, amely a "Zemplén-féle lebontás" néven vonult be az 
irodalomba. 

Zemplén a kitűzött célt a következő módon éri el: A vizsgá
landó cukrot, Wohl eljárásához hasonlóan, hidroxilaminnal 
oximmé, ezt pedig ecetsavanhidriddal és nátriumacetáttal ace
tilezett nitrillé alakítja. A ciánhidrogént azonban nem ammó
niás ezüstoxiddal távolítja el, hanem e célra azt a módszert 
használja, amelyet 1923-ban a cukrok nátriumvegyületeinek 
tanulmányozása kapcsán az acetilezett cukrok acetilcsoportjai
nak eltávolítására kidolgozott, s amelynek az acetilezett nitri
lekre való alkalmazásakor kitűnt, hogy a nitrilcsoport eltávo
lítására is alkalmas. Az eljárás abban áll, hogy az acetilezett 
nitrilt kloroformos oldatban, metilalkoholban oldott nátrium
metiláttal elszappanosítjuk, s ecetsavval való megsavanyítás 
után a keletkezett ciánhidrogént ezüstacetáttal eltávolítjuk. 
Ezzel az eljárással például cellobiozból (glükozido-glükoz) glü
kozido-arabinózt kapunk. Ha a leírt műveleteket ezzel meg
ismételjük, glükozido-eritrózhoz jutunk. Ez utóbbi oszazonkép
ződésre alkalmatlannak bizonyult, mniből következik, hogy az 
aldehidcsoporttal szomszédos szénatomnál már nem tartalmaz 
szabad hidroxilcsoportot; e szénatomnak, vagyis a cellobioz re
dukáló komponense 4. szénatomjának kellett tehát a glükozid
szerű kötést a másik glükozmolekulával közvetítenie, miáltal a 
cellobioz szerkezete - legalább a két glükozmolekula kapcso
lódási helyét illetőleg - egyértelműleg meg van határozva.43 

A Zemplén-féle cukorlebontás lényegét összefoglalva, meg
állapíthatjuk, hogy az oligoszacharidok lebontására általánosan 
használható módszer, melynél a Wohl-féle cukorlebontáshoz 
hasonlóan elkészített cukor-nitril-acetátot kloroformos oldat
ban kevés nátriummetilát-tartalmú metanololdattal szappano
sítjuk el. A Wohl-féle módszerrel szemben nagy előnye, hogy 
közvetlenül szabad cukrot szolgáltat, tehát nem szükséges utó
lagos hidrolízis, mely az acetátcsoportokon kívül az oligosza
charidokat hasítja. 

Zemplén Géza módszerét a Magyar Tudományos Akadémia 
III. osztályának 1926-ban tartott ülésein ismerteti, majd a kí
sérleteket először az akadémia tudományos folyóiratában, a 

43 Jelentés az 1928. évi Nagyjutalomról és a Marczibányi mellékjutalom
ról. Akad Ért. 39. köt. 1928. 43-47. p. A jelentést szerkesztő bizottság elnö
ke dr. Ilosvay Lajos, tagjai: dr. Buchböc!c Gusztáv, dr. Winkler Lajos, 
dr. Rybár István, Fröhlich Izidor és Tangl Károlyakadémikusok. 
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Mathematikai és Természettudományi Értesítő-ben közli, né
met összefoglalásokkal (B 132-136, 144-145), de megjelennek 
e dolgozatok a Deutsche Chemische Gesellschaft által kiadott 
Berichte 1926-1927. évi számaiban is (B 128-131, 137-139, 
143), nagy feltűnést keltve a kémikus-világban. 

Zemplén munkatársai (Kiss Dénes, Csürös Zoltán, Müller 
Sándor, Braun Géza, Jókay Alajos, Bruckner Zoltán) közre
működésével módszerét redukáló összetett cukrok hosszabb so
rozatára alkalmazta. Gyors egymásután állapította meg és tette 
közzé dolgozataiban a cellobióz, a laktóz, a melibióz, raffinóz 
és maltóz, a turanóz és melecitóz szerkezetét. E kisérletek le
folytatásának és a közlemények megjelenésének rövid időtarta
ma is igazolta, mennyire termékenynek bizonyult Zemplén új 
eljárása oly kérdések megoldására, melyek előtte a kutatók 
hosszú sorát eredménytelenül foglalkoztatták. 

A jelentős tudományos felfedezés elismerése nem maradt el, 
1927-ben Ilosvay Lajosnak és Szarvasy Imrének könnyű dolga 
volt Zemplén akadémiai rendes tag ajánlását megindokolni: 
"Zemplén Géza a levelező tagságához fűzött reménységeket, 
mint a szerves kémia tudós kutatója, teljes mértékben bevál
totta ... Értekezései éleslátásról, a szerves kémiai kutató mód
szerekben páratlan tájékozottságról tanúskodnak. Több olyan 
feladat kísérleti megoldását intézte el, amelyek a kutatók leg
jobbjait évtizedeken át nem kielégítő eredménnyel foglalkoz
tatták, értekezései neki és az általa vezetett laboratóriumnak 
becsületére válnak ... " 

A Magyar Tudományos Akadémia 1927. évi május 5-én tar·
tott nagygyűlés én többek között két érdemes tudósról döntött: 
a III. osztályban Bláthy Ottót tiszteleti tagnak és Zemplén Gé
zát rendes tagnak megválasztják. Azzal is megtisztelik Zemp
lént, hogy az akadémia alapításának centenáris tudományos 
ülésszakára megbízzák, hogy a kémia 100 éves történetéről át
tekintést készítsen. "A Magyar Tudományos Akadémia hatása 
a kémiai tudományok fejlődésére" címmel tartott előadását 
önálló kiadványban is publikálják (B 126). Rövidesen pedig a 
Műegyetem rektora örömmel jelenti, hogy az 1928. évi nagy
gyűlésen a Magyar Tudományos Akadémia nagydíj át, a legna
gyobb kitüntetést, ami magyar tudóst érhet, dr. Zemplén Géza 
műegyetemi tanárnak ítélték oda.44 

A Magyar Tudományos Akadémia Nagy jutalmát és Marczi
bányi mellékjutalmát 1928-ban a fizikai és kémiai tudományok 

44 A József Műegyetem 1928/1929. tanév megnyitásakor, 1928. szeptem
ber 23-án tartott beszéd. Bp. Patria, 1928. 31. p. 
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köréhez tartozó és az 1919-től 1927-ig terjedő időszakban meg
jelent legértékesebb munkák nyerték el. A jutalmazási javas
latot készítő bizottság egyhangúan úgy határozott, hogya Nagy
jutalommal Zemplén Gézának, az akadémia rendes tagjának 
"Redukáló diszaccharidok lebontása és a diszaccharidok szerke
zetének közvetlen bizonyítása" C., a Mathematikai és Termé
szettudományi Értesítő 44. kötetében, 1927-ben megjelent cikk
sorozatát, a Marczibányi mellékjutalommal pedig Eötvös Lo
rándnak, a Mathematikai és Természettudományi Értesítő (37. 
kötet, 1920. 1-28. old.) hasábjain "Kísérleti kimutatása annak 
a nehézségi változásnak, amelyet valamely, a szabályos alakú
nak felvett földfelületen kelet vagy nyugat irányban mozgó test 
e mozgás által szenved" cím alatt megjelent dolgozatát tünteti 
ki. 

Az akadémia aranyplakettjével Zemplén nemcsak önmagá
nak és munkatársainak, a körülötte kialakuló iskola nevelt jei
nek, hanem az egész Műegyetemnek dicsőséget szerzett. Köz
vetve pedig anyagi előnyökhöz juttatta intézetét: 1929. febru
ár 8-án az akadémia III. osztálya elhatározza, hogy a Vigyázó
alapítvány terhére Zemplén Gézának a szénhidrátok-csoport
jában megkezdett kutatásai folytatására kért 15 OOO pengőt 
anyag- és eszközbeszerzésre kiutalja. 

Zemplént mind többen ismerik, nemcsak idehaza, hanem 
külföld ön is. Hozzájárul ehhez, hogy külföldi utazásai során fel
keresi szakterülete kiválóságait, régi kollégáit, akikkel még 
Fischer intézetében dolgozott. Helferich professzor írja, hogy 
összeköttetése Zemplénnek Berlinből való eltávozása után is 
megmaradt. A glükozidok terén többször voltak tudományos 
kapcsolataik. Freudenberg professzor pedig arra is emlékszik, 
hogy 1925-ben Karlsruhe-ban találkozott vele, az ottani műsza
ki egyetem 125 éves fennállása alkalmával rendezett ünnep
ségen, melyen Zemplén a József-Műegyetemet képviselte. 

Utazásait felhasználja ismereteinek bővítésére, sokirányú ér
deklődésének kielégítésére. Ezen az útján pl. megáll München
ben, és onnan küldi 1925. október 27-én Ilosvay Lajosnak szü
letésnapi jókívánságait; a levélben ezt írja: "Nézegetem az új 
Deutsches Museum-ot, gyönyörű!" 1926-ban, áprilisban Ber
linben a Deutsche Chemische Gesellschaftnál tart előadást, a 
redukáló diszacharidok lebontásáról, majd szeptemberben Düs
seldorfban, a német orvosok és természetvizsgálók vándorgyű
lésén vesz részt. 1927. októberében a Magyar Tudományos 
Akadémia és a Műegyetem képviseletében pedig Párizsba kül
dik, ahol Marcelin Berthelot születésének 100. évfordulóját 
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A Magyal' Tudományos Akadémia Nagydíja 1928-ban 

Zemplén Géza Corvin-koszorú kitiintetése (1930) 



25 éves tanciri jubileumra készült bl'Onzplakett 
(Boldogfai Farkas alkotása, 1938j 

A Hofmann aranyplakett (1940) 



ünneplik. Zemplén a Műegyetem tanácsa és testülete nevében 
francia nyelven üdvözölte a rendezőbizottságot. Ezt az útját is 
felhasználta arra, hogy visszajövet Németországban néhány, 
tudományos szempontból őt különösen érdeklő ipartelepet is 
meglátogasson.45 

Fontosnak tartja a közvetlen érintkezést, az eszmecserét a 
nemzetközi tudományos kapcsolatokban. "A szénhidrátokon 
végzett kutatásaim révén együttműködés jött létre, amelyben 
részt vettek P. Karrer Zürichben, Irvine és iskolája St. And
rews-ben, Skótországban, C. S. Hudson Washingtonban, 
K. Freudenberg Karlsruheban, Max Bergmann Dresdenben, és 
a Kaiser Wilhelm Institut Dahlemben" - sorolja fel 1926-ban 
azokat a külföldi kutatókat, kikkel érintkezésben állott (B 127). 

A szemtanúk, Helferich és Freudenberg professzorok emlé
kezései alapján nyugodtan állíthatjuk, hogy Zemplén őszinte, 
szókimondó természetét és művészetekhez, zenéhez értő egyé
niségét kedvelték külföldi kollégái, akikhez emberileg is köz
vetlen kapcsolat fűzte. Erre vall meghívása az 1929/30. évben 
a breslaui egyetemen rendezett magyar tudományos hétre, 
amidőn az egyetem felkérésére tartott előadása fejében levelező 
tagjává választotta az ottani Schlesische Gesellschaft für Va
terHindische Kultur. A jó kapcsolatok kézzelfogható eredménye 
az a fontos megállapodás, mely a magyar állam és a Rockefeller 
Foundation között született arra vonatkozólag, hogy Zemplén 
Géza szénhidrátokra vonatkozó kutatásait öt éven át jelenté
keny anyagi támogatásban részesíti a Rockefeller-alapítvány, 
ha őt a magyar állam is meghatározott évi összeggel támogat-
. 46 Ja. 

E külföldi sikerei növelték tekintélyét, de az irányában meg
nyilvánuló és egyre fokozódó tisztelet fáradhatatlan munkás
ságában, kiváló előadóképességében és elmélyült tudásában 
gyökeredzik. Egyre több megbízatást kap: az 1927. évi 13. tc. 

45 Marcelin Berthelot kémikus születésének 100. évfordulóján, 1927-ben, 
Párizsban rendezett ünnepségen Zemplén a következő szavakkal üdvözölte 
a világ minden tájáról összesereglett kémikusokat: "Le Conseil et la Cor
poration de l'Université des Sciences Techniques de Budapest présentent 
leurs hommages a la mémoire immortelle de Marcelin Berthelot a l'occa
sion du centenaire de sa naissance. Heureux de pouvoir participer a la 
commémoration de ce nom illustre dont l'influence et la signification 
s'approfondissent de plus en plus dans le mond!e entier. Nous lui sommes 
redevables d'autant plus que le doyen de nos chimistes M. Louis Ilosvay 
avait été initié par le grand Maitre aux mystéres de la chimia moderne." 
BME. rekto it. 1761/1927. 

46 BME rekto it. 617/1933. VKM 12493/1933. IV. 
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alapján a hazai ösztöndíjak intézését megalakitott Országos 
Ösztöndíj Tanácsba, az 1927-32. évi ülésszakra, a Műegyetem 
küldötte i között Zemplén Gézát is meghívta a VKM. Kinevezik 
az 1930. évi 6. tc. által felállított Országos Természettudományi 
Tanácsba 1935-ig, majd ezt a tagságát 1940-ig megújítják. A tu
dományos életben betöltött szerepére vonatkozóan jellemző ada
lék, hogy amikor a VKM egy Amerikában kiadandó és a magyar 
tudósokat, valamint a magyar technikai vívmányokat ismertető 
könyvhöz kér adatokat, a Műegyetem a következő nagy magyar 
vegyészek munkásságát terjeszti fel: Schenek István, Kerpely 
Antal, Wartha Vince, Lengyel Béla, Thán Károly, Winkler La
jos, Ilosvay Lajos, Szarvasy Imre és Zemplén Géza.47 

Van azonban olyan terület, amellyel nem igen tud megbír
kózni, és ez a hivatali bürokrácia. 1926-ban Zemplénnek azt a 
jogos kérését, hogy a Műegyetemet megelőző szolgálatát a ma
gasabb összegű illetmény szempontjából beszámítsák, a pénz
ügyminisztérium ismételten elutasítja. Három éven át tartó 
huzavona után, számos fellebbezéssel és kérvénnyel is csupán 
annyit ér el, hogy a selmeci főiskolán 1906-1913-ig adjunktusi 
minőségben töltött idejét 4:1 arányban, vagyis 1 év 8 hónap 
gyanánt számítják be utólagosan, 1928-ban.48 

Néhány évvel a Zemplén-féle cukorlebontás sikerei után a 
Zemplén-iskola újabb nagyszabású eredménye bontakozik ki, 
az ún. "higanyacetátos módszer", mind a glükozidok elöállítá
sára, mind pedig oligoszacharidok szintézisére. Az eljárás elő
nye, hogy a- és B-kötésű glükozidok, illetve oligoszacharidok 
előállítását lehetővé teszi. Számos a- és B-glükozid, továbbá 
-biozid, így például a cellobióz, a- és B-cellobiozido-6-glükóz, 
gentiobióz, rutinóz, rhamnozido-6-galaktóz stb. szintézisét vég
zik el. 

Az új higanyacetátos módszer segítségével az a-d-glükozidos 
kötéseket tartalmazó vegyületeket Gerecs Árpád, Csürös Zol
tán és Bruckner Zoltán közreműködésével Zemplén közvetlen 
szintézissel állította elő. Gerecs Árpáddal felfedezték, hogy a 
kísérleti körülményektől függő en, e módszerrel a- vagy B-glü
kozid állítható elő. A titántetrahaloidok alkalmazásánál Csűrös 
Zoltánnal új eljárást talált az acetohalogén cukrok előállítására; 
e módszernek az oligoszacharidok és glükozidok szintézisében 
különösen nagy jelentősége van. Gerecs Árpád segítségével 
megvalósította a rutinóz szintézisét, ezen kívül még a primve-

47 A VKM 30789/1926. sz. leiratára készült összeállítás. BME rekto it. 
1262/1926. és 1818/1926. 

1,8 VKM 49390/1928. IV. o. ügyirata. BME rekto it. 1728/1928. 
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róz, izoprimveróz, melibióz, alollaktóz stb. szintézise sikerült hi
ganyacetátos módszerrel. 

A diszacharidok szintézisét először Fischer Emil a szabad 
cukroknak tömény sósav hatására végbemenő anhidrid-kép
zéssel igyekezett megvalósítani. Ez a művelet, mely reverzió 
néven került be az irodalomba, túlkomplikált reakció-termé
kekhez vezetett. Helferichnek és másoknak is sikerült diszacha
ridokat szintézissel előállítani. A termelések azonban gyengék 
voltak, legjobb eredményeket a diszacharid-szintézisek terén 
a Zemplén-féle higanyacetátos módszer szolgáltatta. E reakció
nál ugyanis nincsen vízképződés, és a halogénmentes cukor
komponensek, továbbá a higanyacetát mennyiségének változ
tatásával szabályozhat juk azt, hogy a- vagy ~-kötéses diszaccha·· 
rid keletkezzék.49 

Legújabb eredményeire most már a legfelsőbb helyeken is 
felfigyelnek, s Zemplén nemzetközileg elismert munkásságá
nak jutalmazásával saját reputációjukat óhajtják növeini. 1930-
ban a magyar kultúrpolitika irányítói elhatározzák, hogy az 
irodalom, tudomány és művészet, valamint a művelődés fellen
dítése körül szerzett érdemek elismerés éül "a nagy mecénás 
királynak, Hunyadi Mátyásnak emlékére 12 Corvin-láncot és 
60 Corvin-koszorút alapítanak". Az elsőízben kitüntetett sze
mélyeket igyekeztek úgy kiválogatni, hogy abból a kormányzat 
szellemi tőkét kovácsolhasson a fennen hirdetett "kultúrfölény" 
bizonygatására. Ezért találkozunk a Corvin-koszorúval kitün
tetett művészek között oly nevekkel, mint Bajor Gizella szín
művésznő, Bartók Béla zeneszerző, Hevesi Sándor színházigaz
gató, Iványi-Grünwald Béla festőművész, Kisfaludy-Strobl 
Zsigmond szobrászművész, Kodály Zoltán zeneszerző, Zilahy 
Lajos író, vagy a tudomány művelői közül Fejér Lipót mate
matikus, Gombocz Zoltán és Melich János nyelvtudós, Kandó 
Kálmán elektrotechnikus és Heller Farkas, Hültl Dezső, 'Sig
mond Elek, Wiilder Gyula tanártársaival Zemplén Géza ve
gyész személyével.50 

1932-ben pedig az illetékes miniszter felterjesztésére, az 
államfő kegyesen megengedi, hogy a Műegyetem nyolc pro
fesszorának - köztük Zemplén Gézának - elismerése tudtul 
adassék. E magas kormánykitÜlltetéseket mindamellett Zemp-

1,9 Bognár Rezső: Zemplén Géza. Magyar Tudomány. 63. köt. 1956.427-
430. p. és vö. Zemplén Géza: Szerves kémia. Bp. Akad. K. 1952. 864. p. 

50 A magyar Corvin-lánc és Corvin-koszorú szabályozása tárgyában a 
VKM 620/162-1930. eIn. sz. rendelete. Budapesti Közlöny. 245. sz. 1930. ok
tóber 25-én. 

5' 67 



lén nem sokra becsüli, közismertek mondásai, melyekkel az 
államfői kitüntetéseket illette, és a Műegyetemen közszájon 
.forgott, hogy a Corvin-koszorú díszjelvényét tanszéki szobájá
nak egyik fogasán felakasztva tartotta.51 

Zemplén professzor tisztában van azzal, hogy mint szaktu
dománya őrének, a szerves kémia állásáról, fejlődéséről tájé
koztatnia kell a közvéleményt. Ezért az oktatás és a laborató
riumi kutatómunka mellett is mindenkor időt szakít arra, hogy 
tudományos ismeretterjesztést végezzen. Már főiskolai adjunk
tus korában az Uránia, Erdészeti Lapok és a Vegyészeti Lapok
ban tudományos témákat népszerűsítő cikkeket ír, s e tevékeny
ségét a Műegyetem katedráján is folytatja. 

Részt vesz a Természettudományi Társulat ásványtan-kémiai 
szakosztályának munkájában, s az első világháború alatt, majd 
az azt követő évtizedekben számos előadást tart a szakosztály 
ülésein. A Természettudományi Társulatnak állandó választ.., 
mányi tagja, és 1929-től elvállalja a kémiai szakosztály elnöki 
tjsztét, melyet 1938-ig közmegelégedésre betölt. Vezetése alatt 
a szakosztály tagjai az előadásokon kívül üzemeket, gyárakat 
is meglátogattak. Az ülések után pedig a résztvevők fehér asz
tal mellett folytatják szakmai beszélgetéseiket; mindez elősegí
ti a vegyésztársadalom közösségi szellemének kíalakítását. 
A szakosztályi ülések előadói között a Zemplén-iskola tagjai; 
Kunz Alfonz, Hoffmann Sándor, Csürös Zoltán, Braun Géza, 
Müller Sándor, Gerecs Árpád stb. gyakran szerepelnek. 

Zemplén példamutató magatartásának bizonyítéka, hogy 
rendkívüli elfoglaltsága mellett is vállalkozik arra, hogy 1932-
ben a Társulat Természettudományi Könyvtár-sorozatának 100. 
kötetét, James Kendall edinburghi professzor "Az atomok vilá-

51 Zemplén Géza személyéről keringő hírek arra késztették Déry Tibort, 
hogy Felelet c. regényének (Bp. Szépirod. K. 1954.) egyik főhősében egy 
tudós vegyészprofesszort ábrázolj on : Dr. Farkas Zéno egyetemi tanár, a 
szerves kémia intézet igazgatója, a MTA, a Deutsche Chemische Gesell~ 
schaft stb. tiszteleti tagja: kitüntetései között a Hofmann aranyplakett "s 
végül az akkori legnagyobb magyar tudományos kitüntetés, a Corvin-lánc, 
amelyet intézeti laboratóriumában, az ajtó melletti fogason tart, az árnyék
szék kulcsával együtt". Világhírét fehérje kutatásai alapozták meg, 40 éves 
korában már a Nobel-díj állandó várományosai között emlegették. Tudo
mányos pályáját a társadalmi és poltikai illemszabályok teljes semmibe
vevésével járta meg, csak a saját ízlés ében és erejében bízva, s ez az ön~ 
bizalom szabályozta az emberekkel szemben való magatartását stb. Az írói 
fantázia szülöttében sokan Zemplén nem egy tulajdonságát felismerni vél
ték. Egy másik könyvben - melyben neve kezdőbetűvel szerepel - az 
1919-ben elvált szerencsétlen, beteges hajlamokkal terhelt első feleségének 
1933-ban bekövetkezett tragikus halálának leírásával találkozunk. (Szabó 
László: Bűnügyi múzeum. Bp. Minerva, 1968.) 
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gában" c. könyve fordítását, melyet Csürös Zoltán végzett, az 
eredetivel összehasonlítsa és lektorálja (B 205). 

De nemcsak közvetlen munkatársait támogatja, hanem kol
legiális magatartást tanúsít műegyetemi professzortársaival 
szemben is. Közülük nem eggyel: Varga Józseffel, Plank Jenő
vel, Binder-Kotrba Gézával baráti kapcsolatot tart fenn, csa
ládjaik is gyakran összejárnak. Mint akadémikus pedig igyek
szik tudományos elismerésüket segíteni. Számos esetben Zemp
lén mutatja be, mint az akadémia III. osztályának vendégeit 
(Varga Józsefet, Putnoky Lászlót stb.) és a harmincas évektől 
kezdve gyakran ajánlja professzortársait akadémiai tagságra: 
Zechmeister Lászlót l. tagnak (1930); Szent-Györgyi Albertet 
L tagnak és Pogány Bélát, Rybár Istvánt r. tagnak (1934); Groh 
Gyulát r. tagnak (1936); Issekutz Bélát l. tagnak (1939); Jáky 
Józsefet, Romwalter Alfrédet, Schulek Elemért l. tagnak (1941); 
Plank Jenőt l. tagnak (1944); Széki Tibort r .. tagnak (1945); és 
különös örömére asszisztensei közül elsőnek ajánlotta Bognár 
Rezsőt l. tagnak (1948). Az ajánlásokban, mint minden tetté
ben, szakmai meggyőződése vezette, érdemeik és eredményeik 
gondos mérlegelése után tett javaslatait elvi megfontolás okkal 
támasztotta alá, így pl. Varga Józsefnél kiemeli, hogy a magas
nyomású hidrogénezésekkel szakmája egyik legelső tekintélyé
vé fejlődött (B 204), Finkey Józsefnél pedig arra utal, hogy 
személyében az akadémián a bányamérnöki diszciplina méltó 
képviselőt kap (B 208) . 

. Zemplén ajánlásait rendre elfogadják, ami tekintélyének elis
ni.erését jelenti; becsülés e egyre nő, eredményes működése nyo
mán. Az akadémia főtitkára az 1932. május 8-i ünnepi ülésen 
példájára hivatkozva kiemeli, hogy a kémiát igen nagy sikerrel 
műveli Zemplén Géza rendes tag, aki csaknem minden hónap
ban újabb kutatásainak eredményét mutatta be. Valóban erős 
ütemet diktál, de a mlmkában maga jár elöl; sokszor ég a vil
lany késő este is a professzor laboratóriumában, másnap reggel 
8 órakor pedig pontosan kezdi előadásait. 

A harmincas évek végéig folytató dnak a természetes glüko
zidokra vonatkozó vizsgálatok, melyek számos új glükozid elő
állítás ához, szerkezetük végleges felderítéséhez és szintéziséhez 
vezettek. A nagyszámú eredmény közül csak néhányat sorolunk 
fel: megvalósította a luzitanokozid szintézisét Gerecs Árpáddal, 
a linarin, pektolinarin és a heszperidin szintézisét Bognár Re
zsővel. A ruberitrinsav szintézisét a vegyület szerkezetének fel
derítésére Müller Sándorral végzett kísérlete után, szintén 
Bognár Rezsővel dolgozta ki. Gerecs Árpáddal igazolta a robi-
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nobióz és Tettamanti Károllyal a heszperidin és a neoheszperi
di.n, és Bognár Rezsővel a robinin szerkezetét. Az eredmények
ről rendszeresen beszámol az akadémia III. osztályán tartott 
előadásain, így pl. 1934. november 12-én egy rhamnozido-glü
kóz szintézisét, 1937. május 15-én a luzitanikozidnak a szerke
zetét és szintézisét, 1939. februárjában a ruberitrinsavnak a 
festőbuzér főglükozidjának szintézisét ismerteti; két hónap 
múlva, 1939. április 17-én pedig a primveróz és izomérjének 
az izoprimveróznak (a-1-xylozidó-6-glükóz) és származékainak 
szintézisét mutatja be. 

A sikeres kutatásokat elősegíti, hogy a harmincas évek köze
pétől már kellő anyagi segítséget kap. Az Országos Természet
tudományi Alap és Rockefeller Foundation mellett az állami 
támogatás is megnő, az 1934-ben átszervezett Műegyetem, a 
J ózsef Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen meg
alakult gépész- és vegyészmérnöki kar több dotációt biztosít 
tanszékének.Az állami támogatás mértékének növekedését a vi
szonylagos gazdasági stabilizáció, majd pedig a második világ
háború előestéjén, a gazdasági potenciál emelését célzó beru
házási programok lehetővé teszik. Az oktatás terén azonban az 
anyagi eszközök továbbra sem kielégítő ek, azt a tervet pl. hogy 
új építkezésekkel oldják meg a kémiai tanszékek megfelelő el
helyezését, nem teljesítik. Ugyanakkor a végzett vegyészmér-· 
nökökben hiány mutatkozik, ami arra készteti a vegyészmér
nöki osztályt, hogy az újonnan felvett I. évesek létszámát 20-ról 
40-re emelje. 

A laboratóriumi képzés a segédtanszemélyzet számának nö
velését is igényli. "Külföldön minden 10-12 hallgatóra egy 
asszisztens t számítanak, így a 40-50-es létszámmal legalább 
4-5 segédtanárra, illetve tanársegédre lenne szükség, holott 
ma igen sok laboratóriumban még 3 segédtanár sincs ... A ki
segítő tanársegédekkel, vagy ADOB-gyakornokokkal ez a 
hiány nem pótolható, mert ezeknek a fizetése oly kevés és 
alkalmaztatásuk oly bizonytalan, hogy oktatásra alkalmas se
géderőket így nem kaphatunk, mivel a gyárakban 200-300 
pengős kezdő fizetéssel alkalmazzák őket" - írja a nehéz ok
tatói helyzetről 1937. október 25-én 'Sigmond Elek, a gépész
és vegyészmérnöki kar dékánja.52 

Bár a hallgatói létszám és a laboratóriumi helyek arányta
lansága egyre jobban kiütközik, a szükséges változtatások nem 
következnek be, pedig már az ország megnövekvő területéről 

52 A gépész- és vegyészmérnöki kar kérelmea VKM-hoz helyiség, asz
tal és felszerelés szükséglet tárgyában. BME rekto it. 3072/1937. 
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hallgatói többlettel is számolnia kell az ország egyetlen műszaki 
egyetemének. A második világháború küszöbén azonban a kor
mányzatot egészen más problémák foglalkoztatják, és süket fü
lekre találnak az oktatás megjavítását célzó jogos kérelmek. 
Ilyen nehéz körülmények között érkezett Zemplén Géza tanári 
működésének 25. évfordulój ához. 

A rektori tanács 1938. augusztus 31-én üdvözli Zemplén pro
fesszort, aki ez év augusztus 20-án töltötte be a Műegyetem 
szerves kémiai katedráján 25. évét. A tanács kiváló tanári és 
tudományos munkássága folytatásához minél több sikert és di
csőséget kívánt. Az évfordulóról a rektori beszámoló is meg
emlékezik: "Minden esetben a legőszintébb örömmel emléke
zünk meg a Műegyetem kötelékébe tartozó tanárok hasonló 
jubileumáról, mert az egyes tanárok munkásságát kísérő ered
mények és tudományos, valamint közéleti sikerek a Műegye
temnek tekintélyét is öregbítik" - állapítja meg az 1937/38. 
tanévről szóló beszámolójában dr. Szabó Gusztáv prorektor. 

Zemplén Géza intézete hagyományaihoz híven, barátai, 
munkatársai és tanítványai körében, kötetlen formában, fehér 
asztal mellett ünnepli a nevezetes évfordulót. E fontos jubi
leumra csak az a fényképtabló emlékeztet, amely a mestert és 
a Zemplén-iskola azóta híressé vált tagjait megörökítette. Hogy 
munkatársai közül kutatásaiban kik támogatták legjobban, erre 
vonatkozóan Zemplén a szerves kémiai tanszék 1913-tól 1941-
ig tartó működéséről írott beszámolójában így nyilatkozik: 

"Nyilvánvaló, hogyeredményeimet azért érhettem el, mert 
egész sora a kiválóan képzett vegyészeknek segédkezett ~udo
mányos kutatásaimban. A számos munkatárs közül, aki intéze
temben dolgozott, azokat említem meg név szerint, akik külön
legesen hozzájárultak az intézet tudományos sikereinek kiví
vásához. Ezek időbeli sorrendben: dr. Földi Zoltán, Schwalm 
György, Bartha Andor, dr. Hoffmann Sándor, dr. Kiss Dénes, 
dr. Csürös Zoltán, dr. Müller Sándor, dr. Bruckner Zoltán, dr. 
Gerecs Árpád és dr. Bognár Rezső" (B 276). 

Az 1939/1940. évben ismét bekapcsolódik az egyetem vezeté
sébe, mint a gépész- és vegyészmérnöki kar dékánja, aktív tag
ja a rektori tanácsnak. Mint dékán, a kari üléseken elnököl, 
értekezleteket szervez, gondoskodik a karon oktatott tudomány
szakok tanmenetének betartásáról. Ezen kívül mint dékán, és 
az 1940/41. tanévben mint prodékán, az üresedésben lévő álta
lános kémiai és mezőgazdasági kémiai technológiai tanszékek 
adminisztratív vezetését is ellátja. 

Hivatali ténykedésével jár, hogy oly szomorú eseményeken, 
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mint nagyrabecsült professzortársának ,'Sigmond Eleknek 1939. 
október 3-án rendezett temetésén, gyászbeszédben búcsúztassa 
az elhunytat: "Szerettünk. és szeretünk téged, 'Sigmond Elek, 
mert arra egész életednek minden cselekedetében alkalmat ad
tál. Lenyűgöző kedvességeddel és a tudományos emberhez illő 
szerénységeddel buzgón végezted sokoldalú, tudományos és ne
velési munkádat. .. Sohasem felejtem el, milyen voltál 26 év 
előtt, mikor engemet, mint fiatal kollégádat üdvözöltél ... Ki-
egyensúlyozott, áldásos életedre büszkén tekinthetsz vissza. 
Hallgass meg most, 'Sigmond Elek. Érzed, hogy mennyire sze
retünk téged? Ezt a szeretetet nyújt juk neked, útravalónak. 
Kedves jó 'Sigmond Elek, felejthetetlen igazi barát, jó kartárs, 
Isten veled!" (B 236). Ugyancsak neki jutott az a szerep, hogy 
a Műegyetem és a Magyar Tudományos Akadémia koszorúját 
elhelyezve, búcsút mondjon Szarvasy Imrének 1942. május 
15-én tartott temetés én (B 275). 

Szerencsére dékánsága idejéhez örömtelibb események is fű
ződnek; alkalma nyílott végrehajtani a vezetése alatt álló gé
pész- és vegyészmérnök kari osztályok akaratát, melyek egy
egy fiatal tanár pályáját elindították. Többek között egyengette 
útját néhai Zemplén Győző professzor, testvérbátyja leányának, 
dr. Mátrai Lászlóné szül. dr. Zemplén Jolán okleveles közép
iskolai tanárnak, akit a kar tanári testülete 1939. december 
13-án a fizikai tanszékre fizetéstelen tanársegédi minőségben 
megválasztott. Az alkalmazás helyességét bizonyítja, hogy ma 
dr. Mátrainé Zemplén Jolán a Budapesti Műszaki Egyetem kí-
sérleti fizika tanszékének vezetője, a harmadik professzor, aki 
a Zemplén családból műegyetemi katedrán oktatja és neveli a 
jövő mérnökeit. 

A kémikusvilágnak egyik központja volt a régí Berlin nyugati 
részén épült Hofmann-ház, melyben a Német Kémikusok Egye
sülete rendezte üléseit. Ezekre időnként egy-egy kiváló külföldi 
vendéget is meghívtak, hogy előadásban számolj anak be mun
katerületükön elért eredményeikről. így járt e házban Wallach, 
Sabatier, Ramsay stb. 1940-ben Zemplén Gézát is meghívták, 
aki elfogadta a meghívást, és a háború okozta nehézségek elle
nére elment Berlinbe. Helferich professzor így emlékszik vissza 
szereplésére: "Az 1940. december 7-én elhangzott előadás nagy 
eseménye volt az akkori berlini kémikustársadalomnak. Én is 
végíghallgattam, és '- sajnos, utolsó alkalommal - láthattam 
Zemplén Gézát és beszélgethettem vele. Személy szerint akkor 
is frissnek, jóformán fiatalosnak látszott, csak az ifjúkori kar
csúság helyett lett az alakja tekintélyes. 

Maga az előadás - amely teljes egészében megjelent a Be-
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richte der Deutschen Chemischen Gesellschaft című folyóirat
ban - felépítése és tartalma tekintetében egyaránt rendkívül 
mély benyomást keltő remekmű volt, és képet nyújtott az elő
adó egész életének munkásságáról. Nyilvánvalóan Zemplén 
Gézának ugyancsak nagyon jól eshetett, hogy kutatásainak ré
gi színhelyén, Berlinben adhatta elő összefoglalóját, nem utol
só sorban azért is, mert ebből az alkalomból Adolf Butenandt, 
a Deutsche Chemische Gesellschaft alelnöke, a Társaság nevé
ben átnyújtotta neki - elismerés, köszönet és megemeléke
zésként - az August Wilhelm von Hofmann emlékérmet. 

A hallgatóság élénk tapsa egyaránt szólt a sikereket elért 
kémikusnak és a szeretetreméltó embernek. Ilyen minőségben 
lépett be Zemplén Géza a kémia történetébe, és emlékezetes 
fog maradni mindazok előtt, akik abban a szerencsében része
sültek, hogy ismerhették őt.,,53 

Zemplén Géza Berlinben tartott előadását a Magyar Tudo
mányos Akadémia III. osztályán, 1941. március 17-i ülésén 
megismételte "A szénhydrátkutatás újabb eredményei" címmel. 
Ebben a szénhidrátok területén az utolsó 15 év alatt végzett 
munkássága legfontosabb eredményeit foglalta össze (B 248). 

A magyar vegyésztársadalom és a kollégák osztatlan elisme
réssel fogadták Zemplén Gézának a Hofmann aranyplakettel 
történt kitüntetése hírét. A rektor 1940. december 10-én a 
Műegyetemi Tanács és a maga nevében melegen üdvözli Zemp
lént, s gratulációját tartalmazó levelét így fejezi be: "e leg
újabb tudományos kitüntetést a Műegyetemi Tanács a Mű
egyetem évkönyveiben büszke elismeréssel örökíti meg, mert 
tudja, hogy mindazok a sikerek, melyeket a Műegyetem tanárai 
tudományos kutatómunkásságukkal érnek el, a Műegyetemre, 
hazánk egyetlen műszaki és gazdaságtudományi felsőoktatási 
intézmény ére is dicsőséget sugároznak." Zemplén hálás szívvel 
köszöni a szerencsekívánatokat; válaszlevelében bevallja, hogy 
a Deutsche Chemische Gesellschaft részéről ért kitüntetés élete 
egyik legszebb élménye volt. 

A Műegyetem rektora, dr. Vendl Aladár tanévi beszámoló
jában azután így örökíti meg az eseményt: "Büszke örömmel 
említ em itt meg, hogy a Deutsche Chemische Gesellschaft 1940. 
december 7-én a legnagyobb kitüntetésével, az August Wilhelm 
Hofmann aranyéremmel jutalmazta dr. Zemplén Géza műegye
temi tanár tudományos munkásságát. Ezt a legnagyobb kitünte-

53 Helferich, Burghart: Megemlékezésem Zemplén Gézáról. Kémiai Köz
lemények. 27. köt. 1967. 19-21. p. 
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tést a német tudósok közül csak néhány legnagyobb kapta 
meg.,,54 

Zemplént már ezzel a legújabb kitüntetésével szerepelteti az 
1941/1942. egyetemi évkönyv, amidőn eddigi tudományos cí
meit és beosztásait felsorolja: okl. középiskolai tanár, bölcsész
doktor, tudományegyetemi m. tanár, a szerves kémia tanszék 
nyilvános rendes tanára, a Magyar Tudományos Akadémia 
rendes tagja és az 1928. évi Nagy jutalmának tulajdonosa, a 
Corvin-koszorú tulajdonosa, az Országos Természettudományi 
Tanács tagja, a Természettudományi Társulat választmányi 
tagja, az Igazságügyi Műszaki Tanács tagja, a Honvéd Haditech
nikai Tanács tagja, a Schlesische Gesellschaft fül' VaterHin
dis ch e Kultur l. tagja, a Deutsche Akademie der NaturfOl'scher 
Leopoldina r. tagja, és utoljára - de nem utolsó sorban - a 
Deutsche Chemische Gesellschaft aranyéremmel kitüntetett 
tagja. 

E felsorolt tagságok, tisztségek hivatali elfoglaltságot is je
lentenek, ezekhez járulnak még az egyetemi beosztások: 
1942/43-ban a vegyészmérnöki osztály képviseletében a rektori 
tanács tagja, valamint a Műegyetemi Gazdasági Bizottság tag
ja. E nagymérvű lekötöttség mellett a rendes tanrendi előadá
sokon felül 1943-ban vállalja a Mérnöki Továbbképző Intézet
ben a "Természetes és mesterséges glükozidok" c. tárgy elő
adásait, melyek szövegét könyv formájában is kiadják (B 293). 

Oktató-kutatómunkásságát egyre jobban megnehezíti a há
borús helyzet, ennek ellenére a harmincas évek végén figyelme 
a flavonoidok kémiája irányába fordul. Mester László, aki az 
idő tájt kezdi szolgálatát a Zemplén tanszéken, így emlékezik 
e munkára: "Néhány hét múlva bekapcsolt az akkor teljes len
dülettel induló flavonglükozid-témába. Lelkesedése mindnyá
junkra átragadt. Bár abban az évben az igen terhes dékáni 
teendők sok idejét lekötötték, amikor csak tehette, megjelent 
a "labiban" és megadta munkánkhoz az irányelveket. U gyan
akkor a legnagyobb gonddal mutatta meg a labortechnika leg
apróbb részleteit ... "Jöjjön be" - szólt a házitelefonba a jól 
ismert hang reggel nyolckor, és az előadás előtti tíz perc alatt 
még kiadta az utasításokat az aznapi munkára, nemegyszer 
hozzátéve "gőzerővel fogjunk hozzá!" 

Ismeretes, hogy a flavon-típusú növényszínezékek kémiai 

54 A József Nádor Műszaki és Gazdasági Egyetem 1940/41. tanévi év
könyve és az 1941/42. tanév megnyitásakor tartott beszéd. Bp. Patria ny. 
1941. - A Műegyetemi Tanács és a rektor üdvözlő levelére Zemplén Géza 
válasza. BME rekt. it. 2680/1940. sz. 
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szerkezetét a századforduló idején Kosztanecki lengyel vegyész 
derítette fe!, azóta kutatják, hogy mik a flavonok, melyek ne
vüket színükről (latinul: flavus=sárga) kapták. Ezeknek a ter
mészetben nagy számban előforduló vegyületek szintézisének 
sorát Bognár Rezsővel együttműködve a floridzin szintézisévei 
nyitja meg, majd gyorsan egymásután számos flavonoid szin
tézisét és szerkezetének megállapítását végzi. Mester László
val kidolgozta több, szokatlan helyen glükozidot tartalmazó fla
vonoid (azebotin, izoazebotin, apigenin) szintézisét. Bognár Re
zsővel és Farkas Loránddal az izoflavonok (szoforikozid, genisz
tin) területén jelentős eredményeket ért el, Mester Lászlóval 
együtt kidolgozta az akaciin szintézisét. Mindezekhez a flavo
noidok aglükonjai révén nem csupán a szénhidrátok területére 
vonatkozó kutatómunkát kellett végezni. 

1944-ben már csak a legnagyobb erőfeszítésekkel tudta Zemp
lén Géza munkáját folytatni. A háború alatt az alagsori labora-
tóriumot rendezt ék be, a légiriadók közben ide járt le, míg a 
tanszék többi dolgozói átmentek a központi épületbe, a két eme
let mély óvóhelyre. Az idegen hatalmi célokért háborút viselő 
ország katasztrófája 1944. októberében a nyilasok hatalomra 
kerülésével teljessé vált. "De igazi emberi nagysága, az igazi 
magyar tudós hazafisága 1944-ben mutatkozott meg mindenki 
számára. Mikor a fasiszta nyilas kormány a Műegyetemet a 
többi egyetemmel együtt Németországba akarta áttelepíteni, és 
ezt a nyilas kormány vallás- és közoktatásügyi minisztere, az 
egybegyűlt egyetemi tanárokkal közölte, néma csend fogadta 
szavait. És ekkor megszólalt Zemplén Géza mélyen csengő 
hangja és megfontolt szava: "Mi magyar egyetemi tanárok nem 
megyünk. Nem hagyjuk magunkat, mint a barmokat, elhurcol
tatni" . Néhány nappal később nyilas pribékek börtönbe vetet
ték a legnagyobb magyar kémikust" - örökíti meg Zemplén 
helytállását a kortárs hitelével adjunktusa, Bognár Rezső.55 

1944. december 4-én, késő este nyilas detektívek jelentek 
meg Zemplén Géza lakásán, és ágyából, a Margit körúti katonai 
fogházba hurcolták. Itt töltött két hetet szalmazsákon, közös 
zárkában. Időnként elvezették kihallgatásra, amikor is falhoz 
állítva várakoztatták. A mostoha bánásmód következtében 
megbetegedett, szerencséjére a zárkában levők között egy fiata
labb munkásember is volt, aki gondozásba vette a 61 éves beteg 
professzort. Zemplén köszönő szavaira így válaszolt: "Profesz-

55 Bognár Rezső; Zemplén Géza. Szabad Nép. 1956. júl. 28. - Az 1944. 
és 1956 közötti évek eseményeit özv. dr. Zemplén Gézáné szíves közlése 
alapján ismertetjük. 
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szor úr, nem várok én hálát, kommunista vagyok". Többé nem 
látta; valószínű, hogy mártírhalált halt azokkal, akiket a Margit 
körútról Sopronkőhidára vittek és kivégeztek. Zemplén Gézát 
a fogház kiürítésekor, 1944. december IS-án hazaengedték. 
Szabadulásában állítólag közrejátszott egykori tanársegédjének, 
Bartha Andor hadmérnök-ezredesnek közbelépése. 

1944. decemberében a Műegyetemen a legkülönbözőbb kato
nai alakulatok szállásolták be magukat. A honvéd erődítési pa
rancsnokság az épületekben, pl. a kémiai tanszék tanári labo
ratóriumában kétlőréses tüzelőállásokat építtetett ki, az egye
tem területén készültségi harcállásokat rendeztek be, s egy 
légvédelmi tüzérosztály lövegei is az udvaron foglaltak tüzelő
állást. A németek tovább erősítették a támaszpont-rendszert, 
s még a díszterem ablakaiba is géppuskákat telepítettek. Zemp
lén Géza ezeket a heteket - a fogházban szerzett betegségétől 
szenvedve - lakásán és a ház óvóhelyén vészelte át. 

1.6 A KOSSUTH-DÍJAS AKADÉMIKUS A FELSZABADULÁS uTÁNr 
mŰBEN 

1945. februárjában, amikor Buda felszabadult, a Műegyetem 
épületei a falaik közt megbújó fasiszták esztelen ellenállása 
következtében katasztrófális állapotban voltak. A központi épü
let mellett a legsúlyosabb károkat a Gellért téren levő kémiai 
épület, és annak is a dunaparti szárnya szenvedte. A Zemplén
intézetből, mely az épület Dunára néző II. emeletén helyezke
dett el, jóformán csak a falak maradtak épen. Elpusztult a fel
szerelés, az értékes és pótolhatatlan gyűjtemények nagy része, 
a vegyszerek mellett a könyvtár is erősen károsodott. 

E szomorú látvány fogadta Zemplén professzort, amikor elő
ször felbotorkált a fel nem robbant lövedékekkel, kőtörmelékek
kel borított lépcsőkön, szeretett intézetébe. Egy élet alkotása, 
a tanszék, romokban hevert, de Zemplén Gézában volt annyi 
erő, hogy mindent újra kezdj en. "A már nem fiatal professzor 
fiatalkorát szinte felülmúló aktivitással újra munkába kezd, s 
a különböző oldalról, például a Chinoin gyárból, "Munkások a 
tudósokért" mozgalomból érkező segítséggel a romos tanszéken 
is dolgozik" - jellemzi Zemplént ebben a hősi időszakban ta
nítványából lett professzortársa, dr. CSÜl'ÖS Zoltán, a Műegye
tem felszabadulás utáni első rektora. A Kommunista Párt fel
hívására az üzemi munkásság a Műegyetem segítségére sietett, 
javarészt nekik köszönhető, hogy hónapokon belül a helyreállí
tás annyira halad, hogy megkezdődhet a tanítás. A felszerelést 
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azonban csak lassanként tudták pótolni, úgy, hogy 1949-ig tar
tott, míg a szerves kémiai intézet teljesen rendbejött. 

A felszabadulás örömteli hangulatában rövidesen a tudo
mány művelői is megkezdik működésüket. Megindul az élet a 
Magyar Tudományos Akadémián is, az 1946. július 26-i ünne
pélyes közgyűlésen, melyet az akkor még romos akadémiai 
épület helyett a Tudományegyetem aulájában tartanak. A fris
sen választott elnökség az új idők dalaival jelentkezik: Kodály 
Zoltán elnöki beköszöntőjét Zilahy Lajos elbeszélése követi, 
majd Zemplén Géza osztályelnök olvassa fel megemlékezését 
Pasteurről. Ezen az első nagygyűlésen Zemplén Gézát az akadé
mia III. osztálya 23 szavazattal egyhangúlag tiszteletbeli tagnak 
megválasztja. Ezt a tisztséget 1948-ig viseli, amikor a Magyar 
Tudományos Akadémia átszervezése következtében az osztályok 
ezután csak külföldi tiszteletbeli tagot választanak. 

1947-ben - volt asszisztensének, Braun Gézának közben
járására - meghívást kapott Amerikából. A washingtoni 
Georgtown University dékánja, Hunter Guthrie kéri, hogy 
mint vendégprofesszor, végezzen náluk tudományos kutatást. 
A meghívás elvileg egy évre szólt, s a költségeket a washing
toni egyetem és a Cukor Kutatási Alap közösen fedezte. Zemp
lén elfogadta a meghívást, mivel tanszékén az építkezések még 
folytak. Távollétében a helyreállítást Bognár Rezső és Schuller 
Nóra irányították, akik Zemplént rendszeresen tájékoztatták az 
előrehaladásról. 

A Washingtonban levő Georgetown University-t a francia 
forradalom idején, 1789-ben alapít ották, mint az USA első ka
tolikus egyetemét. A természettudományi, orvosi, jogi és böl
csészeti fakultással rendelkező egyetemnek az ötvenes évek 
elején 4500 hallgatója volt. Számos kiadványa (Georgetown Uni
versity Medical Centre Bulletin, The Georgetown College Jour
nal, The Courier, The Georgetown Law Journal) tájékoztat az 
egyetemen folyó rendszeres tudományos munkáról. Sajnos, 
Washingtonba érkezése után Zemplén rövid idő múlva súlyosan 
megbetegedett. Nyelvrák tünetek jelentkeztek nála, s először 
megoperálják, majd sugárterápiával gyógyítják. A túladagolt 
besugárzás ok hatására súlyos nekrózis gyötri egész hátralevő 
életében. Betegsége következtében megszakítja tanulmáIlyútját 
és 1948. februárjában hirtelen hazatér. "Hazajöttem meghalni" 
- mondja a repülőt ér en várakozó munkatársainak. 

Itthon azonban állapota időlegesen megjavult. Elbeszélte ta
pasztalatait, csalódását: az amerikai egyetem laboratóriumában 
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felszerelést ugyan talált, de hiányzott a segítőkész munkatárs 
és a sikeres nmnkához szükséges közösségi szellem. 

Hazaérkezése után, 1948. márciusában kerülnek először szét
osztásra az 1948. XVIII. tC.-kel alapított Kossuth-díjak, melyek
kell millió forint értékben évről évre a legjobb és leginkább 
kimagasló szellemi és művészi, műszaki és fizikai munkatelje
sítményeket jutalmazzák. A természettudományok terén elért 
kiváló eredmények elismeréséül adományozott 7 db 20000,
forintos arany díszjelvényű Kossuth-díjat a következők kap
ták: Gombás Pál, Ernszt Jenő, Zemplén Géza, Szent-Györgyi 
Albert, Fejér Lipót, továbbá megosztva Mihailich Győző és 
Schimanek Emil, valamint Vadász Elemér és Vendl Aladár. 
Zemplén Géza örömét fokozta, hogy a 10000,- forintos ezüst 
díszjelvényű Kossuth-díjjal két kiváló tanítványa, Bognár Re
zső és Hoffmann Sándor műegyetemi m. tanárok kémia terén 
elért eredményeit is megjutalmazták. Rövid időn belül pedig 
még három volt Zemplén-tanítvány, Csürös Zoltán, Gerecs Ar
pád és Müller Sándor részesül Kossuth-díjban. 

Súlyos betegsége ellenére állandó szellemi kapcsolatban áll 
munkatársaival. Az előadásokon előbb Bognár Rezső, majd Be
ke Dénes helyettesíti. A kutató munkát azonban nem hagyja 
abba, vezetésével és irányítása mellett igen szép eredmények 
születnek ekkor is a tanszéken. Az ötvenes évek elején a cukor
formazánokkal foglalkoznak, melyeket úgy nyernek, hogy a 
cukrok ezen új nitrogéntartalmú származékainak előállítására 
a cukrok fenilhidrazonjait alkoholos piridines oldatban, diazo
niumvegyületek jéghideg oldat ával reagáltat ják. A Magyar Tu
dományos Akadémia kémiai tudományos osztályán, 1953-ban, 
méltán állapították meg e munkásságáról, hogy a cukorforma
zánok vizsgálataival és eddig még ismeretlen, új cukorszárma
zékokká való átalakításával a hazai szénhidrátkutatás külföldön 
is elismert nagy hírnevét tovább gyarapította.56 Munkatársai 
ebben az időben: Mester László, Kisfaludy Lajos, Dőry István, 
Messmer András, Móczár Elemér, Eckhart Ede, Pallos László, 
Schav3l'cz József és Major Adám voltak. Szakmai tudását, szé
leskörű irodalmi tájékozottságát még egy területen kamatoz
tatta, az akadémia tudományos folyóiratainak, az Acta Chimi
ca-nak 1951-től, az MTA Kémiai Tudományok Osztálya Köz
leményeinek 1952-től szerkesztőbizottsági tagja. 

Allapota nem javul, ezért otthonában dolgozik és megírja 
1951-52-ben a Szerves kémia c. könyvét. A nagyszabású, 1300 

56 Akadémiai Értesítő. 60. köt. 1953. 299. p. 
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oldalas munka célját az előszóban így fogalmazza meg: "Nem 
akartam a száz kézen forgó szerves kémi át a százegyedikkel 
szaporítani. Olyan könyvet akartam írni, mely kifejezésre jut
tatja közel 50 éven keresztül kutatásban és tanításban szerzett 
tapasztalataimat. Ezért nem teljességre törekedtem, hanem az 
a jelszó lebegett előttem, hogy: "Keveset, de jól tanítsunk." 
Reméli, hogy könyve a fiatal szakemberek képzését elő fogja 
segíteni. A mester ezt az alkalmat ragadja meg, és élete alko
nyán volt asszisztenseinek és munkatársainak nyilvánosan is 
megköszöni odaadó munkásságukat (B 313). 

1953-ban ünnepli a tudományos világ és a Műegyetem Zemp
lén Géza születésének 70. és tanári működésének 40. évforduló
ját. Ebből az alkalomból a Munka Érdemrenddel tüntetik ki. 
A magas kormánykitüntetésnél is jobban megnyilvánul a sze
mélye iránti általános megbecsülés és tisztelet abban az aggó
dással teli szeretetben, mellyel betegágyát körülveszik. Barátai 
és tisztelői, tanítványai és külföldi tudóstársai keresik fel. 
A Debrecenben 1953. szeptemberében tartott harmadik orszá
gos szerves kémiai konferencia valamennyi résztvevője pedig 
tiszteletadásuk kifejezéséül az elhangzott előadásokat a kettős 
jubileumot ünneplő Zemplén Gézának ajánlják. A hálás tanít
ványok üdvözletét Bognár Rezső akadémikus tolmácsolja a Kon
ferencia AjánIásában: 

"Mindazokban az eredményekben, amelyekről itt beszámo
lunk, közvetve ott látjuk Zemplén Géza hatalmas és zseniális 
egyéniségének hatását, azt a messzeható, soha meg nem szűnő 
és ki nem alvó hajtó- és mozgatóerőt, amelyet csak az egészen 
nagy kutatóknál és igazi tudósoknál találunk meg. Itt van az ő 
gondolkodásmódja és kezenyoma tanítványainak és a tanítvá
nyok tanítványainak eredményeiben és munkájában és vitáiban 
egyaránt." 

A Magyar Kémikusok Lapja így ír: "az egész ország vegyész
társadalma osztatlan szeretettel gondol reá, és kívánja, hogy 
mielőbb teljes egészségben folytassa munkáját hazánk és né
pünk boldogulásáért." Az Alma Mater, a Műegyetem pedig 
"A Jövő Mérnöke" hasábjain így emlékezik nagy professzora 
jubileumán: ,,50 év nagy idő, ha csak a hónapok, évek számaira 
is gondol az ember. 50 éve t a tudomány, az emberi művelődés, 
a magyar mérnökképzés nagy ügyének szolgálatában lelkes és 
fáradhatatlan munkával eltölteni, egy élet legszebb ajándéka. 
Ezért boldog és büszke örömmel, igaz szeretettel köszönti a 
nagy család: a Budapesti Müszaki Egyetem ifjúsága és minden 
dolgozója Zemplén Géza professzorunkat, oktatói működése 
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félévszázados, egyetemi tanári kinevezése 40. évfordulója alkal
mából." 

A jubileumot nagybetegen ünneplő professzor lelkierejére 
jellemző, hogy tisztában van betegsége súlyosságával. Mégis 
szinte utolsó óráig munkatársainak segítségére volt, tapaszta
latokat, sok érdekes következtetést adott át. Felesége ön
zetlenül ápolta és önfeláldozó magatartásával enyhítette fá}
dalmait. 1956. július 23-án éjjel elvesztette eszméletét és így 
maradt másnap, 1956. július 24-én bekövetkezett haláláig. 

Elhunyta országszerte nagy részvétet keltett, mélyen meg
rendítette ismerőseit, tanítványai seregét. Temetésére nagy 
számban gyűltek össze akadémikusok, tudósok, egyetemi taná
rok és hallgatói. Többek közt ott voltak Andics Erzsébet és Ács 
Ernő a Központi Vezetőség tagjai. Ligeti Lajos Kossuth-díjas 
akadémikus, az MTA alelnöke, méltatta Zemplén világszerte 
elismert munkásságát. Erdey László Kossuth-díjas akadémikus, 
az MTA kémiai tudományok osztálya, Bognár Rezső Kossuth
díjas akadémikus a tanítványok, Holló János a BME vegyész
mérnöki karának, Fodor Gábor Kossuth-díjas a Magyar Kémi
kusok Egyesülete nevében búcsúzott a halottól.57 

A hazai sajtó, a tudományos folyóiratok itthon és külföldön 
nekrológokban emlékeznek és méltatják érdemeit. A rövidebb
hosszabb megnyilatkozásokból néhány sort kiemelünk, melyek 
legjobban megvilágítják életművét, emberi nagyságát. A Sza
bad Nép a tanítványok fogadaimát tolmácsolja: "Felbecsülhe
tetlen az az örökség, amit tőle kaptunk, és soha nem lehetünk 
elég hálásak ezért. Most, halála után fogadjuk meg mi, tanítvá
nyai, a magyar kémikusok ezrei, hogy olyan fáradhatatlanul 
és önfeláldozóan műveljük ezt a tudományterületet, ahogy tőle 
tanultuk. Méltók akarunk lenni hozzá, hogy az általa teremtett 
és naggyá fejlesztett szerves kémi át még jobban felvirágoztas
suk. Amit tőle tanultunk, tovább adjuk a fiatal generációknak. 
Tanulmányozzák az ő hatalmas munkásságát, ismerjék meg 
eredményeit, alkotásait." 

A Magyar Kémikusok Lapja a vegyésztársadalom osztatlan 
véleményét tükrözi: "Elhunyta egy nagy korszakot zár le, mun-

57 Zemplén Géza földi maradványai a Farkasréti temetőben, a 20. kö
rönd 1. sor, 23/24. sz. kettős sírban pihennek. Alig fél év múlva követte őt 
kedves barátja és professzortársa, Varga József (1891-1956), akit a mel
lette levő 21/22. sz. sírban helyeztek örök nyugovóra. A két híres vegyész 
a temetőben is egymás mellé került, ahogyan szobraikat is egyidejűleg, 
egymás szomszédságában állították fel a BME aulájában. Zemplén Géza 
sírja közelében emelkedik egykori kollégista társának, a nemzet nagy ha
lottjának, Kodály Zoltánnak 1967-ben emelt síremléke. 
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Dr. Zemplén Géza a gépész- és vegyészmérnöki kar dékánja (1940) 

Dr. Zemplén Géza. dr. Varga József, dr. Plank Jenő, dr. Binder-Kotrba 
Géza családtagjaikkal Zemplén budafoki kerti házában 

(1930-as évek közepén) 



Dr. Zemplén Géza feleségével, Rall Saroltával Amerikában (1947) 



káját nem könnyű folytatni, s ha ebben a munkában munka
társai és tanítványai nagy számmal tudnak részt venni, ez is 
a nagy mester dicsőségét öregbíti, mert a mai tudásuk alapjait 
az ő közelében töltött évek alatt sajátították eL" A műszaki 
felsőoktatásban betöltött szerepét oktatáspolitikai szempontból 
értékeli a Magyar Tudomány: "Zemplén jelentőségét nehéz 
összefoglalni néhány szóval. Oriási kutató és oktató munkája 
mellett talán mégis a legjelentősebb eredménye, hogy a szerves 
kémia tanszék létesítés éig a Műszaki Egyetemen főképpen 
szervetlen és analitikai beállítottságú vegyész mérnökképzés 
után megszervezte és bevezette a vegyészmérnöki karon a szer
ves kémia, különösen a szintétikus szerves kémia oktatását. 
A Budapesti Műszaki Egyetemen ez az oktatás ma is a vegyész
mérnökképzés egyik fontos törekvése." 

Egyéniségét - egyik leghosszabb ideig mellette dolgozó volt 
asszisztense - az Advances in Carbohydrate Chemistry-ben 
így örökíti meg: "Igen nehéz néhány szóval jellemezni egy 
olyan sokoldalú személyiséget, mint amilyen Zemplén GézEl. 
Hendkívül erősakaratú ember volt, óriási munkabíróképességgel 
megáldva, olyan valaki, akiben a tudomány szeretete a művé
szetek szeretetével párosult. Azok, akiknek nem volt lehetősé
gük arra, hogy társaságát élvezzék, színes és szellemes történe
teit hallgassák, vagy laboratóriumában teremtő elméjét munka 
közben megfigyelhessék, nem ismerhették igazán Zemplén Gé
zát. Azok, akik bensőségesen ismerték, mint kitűnő tudóst és 
valóban nagy embert csodálták. Sokszínű, lenyűgöző egyénisé
gét lehet vitatni, de annak bűvköréből senki sem vonhatta ki 
magát." 

Kutató tevékenységének mérlegét pedig az általa oly nagy
ra becsült Chemische Berichte vonja meg: "Ha egész kutató
munkásságát áttekintjük, a kísérletek mesterének, az élesen 
megfigyelő és energikusan összefoglaló kémikusnak és fáradt
hatatlan akaraterejű embernek a képe bontakozik ki előttünk. 
A glükozidok és ezek aglükonjainak számos és szép vizsgálata 
ellenére a fő súlyt egyértelműen a tiszta cukorkémiára helyezi. 
Ebben van Zemplén kutatói jelentősége, itt fejlesztette ki a 
nevéhez fűződő maradandó módszereit." És idézzük a hazai 
szerves kémia megalapozójának legszebb, mert legemberibb 
címét, melyet a Magyar Tudományos Akadémia 1958. évi nagy
gyűlés én kapott: "Sírjánál egész serege áll tanítványainak, 
hogy a magyar tudomány és a magyar ipar dicsőségére folytas
sák azt a munkát, amelyet Zemplén Géza kezdett meg Magyar
országon, az a Zemplén Géza, aki úttörő munkásságával sok-
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szorosan kiérdemelte a MAGYAR SZERVES KÉMIA ATYJA 
elnevezést. ,,58 

A Budapesti Műszaki Egyetem szerves kémiai tanszékén 
örökét dr. Beke Dénes vette át, aki hosszú éveken keresztül, 
Zemplén betegsége idején a tanszéket vezette. Beke Dénesnek 
1961-ben bekövetkezett halála után pedig dr. Lempert Károly 
tanszékvezető egyetemi tanár, az akadémia levelező tagja érvé
nyesíti az oktatásban módszerét, és folytatja a nagy hagyomá
nyokkal rendelkező tudományos kutatói munkát, és ebben a: 
flavonoid kutatásokat a tanszéki kutatócsoporton belűl Farkas 
Loránd irányítja. 

Zemplén Géza iránt érzett megbecsülését az Alma Mater 
abban is kifejezésre juttatta, hogy halála 10. évfordulója alkal-
mából, 1966. szeptember 30-án, bronzból készült mellszobrát 
felállították a Budapesti Műszaki Egyetem aulájában. 

A szoboravatáson Zemplén érdemeit dr. CSÜl'ÖS Zoltán Kos
suth-díjas akadémikus, tanszékvezető egyetemi tanár méltatta. 
Zemplén Géza a magyar tudományos élet egyik legnagyobb 
alakja - mondotta többek között - 10 éve nincs az élők sorá
ban. Múlhatatlan érdemei, egyéniségének lenyűgőző hatása még 
hosszú évtizedekig erőt ad és utat mutat a szerves kémiai kuta
tás-oktatás nehéz, fárasztó, de szép útján. Ecsetelte pályafutá
sát, kiemelte úttörő szerep ét a magyar szerves kémiai kutatá
sok kialakításában. Beszédét így fejezte be: "Az idő múlása 
nem feledteti, hanem még élesebben emeli ki a nagy tudós 
,rendkívüli egyéniségét. Szobra csak egyik kifejezője Zemplén 
Géza hatalmas szellemi örökségét, alkotását értékelő és mélyen 
tisztelő magyar vegyésztársadalom hódolatának." 

Csűrös akadémikus után dr. Helferich professzor emlékezett 
a kiváló magyar vegyész érdemeire, majd dr. Holló János dé
kán leleplezte a mellszobrot, melyet László Péter szobrászmű
vész, a rajzi tanszék adjunktusa készített.59 Az ünnepség hazai 

58 Az idézetek - sorrendben - a következő nekrológokból valók: Bog
nár Rezső: Zemplén Géza. Szabad Nép. 14. évf. 1956. júl. 28.; Csúrös Zol
tán: Zemplén Géza. Magyar Kémikusok Lapja, 11. évf. 1956. augusztus 
25. 226. p.; Csűrös Zoltán: Emlékezés Zemplén Gézára. Magyar Tudomány, 
74. köt. 1967. 329. p.; Mester László: Géza Zemplén. Advances in Carbo
hydrate Chemistry. 14. vol. 1959. 8. p.; Schmidt, O. Th.: Géza Zemplén. 
Chemische Berichte. 92. Jg. 1959. 2 no. XI. p.; Müller Sándor: Zemplén 
Géza emlékezete. MTA Kémiai Tud. Osztálya Közleményei. ll. köt. 1959. 
123. p. 

59 A szobrot László Péter 1966-ban a család által rendelkezésére bocsá
tott fénykép után készítette. Ezzel a BME auláját díszítő és a Múegyetem 
legkiválóbb professzorait ábrázoló szobrok száma 14-re emelkedett. Az au-
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és külföldi résztvevői felkeresték Zemplén Géza sírját, ahol a 
tanszék koszorúját dr. Lempert Károly professzor helyezte el 
a szerves kémiai intézet alapítójának sírján. 

Zemplén Géza több mint négy évtizeden keresztül oktatott 
és a vegyészmérnökök százait nevelte a tudományos élet és a 
vegyipar részére. Tanítványai, a Zemplén-iskolából kikerülve, 
világszerte megbecsülést szereztek a magyar tudománynak. Ne
vét tudományos eredményei, emlékezetét tanítványai serege 
tisztelettel és kegyelettel őrzi. A Magyar Vegyészeti Múzeum 
és a Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtára feladatá
nak tekinti nagyjaink haladó hagyományainak gondozását, tu
dománytörténeti kiadványsorozat legújabb kötetében állít em
léket Zemplén Gézának, a tudományos szerves kémia megho
nosítójának. 

lában levő szobrok és készítőik neve, felállításuk éve: Bánki Donát (Pátzay 
Pál, 1959.); dr. Hauszmann Alajos (Bory Jenő, 1927); dr. Ilosvay Lajos (Bo
ry Jenő, 1937); dr. Kherndl Antal (Pásztor János, 1916); Kruspér István 
(??); Lipthay Sándor (??); dr. König Gyula (Pásztor János, 1914); Steindl 
Imre (??); dr. Szily Kálmán (Bory Jenő, 192?); dr. Stoczek József (Se
nyei Károly, 191?); dr. Varga József (Kákonyi István, 1966); dr. Wartha 
Vince (Bory Jenő, 1926); Zipernowsky Károly (Petri Lajos, 1960) és 
dr. Zemplén Géza (László Péter, 1966). 
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II. FEJEZET 

A KUTATÓ TUDÓS ÉS GYAKORLATI VEGYÉSZ 

2.1 A SZERVES KÉMIAI KUTATAs KIALAKULÁSA HAZÁNKBAN 

A középkor alkémistáinak egyik örökségét, a szerves világ 
származása felett lebegő sűrű ködöt és homályt Wöhler Frigyes 
oszlatta el, aki 1828-ban mesterséges úton állított elő először 
szerves vegyületet, a karbamidot, és ezzel megdöntötte a "vis 
vitalis" elméletét, mely szerint csak az élő szervezetben műkö
dó titokzatos életerő képes ilyen szerves vegyületeket létrehoz
ni. A szintétikus kémia megszületését a tudományos világ na
gyobb része kitörő örömmel fogadta, az új tudomány rohamos 
fejlődésnek indult, s· az emberiségnek sok boldogságot, de sok 
fájdalmat is okozott. A szerves kémikus laboratóriumában ez
rével varázsolta elő azokat az anyagokat, amelyeket az élő sejt 
termelni tud, és tízezrével az olyanokat, melyek a természetben 
nem is fordulnak elő. Az első 100 év alatt kb. 300 OOO különféle 
vegyületet állítottak elő, s ma már több mint egymilliónál tarta
nak, melyek között egyaránt megtaláljuk a betegségek fájdal
mát enyhítő gyógyszereket, és az emberek irtás ára alkalmas 
robbanószerkezeteket és gázokat. 

Míg a szerves kémia külföldön, elsősorban Németországban, 
Franciaországban és Angliában gyorsan fejlődött, hazánkban 
nagyon nehezen indult meg. Ennek több oka volt; elsősorban az, 
hogy a hazai vegyipar messze elmaradt a többi iparág fejlődé
sétől, mivel Bécs gondosan ügyelt arra, hogy az osztrák vegy
ipart ne veszélyeztesse a magyar. A nehézségekhez hozzáj árult 
az is, hogy Magyarországon a kémia úttörői: Thán Károly, Len
gyel Béla, Ilosvay Lajos mind Bunsen-tanítványok voltak, s 
mivel Bunsen elsősorban az analitikai kémiának volt nagymes
tere, nyilvánvalóan tanítványai is ezt az irányt követték. Az or
szág gazdag volt ásványi eredetű természeti kincsekben, ezért 
az ásványvizeknek és az ásványi eredetű nyersanyagoknak a 
vizsgálata honosodott meg először. 

A fentieken kívül a szerves kémiai kutatás késői kifejlődését 
Zemplén Géza - a Műegyetemen 1926-ban rendezett országos 
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kongresszuson - még azzal is magyarázza, hogy míg az anor
ganikus problémákkal egy-egy módszer kidolgozásával, vagy 
néhány műszer beszerzésével már lehet analitikai, vagy fizikai
kémiai kutatásokat végrehajtani, addig a szerves kémiai kuta
tásokhoz mindenféle műveletre berendezett, költséges labora
tórium és nagyszámú segédszemélyzet szükséges. Példaképpen 
Németországra hivatkozik, ahol a szerves kémia tette a vegyé
szeti ipart hatalmassá, az ipar viszont kellő anyagi támogatás
ban részesítette a tudományos intézeteket. Idehaza a szerves 
kémia ilyen műveléséről szó sem lehetett az előfeltételek hiá
nyában, melyek között felemlíti, hogy a Tudományegyetemen 
a szerves kémiának nem volt rendszeresített tanszéke és labo
ratóriuma, s a Műegyetemen is csak az első világháborút meg
előző időben létesítenek szerves kémiai laboratóriumot, s 1913-
ban állít ják fel a szerves kémiai tanszéket. 

A hazai szerves kémiai tudomány szerencséje, hogy az ország 
első szerves kémiai katedrájára az a Zemplén Géza került, aki 
előzőleg Fischer Emil mellett három éve t töltött, és így felké
szültségével és rátermettségével megvetette a hazai szerves ké
mia művelésének alapjait. Zemplén és munkatársaiból kialakult 
első szerves kémiai iskola főleg szénhidrátok és glükozidok ku
tatásában fejtett ki jelentős tevékenységet. Ehhez anyagi tá
mogatást nyújtott az 1926-ban szervezett Országos Természettu
dományi Alap, melynek kutatási programjában többek között 
a cellobióz összefoglaló problematikája, diszacharidok lebontása 
és gyógyszervegyészeti vizsgálatok szerepeltek. 

Zemplén azt vallotta, hogy a korlátozott anyagi lehetőségeink 
mellett nem szabad erőnket részletkérdésekkel elforgácsolni, ha
nem a "nagy témákkal" kell foglalkozni. A vezetése alatt álló 
Zemplén-intézet több olyan feladatot oldott meg, melyekben 
a külföldi kutatók lényegesen jobb körülmények között sem 
tudtak kielégítő eredményeket elérni. Mindez az intézet meg
alapítójának és vezetőjének, Zemplén Gézának éleslátásáról, 
páratlan tájékozottságáról tanúskodik. Az elmélet és gyakorlat 
elválaszthatatlan volt számára. Míg az oktatás terén a "keveset, 
de jót" elvet vallotta, addig a tudományos kutatásban maxima
lista volt, és a legmagasabb követelményeket támasztotta ön
magával és munkatársaival szemben. Így alakította ki az első 
magyar szerves kémiai iskolát, mely külföldön és belföldön 
ismert és becsült, mind a mai napig. 

A Budapesti Műszaki Egyetemen Zemplén Géza körül kiala
kuló iskola a hazai szerves kémia továbbfejlődésére katalizáló 
hatással volt. Pécsett először Zechmeister László, Szegeden 
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Bruckner Győző, majd Debrecenben Bognár Rezső foglalkozott 
fiatal kutatókkal. Kolozsváron a Tudományegyetemen 1940-től 
1950-ig Vargha László vezeti a kutatómunkát. A budapesti Tu-
dományegyetemen pedíg Széki Tibor körül szerveződött figye
lemre méltó kutatói gárda. Magyarországon ma a szerves kémiai 
kutatómunka fejlett, korszeru és eredményes, és hogy a szocia
lizmus építésének időszakára e fontos tudomány kifejlődött, az 
elsősorban Zemplén Géza úttörő munkásságának köszönhető. 

2.2 KÖZÖS KUTATÁSOK FISCHER EMILLEL 

Az első világháború előtti években a szerves kémia fontos 
központja volt a berlini egyetem r. sz. kémiai intézete, melynek 
élén Fischer Emil állott. Vezetése alatt oly neves vegyészek 
dolgoztak itt, mint kezdetben Wohl, Ruff Ottó, Harries Carl és 
Stock Alfréd, később Diels Ottó, Fischer Franz, Traube Wil-
helm, Armstrong Harry. Ebbe a körbe lépett be Zemplén Géza, 
és rövidesen a mester, Fischer Emil magánlaboratóriumába 
került. 

Fischer Emil, aki a Nobel-díjat 1902-ben Van t'Hoff után 
másodiknak kapta meg, ekkor már jelentős helyet töltött be a 
szerves kémia világában. 

Fél évszázad elmúltával visszatekintve munkásságára és 
eredményeire joggal mondhatjuk, hogy a modern szerves kémia 
és kutatás egyik megteremtője és a szerves kémikusok legna
gyobbjai között van a helye. Hatása nemcsak a szerves kémia 
fejlődése szempontjából iránymutató és döntő jelentőségű, de 
a biokémia alapjainak lerakás ához is nagymértékben hozzáj á
ruIt. Széleskörű kutatási területének központi témái között 
ugyanis az élő sejt legfontosabb anyagainak, a szénhidrátoknak, 
fehérjéknek és a purin testeknek rendszeres és alapvető vizs
gálatai szerepelnek a legnagyobb súllyal és kiemelkedő ered
ményekkel. Az élettani fontosságú fehérjék és szénhidrátok 
kémiai szempontból való kutatásait kiegészítik az enzimekkel 
kapcsolatos vizsgálatai. 

Munkásságára jellemző az egzakt és pontos precíz kísérlete
zés, ennek módszereit állandóan fejleszti és különösen a szén
hidrát és fehérje kutatásban alkot kiemelkedőt és maradandót 
ezen a téren is. 

A cukrokkal végzett vizsgálataiban is megnyilvánul Fischer 
óriási tudása, bámulatos kísérleti ügyessége és ötletessége. 
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Kutatásait azzal kezdte, hogyaszőlőcukrot (D-glükóz) az általa 
előállítotf és vizsgált fenilhidrazinnal reagáltatta nátrium
acetát jelenlétében és az így kapott kristályosodó vegyület a 
glükozazon mintájára más egyszerű cukroknak is előállította az 
oszazonját. Ezen származékok összehasonlító vizsgálata utat 
mutatott a cukrok szerkezetének megismeréséhez. Ebből kiin
dulva, kellően módosított régi eljárásokkal és éles eImére valló 
új módszerekkel egész forradalmat idézett elő a cukrok kémi á
j ában. Kísérleteinek egy másik kiemelkedő eredménye a szőlő
cukor teljes szintézisének megvalósítása volt. Ennek "kapuja" 
- mint Fischer írta - a glicerin volt. 

Ezután a cukrokat élesztővel erjesztette, különböző enzimek
kel hidrolizálta, s ekkor jelentős különbségek derültek ki, me
lyekből logikusan azt következtette, hogy valamely culmr csak 
olyan enzim hatására bomlik el, melynek molekulaszerkezete 
valamiképpen hozzáillik a cukor molekulájához, akár csak a 
kulcs a zárhoz. A cukroknál szerzett tapasztalatait értékesítette 
a fehérjékkel végzett kísérleteinél, melyeket Fischer 1899-ben 
kezdett el, midőn azok ismert építőköveinek az aminosavaknak 
szintézis ével foglalkozott. Éles megfigyelőképessége, valamint 
óriási kísérletező tudása segítségével új módszert dolgozott ki 
a fehérjék és az azokat felépítő aminosavak mennyiségi meg
határozására. A kísérletek igazolták Fischert, aki szintézises el
járásaival 18 aminosav-gyökig terjedő láncolatokat szintetizált, 
melyeket, peptideknek, polipeptideknek stb. nevezett el. Fischer 
kísérletei az élettani vizsgálatok hosszú sorát indították el, me
lyeknek jelentős részét Abderhalden és munkatársai végezték 
és nagy léptekkel haladtak a fehérjék mesterséges előállítás á
hoz vezető úton. 

Utolsó kísérletsorozatát 1908-ban kezdte el, a csersavszerű 
anyagokkal, hasonló módszerrel, mint a peptidek szintézisénél. 
Így az aromás oxisav-csoportok egész sorát fűzte egymáshoz, 
és kapott vegyületek tulajdonságai mindenben megegyeztek a 
csersavakéival. Az új vegyületeket polidepszideknek keresz
telte. 

Fischer Emil a purinvegyületek, cukrok, fehérjék és azok en
zimjeinek kutatásával elért sikereit annak köszönhette, hogy 
képzelőtehetsége szigorú fegyelmezettséggel párosult. Fényes 
tehetsége, óriási tudása arra képesítette, hogy ahol mások a 
nehézségek elől meghátráltak, ő ott is folytassa kutatásait, új 
eljárásokat dolgozz on ki és sikert arasson. Kutatásai titkát 
egyik tanítványának így jelölte meg: "Das Wichtigste ist die 
Fragestellung" - vagyis ahhoz, hogy sikert arathassunk, oly 
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feladatokat kell kitűzni, melyeket a tudomány jelen álláspontja 
szelin t meg lehet oldani. 60 

Zemplén Géza Berlinbe érkezésekor Fischer munkaterülete 
a szénhidrátok mellett a depszideket és cserző anyagokat, a fer
mentumokat és elsősorban az aminosavakat és a peptideket 
foglalta magába. Zemplén preparatív ügyessége és szorgalma 
rövidesen felkelti Fischer érdeklődését a tehetséges magyar fia
talember iránt, és annyira megnyeri bizalmát, hogy magán
asszisztensként beosztja laboratóriumába, és az ott végzett mun
kákról közös publikációkban számolnak be. Az egyik sikeres 
k4;érletet követi a másik, s az együttes munkálkodások eredmé
nyeit közel fél tucat közlemény őrzi. 

Első közös dolgozatukban, 1909. januárjában a cellobióz és 
oszonjának viselkedését vizsgálták, néhányenzimmel szemben 
(B 21-23). Miután e kísérletekből a vegyület szerkezetére érté
kes következtetések vonhatók le, Fischer és Zemplén megvizs
gálták, hogy emulzin és beszárított sörélesztő vizes kivonata 
miként hat a diszacharidra. Azt tapasztalták, hogy az emulzin 
a cukrot könnyen elbont j a, míg az utóbbi hatástalan. A cello
bióz tehát e két enzimmel szemben éppen úgy visellcedik, mint 
a gentiobióz, és izomaltóz. Ezek után arra következtettek, hogy 
a cellobiózban, izomaltózban és gentiobiózban a két glükózma-· 
radék ugyanazon a módon kapcsolódik, ellenben a maltózban 
a két glükózmaradék kapcsolódása különböző. Továbbá, ha azzal 
a feltevéssel élnénk - írták a szerzők -, hogy az emulzin, 
mely tudvalevőleg a ~-glükozidokat bontja el, a ~-szerkezet 
különleges kémszere, akkor e három diszacharidot ~-glükozido
glükozóknak lehetne nevezni. 

A cellobióz, mint ismeretes, könnyen létesít ozazont, amelyből 
a maltózazonnál kidolgozott eljárás segítségével eljuthatunk a 
cellobiozonhoz, "sajnos, ez utóbbi termék kristályosítása éppen 
oly kevéssé sikerült, mint a többi, eddig ismeretes oszoné: azon
ba.n sikerült megállapítani, hogy emulzinnal szemben éppen 
úgy viselkedik, mint a diszacharidmaga". Az emulzin és élesz
tőkivonattal végzett kísérletekkelkapcsolatosan megvizsgálták 
még a cellobióz viselkedését az Aspergillus niger enzimeivel, 
továbbá kefirlaktázzal szemben is, de negatív eredménnyel. Kí
sérieteiket olyan cellobiózzal végezték, melynek forgatóképes-

sége kb. [a] bg = +33,27°. Az enzimek hatásáról ellenőrző kí

sérletekkel győződtek meg, és az oldatban lévő cukor felisme-

GO Doby Géza: Fischer Emil (1852-1919). Természettud. Közlöny. 1919. 
239-247. p. és Fischer, Emil: Aus meinem Leben. Berlin, Springer, 1922. 
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résére az ozazonpróba szolgált. Az ozazonok a szokásos tisztítás 
után olvadáspont j ukkal, oldhatóságukkal és elemzési adataik
kal bizonyították, hogy változatlan cellobióz volt az oldatban, 
vagy a bomlási termék, glükóz. 

Két hónap múlva, 1909. márciusában már az inaktív a-6-di
aminovaleriansav és a prolin új szintézisét írják le (B 24-25} 
és még augusztusban beszámolnak két optikailag hatásos prolin 
szintéziséről, melyeket a berlini egyetem kémiai intézetében 
végeztek, (B 26, 38.). Az a-o-diaminovaleriansav - más néven 
"ornithin"-nak addig két szintézisét ismerték, a harmadik elő
állítás módját most írják le Fischer és Zemplén. Itt a benzoyl
piperidinből káliumpermanganáttal végzett oxidáció útján kép
ződött benzoyl-6-aminovaleriansav 

CsHs . CO . NH . CH2 • CHz. CHz . COOH 
a kiindulási anyag. Ha azt asavat brómmal és vörös foszforral 
brómszármazékká alakít ják, s a keletkezett terméket ammóniá
val kezelik, akkor nagyon kielégítő mennyiségben képződik a 
6-mono benzoy lorni thi n 

CSH5 • CO . NH . CH2 • CHz . CHz . CH . (NH0 . COOH 
Ezen vegyületbe a benzoylgyököt másodszor is behelyettesítve 
könnyen eljutottak az inaktív ornithursavhoz (dibenzoyl a-o-Qi
aminovaleriansavhoz). "A monobenzoyl- és dibenzoylornithin 
előállítás ára ezen eljárás jelenleg bizonyára a legkényelmesebb, 
sőt azt tartjuk, hogy az inaktív ornithin előállításra is alkalma
sabb, mint a két régi szintézis" - írják a szerzők új eljárásuk
ról. 

A o-benzoylbrómvaleriánsavnak tanulmányozása közben a 
prolinnak új keletkezésmódjával is megismerkedtek. A o-ben
zoylbrómsav ugyanis erős sósavval főzve, nagy mennyiségben 
alakul át a ciklusos aminósavvá. Ez a reakció - az eddigi ta
pasztalatok alapján, mely szerint az a-o-dibrómvaleriansav 
valamint a ftalimidopropilbrómmalonéter könnyen prolint lé
tesít -, előre látható volt. 

A szerzők stílusára idézzük a benzoyl-o-aminobrómvalerián
sav átalakítása dl. prolinná leírását: ,,7 g brómszármazékot 
10 cm3 víznek és 40 cm3 füstölgő-sósavnak (1,19 faj súly) elegyé
\'el 6 óra hosszat, visszacsepegő hűtővel felszerelt lombikban 
főztünk. Kihűlés után a benzoésav válott ki. lVIegszűrés után az 
oldatban maradt benzoésavat többször kioldottuk éterrel, az 
oldatot vízfürdőn elpárologtatva, sósavas prolinból álló szirup 
maradt vissza. Ennek vizes oldatát ezüstszulfát hatásának vetve 
alá, majd az oldatból az ezüstöt és a kénsavat pontosan kicsap-
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va, a szabad prolinjutott birtokunkba; ezt, mint rendesen, a 
szépen kristályosodó réz-sójává alakítottuk. Ennek mennyisége 
2,5 gramm volt, vagyis a számított értéknek 65%-a. Elemzés 
előtt a sót még egyszer átkristályosítottuk forró vízből." 

Zemplén Géza a SZel 'Ves kémia c. könyvének 661. oldalán 
a természetes prolinnal foglalkozva, a következőket írja: 
"A módszer, mely a vegyületek birtokába vezetett, s amelyet 
1909-ben, mint Emil Fischer munkatársa, én hajtottam végre, 
a következő lépéseken keresztül történik. A piperidinnek m-nit
robenzoylvegyületét a káliumpermanganáttal oxydálva, előá1lí
tottuk a o-m-nitrobenzoyl-amino-valeriansavat. Ezt a-helyzet
ben brómoztuk vörös phospor jelenlétében. A brómvegyület nor
mál lúgban 37

0 -os thermostatban 2 mp alatt brómhydrogén le
szakadás a közben m-nitrobenzoyl-d, l-prolinhoz vezetett. A ve
gyületnek cinchoninsója optikailag hatásos formákra volt bont-
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ható, melyekről lúggal leszedve a cinchonint, tömény sósavas 
hydrolysis útján pedig az m-nitrobenzoylcsoportot, az aktív 
prolinokat állitottuk elő." 

A fentiekben vázolt prolinszintézisekkel azért foglalkoztunk 
részletesebben, mivel szemléltetni akartuk a módszerek egyikét, 
melyet Zemplén Fischer mellett elsajátított. Közös munkálkodá
suk eredményeképpen közölték még az aminooxisavak és piperi
donszármazékok (B 28, 29), az E-amino-a-guanidocapronsav szin
tézisét (B 34, 35), beszámolnak a cellobióz-reakcióról egyes enzi
mekkel szemben (B 33), továbbá a cellobióz-származékairól 
(B 36), melyek közül elsősorban az acetobrómcellobióz előállítá
sával értek el sikereket. 

Fischer Emillel töltött évek döntő jelentőségűek voltak Zemp
lénre, mivel itt ismerkedett meg a későbbi munkásságában oly 
nagy szerepet játszó szénhidrátok kémiájával. Ezekben a szorgal
masan átdolgozott esztendőkben elsajátítja a legmodernebb ku
tató módszereket és a szerves kémia legújabb eredményeit, me
lyek Fischer klasszikus vizsgálatainak köszönhetők. Az utolsó 
időben az aminosavak tanulmányozásával kapcsolatos protein
szerű anyagok szintetikus előállításánál Zemplén mint önálló 
munkatárs vesz részt. 

Életrajzában utaltunk arra, hogy a Fischerrel írott publikációk 
későbbi pályafutása során - pl. az egyetemi magántanárság el
nyerésében stb. - a legjobb ajánlólevélnek bizonyultak. Megér
demelten, mert a nagy mester,Fischer vizsgálatai alapján a szén
vegyületek kémiája terén lényeges előrehaladás történt. Fischer 
rendszeresen vizsgálta a szerves hidrazinszármazékok előállítását 
és reakcióit. Közülük a fenilhidrazint a cukorkémiában rendkívül 
eredményesen használta fel. Részben ezen munkák alapján sike
rült a cukrok szerkezetét megállapítani, valamint a szőlőcukrot 
szintetikusan előállítani. A purintestek tanulmányozása és azok 
szintetikus előállítása is Fischer nevéhez fűződik; ezen kívül szá
mos más szénhidrátot és glükozidot állított elő mesterségesen. 
Liebig, Kekulé, Kolbe és Bayer iskolája után Fischer és munka
társai a szerves kémia kifejlődését jelentős mértékben meggyor
sították. Fischer környezetéhez tartozni oly tudományos rangot 
jelentett, mellyel mindenki tisztában volt idehaza és szerte a vi
lágon. 

A Fischer-intézetben töltött idő ugyanakkor hatással volt 
Zemplén egyéniségére, jellemtulajdonságai kifejlődésére; nagy
fokú önbizalommal töltötte el, gyorsan alkotott marasztaló véle
lemény t, ami személyét néha kedvezőtlen megvilágításba helyez
te. Az őt jól ismerő tanítvány, Gerecs Arpád tárgyilagosan így 
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jellemzi Zemplént: "Átlagon felüli tehetség volt, tehetsége már 
korai fiatalságában megmutatkozott, idejében került korának 
egyik legjobb kutatócentrumába, Emil Fischer intézetébe, és 28 
éves korában lett egyetemi tanár. A tehetség mellett talán ez az 
akadálymentes előrehaladás is hozzájárult ahhoz, hogy nagymér
tékű önbizalom alakult ki benne, és ennek kísérőjeként gátlás
mentesség véleményének nyilvánításában. Ha ez néha túl is ment 
az általában megszokott mértéken, a legtöbb esetben a megnyi
latkozásnak mindig volt valami igazságíze . .. Ha azokban az 
években, amikor kutató munkájában a legtöbb sikert érte el, s 
amikor személyes közreműködése is a kutató munkában a legna
gyobb volt, elő is fordult, hogy saját személyét és eredményeit a 
sikerek hevületében talán túlértékelte másokéval szemben, a 
munka komoly perceiben mások tudása és mások eredményei 
mindig az őket megíllető, tiszteletre méltó helyen voltak." 

Zemplén új munkahelyén is folytatta a Fischer-laboratórium
ban megkezdett munkákat, és adatokat közöl a cellulóz részleges 
hidroliziséről, melynél a vizsgálata eredménye: kénsavval a cel
lulózból oly termékek, melyek a sav hosszabb behatása után is 
hidrolizálatlan cellobiózhalmazokat tartalmaznak (B 53,55). 
1913-ban a gentiobiózzal folytat vizsgálatokat, melyeknél kidol
gozott módszert fejlesztette tovább később a nehezen kristályo
sodó cukrok elkülönítésére (B 58-59, 64, 72). 1915-ben azokról a 
szőlőcukor és cellobióz új származékairól számol be, melyeket a 
Műegyetem szel'Ves kémiai intézetében László Ede Dezső közre
működésével állítottak elő. Ezek a szőlőcukor glükóznak az izo
valeriánsavval, a laurinsavval, a palmitinsavval és a stearinsav
val való vegyülete i voltak. A glükóz piridin jelenlétében, kloro
formban jó hűtés közben, a megfelelő savak kloridjaiból 5 acil
gyököt vesz fel, és a megfelelő jól kristályosodó vegyületek ke
letkeznek. Ezen az úton előállították a ~-glükózból kiindulva a 
p-pentaizovalerylglükózt, ~-pentalauryglükózt, a ~-pentapalmi
tylglükózt és a ~-pentastearyglükózt; az a-glükózból kiindulva 
hasonló módon eljutottak az a-pentalaurylglükózhoz és az 
a-pentapalmitylglükózhoz. 

A cukrok acetohalogénszármazékai közül az acetobrómglükózt 
a benzoésavnak, a szalicilsavnak és a hippursavnak ezüstsójával, 
benzol jelenlétében forralva, ezüstbromid leválás a közben a ~-tet
raacetyl-benzoyl-glükózt, a ~-tetraacetyl-salicyl-glükózt és a 
i3-tetraacetyl-hippuryl-glükózt állították elő. Ugyanezt a reakci
ót az acetobróm-cellobiózra alkalmazva, eljutottak a ~-heptaace
tyl-benzoyl-cellobiózhoz, a i3-heptaacetyl-salicyl-cellobiózhoz és 
a ~-heptaacetyl-hippuryl-cellobiózhoz. Így tehát 13 új vegyületet 
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állítottak elő a Műegyetem új organikus tanszékén. E munkála
tok közben kezükbe került adat szerint Stephenson is előállított 
egy pentapalmityl-glükózt, ez azonban amorf tömeg volt, míg 
Zemplénék a-származékai szabad szemmel látható, szép tűkben 
kristályosodtak és a ~-származék is mikrokristályos volt. 

2.3 TUDOMÁNYOS MUNKÁSSÁGA ÉS EREDMÉNYEI 

A szénhidrátok kémiája a szerves kémia és a biokémiai kutatás 
fejlődésében rendkívül fontos. Zemplén e területen elért ered
ményeivel lehetővé vált, hogy a természetben nagy számban 
előforduló vegyületeket alaposabban megismerhette a tudo
mány. A szénhidrátok változatos formában minden élőlényben 
megtalálhatók, így kutatásai elősegítették, hogy az élő szerve
zetben lejátszódó folyamatokat is jobban megismerjék. Ezen 
a területen alkalmazott preperatív módszerei a kémia más te
rületén is fejlesztették a kutatást. Zemplén fáradhatatlan mun
kásságának eredményeit közel 400 tudományos dolgozata és 
ipari szabadalma tartalmazza. E publikációk - melyek teljes 
bibliográfiáját a IV. fejezet felsorolja - elemzése meghaladná 
tanulmányunk kereteit. Csupán arra vállalkozunk, hogy témán
kénti csoportosításban megemlítjük azokat a kiemelkedő mun
káit, amelyek kutatásaiban jelentősek voltak vagy híres mód
szerei kialakítására befolyást gyakoroltak. Kísérleteinél közre
működő munkatársak közül csak azokat említjük - a teljesség 
igénye nélkül -, akik a publikációkban mint társszerzők sze
repelnek. 

Tudományos eredményeit és kutatásai során bevezetett új 
módszereit a következő tematikus összeállításban tárgyalj uk, sor
rendjük nagyjából kialakulásuk időrendjét is tükrözi: cukorace
tátok nátriummetilátos elszappanosítása, az új cukorlebontási 
módszer, higanyacetátos módszer az oligoszacharidok és glüko
zjdok szintézisére, továbbá a flavonoidok és cukorformazánok 
előállítás ára vonatkozó vizsgálatok. E fejezetrészekhez Bognár 
Rezső tanulmánya annyira megbízható kalauz, hogy a kiváló ösz
szefoglalás gondolatmenetét követve, és szövegének részbeni fel
használásával tárgyalj uk Zemplén tudományos munkásságát.61 

Szerves kémiai kísérletei mellett a gyógyszeriparban végzett gya
korlati munkásságát is vázolj uk, és könyvünk III. fejezetében ki--

61 Bognár Rezső: Géza Zemplén (1883-1956). Acta Chim. Ac. Sc. Hung. 
19. tom. 1959. 121-131. p. 
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térünk Zemplén tudományos ismeretterjesztő munkásságára, 
hogy az e területen végzett, kevésbé ismert tevékenységére a fi
gyelmet felhívjuk. 

2.31 A ZEMPLÉN-FÉLE NÁTRIUMMETILÁTOS ELSZAPPANOSíTAs 

Az első világháborús évek után Zemplén kutató munkásságát 
a szénhidrátok területére összpontosítja. Az 1920-as évektől 
ezeknek a kérdéseknek megoldása révén vezeti be munkatársait 
a kutatás Fischertől elsajátított módszereibe. Ezek a szénhidrát
kutatások az amigdalin és a szalicin szerkezetének vizsgálatával 
kezdődnek. Az első eredmények: a szalicin szerkezetének tisztá
zása, továbbá az amigdalin szintézise és egy sor származék elő
állítása. Ebben a munkában Kunz Alfonz és Hoffmann Sándor, 
valamint Szilasi Nina működtek közre, kiknek segítségével már 
figyelemre méltó részleteredmények születtek (B 88-89,91-93). 

A természetes d-amigdalin szintetikus előállítása céljából ace
tobrómgentiobiózt a mandulasav ezüstsójával kapcsolta, a fenolo
san glükozidált terméket ezután acetilezte, majd a karboxilt 
észterezte és az észtert savamiddá, majd nitrillé (heptaacetil-d
amigdalin) alakította át (1924). Ugyanebben az időben Angliában 
Campbell, R. és Haworth, W. N. és Németországban Kühn, R. és 
Sobotka, H. az amigdalint más úton állították elő. E munkával 
kapcsolatban kezdte Zemplén kidolgozni a szénhidrátok kémi áj á
ban nagy jelentőségű első módszerét, az acetilezett szénhid7'átok 
katalitikus dezacetilezésére. 

1923-ban ugyanis a szőlőcukor nátriummetiláttal alkotott ter
mékeinek vizsgálatánál rájött arra, hogyha acetilezett cukrokat 
is reagáltat nátriummetiláttal, akkor az átalakulást követő dez
acetilezésnél az alkália szerepe csak katalizáló. Ebből a megfi
gyelésből fejlesztette ki a cukoracetátok metanolos dezacetilezé
sét, katalitikus mennyiségű nátriummetiláttal. Ez a "Zemplén-
féle szappanosítás" néven ismertté vált eljárás, amely a legké
nyesebb dezacetilezéseket is megnyugtató eredménnyellehetővé 
teszi. Ma már a világ minden cukorkémiai laboratóriumában ez a 
leggyakrabban használt módszer az acetilezett cukrok és szárma
zékaik elszappanosítására, mellyel a reakció folyamán keletkező 
alkáliérzékeny cukrok is a legegyszerűbb úton elkülöníthetők. 

A Zemplén-féle szappanosítás lényegében egy egyszerű alkáZi 
katalizáLt átészterezés. A cukrot észterező savafeleslegben je-
lenlévő metanoIIal ortoészter-addiciós származékat képez, amely 
metanol hatására ecetsavasmetiLészterre és szabad cukorra bom-
lik. 
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Az acetilezett cukrok, vagy cukorszármazékok elszappanosí
tásának gyakorlati kivitelére kidolgozott eljárását Zemplén a 
következőkben részletezi: 

"Minthogy már a frissen készített nátriummetilát-oldat is 
aránylag hamar sárgára, majd barnássárgára színeződik, és a 
keletkező cukoroldatok tisztasága erősen szenved, ezért nát
riumetilát helyett nátriummetilátot választottam, amely gumi
dugóval elzárva akár évekig is eltartható. Minthogy az acetiIén
származékok nem mindig oldódnak könnyen metanolban, ezért 
célszerű kloroformban oldani, és az elszappanosítást metanolos 
nátriummetiIáttal hűtőkeverékben, rázás közben végezni. Eköz
ben kocsonyásan kiválik az elszappanosításnál keletkező, már 
vízben is jól oldható közbensőtermék, mialatt az acetilcsoportok 
legnagyobbrészt metilacetát alakjában leszakadnak. A reakcióke
veréket víz hozzáadása után jégecettel megsavanyítva és az 01-
datot bepárolva, minden nehézség nélkül megkapj uk a szabad 
cukrot. Például 10 g oktaacetilcellobiózra 2,7 g nátrium helyett, 
amennyi az összes acetilcsoportnak nátriumacetát alakjában 
való megkötéséhez volna szükséges, csak 0,5 g-ot használunk" 
(B 128, 132). 

Először arra gondoltak, hogy az elszappanosítás csak akkor 
következik be, ha az acetilvegyület oldatba megy. Későbbi 
vizsgálataik megmutatták, hogy az elszappanosodás akkor is be
következik, ha az acetilvegyület, valamint a szabad anyag a de
zacetilező oldatban nehezen oldódik. Így az egész műveletet 
egy oldószerben és sokkal kevesebb nátriummetiláttal elvégez
hették. Például az oktaacetilbióz elszappanosításánál később 
már a fenti 0,5 g helyett 0,023 g nátrium elegendő volt, hogy 
a tiszta cellobióz elméleti mennyiségének 89,5%-át megkapják 
(B 217-218). Nem redukáló cukrok és glükozidok acilszár
mazékainak elszappanosítása még kevesebb nátriummal végez-
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hető. így pl. a hexaacetilmannit nátriummetilát-tartalmú meta
nollal 3 percig forralva, teljesen elszappanosítható, éspedig oly 
kevés nátrium alkalmazásával, mely az elméletileg szükséges 
mennyiség 1/600-ának felel meg (B 164,171). 

A Zemplén-féle szappanosítás elvét Müller Sándor úgy ma
gyarázza, hogyakloroformban oldott cukoracetát acetilcsoport
jainak karbonil-szénatomját a nukleofil metilátanion megtá
madja, a karbonil-oxigénatomot pedig a metilalkohol protonál
ja, biztosítva a metilátanion koncentrációjának állandóságát. 
A savanyú ortoacetát valószínűleg intramolekuláris hidridván
dorlás révén esik széjjel ecetsavas metilészterre és szabad hid
roxilos cukormolekulára, amikor a kocsonyásan kivált orto
észter-komplexhez vizet adunk. A szabad cukorszármazék több
nyire rögtön feloldódik, a vizes, enyhén lúgos fázisban. Az elkü
lönített vizes oldatot azért kell ecetsavval megsavanyítani, hogy 
bepárlásnál a lúgkoncentráció növekedése ne idézhessen elő 
másodlagos változásokat a cukorvegyületen. A nem redukáló 
cukorszármazékok acetát jainak dezacetilezése még egyszerűbb, 
mert ezek nem érzékenyek lúgra.62 

A szappanosítás módszerét Zemplén Géza Kunz Alfonzzal kö
zösen 1923-ban publikálta (B 95, 96), a későbbi szappanosítá
soknál közreműködtek Pacsu Jenő, Bruckner Zoltán, Gerecs Ár-
pád és Hadácsy Ilona (B 164, 171, 217-218). A Zemplén-féle nát
riummetilátos szappanosítás fogalommá vált a szénhidrátok 
kutatásában. Bevezetése lehetővé tette, hogy egyes szénhidrá
tok eredeti szerkezete és téralkata változatlan maradjon számos 
kémiai reakció során, az addig alkalmazott módszereknél mind
ez sokszor nem volt lehetséges. A módszer a katalitikus átészte
rezés klasszikus példájaként a gyakorlatban nélkülözhetetlen 
és általánosan használt. 

2.32 A ZEMPLÉN-FÉLE CUKORLEBONTÁS 

Az 1920-as évek közepétől kezdődtek a Műegyetem szerves 
intézetében Zemplén világszerte ismertté vált cukorlebontási 
kísérletei. Az egyszerű és összetett cukrok szerkezetfelderítése 
ez időben az érdeklődés középpontjában állott, és külföldön a 
jól felszerelt laboratóriumokban nagyszámú kutatógárda fog
lalkozott e problémákkal. 

A monoszacharidok lebontás ára már egész sor eljárást dol-

()~ Müller Sándor: Zemplén Géza emlékezete A MTA Kémiai Tud. Oszt. 
Közleményei. 11. köt. 1959. 117-123. p. 
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goztak ki. Legrégebbi a Wohl-féle lebontás (1893), amely erre 
a célra az acetilezett nitrileket használta fel, és nitrilcsoportot 
ammóniás ezüstoxiddal távolítja eL Ugyanabból az időből szár
mazik a Ruff-féle eljárás (1899), amely az aidonsavaknak hid
rogénhiperoxiddal vassók jelenlétében való oxidációján alap
szik. Ugyancsak az aidonsavakból kiindulva mutatta ki Guerbet 
(1908), hogy kétértékű higanysóik vizes oldatban melegítve le
bontást szenvednek, miközben egy szénatommal szegényebb cu
kor keletkezik. Weermann (1917) ugyanerre az aldonsavak amid
jait használja, melyeket nátriumhipoklorittal bont le. A szap
panosítás tanulmányozása lehetővé tették Zemplén számára, 
hogy új eljárást dolgozzon ki a cukrok acetilezett nitriljeinek 
lebontására, mely különösen az oligoszacharidok (főleg biózok) 
sorában mutatkozott értékesnek. 

Zemplén vizsgálatai előtt a biózok lebontására csak a Ruff-fé
le módszert lehetett alkalmazni. Ennek azonban az volt a hibá
Ja, hogy számos melléktermék keletkezett, és a kívánt termék
hez csak igen kis mennyiségben jutottak. A-Wohl-féle lebontás 
az oligoszacharidoknál nem jöhetett tekintetbe, mert mindig a 
lebontott cukornak acetamid-származékához vezetett, amelyet 
csak savas hidrolízissel lehet elbontani, amikor azonban az oli
goszacharidok egyszerű cukrokra szakadnak szét. 

Egy ilyen lebontás mégis kívánatosnak látszott az oligosza
charidoknál, ahol a redukáló szénatomok lépcsőzetes lebontásá
nak megismétlése olyan nem redukáló oligoszacharidokhoz ve
zetett, amelyek már alkalmasak arra, hogy monoszacharid egy
ségek összekapcsolódási helyére vonatkozólag felvilágosítással 
szolgáljanak. Zemplén megpróbálta a kérdést preparatív úton 
megoldani, ahol a vegyület lépésről-lépésre követett módon 
alakult át azzá a származékká, mely a szerkezet helyes meg
állapítását biztosította. 

Zemplén ehhez pL a cellobiózt oximmá, majd ezt acetilezett 
cellobionsavnitrillé alakította, és a nitrilt metanolos nátrium
metilát-oldattal alakította át. A reakciókeverékből közvetlenül 
glükozido-arabinózt tudott elkülöníteni. Az íly módon egy szén
atommal szegényebbé vált cukrot az előbbi kezelésnek vetette 
alá, a keletkezett glükozidotetróz már nem képezett ozazont. 
Így preparatív úton bebizonyította, hogya cellobióz 4-glükozi
do-glükóz. 

A cukorlebontásra kidolgozott új eljárása kialakítá&át Zemp
lén így írja le:63 "A biózok akkor még ismeretlen oximjainak, 

63 Zemplén Géza: A József Műegyetem szerves kémiai intézetének mű
ködése 1913-tól 1941-ig. Magy. Chem..F. 48. köt. 1942. 9-10. p. 
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illetve nitriljeinek előállítása célhoz vezetett. A vizsgált oximok 
legnagyobb része nem kristályosítható, de ecetsavanhidriddel 
és vízmentes nátriumacetáttal melegítve, a néha jól kristályo
sodó acetilezett nitrilekké alakítható át. A nitril mennyisége 
azonban csak ritkán több az elméleti 50%-nál, valószínűleg 
azért, mert csak a syn-sorozat oximjai alkalmasak a nitrilkép
ződésre. Az acetilezett cellobionsav nitrilje rendkívül jól kris
tályosodik (B 128, 132, 133). 

Azért választottam ezt a szép anyagot, hogy megkíséreljem a 
nitrilcsoport eltávolítását, s ezáltal a bióz lebontását. Sok siker
telen fáradozás után megpróbáltam az anyagot elszappanosíta
ni, és megállapítottam, hogy az acetilvegyület elszappanosításá
nál a cián csoport, mint ciánnátrium, teljesen lehasad, vagyis 
hogy a lebontás már az elszappanosításnál végbemegy. A jég
ecettel megsavanyított vizes oldat az újra-acetilezésnél 80%
nál több 1-~-glüko-d-3-arabinózt ad, amely a jól kristályosít
ható izomer acetátok alakjában elkülöníthető. A lebontás nem 
kristályosodó acetilezett nitrilekkel is sikerrel elvégezhető, 
amint azt az oktaacetillaktobionsavnitril esetében kímutattam" 
(B 130, 132). 

Zemplén az eljárást mon oz okra is alkalmazta és összehasonlí
totta a többi ismert eljárás eredményeivel. Kiderült, hogy az 
acetilezett nitrilek nátriummetilátos lebontása - amikor az 
acetil mint metilacetát, a ciáncsoport mint nátriumcianid hasad 
le kloroformos oldatban - egyszerűbb az összes többi eljárás-
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nál és azokat a kitermelés t illetőleg messze felülmúlja. Bizo
nyításul a glükóz esetében a különböző lebontási eljárásokkal 
kapott kitermelést hasonlította össze. Legrosszabb a Ruff-féle 
eljárás, melynél még 25%-os kitermelés elérése is bizonytalan, 
azután következik a Wohl-féle módszer, amely a lebontást két 
végrehajtható lépésben valósítja meg, 26%-os kitermeléssel. 
Lényegesen jobb a Weermann-féle eljárás, 49%-os kitermelés
sei és végül a Zemplén-módszer, 7l,5%-kal (B 142, 143). 

A Zemplén-féle cukorlebontási eljárás egész sor új biózhoz 
vezetett. Azon kívül fontos következtetésekkel járt a redukáló 
diszacharidok szerkezetének bizonyítás ánál. Ezzel a módszerrel 
számos oligoszacharid szerkezetét is felderítették a metilezési 
módszer alkalmazásától teljesen függetlenül, 1926-1927-ben 
Zemplén és munkatársai: Kiss Dénes, Csürös Zoltán és Müller 
Sándor a cellobiózt (B 128, 133); Kiss Dénes és Jókay Alajos a 
laktózt (B 130, 135); Bruckner Zoltán a maltózt (B 139, 145); 
Braun Géza a turanózt és melecitózt CB 129, 131, 134); Kiss Dé
nes a meliobiózt és raffinózt (B 136, 137). 

Zemplén cukorlebontási módszerének alapgondolatát Müller 
Sándor így foglalja össze:6!' Minthogy a Wohl-féle eljárás szi
gorúan a monoszacharidok területére korlátozódott, Zemplén t 
egy szerencsés meggondolása annak a felfedezésére vezette, 
hogy egy diszacharid savnitril származékának acetát ja leg
alább egy mol-egyenértékű nátriummetiláttal kezeIve közvet
lenül az egy szénatommal szegényebb oligoszachariddá bomlik 
le. Valószínűnek látszik, hogy a reakcióban a cukorszármazék 
előbb katalitikus an dezacetileződík, a szabad nítril pedig mint 
mint egyszerű ciánhidrin, a C2 hidroxil disszociációjának követ
keztében veszti el ciáncsoportját elimináció révén. 

C=N -1 -

l 
H- C- OH 

.t. 

A felfedezés további következtetése, hogy a redukáló disza
charidok monoszacharid-egységeinek összekapcsolódási helye 
meghatározható preparatív úton, ha a redukáló monoszacharid
egység laktol-hidroxílt tartalmazó szénatomjának fenti mód
szerrel megoldott eltávolítását addig ismételjük, amíg a több
szörös lebontás folyamán keletkező diszacharid elveszti a ké-

6!, Müller Sándor id. mű. 120-121. p. 
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pességét ahhoz, hogy fenilhidrazinnal ozazont adjon. Zemplén 
lendületére jellemző, hogyha a lebontási termékek nem voltak 
elkülöníthetők, ilyenkor egyszerűen eltekintett az elsődleges 
lebontásban nem kristályosítható termék teljes megtisztításától, 
és több esetben a nyerstermék újólagos lebontásával jutott jól 
elkülöníthető, még tovább lebontott vegyülethez. Eredményei 
messzemenően valószínűsítették azokat a szerkezet-megállapí
tásokat, melyekhez Haworth teljesen más munkamódszerrel 
jutott el. Abban az időben ugyanis még nem volt tisztázva, hogy 
a cukrok szerkezete nem változik-e meg a metilezés folyamán; 
a cukorlebontás nehézségei sem voltak leküzdhetők. Éppen 
ezért a legfontosabb diszacharidok lebontása útján szerkezetük 
megállapítása végleg biztosította Zemplén hírnevét a nemzet
közi szerves kémiában. 

Az alapvető elméleti kérdések tisztázása ugyanis a természe
tes poliszacharidok (cellulóz, keményítő stb.) szerkezetének fel
derítését tette lehetővé, és ezeket az elméleti eredményeket 
később az ipar, pl. a cellulóz-alapanyagú műanyagok előállítá
sánál hasznosította. 

Sokirányú munkásságához hozzátartozott, hogy mások ered-
1]1ényeit kísérletileg ellenőrizte, tapasztalatok nyerés e céljából. 
Igy jött rá a neves kémikus, Pictet tévedésére. Gerecs Árpád 
írja arról az esetről, amikor Pictet és Vogel "Synthese du 
saccharese" (Helv. Chim. Act. ll. vol. 1928. 436-442. p.) CÍmű 
cikkében közölt nádcukor-szintézisek nem bizonyultak reprodu
kálhatóknak (B 159-160). "Zemplén Géza rámbízta ennek a 
kontrollálását. Kínos és nagyon felelősségteljes umnka volt, 
mert mindig könnyebb egy leírt szintézisről megállapítani, hogy 
minden rendben van, úgy, ahogy leírták, mint kimondani azt, 
hogy amit leírtak, nem helytálló. Nem is volt az, később ezt 
mások is igazolták. És ennek a munkának folyamán, de később 
is, mindig elismerve Pictet alkotó munkásságának nagy ered
ményeit, Zemplén Géza szinte sajnálkozva csodálkozott azon, 
hogy ilyen nagy vegyész - még ha munkatársai hibájából is -
ekkor át tévedett." Bár mások tévedésével szemben megértő 
volt, tudományos reputációja érdekében az intézetében végzett 
kísérletek eredményeit kellő óvatossággal fogadta, s miután 
többirányú ellenőrzéssel meggyőződött helyességükről, kerül-
hettek publikálásra. 
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2.33 VIZSGALATOK A ZEMPLEN-FELE HIGANYACETATOS 
lVIÚDSZERREL 

A húszas évek vége felé újabb érdekes felfedezés adott évekre 
munkát a Zemplén-Iaboratóriumnak. Zemplén figyelme ebben 
az időben a glükozidok és oligoszacharidok szintézise felé for
dult. Az összetett cukrok, az aránylag kevesebb egyszerű cukor
ból (monoszacharid) álló ún.oligoszacharidok, illetve a sok egy
szerű cukorból álló poliszacharidok (keményítő, cellulóz, 
glükogén) és a glükozidok közös tulajdonsága, hogy bennük 
glükozidkötések vannak. Az egyik vegyületféleségben minden 
ilyen kötés két cukor közt, a glükozidoknál pedig egy cukor és 
egy nem cukor jellegű vegyület (aglükon) között található. Ezek 
a kötések térszerkezetben két különálló típusba tartoznak, ami
ket a-, illetve ~-alakzatként jelölnek. Ez a kötődésbeli különb
ség az oka pl. a keményítő (a-glükozidos kötődés) és a keményí
tő (~-glükozidos kötődés) eltérő tulajdonságainak. 

Ezeknek a kutatásához a Zemplén-iskola újabb nagyszabású 
eredménye, az ún. "higanyacetátos módszer" nyitotta meg az 
utat, amely mind glükozidok előállítására, mind pedig oligo
szacharidok szintézis ére alkalmasnak bizonyult. Ez az új eljárás 
azon a felismerésen alapszik, hogy acetohalogéncukrok hi
ganyacetát jelenlétében készségesen glükozileződnek szabad hid
roxilt tartalmazó aglükon-vegyületekkel és a reakcióba vitt 
komponensek és katalizátorok mennyiségétől függően ilyenkor 
vagy a-glükozid, vagy ~-glükozid főtermék keletkezik. 

2.331 Glükozidszintézisek a higanyacetátos módszerrel 

Nagyjelentőségű felfedezésének körülményeit Zemplén az 
alábbiakban vázolja. Csaknem valamennyi glükozidszintézis 
a-acetohalogén származékokból (különösen brómvegyületekből) 
indul ki. Sok esetben az aglükonok jelenlétében ezüstkarbonát 
vagyezüstoxid segítségével alakít ják át őket acetilezett ~-glüko
ziddá. Ezekből a szabad glükozidok elszappanosítással könnyen 
előállíthatók. Ezt írja: "A higany-Il-acetát alkalmazását glü
kozidszintéziseknél véletlennek köszönhetem. Acetobrómcello
biózból kiindulva, aluminiumamalgános redukciót akartan1 vé
gezni benzolos oldatban. Eközben észrevettem, hogy fenolt, ace
tobrómcellobiózt, higanyacetátot és alumíniumdarát benzolos ol
datban rövid ideig VÍzfürdőn melegítve, jó kitermeléssel opti
kailag tiszta heptaacetil-a-fenilcellobiozidot lehet előállítani. 

Egészen hasonló módon sikerült heptaacetil-a-ciklohexil-cel
lobiozidot is készíteni (B 162, 167). A kísérleteket azonban nem 
tudtuk minden esetben reprodukálni, különösen, ha a higany-
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acetát mennyiségét változtattuk. Hosszabb kísérletsorozat a kö
vetkező eredményt szolgáltatta : A cellobiozid képződéséhez az 
alumínium jelenléte felesleges, mert a kapcsolódás pusztán hi
ganyacetát jelenlétében is bekövetkezik (B 173). A higanyacetát 
mennyisége azonban döntő befolyással van a cellobiozidkép
ződésre, éspedig ez csak akkor következik be, a higanyacetát 
mennyisége kevesebb, mint az acetobróm-cellobiózból és a fe
nolból leszakítható brómhidrogénnek ekvivalens mennyiség. Ez 
10 g acetobrómcellobióznál 2,27 g. Ezen a határértéken felül 
előtérbe nyomul a heptaacetilcellobióz-képződés, ez alatt pedig 
a higanyacetát mennyiségével nő a heptaacetil-a-fenilcellobio
zid kitermelése."65 
Későbbi eljárások során, amikor a heptaacetil-etilcellobiozid 

keletkezési körülményeit vizsgálták, azt találták, hogy az elkü
löníthető biozid minőség e az alkalmazott etilalkohol mennyisé
gétől függően változik. Rendszeres vizsgálatok, melyeknél az 
acetobrómcellobióz és a higanyacetát mennyisége állandó volt 
és csak az alkalmazott absoI. etilalkohol mennyisége változott, 
a következő eredményt mutatták: az a- és B-forma elkülönítése 
az alkohol mennyiségének helyes megválasztásával szabályoz
ható (B 175, 197). Izopropilalkohollal végzett kísérleteknél meg
állapították, hogy még világosabban, mint az etilalkohollal vég
zett kísérleteknél egy maximum mutatkozik az izopropilalkohol 
mennyiségének növelésével, az elkülönített termék redukáló
képességében. A módszer alkalmazhatóságát egész sor hepta
acetilcellobiozid esetében kipróbálták. 

Zemplén Gézának a fenti higanyacetátos módszereI végzett 
u-glükozidszintézisek kidolgozásánál az 1929/1932. években fő
leg Gerec§ Árpád, Bruckner Zoltán, Szomolyai Nagy Zoltán, 
Csukás Zoltán és Polgár Lajos segítettek. 

2.332 Oligoszacha7'idszintézisek a higanyacetátos módszerrel 

A higanyacetátos glükozidszintézisek eredményei oligoszacha
rid-szintézisekhez vezettek, mivel lehetővé tették, hogy az oli
goszacharidokat a megfelelő cukoregységekből felépítve köz
vetlen szintézissel állítsák elő. Íly módon számos a-d-glükozidos 
kötést tartalmazó oligoszacharidot állítottak elő a Zemplén-in
tézetben. 

Az oligoszacharidok szintézisében a másik nagyjelentőségű 
felfedezés az volt, hogy az acetohalogéncukrok elő állítás ára az 
addig csaknem kizárólagosan alkalmazott hidrogénhaloid-jég-

G5 Zemplén Géza id. mú. 10-11. p. 
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ecet, vagy acetilhaloid helyett a kíméletesebben halogénező 
titántetrahaloidok kiválóan alkalmasak. Sikerült így a triace
til-Ievoglükozánt is gyűrűhasadásra bírni, ahol szintézisekre 
különösen értékes termék, a 2,3,4-triacetil-klórglükóz keletke
zett (B 163, 168). Ezt az értékes módszert Zemplén Géza Csürös 
Zoltánnal dolgozta ki 1929-ben. 

CH2--O 
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~ AcO i 
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Triacetil- (evogliikorán 

CH2 0H 
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AcO"----( Cl 
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2/3/1, Triaceti{-klórgliikór. 

E két előbbi felfedezést Zemplén arra használta fel, hogy az 
oligoszacharidok egész sorát állítsa elő szintézisekkel. Ezekhez 
a titánkloriddal könnyen előállítható - a higanyacetát-szinté
zisre rendkívül alkalmas - 2,3,4-triacetilklórglükóz hatos hely
zetű szabad hidroxilját higanyacetát jelenlétében különböző 
acetobrómcukrokkal reagáltatta. Ily módon egyértelműen az 
oligoszacharidok egész sorát szintetizálta. Az előállít ott aceto
halogén oligoszacharid vagy a megfelelő szabad cukorrá, vagy 
a legkülönbözőbb a- és ~-glükozidokká alakítható át. 1929 és 
1950 között a higanyacetátos módszerrel a következő oligosza
charidok szintézis éről számol be: 
Cellobióz=~-glükozido-4-glükóz; Bruckner Zoltán közreműkö

dés ével 1930-ban (B 174) 
a- és B-cellobiozido-6-glükóz; Bruckner Zoltán, Gerecs Árpád, 

Erdélyi János 1931-ben (B 179, 200) 
Izomaltóz?=a-glükozido-6-glükóz; Bruckner Zoltán, 1931-ben 

(B 182, 201) 
Gentiobióz=B-glükozido-6-glükóz; Gerecs Árpád, Erdélyi János 

1931-ben (B 181, 200) 
B-cellobiozido-6-gentiobióz; Gerecs Árpád 1931-ben (B 183, 202) 
Rutinóz=~-L-rhamnozido-6-glükóz; Gerecs Árpád 1934-ben 

(B 206, 209, 210és 212) 
Robinobióz=B-L-rhamnozido-6-galaktóz; Gerecs Árpád 1935-

ben (B 211 és 213) 
Primveróz=~-D-xylozido-6-glükóz; Bognár Rezső 1939-ben 

(B 237 és 239) 
Izoprimveróz=a-D-xylozido-6-glükóz; Bognár Rezső 1939-ben 

(B 238, 240) 
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Allolaktóz=~-galaktozido-6-glükóz; Bognár Rezső 1950-ben 
(B 305, 306) 

Melibióz=a-galaktozido-6-glükóz; Bognár Rezső 1950-ben 
(B 305, 306). 
A fenti oligoszacharidok közül különösen a rutinóz, továbbá 

a primveróz, illetve izoprimveróz szintézise említésre méltó. 
1936-ban az 1934-ben előállít ott ~-L-rhamnozido-6-glükózt a 
rutinózzal, ezzel a számos természetes glükozidnak nehezen hoz
záférhető cukoralkatrészével sikerült Zemplénnek azonosítania, 
amely a korábbi kutatók - így Charaux - előtt is csak amorf, 
közelebbről nem jellemezhető, ismeretlen termék volt. 

Az egyik legszemléletesebb szintézis a primveróz és izoprim
veróz előállítása. A primveróz szintézisénél az acetobrómxylóz 
és a 2,3,4-triacetil-klórglükóz higanyacetátos összekapcsolásával 
a komponensek szobahőmérsékleten összeöntött abs. benzolos 
oldatából már néhány perc múlva kiválnak az acetoklórprimve
róz kristályai, míg az oldatból az izoprimveróz acetoklórszár
mazéka elkülöníthető. 

E .sikeres cukorszintézisek Zemplént a természetes glükozidok 
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Az önmagába visszaterö, ismert sugaru a csőbe töltöttem I' 

vizsgálandó oldatot, s azt a jól beköszörült d dugóval elzárt&m_ 
Most a b hútőbe gözöket vezetve, az a csövet melegít~ttem, miáltal 
a felületen összegyülö vizréteget átpárologtattam az f olds.1csövön 
keresztül az s spirális hütőbe_ Itt a vízgőz iamet lecsapódván. újra 
az oldat közé elegyedett_ Dy módon folytonos destillatió utján sike
rült a meniscust a zavaró vizré~gtől megszabadítanom, s ezáltal az 
oldat concentratiója nem változott meg annyira, hogy az ebböl 
kifolyó hibák a kisérleti hibákat meghaladták volna. Vs.1ószínű. 
hogy ezen eljárást követve, egy a destillátió sebességétöl függö ér
téket kaptam, ezt azonban az eddigiek alapján eldönteni nem lehet_ 
Annyi bizonyos, hogy sikerült állandósÍ/anom az oldat felületi 
feszültségEit, még pedig annyira, hogy napokon át tartó észlelések 
közti eltérések mind a hibahatárokon belül estek, Ennek igazolására 
szolgáljanak a következö adat{)k, melyek ugyanazon oldat meniscus 
magasságát adják állandó hömérsékleten, miután három napon 
keresztül készülékemben megfigyeltem. 

Nap Idő • T Nap Idő • T 

d_ e_ 91> 4.óm 2-m 59'7° d. e. 9h 3()m 2-:123 59'9° 

· 1()h Hja> 2'923 59'7° • 10h om 2'924- 59-9° 

· l()h 30m 2-923 59-7° • lOb 4()m 2-922 59-9° 

• Ilh Om 2'923 59'7° • I!h3()m 2'925 60'0° 

· Ilh 4()m 2'922 59'7° ~ d_ u.12h 10" 2-923 60'0° 
d_ U. 12h 10m 2'9!5 59'7° 

.. 12h 5()m 2-92' 60'0° 
~ "" • ~ 

... • 12b .f.5m 2'920 59-7° ~ · 2h 20m 2-923 60-0° 
'" 

.; 
" • 2h 3()m 2'925 59'8° ci · 3h30m 2'!!22 60-0° 
C 

" 3h30m 2-925 59-8° ;:; 4h 50m 2-92a 60-1° ,~ • • .... 
~ · 3b 5()m 2-922 59-SO · 5h 3Qm 2-920 60-1 0 

• 4h30m 2-923 59-80 • 6b Om 2-923 liO-I ° 

• 5b 10m 2-923 59-SO · (jh30m 2-923 GU-I~ 

• 5h 5Qm 2-922 59-80 · ih Om 2-925 00-1 ° 

! 
t (jh3Qm 2-921 59-8° :!: d_ e. 8h40m 2-925 00-2° 

• 7h Om \2'921 59-R° é · 9b 30m 2'925 60-20 

xh r,o'· 2 -!!23 5!l*Uo 
.; 

IOh 45m 2'924 60'2° · -.!' • 
2'5 ~ · Ilh 20'" 2-923 (j0-2° , -
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sugarú beforr8osztott csőben s. z-t s ebből s. következő táblázatot 
állítottam össze: 

I I I z 
I 

a r : a T r ,-
13-{ 3-768 3-8962 18-0° 0'281210-2908 
10-14 3-525 3'8962 18-0° 0-3477 0-3546 
8-59 3-279 3-8962 18-0° 0'3701 0-4-536 
7-691 3-207 3'7751 3{'9° 0'4169 0-4909 
j-539 3-146 3-7751 3{-9° 0-4173 0-50Oi 
6-899 3-032 3-7751 34-!)" 0-4395 0-5{72 
6'781 3'028 3-7751 3{-!!0 0-U65 0-5569 
/j-759 3'022 3'7751 34-9° 0'U71 0'5,,85 
6-735 3-026 3'7751 3{'9° 0-U9{ 0'5605 
6-419 ::l-978 3-77,,1 34-9° 0-4639 0-5l<81 
6-190 2-88lJ 3-ii51 34-9° 0'4661 0-6099 
lJ' 827 2-795 3-7751 34-9' 0-4796 0-6478 

Minthogy ezen mérések szolgálnak összes további számitásaim 
alapjául, kiváló gondot fordítottam úgy II ('sövek_ mint az alkalma
zott víz tiszta.ságá.rs.. A legcsekélyebb tisztátalanság ugyanis igen 
nagy ~értékben befoly.ásolja a capillaris jelenségeket, minthogy 
ezek úgyszólván kizárólag a határfelület szerkezetétől függenek_ 
A vízben közönségesen előforduló idegen anyagok. zAirok, nagyobb
részt mind kisebbítik a meniscus magasságát, úgy, hogy legmeg
bízhatóbbnak mindig azt az összeállítást tekintettem, a mely a leg
nagyobb z értéket szolgáltatta._ A fent közölt z-k ily legnagyobb 
értékeket szolgáltatD öRszeállitásnál végzett 9 leolvasás középérte
kei_ Azt tapasztaltam, hogy a legnagyobb z-ket akkor kapom, tehát 
akkor legtisztább a folyadék felülete, ha a közönséges eljárások 
által megelőzőleg megtisztított csövet a kétszer destillált viz hetöl
tése előtt még fél óra hosszat 100° -ú vizgőzzel járattam át_ Az II 

értékét EöTvös 
a' = 1 ;:;'::1:13 - O-0::174-;U-O-O()(){)1 :W 

tág hőmérsékleti határok között érvényes empirikus formulája alap
ján számítottam_ A csövek sugarát úgy választuttam, hogy az álta-
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fokozott kutatására serkentik részben lebontás ok, részben szin
tézisek útján, annál is inkább, mivel a természetes glükozidok 
mindig nagyon érdekelték. Számos természetes glükozidot fel
fedezett, vagy felderített e szerkezetét, és sokat közülük szinté
zisseI elő is állított. Az idevágó kutatásai oly nagyszámúak, 
hogy abból csak néhányat említünk. 

A klasszikus szerkezetmeghatározó módszerekkel számos 
glükozid szerkezetét derítette fel: a rutinozidok közül a neolina
rinnak, a Linearia vulgaris új glükozidjának meghatározását 
- Gerecs Arpád és Tettamanti Károly közreműködésével 1937-
ben - (B 222), a linarin és pektolinarin szerkezet megállapítása 
és szintézise követte 1941-ben Bognár Rezsővel (B 250, 251), 
majd a neolinarin végérvényes szerkezetét 1942/43-ban Bogná!' 
Rezső, Mester László és Farkas Loránd közreműködésével sike
rült megállapítani (B 263-264, 284). A hesperidin és neohespe
ridin szerkezetét Tettamanti Károllyal 1938-ban (B 224 és 231), 
a hesperidin szintézisét Bognár Rezsővel 1943-ban valósította 
meg (B 282). 

A ruberitrinsav szintézisét a vegyület szerkezetének M(Uler 
Sándorral együtt végzett kísérletek után (B 165, 169-170) 
1939-ben Bognár Rezsővel dolgozta kí (B 241, 242). A ruberit
rinsav a természetes oxiantrakinon-glükozidcsoport legfonto
sabb tagja, mely a friss festőbuzérban egyéb, hozzá közel álló 
glükozid társaságában mint fő-glükozid szerepel. Hogy hidrolí
zise alizarint szolgáltat, azt nagyon régóta tudják. Ellenben an
nak idején a cukorrész vizsgálata tévedésen alapult. Ugyanis 
glükóznak tartották azt a cukrot, melyet később Robertson 
mint primverózt azonosított. Mivel éppen a Robertson-féle ész
lelés idején Zemplén a primveróz szintézisére (B 237 és 239) 
használható módszert dolgozott ki, és előállította ennek szépen 
kristályosodó acetobrómvegyületét titántetrabromid segítségé
vel, így hosszú, eredménytelen próbálkozás után sikerült végre 
a ruberitrinsavat szintézissel előállítani. Robertsonék ugyan
csak igyekeztek ezt a célt elérni, de tiszta acetobróm-primveróz 
helyett a jégecetes brómhidrogénnel csak gumiszerű anyagot 
kaptak, ezzel pedig - érthető módon - a szintézis nem ment.66 

A ruberitrinsav szerkezetmegoldását az is sokáig hátráltatta 
amellett, hogy a vegyületet alizarin-glükozido-glükozidnak 
vélt ék, hogy oxiantrakinonok glükozidjainak előállítására a 
szokásos módszerek nem voltak általánosíthatók. Amikor kide
rült, hogya ruberitrinsavnak egyik monoszacharid-komponen-

66 Zemplén Géza: Szerves Kémia. Bp. Akad. K. 1952. 908. p. 
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se pentóz (Robertson, A. 1932), feltehetőnek látszott, hogya di
szacharid-komponens primveróz lehet. A kérdést véglegesen 
Zemplén tisztázta: "De hátra volt még a szintézis, melyaz ana
litikai eredményeket végérvényesen helybenhagy ja. Nem is gon
doltam volna, a ruberitlinsav szintézisének újrafelvételére, ha 
nem jutottam volna váratlanul a primveróznak és származékai
nak egy igen egyszerűen végrehajtható, kiadós szintézisére. 
Már 1930 óta foglalkoztam összetett cukroknak, főleg diszacha
ridoknak szintetikus felépítés ével, és azt találtam, hogy a bróm
tartalmú és acetilezett egyszerű cukrokat ecetsavas higany se
gítségével lehet arra alkalmas másik egyszerű cukrokhoz kap
csolni, ezáltal a diszacharidokat szintézissel előállítani. A mód
szert többek között kípróbáltam egy pentózra (xülózra, facukor), 
melyet szőlőcukorhoz kapcsoltam. Az eredmény primveróz volt 
(1938-ban), mégpedig olyan termeléssel, hogy akár kílószámra 
lehet ezt a ritka diszacharidot most már előállítani. Ennek 
acetilvegyületét azután az enyhe hatású és szintén általam elő
ször alkalmazott titántetrabromiddal alakítottam át szép, kris
tályos brómtermékké. Ennek birtokában most már a szokásos 
kezdeti sikertelenségek leküzdése után, 1939-ben eljutottam 
szintézis s el a ruberitrinsavhoz. Ezzel egyszersmind a festőbu
zér-kérdés a főglükozidját illetőleg, teljes megoldásra talált, 
levehető már a napirendről." (B 247). 

A természetes fenolglükozidok közül a luzitanikozidnak, a 
Cerasus lusitanica Lois glükozidjának szerkezetmegállapítását 
és szintézisét 1937-ben Gerecs Arpáddal hajtotta végre (B 219, 
220). A floridzin szintézisével is régóta vajudó problémát oldott 
meg. A floridzin ismert glükozid, mely a gyümölcsfák gyökér
kérgében fordul elő; az a különös hatása van, hogy mesterséges 
cukorbetegséget idéz elő. Éppen ezért nagyon sokat foglalkoz-. 
tak vele, de szintézisét nem sikerült megoldani, jóllehet a ve
gyület szerkezetét még Fischer Emil lebontás útján tisztázta. 
A nehézséget az aglükonnak, a floretinnek a rendkívüli érzé
kenysége jelentette. "Már évtizedek óta számos kutató, köztük 
én is, minden lehetőt megpróbáltunk, hogy floretinből, vagy 
annak valamilyen származékából és acetonbrómglükózból flo
ridzinhez jussunk el. Az eredmény negatív volt, még olyan 
kristályos triacetilfloretinnel is, melyet a teljesen acetilezett 
floridzinnak brómhidrogénnel való bontása alkalmából különí
tettem el, és amelynek csak egyetlen szabad hidroxilja volt. 
A célt végül sok fáradságos próbálgatás után, kerülő úton sike
rült elérnem. Ez nem vezetett először a természetes floridzin
hez, hanem az izomér p-floridzinhez" - írja Zemplén. "Végül 
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is az akadályt azzal hárítottam el, hogy a glükózt előbb flor
acetofenollal kapcsoltam össze, és a glükozilezett floracetofe
nont alakított am tovább floridzinné." A természetes floridzin 
szintézisét Bognár Rezsővel 1942-ben hajtják végre (B 257, 260). 

2.34 FLAVONOID VIZSGALATOK 

A floridzin szintézis ével munkássága át jutott a természetben 
gyakori flavonoidok óriási területére. Az 1940-es évek elején 
Zemplén érdeklődése a növényekben nagy számban található 
flavonoidok kémiája irányába fordult, és a következő években 
lépésről lépésre haladva, a flavonoidok aglükonjainak legvál
tozatosabb szerkezetével is sorra megbírkózott. Ezek a munkák 
azt is bizonyítják, hogy kutatói tehetsége a szénhidrátokon kí
,iiI más területeken is jelentős eredményeket ért el. Hozzájá
rult ehhez, hogy glükozidok kutatásában szerzett tapasztalatai 
igen hasznosak voltak, mivel számos olyan flavonoid van, me
lyekhez glükozidos kötéssel cukorrész kapcsolódik. Zemplén és 
munkatársai a flavonoidok kémiájában is úttörő jelentőségű 
vizsgálatokat végeztek. 

A növényi színezékek elterjedt csoportja a sárga színéről a 
flavon (latinul: flavus = sárga) nevet kapta. Rendkívül gyakori 
a különböző virágokban, kérgekben és fás részekben. A virágok
ban sokszor anticiánokkal fordul elő. A flavontípusú aglükonok 
kémiai szerkezetének felderítését - ahogyan erre Zemplén a 
"Szerves kémia" c. könyvében (901. oldal) is rámutat - Koszta
necki, Sz. (1860-1910) vegyész derítette fel a századfordulón. 
Kosztanecki évtizedes munkássága klasszikus példája, hogyan 
lehet a természetben előforduló bonyolult molekulájú szerves 
anyagok szerkezetét felderíteni. Megfigyelte, hogyha a flavon
típusú anyagokat tömény lúggal főzi, molekulájuk lebomlik 
kisebb molekulájú anyagokra. A már ismert egyszerűbb szer
kezetű bomlástermékekből próbált visszakövetkeztetni arra, 
milyen lehetett az eredeti nagyobb molekula szerkezete. Ennek 
alapján kémiai úton, egyszerű vegyületekből szintetizálta az 
általa elképzelt szerkezetű vegyületet. Lényegileg ma is hason
ló módon derítik fel a legbonyolultabb szerves anyagok szerke
zetét, természetesen napjainkban a fizikai eljárások (ultraibo
lya, infravörös spektroszkópia stb.) segítségével a molekula
szerkezet számos részlete meghatározható. 

Kosztanecki megállapítása szerint a flavonok alapvegyülete 
olyan gylU'űrendszer melyben egy benzolgyűrű hattagú oxigén
tartalmú heterocyklusos gyűrűvel (y-pyron) van kondenzálva 
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(=benzo-y-pyron=chromon), és a heterogyűrű egyik hidrogén
jét phenyl-csoport helyettesíti; ez az alapvegyület a flavon= 
2-phenyl-benzo-y-pyron. A:z isoflavonok alapvegyülete pedig a 
3-phenyl-benzo-y-pyron. 

A növényekben előforduló nagyszámú flavonok abban külön
böznek egymástól, hogy az alapvegyület hidrogénjeit 1, 2, 3 
vagy több hidroxilcsoport helyettesíti. A különböző flavonok 
nemcsak a hidroxil-csoportok számától és ezek helyzetétől 
függő en térnek el egymástól, hanem az alapvegyület O-tartalmú 
heterocyklusának oxidációs fokától is. Összefoglalóan flavo
noidok névvel is illetjük ezeket és a flavonok mellett megkülön
böztetjük a flavonolok, flavanonok, anthocyanidinek, catechinek 
stb. alcsoportokat. 

Sok esetben pedig a hidroxil-csoporton keresztül valamilyen 
egyszerű, vagy összetett cukor molekulája is kapcsolódik a fla
vonhoz, ezeket gyűjtőnéven flavonglükozidoknak nevezik. Ezek 
szerkezetét a magyar kutatók, elsősorban Zemplén Géza és mun
katársai derítették fel, és ugyanő k számos flavonglükozidot is 
előállítottak.6i 

Említettük, hogya floridzin előlállítása átvezette Zemplént a 
flavonoidkémia területére. A flavanonok izomerek a megfelelő, 
csak benzolmagot tartalmazó kalkonokkal. A természetben előfor
duló kalkon és izoflavanon glükozidok szerkezetét illetően hosszú 
ideig sok bizonytalanság uralkodott e különleges izomeria tekin
tetében. Világosságot a kérdésben az a tény hozott a Salix purpu
rea glükozidjai esetében, hogy Charaux-nak sikerült a növények 
kérgéből a szalicin glükozidon kívül két új glükozidot elkülöní
tenie; a szalipurpozidot, és annak izomérjét, az izoszalipurpo
zidot. "Már ők is sejtették, hogy a két glükozid izomériája fla
vanon-kalkon-izoméria, de hogy melyik a flavanon és melyik a 
kalkon, azt éppen fordítva döntött ék el, mint a valóságnak meg
felel. Én is előállítottam a két glükozidot a fűzfa kérgéből. 
A szalipurpozidról kiderült, hogy a palladiumos hidrálással 
játszva vesz fel egy molekula hidrogént, és átalakul a természe
tes o-floridzinná. Kevéssel előbb a floridzin szintézisének ki-
dolgozása közben, mint közbeeső terméket, a naringenin-glü
kozid-2-kalkont állítottam elő. Erről tüzetesebb vizsgálat után 
sikerült kimutatnom, hogy azonos a természetes izoszalipurpo
ziddal. Egyszersmind nátriumacetáttal való melegítés útján 
könnyen átalakítottam akaikont flavononná. Utóbbi meg a 
szalipurpoziddal bizonyult azonosnak" - írja Zemplén a "Szer-

6i Wolfner András: Hetven éve kutatják, hogy mik a flavonok. Élet és 
Tudomány. 25. évf. 1970. 1496-1499. p. 
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ves kémia" könyvének 904-905. oldalán ezekről a kísérletek
ről, melyeket Bognár Rezsővel és Székely L-vel végzett 1943-
ban (B 280). 

A flavanonglükozidok fontos tagja a heszperidin, melynek 
egyik forrása az éretlen, keserű narancs. Belőle 10% heszperi
dint lehet nyerni egyszerű feldolgozás útján. A cukorrész benne 
rutinóz, melyről Zemplén vizsgálatai alapján megállapította, 
hogy az aglükonnak a heszperetinnek 7-es szénatomján levő 
hidroxiljába kapcsolódik. A szintézisét Bognár Rezső közre
működésével végezte 1942-ben (B 267, 268). A heszperidin ok
taacetil-vegyületét sikerült a heszperitin 3-as szénatomján bró
moznia és alkoholos alkálival így ahhoz a flavonglükozidhoz 
jutott 1942-ben, amely a dioszminnal azonosnak bizonyult, 
(B 272, 273 és 281, 282). Az oxiflavonglükozidok csoportjába 
tartozó toringinnek szintézisére 1944-ben került sor Bognár 
Rezső és Mechmer J. munkatársak segítségével (B 288). A 3-oxi
flavonglükozidok, flavonolok jellegzetes tagja a robinin, az akác 
virágjából állítható elő. Szerkezetének minden részletében való 
felderítését Zemplén végezte el. Ennek az volt az eredménye, 
hogy a robinin diglükozid, mely a 7-es szénatomján l-rham
nózt, a 3-ason pedig l-rhamnozido-6-d-galaktózt, eddig ismeret
len diszacharidot visel. Az új diszacharidnak Zemplén a robi
nobióz nevet adta (B 211, 213, 252, 253). 

Az izoflavon glükozidok aglükonjaiban az izoflavon hidroxi
származékai szerepelnek. Aránylag kevés tagja van a csoport
nak, a legfontosabbak szintézisét Zemplén és munkatársai szinte 
mind elvégezték. Így Zemplén és Farkas Loránd hajtották vég
re a genisztin (5, 7, 4-trioxi-izoflavon-7-glükozid) szintézisét 
1943-ban úgy, hogy magát a geniszteint reagáltatták lúgos, ace
tonos közegben acetobrómglükózzal (B 285). A szoforikozid, 
mely a SophOl'a japonica termésében fordul elő, a d-glükózt, 
mely cukorrészként szerepel benne, egész szokatlan helyen, 
a 4' -en viseli. Az aglükon ugyancsak genisztein. Szerkezetét 
Zemplén Bognárral és Farkassal 1943-ban 4, 5, 7-trioxi-izofla
von-4-glükozidnak találták (B 279). 

A Sophora japonica terméséből sikerült Zemplén Gézának 
6s Bognár Rezsőnek új izoflavonglükozidot elkülönít eni 1942-
ben, melyet szoforabiozidnak, cukorrészét pedig szoforabióznak 
neveztek el. Ennek a glükozidnak aglü..~onja szintén genisztein, 
melynek szerkezetét is ők derítették fel: a cukorrésze 1-rham
nozido-d-glükóz, a bióz éppúgy, mint a szoforikozidnál, a ge
nisztein aglükonnak 4'-szénatomon levő hidroxiljába kapcsoló
::lik (B 261-262). 

109 



A flavonoidkémiába tartozó vizsgálatokat szívesen választot
ták a doktori értekezések tárgyául a doktoranduszok. Azokat 
a kísérleteket, melyeket 1943-1945-ben Farkas Loránd, Schul
ler Nóra és Sattler Tibor folytattak, 1959-1960-ban publikálják 
és beszámolnak a Soja hispida flavonoidjairól, a genisztein és a 
2, 6-dimetil-7-oxiizoflavon és a 6-metil-7-oxiizoflavon szintézi
seiről (B 355-356, 359-360). A flavonoidkémia területén 
szinte futószalagszerűen végzett vizsgálatokkal a Zemplén-isko
la munkatársai, Bognár Rezsővel és Mester Lászlóval az élen, 
oly sokat vitatott szerkezeti kérdések tucat jait oldják meg, 
mint pl. a szakuranin és izoszakuranin, valamint a para-izo
szakuranin (B 270-271, 274), az azebotin és izoazebotin, para
azebotin (B 265-266, 280-291) stb. Zemplén Gézának a fla
voncsoportbeli glükozidok kérdéseit tárgyaló összefoglaló elő
adása szerepelt az akadémia 1951. évi nagygyűlés vegyészcso
port programjában. Számos hozzászóló, így Cholnoky László, 
Vargha László, Mester László, Müller Sándor, Bognár Rezső, 
Gábor Miklós és Csürös Zoltán tapasztalataikkal igazolták a 
magyar szerves kémikusok e téren elért eredményeit (B 311). 
A flavonoidkémia területén folyó sikeres vizsgálatokat bizonyí
totta 1953-ban a debreceni Szerves Kémiai Konferencián a 
japán akác egyik jellegzetes főglükozidjának, a szoforikozidnak 
szintéziséről tartott beszámoló is.GS 

2.35 CUKORFORMAZÁN VIZSGÁLATOK 

Utolsó éveiben Zemplén a cukorszármazékok egy új osztá
lyával, az ún. cukorformazánokl~al foglalkozott. Ahogy az alifás 
aldehidek fenilhidrazonjai, éppúgy a cukorfenilhidrazonok' is 
diazoniumsókkal formazánt alkotnak. E vegyületek oxidálása 
a cukortetrazóliumsókhoz vezet, kénhidrogénnel történő keze
léssel a megfelelő tioaldonsav-fenilhidrazidhoz lehet jutni. 

A cukorformazánok szerkezetéről és előállításáról Zemplén 
Géza és Mester László 1951-ben közösen számolnak be (B 307). 
Jóllehet az előállít ott cukorformazánok, a formazánok számos 

GS Bognár Rezső-Szabó Vince: Ajapánakác glük:ozidjainak vizsgálata. 
Szoforikozid szintézise. Debreceni Szerves Kémiai Konferencia. 1953. Bp. 
Nehézip. K. 1954. Bognár R.-Szabó V.: Ajapánakác glük:ozidjainak vizs
gálata. Szoforikozid szintézise. Vegyipari Kutatóintézet Közl. 4. 1954. 174. p. 
Bognár, R.-Szabó, V.: Synthesis of Sophoricoside, one of the characte
ristic Glycosids of Sophora Japonica L.-Acta Chim. Acad. Sci. Hung. 4. 
1954. 383. p. Bognár, R.-Szabó, V.: Synthesis of "Sophoricoside" one of the 
Glycosides of Sophora Japonica L. Chem. and Ind. 1954. 518. p. 
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jellegzetes sajátságát mutatják, a szerzők szükségesnek tartot
ták döntő módon meggyőződni arról, hogy az előállított teljesen 
új nitrogéntartalmú cukorszármazékok valóban a formazánok 
csoportjába tartoznak. Előállították a galaktóz-metilfenilhidra
zont és az arabinóz-difenilhidrazont, melyekben az a-helyzetű 
nitrogén helyettesítve van. A formazánok keletkezésének el
méletével összhangban, mindkét esetben elmaradt a formazán
képződés. Ezzel szemben a galaktóz-p-brómfenilhidrazon kap
csolása elvezetett a megfelelő p-bróm-galaktóz-formazánhoz, 
kizárva ezáltal a fenilhidrazon aromás gyűrűj én parahelyzetben 
történő kapcsolódás lehetőségeit. 

A formazán szerkezet döntő bizonyítékaképpen a galaktóz
p-brómfenilhidrazont kapcsolták diazotált anilinnal és galak
tóz-fenilhidrazont diazotált p-brómanilinnal, amikor a kapott 
két termék azonos olvadáspontot mutatott és keverék olvadás
pontjuk nem adott depressziót. Ez a jelenség a formazánokra 
igen jellemző chelát szerkezettel magyarázható, és ennek alap
ján a cukorformazánok formazán szerkezetét bizonyítva láttálc. 
A cukorformazánok cukorrészét vizsgálva, a galaktóz-formazán 
hideg acetilezése piridin és ecetsavanhidrid keverékével, elve
zetett a galaktóz-formazán-pentaacetáthoz. Ugyanezt a vegyü
letet kapták akkor is, amikor előállították az aldehid-formájú 
galaktóz-fenilhidrazon pentaacetátját és azt diazotált anilinnel 
kapcsolták. 

A cukorformazánok redukciójával, illetve oxidációjával szin
telen, nitrogéntartalmú, optikailag aktív cukor származékokhoz 
jutottak. A kísérleteknél Messmer András és Eckhart Ede mű·· 
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ködtek közre (B 307-310). A későbbiekben a Zemplén-iskola 
munkatársai beszámolnak új nitrogéntartalmú cukorszármazé
kok előállitásról az 1952. évi, Szegeden megtartott szerves 
kémiai konferencián (B 314, 317). Továbbiakban az orto-hely
zetü nitrocsoport hatását vizsgálják a formazán- és tetrazoli
um-képzésre (B 329-330). E munkálatokban mint segítőtársak, 
Mester László, Kisfaludy Lajos, Dőry István, Messmer András, 
Móczár Elemér, Eckhart Ede, Pallos László, Schawartz József 
és Major Ádám müködtek közre, és bebizonyították a régóta 
vHatott cukorfenilhidrazonok és ozazonok szerkezet felderítés é
vel, hogy a Zemplén-iskola munkája ezen az új területen, a 
fenilhidrazin származékok és cukorformazánok feltárásában is 
eredményes. 

* 
N agy vonásokban bemutattuk Zemplén tudományos müködé

sének főbb területeit, ismertettük eredményeit. A képhez, amit 
kutatói tevékenységével festettünk, hozzátartozik, hogy egy-két 
mondattal vázoljuk az alapokat, melyekre eljárásait, módsze
reit felépítette. Könyvünkben követett gyakorlatunkhoz híven, 
a közeli munkatársak idevágó megállapításait idézzük. Zemplén 
kutatásaiban ösztönösen a helyes ismeretelméleti álláspontra 
helyezkedik, amikor hangsúlyozza az anyag közvetlen megisme
résének elsődleges fontosságát. E döntő kérdésben magatartá
sát Gerecs Árpád így jellemzi: "Ami kutatási módszereit álta
lánosságban illetI, kétségtelen, hogy cukorkémikus kortársai 
közül voltak, akik sokkal inkább az elmélet oldaláról közelítet
ték meg a problémákat. Zemplén Géza elsődlegesnek tekintette 
az anyag kémiai tulajdonságainak kísérleti úton való közvetlen 
megismeTését (kiemelés tőlem M. L.) és ehhez kapcsolódó sze
mélyes élményt. Elsődlegesnek tekintette mindig a kísérletet 
olyan értelemben is, hogy a jól végzett kísérlet és a jelenségek 
helyes rögzítése sohasem veszít értékéből, és független az ered
mények esetleg változó interpretálásától." 

A céltudatos cselekvés akarategysége érvényesül munkássá
gában Bognár Rezső szerint is: "Láthattuk és tapasztalhattuk, 
hogy mit jelent a zseniális tudós problémalátása, az igazi mate
rialista tudós célkitüzése. Hihetetlen éleslátás ával ki tudta vá
lasztani a "témát". A legkényesebb problémákat is szinte meg
döbbentő biztonsággal jelölte meg a sokféle lehetőség között 
a megoldás útját, amin aztán makacsul megmaradt az eredmény 
eléréséig. " 

Végül néhány adat dialektikus kutatásmódjáról. Mester Lász-
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ló írja: "Az elmélet és gyakorlat elválaszthatatlan volt számá
ra . . . a kutatásban maximalista volt, és a legmagasabb köve
telményeket támasztotta magával és munkatársaival szemben. 
Azt vallotta, hogy korlátozott anyagi lehetőségeink mellett nem 
szabad erőnket részletkérdésekkel elforgácsolni, hanem a »nagy 
témákkal« kell foglalkozni." Farkas Loránd szerint a kutatáso
kat naponta legalább kétszer ellenőrizte, és az eredményeket 
kellő óvatossággal fogadta. Tudományos publikációinál alapelve 
volt, hogy csak azt írjuk le, ami még 100 év múlva is igaz. 

E lényegileg ma is helyes irányelveknek a következetes meg
valósítása eredményezte sikereit, melyekkel a szerves kémia 
tudományos művelését megalapozta hazánkban. A haladó gon
dolkodású tudós jellemzője a hazafiság, mely az alkotó munká
ban mutatkozik meg: abban, hogy mennyit tesz tudománya fej
lődéséért és a tudomány sggítségével hazáj áért. Zemplén haza
fisága - az ellenforradalom és a nyilas uralom alatti bátor 
kiállás ai mellett - elsősorban az első magyar szerves kémiai 
iskola megalapításában és a szerves kémiai kutatások meghono
sításában és kifejlesztésében nyilvánult meg a legjobban. 

2.4 SZAKKÖNYVÍRÓI lVIUNKAsSAGA, A "SZERVES KÉMIA" C. MWE 

Szakirodalmi tevékenységét közel 400 publikáció őrzi, melyek 
túlnyomó többségét a hazai és külföldi folyóiratokban közölt 
beszámolók, cikkek alkotják. Azonban munkásságának egy ré
sze könyvek formájában is megjelent, és Zemplén számos kül
földön kiadott gyűjteményes munka társszerzője volt. 

Önálló kiadványként megjelent első tudományos munkája a 
"Vizes oldatok felületi feszültségéről" írott bölcsészdoktori ér
tekezése, melynek tárgyát a fizikai kémia területéről vette, 
(B 1-5). 

A kísérletekben az oldat felületi feszültségének meghatáro
zásához két módszer között választhatott. Az első az Eötvös
féle eljárás, mely üvegedénybe zárt folyadék felülete alakjána..~ 
optikai segédeszközökkel való megvizsgálásából állt, a másik 
a kapilláris hullámok módszere, melynek alapjait Thomson, W. 
vetette meg, és kísérletileg Grumnach, L. dolgozta ki. Zemplén 
méréseit Eötvös eljárása szerint végezte, mivel a felületi feszült
ségnek a hőmérséklet szerinti változására is szüksége volt, s 
ennek meghatározására Eötvös módszerét sokkal jobbnak és 
alkalmasabbnak ítélte. 

A kísérletekhez berendezését Thán Károly professzor taná-
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csára készítette el olymódon, hogy egy önmagába visszatérő, 
ismert sugarú csőbe töltötte a vizsgálandó oldat ot, majd gőzök
kel a csövet melegítve, a felületen összegyűlt vízréteget átpá
rologtatta egy spirális hűtőbe. Itt a vízgőz lecsapódva, újra az 
oldat közé elegyedett. E folytonos desztillációval sikerül állan
dósítania az oldat felületi feszültségét. A cső elé és mögé he
lyezett rés ből horizontális sugárnyaláb esett a meniszkuszra, s 
arról visszaverődve, a katetométer távcsövében megjelent rés
képek távolságait lemérve, az oldat sűrűségének és gőzsűrűsé
gének ismeretében kiszámította a folyadék felületi feszültségét. 

A kísérlet leírását az adatok feldolgozása követi, mely után 
összefoglalja az eredményeket. Megállapítja, hogy sikerült a 
vizsgált vizes oldatok felületi feszültségét állandósítania. Majd 
hatféle különböző koncentrációjú ezüstnitrát és karbamidoldat 
háromféle hőmérsékleten történt rll!egfigyeléséből, továbbá a 
normál NaCl-oldat öt különböző 116Wiérsékleten kapott adatai
ból kimutatja, hogy az észlelt vizes oldatokra az Eötvös-féle 
törvény - ti. hogy az összes homogén folyadékok molekuláris 
felületi energiái a hőmérséklettel egyenletesen és egyforman 
változnak - ugyanolyan pontossággal áll fenn, mint amilyen 
pontossággal homogén folyadékelegyekre, sőt magukra a ho
mogén folyadékokra is érvényes. 

E disszertációval Zemplén nemcsak a fizikai kémiában való 
jártasságát bizonyította, hanem azt is, hogy pontos kísérletezé
sekre képes, és alapos matematikai tudással rendelkezik. Mun
kájának értékét nem csupán a Thán-féle pályadíj és a bölcsé
szetdoktori cím elnyerése igazolja, hanem az a tény is, hogy 
dolgozatát az Annalen der Physik mellett a két legnagyobb 
magyar tudományos folyóirat is közli (B 1-5). 

Életrajzában már említettük, hogy berlini éveiben Fischer 
Emil intézetében megismerkedett Abderhalden Emillel, akivel 
együtt dolgozott a kezdeti időszakban. A cellulóze részleges hid
roIíziséről közösen számoltak be a Hoppe-Seyler's Zeitschrift 
für physiologischen Chemie-ben (B 41). E rövid együttműködés 
elég volt ahhoz, hogy Abderhalden felismerje Zemplén felké
szültségét és kifejezőkészségét, ezért állandó munkatársnak al
kalmazza a szerkesztésében megjelenő könyvsorozatoknál. 

E megbízás nagy kitüntetés a fiatal magyar tudósjelölt szá
mára. Abderhalden ekkor már a hallei egyetemen a fiziológiai 
kémia neves professzora, kinek kiterjedt munkássága különösen 
a fehérjék területén ismert. Nevéhez fűződik a védőenzimek, 
a savhidrolízis és az optikailag aktív polipeptidek szintézise, 
később pedig a norvalin szintézis felfedezése. Emellett számos 
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fiziológiai kémiai tankönyv és gyakorlat szerzoJe, és végül az 
ún. Abderhalden-kézikönyvek szerkesztője. 

Zemplén első megbízása az 1911-ben megjelenő "Bioche
misches Handlexikon" 2. kötetére szólt, melyhez két fejezetet 
írt a keményítőről, a dextrinekről, cellulózról és a nitrogéntar
talmú szénhidrátokról, majd az ugyanabban az évben kiadott 
4. kötetben az alifás és kéntartalmú aminosavakat ismerteti. 
E könyvrészletek sikere arra készteti Abderhaldent, hogy az ál
tala szerkesztett másik könyvsorozat, a "Handbuch der bioche
mischen Arbeitsmethoden" írói közé is felvegye Zemplént, aki 
az 1912-ben megjelenő mű 6. kötetében a szénhidrátok szerke
zetbizonyítása, ábrázolása valamint kinyerése tárgykörben mód
szertani alapismereteket közölt. A következő évben a 7. kötetben 
ugyanezt a glükozidok vonatkozásában írja meg. 1914-ben is
mét a Biochemisches Handlexikon 8. kötetének társszerzője, 
1915-ben a 9. kötet, 1923-ban a 10. kötet, 1924-ben a ll. kötet 
és 1931-ben a 13. kötet 8-9. fejezeteiben ismerteti a szénhid
rátok, fehérjék, keményítők, cukrok, glükozidok stb. legújabb 
irodalom alapján összeállított adatait. 

1922-ben Abderhalden szerkesztésében újabb sorozat jelenik 
meg, és ehhez is munkatársul felkéri Zemplént. A "Handbuch 
der biologíschen Arbeitsmethoden" c. munka egész első köteté
nek, a szénhidrátoknál alkalmazott speciális analitikai és szin
tetikus módszerek megírás ával Zemplént bízza meg, ami már a 
magyar tudós nagy tekintélyére vall. Ez a mű Berlinben és 
Bécsben kerül kiadásra, Zemplén Géza neve alatt, és a két évti
zeden át megjelenő Abderhalden-sorozat köteteivel világszerte 
ismertté és becsültté teszi Zemplén személyét. 

Itthon a kutatásait közreadó, kiterjedt és nagyszámú folyó
iratcikk mellett aránylag kevés önálló kiadványa jelent meg: 
Fából készített ezukor és alkohol (1910), Az enzimek és gya
korlati alkalmazásuk (1915), A Magyar Tudományos Akadémia 
hatása a kémiai tudományok fejlődésére (1926) és a Természe
tes és mesterséges glükozidok (1940). E többnyire ismeretter
jesztő jelleggel írott dolgozatokra könyvünk más részében még 
visszatérünk. 

A felszabadulás után Zemplén Gézát a Magyar Tudományos 
Akadémia a szerves kémiai kézikönyv írásával bízza meg. Ebben 
az időben már betegsége otthonához köti; előadásokat nem tart
hat, hanem szellemi képességei teljes birtokában irodalmi te
vékenységet folytat. A megtisztelő feladatnak eleget tesz, és 
öt évtizedes kutatói tapasztalatát és óriási szaktudását felhasz
nálva, lelkesen írja a terjedelmes munkát, amellyel 1951. júliu-
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sában elkészül. A következő évben, 1952-ben megjelenik 
Zemplén Géza akadémikus, Kossuth-díjas műegyetemi tanár 
Szerves kémia c. munkája az Akadémiai Kiadó gondozásában, 
1220 lapoldalon. 

Mielőtt a könyvet részletesebben ismertetnénk, a tudomá
nyos könyvek szerkesztésére érvényes irányelvek alapján ele
mezzük irásművét és bemutatj uk szakírói munkásságát. 

Minden tudományos írásműnek meghatározott célja van, a 
műszaki-tudományos munka szerzőj ének számot kell vetnie 
azzal, hogy könyve milyen gyakorlati célokat szolgál. A termé
szettudományos mű minden bekezdésének tényeket kell az ol
vasó elé tárnia, és az olvasó szempontjából kell az anyagot 
összegyűjteni, kiválasztani és rendszereznLA szerzőnek tehát az 
elsők között tisztáznia kell, hogy kik számára írja könyvét, 
azoknak milyen információkra van leginkább szükségük. A szer
ző így helyesen teszi, ha közli, hogy könyvében mit akar mon
dani és kik számára fejti ki mondanivalóját. 

Zemplén a Szerves kémia c. munkájának céljáról az Előszó
ban azt írja, hogy olyan könyvet írt, melyben közel 50 év 
tapasztalatai jutnak kifejezésre. Nem törekedett teljességre; ha
nem arra, hogy keveset, de jól közöljön. "Hogy ez mennyire 
sikerült, azt majd könyvem olvasóközönsége dönti el. Ha sike-o 
rül az olvasómat egyes fejezetek, esetleg az egész mű elolvasá
sára késztetni és érdeklődését lekötni, akkor el is értem célo
mat. Remélem, hogy könyvem a fiatal szakemberek kiképzését 
is elő fogja segíteni" - írja (B 317). 

Az olvasók körének meghatározása és igényeinek felmérése 
alapján történik az anyag kiválogatása és csoportosítása. Majd 
az ismeretek, információk világos megfogalmazása, pontos nyel
vi köntösbe öltöztetése következik. A szerzőnek minden egyes 
esetben fel kell vetni magában a kérdést: milyen erőfeszítést 
kíván az anyag megértése az olvasótól, mennyit tudhat már a 
tárgyról? Az utóbbi különösen fontos oly kézikönyv-jellegU 
munkánál, mint amilyen Zemplén Géza könyve, mivel könnyen 
előfordulhat, hogy ami az író szemében közhelynek tűnt, az 
olvasó - főleg a fiatal szakember - részére újdonságnak szá
mított. Az olyan fogalmakat, kefejezéseket, melyekkel az olvaso 
nem lehet tisztában, Zemplén könyvében mindenkor érthetően 
megmagyarázta. 

A könyv egyik erőssége a világos fogalmazás, megfelelő 
hangnem és stílus, valamint közvetlenség a gondolatok kifej
tésében. A természettudósok és a műszaki tudományok műve
lőinek többsége kétségkivül logikusan gondolkodik, mégis a tu-
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dósok, szakemberek, mérnökök jelentős része írásban gyengén 
tudja gondolatait tolmácsoIni. Zemplén a kivételekre vonatkozó 
szabályt erősíti, könnyedén mozog a kémia merev szimbólum
rendszerének területén, s ugyanolyan otthonos a nyelvtan és a 
fogalmazás alapvető szabályainak alkalmazásában. Mint vegyész, 
tisztában volt azzal, hogy a szerves kémiában pl. az izoméria 
jelensége stb. következtében, a szerkezeti képletek, rajzok dön
tő fontósságúak, ugyanakkor nem tekintette a szöveget csupán 
formai töltőanyagnak. Gondolatainak tömör és világos kifejezé
sére törekedett, kerülte a dagályos, cikornyás stílust könyvében, 
attól a célkitűzéstől vezérelve, hogy az olvasót lehetőleg lekösse, 
és az egész mű elolvasására bírja. Ezért követi a mű szerkeze
tére vonatkozó helyes irányelveket; az egyes fejezetek anyagát 
rövid szakaszokra osztva, megkönnyíti az olvasást, másrészt ke
rüli a hosszas és zavaros mondatfűzéseket, az értékeléseket pedig 
külön mondatokba foglalja. Stílusának jellegzetessége, hogy az 
egymásután következő részeket logikailag összekapcsolja, kerüli 
ugyanannak a szónak gyakori ismétlését. 

A könyv nyelvezete meggyőző erejű, nyugodt és határozott 
hangvétel jéllemzi. Kifejezésmódja erőteljes, ugyanakkor kerüli 
a nehézkes és túl díszes szavakat. A közel fél évszázados tapasz
talatokon nyugvó szakmai hozzáértés nem vezet fölényeskedés
re, melyet Zemplén épp úgy elkerül, mint az alázatoskodó sze
rénységet. A személytelen fogalmazás sok hátránnyal jár, a 
felelősség vállalása ugyanakkor megköveteli a személyes érdem 
kiemelését. Őszinteségre vall pl. hogy a szerző saját eljárása 
születéséről bevallja: "A higany II. acetát alkalmazását glüko
zidszintéziseknél véletlennek köszönhetem ... " (Szerves kémia 
888. p.) A kísérleteket azonban nem tudtuk sok esetben repro
dukálni, különösen, ha a higanyacetát mennyiségét változtat
tuk." 

A tudományos írásműnek az olvasóra előre meghatározott 
hatást kell kifejtenie, meg kell őt győzni valamiről és erre csak
is objektív eszközökkel, az ellenőrzött adatok felsorakoztatitsa 
útján, az érvelés cáfolhatatlanságával törekedhet. Zemplén is 
könyvében ezt a módszert követi, a szubjektív megoldásoktól, 
a minősítő jelzők és ékes szóvirágok alkalmazásától tartózkodik. 
A szakmai tekintélyeket elismeri és tárgyilagosan, megfelelő 
módon értékeli, hivatkozik Fischer Emilre, RobertsOll, Sabatier, 
Tiscsenko stb. észleléseire, elj árásaira. 

Még egy fontos szempontra kell kitérni Zemplén Szerves ké
mia könyvének tárgyalásánál, s ez a szakmai terminológia. 
E kérdésekkel sokan foglalkoznak külföldön, ahol terminológiai 
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szakbizottságok működnek. A szakkifejezések, a terminus-tech
nicus-ok területén sok zavaró momentummal találkozunk, nem 
alakult ki egységes álláspont a követendő gyakorlat terén. A ter
mészettudományos világ és a technika számos kifejezése telje
sen új szó, ugyanakkor sok már elöregedett szót is megfiatalít. 
A szaktudományok nyelvében igen sok az idegen szó, melyek 
írása általában nem egyöntetű. A szerves kémiában használatos 
elnevezések is többnyire latin- és görögeredetű növény- és állat
nevek bevonásával fejlődtek ki, s e szakkifejezéseknél - aho
gyan erre a könyv előszavában mondja - kénytelen volt a 
klasszikus írásmódot alkalmazni, hogy a külföldi irodalommal a 
kapcsolat megmaradjon. Kétségtelen, hogy az idegen szakkife
jezések használata a nemzetközi tudományos világ részére egy
értelműség et és megértést biztosít. Ugyanakkor az idegen kife
jezések jó része saját nyelvünk szavaival is helyettesíthető. 
Zemplén is vallotta, hogy a tudós szaktudománya műnyelvéért 
is felelős, és ezért már 40 évvel ezelőtt magyaros írásmódot 
vezetett be, a szénhidrátokkal kapcsolatosan pl. a glükozidot, 
mely a magyar szakirodalomban tért hódított és átment a köz
használatba. Szakmai zsargont azonban sohasem használt és 
munkatársaitól sem tűrt meg.G9 

A következőkben a nagyszabású mű tartalm át ismertetjük, 
és szerkezetéről áttekintést nyújtunk. A bevezetésben a szerző 
kifejti, hogy a szerves vegyületek külön tárgyalásának több 
nyomós oka van; ezek között szerepel elsősorban az eddig is
mert szerves vegyületek mennyisége. Míg a szervetlen vegyü
letek száma nem üti meg a 35 OOO-et, addig a szerves vegyületet 
már I899-ben 75 OOO-et ismertek, I930-ban számuk elérte a fél
milliót, s ma - úgy gondolom - közel járunk az egymilliós 
létszámhoz - írta Zemplén I95I-ben. 

A bevezető további részeiben a szerves vegyületek összetéte
lének megállapításával, a minőségi és mennyiségi elemzés sel 
foglalkozik, majd a szerkezeti felderítés és ennek alapján az 
előállítás, vagyis szintézis feladatát érinti. A szerves vegyületek 

w A természettudományos, műszaki és gazdasági szaknyelv megoldásra 
váró problémái külföld ön is egyre sürgetőbben jelentkeznek. A helyzet
re jellemző, hogy például az USA-ban kiadott ún. Weinberg Report 
(Science, Governement and Information, Washington, 1963) szerint szá
mos amerikai tudós és mérnök nem tud helyesen sem írni, sem beszélni. 
A szocialista országokban - így nálunk is - nagy figyelmet szentelnek 
a kérdésnek. Többek között az Országos Műszaki Könyvtár és Doku
mentációs Központ is tervszerűen foglalkozik a kérdéssel egyes kiadvá
nyaiban. Ilyen értékes és tanulságos Tarnóczy Loránd "Műszaki írás -
műszaki nyelv"-ről írott cikksorozata, (Műszaki-Gazdasági Tájékoztató. 
1967.6-8. p.), melyet elemzésünknél is felhasználtunk. 
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tömkelegében lehetetlenség volna eligazodni, ha nem alkotják 
meg a szel'Ves vegyületek mintaszerű nevezék- és rendszertanát. 
Ennek ellenére nagy gondot okoz a szerves vegyületek elneve
zése. A fontosabb vegyületeknek rendszerint van régi, szokás 
alapján rögzített ún. triviális nevük, melyek azonban a vegyület 
szerkezetére többnyire nem nyújtanak támpontot. A triviális 
néven kívül szerepelnek olyelnevezések, melyek a szerkezetre 
vonatkoznak, azon alapszanak, hogy felsorolják azokat a cso
portokat, melyre a vegyület szétbontható : "Didaktikai szem
pontból jó, ha a vegyületeknek több nevet adhatunk, mert min
dig azt használhatj uk, am.ely céljainknak éppen alkalmas, de 
átok a vegyületek regisztrálásánál és felkeresésénél" - jegyzi 
meg találóan Zemplén a millió szerves vegyület elnevezésével 
kapcsolatosan. 

Az első rész az alifás vagy nyílt láncú vegyületeket tárgyalja, 
s a második rész a ciklusos vagy gyűrűs vegyületeket ismerteti 
12-12 fejezetben, a könyv harmadik része különféle fontosabb 
vegyület-csoportokkal foglalkozik 5 fejezetben. Az alifás ve
gyületek tárgyalása 335 oldalon, a könyv legterjedelmesebb ré
sze. Az alifás vegyületeket a paraffin- vagy metánsorozat (h8.
tár-szénhidrogének) ismertetésével kezdi. Nevezéktanuk után 
előfordulásukkal foglalkozik, majd az előállításukat ecseteli. Ezt 
követik aparaffinsorozat vegyületeinek tulajdonságai, majd az 
alapvegyületeket: a metánt, etánt és az ásványolajokat írja le. 
Ezt a sorrendet betartja a többi fejezeteknél; a telítetlen alifás 
szénhidrogének, az alifás halogénszárzamékok, az alkilhaloge
nidek, továbbá az alifás alkoholok ismertetésénél. Ezután az éte
rek, tioalkoholok és tioéterek, majd az ammóniából levezethető 
alkilaminok vagy alifás aminok, az aldehidek és ketonok, vala
mint a nitrílek és savak előállításával, tulajdonságaival foglal
kozik. Külön fejezetben tárgyalja a helyettesített savakat (halo
génezett savak, oxisavak, alkoholsavak), továbbá az aminosavak 
és proteinek, fehérjék csoportját, fontosabb tagjait. Az aldehidek 
és ketonsavak után a szénsavszármazékok (ciánsav, fulminsav, 
karbamid, guanidin stb.) leírásával zárja az alifás vegyületek 
ismertetését. 

A könyv második részében a szerző a ciklusos vagy gyűrűs 
vegyületekkel foglalkozik. A csak szénatomokból felépített cik
lust tartalmazó ún. izociklusos vegyületeket három részre tagol
ja: A) Benzolszármazékok, aromás vegyületek; B) Többmagvú 
aromás vegyületek és kondenzált gyűrűrendszerek; c) Alicik-
1nsos vegyületek. A benzolszármazékok, aromás vegyületeken 
belül külön fejezetet szentel az egymagvú aromás szénhidrogé-

119 



neknek, halogénvegyületeknek és szulfosavaknak, az aromás 
nitrovegyületeknek, aromás aminóknak, fenoloknak, aromás al
koholoknak, nitrileknek és savaknak. A többmagvú aromás ve
gyületek és kondenzált benzolok csoportjában foglalkozik a 
naftalin, antracén, fenantren stb. és származékaival. A harmadik 
alrész az aliciklusos vegyületek {terpenek, szterinek és epesa
vak, hormonok stb.) ismeretanyagát érdekesen vázolja. 

Zemplén tömör, szemléletes stílusának illusztrálására bemu
tat juk néhány sorát, melyben amellékvese kérgének hormon
jait érzékelteti: "A mellékvese, mely a vese tetején ül, mint a 
sapka, valóságos boszorkánykonyhája a sok hatásos anyagnak. 
Kérgéből két hormont különítettek el, melyek hatásosnak bizo
nyultak az ún. Addison-betegség leküzdésében, de a szervezet 
általános megerősödését is tartós betegségek esetén jó irányba 
befolyásolják. A két honnon a cortex-corticis latin szóból, mely 
kérget jelent, a corticosteron és a desoxycorticosteron nevet 
kapta. Mindkettő diketon-típusú vegyület, a 17-es oldalláncuk
ban alkoholos hidroxillal. Egymástól csak a ll-es szénatornon 
elhelyezett hidroxilban különböznek, mely a desoxycorticoste
ron-ban hiányzik." (Szerves kémia. 640. p.) 

A heterociklusos vegyületek sorában a könyv 26. fejezete 
tárgyalja az öttagú ciklusos rendszerek furáncsoport, tiofenek, 
pirolszármazékok stb., a hattagú heterociklusos vegyületek 
(piron-, piridin-, kinolinszármazékok stb.) csoportjait, a pirrol
származékok között a pirrolkarbonsavaknál a prolin (a-pin'oli
dinkarbonsav) szintézisénél találkozunk először a könyvben a 
szerző saját módszerének leírásával, amikor Zemplén azt az el
járást ismerteti, melyet mint Fischer Emil munkatársa, 1909-ben 
hajtott végre (Szerves kémia. 661. p.) 

A harmadik rész a különféle fontosabb vegyületcsoportokat 
tartalmazza: mesterséges és természetes festékek, szénhidrátok, 
glükozidok, alkaloidok, vitaminok és egyéb csoportba tartozó 
különleges hatású vegyületek. A mesterséges és természetes 
festékek között foglalkozik az azofestékek, az azinfestékek, a 
tri- és difenil-metán festékekkel, az indigóval és rokonaival, 
az alizarin és egyéb antrakinonfestékekkel. 

A harmadik rész 28. fejezete - amely a szénhidrátokat és 
glükozidokat tárgyalja - tükrözi legjobban a szerző célkitű
zését, hogy kifejezésre juttassa 50 év kutatásban szerzett ta
pasztalatait. Ismeretes, hogy Fischer munkatársaként a szén
hidrátok vizsgálatával kezdte pályafutását, és munkássága leg
főbb eredményei szorosan e fejezet anyagához kapcsolódnak. 
Logikus, hogy a megfelelő helyeken mindenütt kitér saját el
járásaira. 
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A lebontás a cukrok szerkezetének felderítésénél nélkülözhe
tetlen, és a lebontással ellentétes művelet, a felépítés is fontos 
szerepet játszik a cukrok szerkezetének és az egymás közötti 
összefüggések felderítésében. A monoszacharidok csoportjában 
pl. Zemplén által kidolgozott lebontási formával találkozunk a 
d-arabinóz előállításánál, a d-glükóz lebontása útján. Az eljá
rásnál pontosan részletezi a használt oldatok és az anyagok 
mennyiségét az időtartam és hőfok pontos meghatározásával 
(Szerves kémia. 884. p.) 

A redukáló diszacharidok szerkezetések megállapítása arra 
irányul, hogy eldöntse: az egyik egyszerű cukormolekula első 
szénatomja a másik cukormolekula hányadik szénatomján el
helyezett hidroxilba kapcsolódik be étertípusú glükozidkötéssel. 
Ennek megállapítására a metilezés körülményes módszerét dol
gozta ki Irwine, J. C., majd Haworth, W. N. A redukáló disza
charidok szerkezet bizonyítására Zemplén az általa kidolgozott 
lebontást a cellobióz példáján mutatja be. "A rendszeres lebon
tás előnye, hogy számos előzetes ismeretlen új diszacharid bir
tokába juttatott bennünket" - jegyzi meg módszeréről Zemp
lén (Szerves kémia. 863-864. p.). 

Másik nevezetes eljárása előnyeinek bemutatására a prim
veróz és izoprimveróz, valamint a rutinóz diszacharidok példá
jára hivatkozik, melyek "előállítására legkényelmesebb a Zemp
lén-féle higanyacetátos módszer" (864-866. p.). E módszerét 
még a gentiobióz előállítás ánál is szemlélteti. Saját eljárása be
mutatása mellett mások eredményeit is leírja és értékeli, illetve 
közli negatív tapasztalatait is. Így pl. a nádcukor szintéziséről, 
melyet Pictet és Vogel közöltek, (1928) megállapítja, hogy az 
szemfényvesztés volt, félrevezetés történt. A kérdés megoldása 
még mindig időszerű, de meglehetős fogas kérdés (867. p.) 

Az elméletet igyekszik kapcsolatba hozni a gyakorlattal. Így 
pl. a higanyacetátos módszerrel előállított triszacharidról, a ra
finózról, amely a cukorrépa levében csekély mennyiségben 
fordul elő, megjegyzi, hogya cukorgyártás folyamán azonban 
dúsul, s különösen könnyen kinyerhető azokban a cukorgyá
rakban, melyek a melaszból a strinciumos eljárással nyerték 
ki a még bennelévő cukrot. (874. p.) 

A tapasztalatközlés más formájára is bőven akadunk könyvé
ben. A B-glükozidnak a-glülmziddá való átalakítása sokáig meg
oldatlan maradt. Erre vonatkozó felfedezése történetét így 
mondja el: "Pacsu ajánlotta erre a célra a stannitetrachloridot. 
Ennek a hatására azonban sötét, nehezen tisztítható oldatokat 
kapunk. Ezért más katalizátor után néztem és választásom a 
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titán-IV.-tetrachloridra esett. Egyéb elfoglaltságom miatt Pa
csut kértem meg a kísérletek végrehajtására. Mindjárt az első 
kísérlet megmutatta, hogy a titántetrachlorid kiválóan alkal
mas a feladat elvégzésére, mert az acetilezett B-alkyl-glükozidok 
majdnem quantitatív átalakíthatók néhány órai chloroformos 
oldatban való forralás útján a-termékekké. A komplikáltabb 
szerkezetű aglükonok esetében a módszer azonban nem alkal
mazható. Alkyl-biozidokra azonban igen." (887. p.) 

A Zemplén-féle módszerrel előállított glükozidok (luzitani
kozid, floridzin stb.) mellett a flavonok csoportjaiba tartozó 
robinin és diszacharidjának, a robinobióznak előállítását, a hesz
peridinnek és a genisztinnek szintézisét írja le, többek között. 

A 29. fejezetben az alkaloidokkal foglalkozik, közülük első
sorban azokkal a növényvHágban előforduló bázisokkal, melyek 
közül számos rendkívül hatásos gyógyszer található (morfin, 
narkotin, sztrichnin, kinin, atropin stb.) Először a feniletilamin
származékokat tárgyalja, őket a benzilaminok, pirrol, pirridián, 
pirrolidin, a kinolin, izokinolin, fenantren és az indolcsoportot 
tartalmazó egyéb alkaloidok követik. 

A terjedelmes munka két utolsó fejezetében a vitaminokkal 
és a különböző csoportba tartozó különleges hatású olyan ve
gyületekkel foglalkozik, mint pl. az adrenalin, inzulin, penicillin, 
sztreptomicin, a két utóbbit a legkülönfélébb infekciós beteg
ségek leküzdésére alkalmazzák. A könyvhöz részletes és szo
katlanul terjedelmes név- és tárgymutató készült. 

A nagyszabású mű - melybe Zemplén élete rengeteg tapasz
talatát besűrítette - fogadtatása nem volt egyértelmű. A Ma
gyar Tudományos Akadémia 1952. évi nagygyűlésén pl. a főtit
kár beszámolójában azt ajánlja, hogy Zemplén Géza Szerves 
kémia c. könyvét a Kémiai Tudományok Osztálya elvszerű és 
éles bírálatban részesítse. Az osztály azonban - tekintettel 
arra, hogy Zemplén betegsége miatt személyesen nem vehetett 
részt a vitán - a könyv meg tárgyalásának e formájától eltekin
tett:!) A könyvet nyilvánosan nem is bírálták, így nem áll mó-

,0 Erdey-Grúz Tibor főtitkár a könyvvel kapcsolatosan többek között 
ezt mondja: "Azt hiszem, nagyon árt az Akadémia tekintélyének és gá
tolja a helyes tudományos szelleln kialakulását, ha elzárkózunk olyan 
könyvek nyilvános megvitatása és bírálata elől, melyek hibái és gyengéi 
az Akadémián kívüli szakemberek széles köreiben is közismertek." A hoz
zászólásokban Sehay Géza, Müller Sándor és Bruekner Győző akadémiku
sok fejtik ki véleményüket. A kémia osztály álláspontját Sehay Géza 
tolmácsolja: "Elvileg helyes egy ilyen könyv megvitatása: tudjuk, hogy na
gyon is vitatható momentumok vannak benne, ami helyes volna, ha nyil
vános vita keretében megbeszélésre kerülne. Nyilvánvaló azonban, hogy az 
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dunkban a hibákra publikációk alapján rámutatni. Tény azon
ban, hogy mindazok az illetékes szervek, melyek egy-egy szak
könyvelbírálására hivatottak, a munkát mind a mai napig sem 
tartják elavultnak.71 

Véleményünk szerint sem avulhat el olyan könyv, mint 
Zemplén Szerves kémiá-ja. Egyes részek, néhány fejezet az 
újabb kutatások folytán, elsősorban a fizikai kémia technikai 
eszközeinek bevezetésével, már más megvilágítást nyer. Ez 
azonban nem változtat azon, hogy a gazdag preparatív isme
retanyagot tartalmazó könyv, mely egy nagy tudós módszereit 
és tapasztalatait egy helyen összefoglalja, ma is élvezetes és 
tanulságos olvasmány. Farkas Loránd szerint is a könyvben 
igen jó eljárások vannak, ezért az iparban és kutatóintézetekben 
kézikönyvnek használható. A könyv a természetes kémiai anya
gok kutatásával kapcsolatos Fischer-Zemplén-irányzat doku
mentuma és emléke, szelleme ösztönzően hat a fiatalabb nemze
dékre, és felhívás a munka folytatására. 

Korunk egyik tünete, hogy a tudományok fejlődéstörténeté
nek, egy-egy kiváló tudós életművének tanulmányozása hát
térbe szorul, nem egyszer csendes lenézésben részesül. Pedig 
a tudományok jelene a múlt azon tényezőinek összességéből 
áll, melyek a fejlődés folyamatában életrevalóknak bizonyultak. 
A ma elfogadott elméleteket és ismereteket, kialakulásuk min-

eredményes megvitatás egyik lényeges feltétele, hogy az, akit érint, sze
mély szerint jelen lehessen a vitán. és az ott elhangzottakra reflektáini 
tudjon. Mindannyian tudjuk, hogy ez a kiváló tudós - sajnálatos módon -
mégha fizikailag meg is tudna jelenni, a vitában résztvenni nem tudna. 
Nem lehetne más eredmény, mint hogy a vita egyoldalúvá váljék." A MTA 
1952. május 28-31. között tartott 111. Nagygyűlése. Akadémiai Értesítő. 
59. köt. 1952. 183. p. 

A könyv hiányosságainak túlzott hangsúlyozóinál olyan okok is szere
pelhettek, hogy mivel ők is a szerves kémiáról írtak tankönyvet, így kri
tikájukkal saját könyveiket védték. A körülötte zajló vitákról pl. Farkas 
Lorándnak az a véleménye, hogy a kortársak nagyrésze félreértette a 
könyvet, amely nem készült tankönyvnek. Zemplén is valószínűleg más
nak szánta. Mint tankönyvet az egyetemen nem is használták. 

71 A Művelődésügyi Minisztérium 175/1960. (M. K. 21.) utasítására létre
hozott Könyvtári Minősítő Bizottság feladata, hogy a szakmailag túlha
ladott, tartalmilag elavult könyveket elbírálja és ennek alapján zúzdába 
adásukat engedélyezze. A szakemberekból és szakkönyvtárosokból álló 
bizottságok 1962-1965. években e könyveket elbírálták, s munkájuk ered
ményét "Elavult könyvek összesített jegyzéke" címmel kiadták (Bp. 
Könyv-tártudományi és Módszertani Központ, 1964). A szerves kémia te
rületén, az elavult könyvek között van például Zechmeister László: Orga
nikus kémia. 1-2. köt. Bp. 1930-1932-ben megjelent könyve, de nem sze
repel benne - nagyon helyesen - Zemplén 1952-ben írott Szerves ké
miája. 
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den szakaszán figyelemmel kísérni, lebilincselő en érdekes. 
A kémia történetének tanulmányozása ugyanakkor nem csupán 
nemes szórakozás, szellemi élvezet, hanem gyakorlati előnyök
kel is jár. Kiváló eszköz többek között a fiatal szakemberek 
képzésére, akik részére sok tanulsággal szolgál, ha az elődök 
botlásait megismerik, melyektől egyébként magunk sem va
gyunk mentesek. Egy-egy olyan tudósnak - amilyen Zemplén 
Géza volt - könyvéből megt anulh at ják, hogy a tudományban 
a legkisebb előrejutás is milyen kemény, nehéz munkába kerül. 

Csak az ilyen könyvek tanulmányozása révén jutunk el ahhoz 
a felismeréshez, hogy minden tudományos igazság múló értékű 
lehet, hogy ama felfogása sem végleges, ezek is csak a jövő 
igazságainak alsóbb fejlődési fokát jelenthetik. E tanulságok 
óvnak meg attól, hogy az olyan gazdag forrásokat, mint amilye
nek Zemplén Géza munkái, méltatlanullebecsüljük. 

2.5 IPARI TEVÉKENYSÉGE 

Zemplén tudományos kutatásaival kapcsolatos gyakorlati te
vékenységére, melyet elsősorban a gyógyszerkémia és a szerves 
vegyipari alapanyaggyártás területén fejtett ki, aránylag kevés 
adat áll rendelkezésre. Ennek egyik oka, hogy javarészt az első 
világháború éveiben tevékenykedett, amikor is számos körül
mény (cenzúra, gyártási titoktartás stb.) gátolta e munkálatok 
közreadását. Az ipari munkásságára vonatkozó források elég
telenségét az is indokolja, hogy az olyan megbízások, mint a 
Chinoin gyár vegyész szaktanácsadója, Zemplén személyére 
vonatkoztak, ő pedig ezekről nem beszélt, még kevésbé nyilat
kozott írásban. Mindezek a tényezők is közrejátszhattak abban, 
hogy forrásadatok hiányában ipari tevékenységére vonatkozó
lag az érdemeit méltató visszaemlékezések, nekrológok csupán 
e kapcsolat felemlítésére szorítkoznak, és jóformán semmi 
tényadatot nem tartalmaznak. 

A munkatársak szerint a vegyészeti üzemekkel kiépített kap
csolataiban szerepet játszott az a szükségszerűség, hogy az ipari 
megbízások révén oly anyagi helyzetet teremtsen, melyből a 
Műegyetem szerves kémiai laboratórium ának felszerelését és 
berendezését rendszeresen kiegészítheti. Ily módon kialakult 
szoros együttműködés a szintetikus szerves vegyipar első nagy
üzem e, a Chinoin gyár és a Zemplén-laboratórium között, mind
két fél részére gyümölcsöző volt. 

A Chinoin gyárral dr. Wolf Emil (1886-1947) révén került 
kapcsolatba. Wolf jól képzett vegyész volt, egyetemi tanulmá-
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nyait külföldön végezte, s Münchenben szerzett vegyészmérnöki 
oklevelet, majd a Budapesti Tudományegyetem bölcsészettudo
mányi karán a kémiai doktori fokozatot is megszerezte. EgyiKe 
az elsőknek, aki Magyarországon a század első évtizedében még 
teljesen hiányzó szintetikus gyógyszergyártást kezdeményezte. 
Barátjával, dr. Kereszty György vegyészmérnökkel 1910-ben 
a VI., Petneházy utca 23. számú földszintes kis házban kezdték 
meg "Alka Vegyészeti Gyár" néven működésüket, melyek so
rán gyógyszereket, fotográfiai és laboratóriumi vegyszereket 
állítottak elő, kezdetleges körülmények között. A német gyógy
szeripar versenyével szemben a hazai gyógyszergyártás elindí
tása szerény tőkével, de nagy merészséggel, sokszor szinte hő
sies küzdelmet kívánt a gyár két vegyészmérnök vezetőjétől. 
Eleinte tevékenységük a kikészítés-kiszerelés területére korlá
tozódott, később fokozatosan rátértek a gyógyszeralapanyag
gyártásra is. 

1912-benszerencsés fordulat állott be a már-már bukásra 
ítélt vállalkozás történetében. Dr. Reichenhaller Kálmán, az 
V. ker. főreáliskola kémiatanára - aki Zemplén gyakorló tanár
jelöltnek is instruktora volt - az Alka gyár két vegyészmérnök 
alapítóját bemutatta Krausz Simon bankárnak azzal, hogy leg
kitűnőbb tanítványai közé tartoznak, és működésükből áldásos 
gyógyszerek kerülnek ki az emberiség javára. Aligha tévedünk, 
hogy a dúsgazdag tőkést nem az emberbaráti szempont vezette, 
amikor 250 OOO koronával a Chinoin gyár alapjait lerakta, ha
nem az, hogy jó üzleti érzékkel megérezte, mily nagy profit
szerzési lehetőséget biztosít az első gyógyszervegyészeti nagy
üzem. A gyár 1913-ban vette fel a chininből ötletszerűen képe
zett "Chinoin" nevet. Fiatal és szakképzett vezetői kezdettől 
fogva arra az álláspontra helyezkedtek, hogy lehetőleg a saját 
kutatásaikból előállít ott készítményeket gyártsanak, s ezért 
1912-től kapcsolatba léptek neves vegyészekkel, dr. Bugárszky 
Istvánnal, dr. Török Lajossal, és néhány tehetséges kémikust 
alkalmaztak üzemükben. 

Az első világháború kitörése fellendítette a gyógyszergyár
tást, a gyógyszeriparban világszerte konjunktúra következett. 
A hadicélokat szolgáló nagyméretű rendelések lehetővé tették 
a Chinoin gyárban a nagyüzemi termelésre való áttérést. A szak
emberek sorába ekkor hívták meg dr. Zemplén Géza professzort, 
a Műegyetem szerves kémiai tanszékének vezetőjét, tekintettel 
arra, hogy a gyár alapítása első időszakában szerves félkészter
mékeket gyártott. így az első készítmények között néhány alka
loid is szerepelt, melyeket növényi drogokból vontak ki (atropin, 
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hioszciamin, sztrichnin), valamint a félszintetikus homatropin, 
illetve a későbbi novatropin, melyet dr. Issekutz Béla, a fiatal 
kolozsvári magántanár kísérletezett ki. A bőr megbetegedésé
nek gyógyítására szolgáló cadogel gyártását dr. Bugarszky 
professzor javaslata alapján végezték. 72 

A világháború első éveiben bővült a gyártmányválaszték. 
Ekkor kezdődött a ma isztopirin néven ismert acetilszalicilsav 
gyártása, importált szalicilsavból. Az acetilszalicilsav bevezeté
se után rövidesen megkezdték a kiindulási alapanyagui szolgáló 
szalicilsav Kolbe-reakció szerinti szintézisét. Az itt szerzett ta
pasztalatok jelentős hatással voltak a további szerves készít
mények és gyógyszerek hazai gyártás ának megvalósítására, mi
vel először történt, hogy a magyar vegyiparban nagyméretíj 
reaktorokban, nyomás alatt vezettek le szerves kémiai folyama
tokat. A szalicilgyártás üzemesítése folyamán fellép ő problémák; 
a hőátadás, kevertetés, reagáltatási körülmények stb. tisztázása 
értékes útmutatást jelentett nemcsak a gyár akkori szakemberei, 
de az egész magyar szel'Ves vegyipar számára. 

Ebben az időben került a Chinoinnal összeköttetésbe 
dr. Zemplén Géza, aki 1915. november l-étől kezdődően egy évre 
elvállalja a vegyészeti tanácsadói állást, havi 500 korona java
dalmazással.73 A Chinoin gyár 1916-ban kb. 3,5 tonna acetil
szalicilsavat állított elő, ezen kívül tonnás tételekben gyártották 
a káliumszulfaguaja...lwlátot, mint a tuberkulózis elleni készít
ményt. A szintetikus guajakolhoz dr. Zemplén szaktudása ha
tékony segítséget jelentett. Működése e szakaszáról írja, hogy 
1915-től, amikor összeköttetésbe került agyárral, megbízták 
néhány, a gyárra nézve égetően sűrgős probléma kidolgozásával. 
"Ilyen volt például a szintetikus guajakol készítése phenolból, 
amelyre nézve volt ugyan eljárásuk, de ennek kiviteléhez sa
létromsavra volt szükségük, amelyet a háború alatt kizárólag 
hadianyagok készítésére bocsátottak szabadon. Kidolgoztam te
hát egy olyan eljárást, amely a salétromsav alkalmazását elke
rülte, egyszersmind a bükkfakátrányban jelenlevő guajakol 
kinyerését is egyszerű módszerrel lehetővé tettem. A guajakol 
és származékai a tüdővésztherápiában nélkülözhetetlen készít
mények ... A Chinoin gyár megbízásából kidolgoztam továbbá 
eljárást az a-glükoheptonsavlakton előállítás ára, amely készít-

72 A Chinoin gyár története. írta: Mráz Ferenc, Hevér Dezső stb. Az elő
szót írta: dr. Issekutz Béla. Bp. (.Alföldi Ny., Debrecen), 1964. 

73 Chionin gyár iratai. Dr. Zemplén Géza szerződései szakértői vélemé
nyezésre (1915-1926). Országos Levéltár. Z 548/1. csomag 1-15. 
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mény cukorbetegeknél a cukor pótlására alkalmas, édesízl.l és 
a szőlőcukorral rokonságban lévő vegyület" (B 127). 

1916-ban a Chinoin gyárban a specialitások mellett különböző 
brómsók, sztrichninsók, mentholvalerianum szerepeltek. Egy 
nagyjelentőségl.í. cikk, az állatgyógyászatban hatékony distolnak 
gyártása is 1916 nyarán kezdődött, dr. Marek József állatorvosi 
főiskolai tanár találmánya alapján. Amint a spanyoljárványról 
az első hírek megérkeztek, a gyár megvásárolta dr. Gróh Gyula, 
dr. Farkas Géza és dr. Manninger Vilmos egyetemi tanároktól 
a magnosterin elnevezésű fertőtlenítő készítmény szabadalmát. 

A gyógyszergyártás fejlesztése érdekében Zemplén Gézával 
kötött szakértői szerződést a gyár évente megúj ítj a, 1917-ben 
már havi 1000 korona honorárium ot fizetett. Zemplénnek, mint 
a gyár kémiai szakértőjének a munkája - az írásban kötött 
megállapodás értelmében - a gyár által felvetett témák kidolgo
zásából, szakvélemények adásából, továbbá laboratóriumi és 
üzemi munkák ellenőrzéséből állott. A szerződés kifejezetten 
hangsúlyozta, hogy Zemplén laboratóriumi munkák végzésére 
nem köteles. Ugyanakkor az általa önállóan kigondolt, vagy ki
dolgozott eljárás kihasználási jogál'a a Chinoin gyárnak elsőbb
ségi jogot biztosított. Minden, a gyár által forgalomba hozható 
készítmény, vagy vegyszer előállítására vonatkozó eljárás terve
zetét be kellett mutatnia a gyárnak, s annak jogában állott kivi
telezni a gyártási illetőleg találmányi díj fejében, amit esetről 
esetre külön megállapodás szerint fizettek. Amennyiben a fel
ajánlandó eljárásokra a gyár nem tartott igényt, úgy azokat 
Zemplén bárhol szabadon értékesíthette. A megállapodás utolsó 
pontja szerint: "Kémiai eljárások kigondolását és kidolgozását 
úgy értelmezzük, hogy Nagyságod az általunk felvetett témákat 
laboratóriumában, illetve teljesen függetlenül tőlünk kidolgoz
za." A gyár analitikai laboratóriumában dolgozott ebben az 
időben dr. Wessel Flóra, közlése szerint Zemplén a gyár tudo
mányos tanácsadój aként működött, s a gyár laboratóriumában 
nem folytatott kísérleteket. 

1916-ban a monarchia hadügyminisztériuma gázgránátokat 
rendelt, és a Chinoin gyár kapitalista tulajdonosai a busás ha
szon reményében a gyógyszerek mellett a tömegpusztító harci
gázok (brómaceton, brómcián) gyártásába kezdtek. Mint a gyár 
kémiai szakértője, Zemplén is kénytelen volt a hadigázok elő
állítása, illetve az azok elleni védekezés problémáj ába bekap
csolódni, a háború után pedig a meglévő készletek megsemmisí
tésében vett részt. 1918-ban pl. a Németországban gyártott 
"Lost' , nevű anyag letöltésére a Chinoin kapott megbízást. 
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A Lost, amely vegyileg diklórdietilszulfid volt, tárolására külön 
épületet emeltek, az ún. Chinoin tornyot, mely ma is áll a gyár 
újpesti telepén. A Lost letöltésére már nem került sor; a felgyűlt 
anyagot vegyi közömbösítés után a Duna vizében semmisítették 
meg. 

A hadimegrendelések jól jövedelmeztek, a tőkések számítása 
bevált. A Chinoin gyár termelési profilját és ezen belül a hadi
anyaggyártás túlsúlyát az 1917-ben beruházott összegek jól 
szemléltetik: 

Brómcianid ("C" hadianyag) gyártása 
Brómaceton ("B" hadianyag) 
Szalicilsav 
Bróm 
Guajakol 
Páfrány (disztolhoz) 
Dimethilszulfát 
Általános, egyéb célokra 

Összesen: 

443893 korona 
136557 korona 
150 232 korona 
18111 korona 
19786 korona 
52 238 korona 
5190 korona 

248 909 korona 

1 073916 korona 

A "B" és "C" nevű hadianyagok kísérleteiben való részvétel
lel kapcsolatosan beválasztották a közös hadügyminisztérium 
kebelében felállított "Wissenschaftliche Beratungstelle fül' Gas
kampf" bizottságba és a népfölkelő alezredes-mérnöki címet is 
megkapta. A háború lezajlása után a pénzügyminisztérium meg
bízásából további hadianyagok leszerelését és megmaradt hadi
anyagok szakszerű megsemmisítésének hosszantartó munkálatait 
vezette. 

Dr. Issekutz Béla Kossuth-díjas akadémikus, aki az első vi
lágháborúban szintén a Chinoin gyár tudományos szakértője 
volt, így emlékezik vissza erre az időre: "Emlékezetem szerint 
Zemplén professzor az első világháború végén a Chinoin felké
résére hidantoin-származékokat szintetizált, amelyeknek altató 
hatását én vizsgáltam, gyakorlati eredmény nélkül. Sajnos, ak
kor még nem tudtuk, hogya hidantoinok között vannak az epi
lepszia fontos gyógyszerei, és az ennek vizsgálatára alkalmas 
elRő módszert is csak egy évtizeddel később dolgoztuk ki a sze-
2'edi intézetemben."i4 
~ Zemplén a további években is mint a Chinoin tanácsadója 
működik. A húszas években pl. a gyár egy svájci cég, a Ligno-

j" Dr, Issekutz Béla Kossuth-díjas akadémikus, ny, egyetemi tanár le
vélbeni szíves közléséért ezúton is hálás köszönetet mond a szerző, 
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chemie A. G. ellen indított kártérítési perében Zemplént kéri 
fel szakértőnek. A megbízás szerint szakértői szemle és a per 
folyamán szükséges közreműködés, tanácskozás, a szakvélemény 
megszerkesztése stb. fejében a kész kiadásokon felül 25 millió 
koronát fizet a szerződés időpontjában, 1925-ben. A per folya
mán a szakértőknek olyan kérdésekben kellett véleményt nyil
vánítani, mint a szemle tárgy át alkotó 10 OOO kg ecetsav és belő
le készített anhidrid vegytani tisztasága, illetve élvezeti célokra 
való alkalmassága stb. 

Az első világháború idején és húszas években kifejtett gyógy
szervegyészeti és ipari vonatkozású munkálataira Zemplén a 
lVIűegyetemen megtartott országos kongresszuson (1926) ldtér 
(B 127). Bevallása szerint sokat foglalkozott szintetikus altató
szerekkel és szedatívumokkal. Egyrészt a veronálhoz hasonló 
hatású, a veronállal rokon vegyületek egész sorát állította elő, 
másrészt a bromural-típusú brómtartalmú szedatívumok ké
szítésével foglalkozott, és azokra ipari eljárásokat is készített. 
Kidolgozott továbbá számos, iparilag ldsebb jelentőségű, de 
szerves kémiai teldntetben meglehetősen nehéz problémát. Ilyen 
volt pl. a sósavas cholin szintetikus előállítása, továbbá ipari 
eljárás diaethylamin nyerés ére. 

A háború közepén glicerinben igen nagy hiány mutatkozott 
ügy, hogy felvetődött az a kérdés, hogyan lehetne zsírokból és 
olajokból a glicerint ldnyerni, és helyébe más, ártalmatlan 
komponenst bevinni, hogy a zsír étkezésre felhasználható le
gyen. E megoldást a laboratóriumi sikeres ldsérletek után a 
Flóra gyárban bemutatta ipari berendezés formájában. Már 
tervbe volt véve üzemi gyártása a Zemplén-féle eljárás szerint, 
amikor a cukorból erjesztés útján nyert glicerin elkerülhetővé 
tette a zsírok átdolgozását. 

A budapesti Bayer és Társa gyár abban az időben a tirozin 
nevű aminosavakkal foglalkozott, s belőle egy higany tartalmú 
antiszifilitikumot kívánt készíteni. Zemplén is segítségére volt, 
s eközben végzett tanulmányai rávezették, egy nagyon egyszerű 
módszerre, melynek segítségével a tirozin a tiraminnak neve
zett, vérnyomást szabályozó bázissá alakítható át. 1921. augusz
tus 16-án bejelentett eljárását a 83.977. sz. magyar szabadalmi 
leírás tartalmazza (B 365). Lényege, hogy az aminosavat magas 
forráspontú, aránylag semleges, de nagy oldóképességű köze
gekben, elsősorban diphenilamin, másodsorban chinolinban 
melegítve oldjuk, amikor az széndioxid eltávozásával simán ti
raminná (p-oxy-phenylethylamin) alakul át. Eljárását az elber
feldi Bayer Vegyészeti Gyár átvette és megszerezte rá 1924-ben 

9 Zemplén Géza életrajza 129 



a DRP 389.881. sz. német szabadalmat (B 367), és a továbbiak
ban a "tenosin" készítményeihez szükséges tiraminbázist Zemp
lén eljárása szerint készítette. 

Részletesen foglalkozott a monoklórecetsav hatásával a kü
lönböző szénhidrátokra, és eközben rájött egy hideg vízben 
40%-nyi mennyiségben oldható keményítő előállítás-módjára, 
eljárását 1924-ben szabadalmaztatta (B 378). Ezen kivül még 
számos, annakidején aktuális ipali problémát is megoldott. 
Ilyen volt pl. a vadgesztenyének értékesítése, különös tekintet
tel annak saponintartalmára és a saponin kinyerésére. Kidolgo
zott egy eljárást, amely segítségével a sertésgyomrokból a pep
szin nevű, fehérjeemésztést kiváltó enzim előnyösen előállítható. 
A dohány jövedék részére pedig új eljárást készített nikotin ki
nyerés ére dohányhulladékból, illetve dohánykivonatokból. 

A gyógyszerkutatás eredményes és színvonalas művelését a 
két világháború között Magyarországon a Zemplén és Zech
meister mellett kialakult szerves kémiai, a Szent-Györgyi által 
kifejlesztett biokémiai és az Issekutz által megalapozott farma
kológiai kutatási iskolák biztosították. Gyógyszervegyészeti ku
tatásai során Zemplén az általa készített anyagok előzetes far
makológiai vizsgálatait egyidőben dr. Vámos sy Zoltán profesz
szorral egynttműködve végezte, majd lssekutz szegedi intéze
tében Jancsó Miklós volt adjunktus, a későbbi Kossuth-díjas 
akadémikus foglalkozott a Zemplén által előállított termékekkel, 
így pl. az egységes összetételű kristályos neoszalvarzannal, ame
lyet a Humán Gyógyszerüzem monovitan néven hozott forga
lomba. 

Issekutz kimutatta a Chinoin kutatói által előállított novurit 
előnyös diuretikus tulajdonságait (1928), az ugyancsak a Chi
noinban kidolgozott perparin görcsoldó (1934), valamint a papa
verin és a novatropin szinergetikus -hatását. Issekutz és Jancsó 
kutatásai a tripanoszómák cukoranyagcseréjének területén 
több, trópusi betegségek ellen hatékony gyógyszer felfedezését 
alapozták meg. 

Szent-Györgyi Albert fedezte fel (1928) a C-vitamint, melyet 
nagyobb mennyiségben a világon először a Chinoinban állitottale 
elő paprikából. A C-vitamin kísérleteinél 1935(36-ban Zemp
lén Géza figyelmeztette Szent-Györgyit, hogy az általa a cit
romból előállitott citrin nem egységes anyag, hanem többféle, 
többnyire a cukorhoz kötött flavonnak a keveréke. Zemplénnek 
e megjegyzésére állapították meg Szent-Györgyi és Bruckner, 
hogy a citlin heszperidin és eliodictiol keveréke. Ez indította 
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el egy fontos gyógyszercsoport, a flavonon származékok kutatá
sát.75 

Ugyancsak Szent-Györgyi ismerte fel (1929) az adenozintri
foszforsav koszorúér tágító hatását és izolálta Rusznyákkal 
(1936) a P-vitamint, melynek kémiai szerkezetét Zemplén és 
Bruckner derítették fel./6 

Zemplén Gézának a gyógyszervegyiparban végzett kutatói 
tevékenységét és hatását legjobban a farmakológia ma élő ki-
válóságának dr. Issekutz Bélának szavaival jellemezhetjük: 
"Tudományos munkásságomban évtizedeken keresztül együtt
működtem számos tanítványával, és rajtuk keresztül tanultam 
megismerni lángeszű tevékenységét, amellyel tanítványai fi
gyeimét a gyógyszerkutatásra irányította. Ezzel megvetette a 
magyar gyógyszeripar tudományos és sokszor gyakorlati alap
jait. Hiszen az ő tanítványai és azoknak a tanítványai emelték 
nemzetközileg is elismert színvonalra gyógyszeriparunkat." 

Fentiek igazolására elég, ha a Chinoin gyárban dolgozó né
hány tanítványára, dr. Földi Zoltánra, dr. Hoffmann Sándorra 
és dr. Gerecs Árpádra és munkatársaikra hivatkozunk, akik 
- többek között - a papaverin, a perparin, a B-vitamin szinté
zisek, a szufanilamidok (deszeptil, utraszeptil stb.), a penicillin, 
valamint egyéb antibiotikum-gyártásban, 1947-ben pedig a PAS
nak (paraaminoszalicilsav), a tbc: hatásos ellenszerének elő állí
tásában és gyártásában elévülhetetlen érdemeket szereztek. 
Említhetjük Farkas Loránd közreműködésével végzett munkát, 
a szalvarzan alapanyagának, a p-klór-anilin előállításának új ki
dolgozását, továbbá a fenacetinnek, egy igen fontos láz- és fáj
dalomcsillapítónak szintézisét. 

Az ipari tevékenységéről vázolt képet bejelentett szabadal
mainak, találmányainak időrendi felsorolásával tesszük szem
léletesebbé: 1921-ben új nitrogéntartalmú szerves bázisok és 
bázisos fenolok előállítás ára szalicinből készít eljárást (B 366). 
1927-ben a borkősav alkáli- és földalkáli sóinak előállításra 
amerikai szabadalmat nyert (B 369). Ugyanabban az évben el
járást készít szénhidrátoknak foszfortartalmú vegyületekké 
történő átalakítására (B 370). A felszabadulás után Bognár Re
zs ővel és Oláh Györggyel a lanataglükozid C előállítás ára dolgoz 
ki eljárást, mellyel a meglévő svájci eljárásnál sokkal egysze
rűbb módon jutnak a kívánt eredményhez. Lényege, hogy az 
oldószerben oldott anyagot fél órás vizes áztatásnak vetik alá, 
és az oldáshoz 1 térfogat metanolra 5 térfogat kloroform ot és 

75 Dr. Issekutz Béla közlése. 
76 Gyógyszeripar. Műszaki Élet. 25. évf. 1970. 19. sz. 34. p. 
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5 térfogatrész vizet alkalmaznak. A találmányt az Országos 
Találmányi Hivatal 141.991. sz. szabadalmi leírásban szabadal
maztatta (B 371). Mester Lászlóval és Oláh Györggyel kidolgo
zott eljárást magban fluorozott aromás karbonsavszármazékok 
elő állítás ára (B 372), továbbá digitoxin előállítására parciális 
hidrolízissel (B 375). 
Dőry István, Harsányi Kálmán, Schügerl Károly és Székely 

Istvánnal, továbbá Börcsné Holczhakker Erzsébettel kidolgozott 
szabadalmai morfin alkilezését, dihidrokodein oxidálását, vala
mint karbonsavnitrilek előállítását célozzák, illetve ásványi ere
detű mangándioxid aktiválására vonatkoznak (B 373-374, 
377-379). Beke Dénes és Martos Istvánnéval eljárást dolgozna..'c 
ki nyers kotarnin és hidrasztinin tisztítás ára (B 376, 378). Kis
faludy Lajos, Szabó Lászlóné, Dőry István, Zalay Endre és 
Börcsné Holczhakker Erzsébet közreműködésével az aromás 
oxi aldehidek, az izopropenilacetát és a hisztidin monoklórhidrát 
előállítására kidolgozott találmányokra ad szabadalmi oltalmat 
az Országos Találmányi Hivatal 1954-1955-ben (B 380-382). 
Szűkebb szakterületén kívül Zemplén gyakorlati szaktudását 

egyéb fontos ipari kérdések megoldásánál is igénybeveszik. 
A húszas években például a kutatók figyelme az előkátrányítás 
helyett, illetve mellett az önálló lepárló berendezések megvaló
sítására fordul. A hazai eocén-oligocénkorú szeneink lepárlásá
nak szükségességét az első világháborút követő gazdasági vi
szonyok is előtérbe helyezték. Ekkor ugyanis a pormentes, dara
bos szénfajtákat igényelte a piac, míg az aprószenet vagon
számra tárolták. Dorogon ezért lepárló telepet akartal\: 
felállítani 1928-ban, hogy a háztartási tüzelésre nem alkalmas 
apró szenet nemesebb formában, azonban a begyulladáshoz elő
nyös, a gázkoksznál nagyobb (6-8%) illótartalommal hozhassák 
forgalomba. Ehhez megfelelő kemencéket és eljárásokat dol
goztak ki hosszas kutató munkával, közülük ipari méretben elő
ször a Schlattner- és Széki kemencék épülnek fel. A dorogi 
szénfeldolgozáshoz Varga József és Zemplén Géza professzorok 
adtak szakértői véleményt (B 146), s ezzel jelentősen hozzá
j árultak a telep létesítéséhez.77 

Zemplén Gézának elsősorban a magyar szerves gyógyszer
vegyipar területén végzett munkásságáról igyekeztünk képet 
festeni. A kísérletek-kutatások mellett mint gyakorlati vegyész
nek is kiemelkedő szerep jutott hazai iparunk fejleszésében. 

77 Takács Pál, Schlattner Jenő, Szebényi Imre: A szénkémiai kutatások 
magyar úttörői. Bp. Akad. K. 1970. 20-21. p. 
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III. FEJEZET 

A PEDAGOGUS ÉS OKTATÁSPOLITIKUS 

3.1 A SELMECBÁNYAI BÁNYÁSZATI ÉS ERDÉSZETI FÖISKOLA 
ERDÉSZETI KÉMIAI TANSZÉKÉN 

A műszaki felsőoktatás történetéből tudjuk, hogy hazánk első 
kifejezetten technikai oktatási intézménye a selmecbányai Bá
nyászati Akadémia, melyet elsősorban a kémia oktatás ának 
gyakorlatias módszerei tették nevezetessé. Közismert az is, hogy 
a budai tudományegyetemen 1782-ben megnyílt Mérnöki Inté·· 
zet a technikai képzést az egyetemhez kapcsolta. E téren meg
előztük a világot és a francia forradalom legfontosabb műve
lődéspolitikai alkotását az 1794-ben alapított Ecole Politechni
que felállítását. A technika fejlődésével bebizonyosodott azon
ban, hogy az univerzitások nem alkalmasak a müszaki 
alkalmazott tudományok művelésére. A 19. század folyamán 
azután a technika és a gyakorlati élet által felvetett problémák 
tudományos alapon való megoldására, az új tudományágak 
művelésére technikai főiskolák, műegyetemek keletkeznek. N á
lunk a reformkorban az 1832/36. pozsonyi országgyűlésen Mű
Egyetemi Intézet felállítását Zemplén vármegye indítvány ár a 
fogadták el. A király azonban csak egy középfokú szakiskola, 
a József Ipartanoda felállítását engedélyezi 1846-ban. Az ipar
tanodát 1850-ben a tudományegyetem mellett működő mérnöki 
intézettel egyesítik, és így alakul ki a József Politechnikum, a 
későbbi József Műegyetem.í8 

Zemplén pedagógusi pályafutása is a fenti intézmények jog
utódjaihoz, a budapesti Tudományegyetemhez, a selmecbányai 
Bányászati és Erdészeti Főiskolához, főként pedig a József Mű
egyetemhez kapcsolódik. A Tudományegyetem bölcsészettudo
mányi kar természetrajzi szakán szerzett képesítés után, 1905. 
március 22-én pedagógiából is vizsgázik és középiskolai tanári 
oklevelet szerez. Kémiai és természetrajzi képzéséről életraj-

78 Zelovich Kornél: A József Múegyetem és a hazai technikai felsőokta
tás története. Bp. Patria Ny. 1922. 
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zánál megemlékeztünk, ehelyütt pedagógiai tanulmányaival 
foglalkozunk. 

Érdekes véletlen, hogy a pedagógiai szakvizsgán filozófiáhOl 
Bacon indukció-elméletéből, valamint a megfigyelés és kísérlet
ből, pedagógiából pedig a természetrajz metodikájából és vizs
gálatból felelt dicséretesre. Évtizedes munkásságával később 
igazolja, hogy az elméletet a gyakorlattal kíváló an alkalmazó 
pedagógus. Mint tanárjelöltnek, az 1883. évi középiskolai tör
vény értelmében, egyetemi tanulmányai alatt - a szaktárgyak 
mellett - magyar irodalom és -történetet, pszichológiát, logikát, 
filozófiatörténetet, didaktikát, nevelés- és oktatástörténetet k~l
lett tanulnia. E tárgyakat előadó kiváló tanárok: dr. Alexander 
Bernát, dr. Beöthy Zsolt, dr. Fináczy Ernő, dr. Medveczky 
Frigyes, dr. Négyessy László pedagógiai ismeretekkel alaposan 
felvértezték, s az egyetemen tanultakat kamatoztatja főiskolai 
tanársegéd, adjunktus korában, majd a műegyetemi katedrán, 
négy évtizeden keresztül. Még az olyan diszciplínáknak is, mint 
a lélektan, jó hasznát vette tanszékszervezői munkásságában, 
a munkatársak helyes kiválasztásánál. 

Pedagógiai felkészültségét fokozta az a négy év, melyet az 
Eötvös-kollégiumban töltött. Annak az intézetnek volt a növen
déke, melynek alapítója és kurátora Eötvös Loránd, aki a peda
gógusképzés lényegét a következőkben látta. Szerinte a koron
ként felbukkanó reformgondolatok magukban véve még nem 
biztosítják a sikert, mert a fő dolog mindig az: tudósok taníta
nak-et, vagy tudatlanok. Tudós pedig nem az, aki sokat tud, 
hanem aki tudományágát előbbrevinni képes, aki saját tudo
mányágának területén belül valamely részben kutatni tud. Mert 
aki ilyen úton megtanult önállóan tudományosan gondolkodni, 
az el tud igazodni másfajta kérdésekben is, ha azoknak utánajár, 
éspedig jobban, mint az olyan, aki egyebet sem tett, mint foly
ton tanulta a tudományt. Mások eszméit is csak az képes helye
sen hirdetni, akinek magának is vannak eredeti eszméi. Csak 
az ilyen tanár tudja tanítványait gondolkodásbeli önállóságra 
nevelni, ami pedig a legszükségesebb tudósnak és gyakorlati 
szakembernek egyaránt.79 

Zemplén megszívlelte Eötvös tanítását, amit első pályadíjat 
nyert vizsgálata bizonyít, a "Vizes oldatok felületi feszültségé-

79 Eötvös Lorándnak napjainkban is időszerű oktatáspolitikai elgondo
lásait tartalmazó cikkei: Néhány szó az egyetemi tanítás kérdéséhez. Nyílt 
levél Trefort Agost vkm. úrhoz. Budapesti Szemle. 50. k. 1887. 307-321. p. 
és Az egyetem feladatairól. A fizika tanítása az egyetemen. Természettu
dományi Közlöny. 23. köt. 1892. 211, 296-301. p. 
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ről", melyet mint az Eötvös Kollégium tagja készített 1904-ben. 
Első kísérletét eredményes kutató munka követi. Eötvös kurátor, 
aki féltő gonddal kísérte növendékei fejlődését, igaz örömmel 
vehette tudomásul Zemplén sikereit, melyeket Berlinben 
Fischer Emillel közösen, majd a Műegyetemen önállóan elért. 

Mint tanárjelölt, gyakorlati próbaévét a főváros egyik kitűnő 
iskolájában, az V. ker. Állami Főreáliskolában töltötte. Az isko
lában a természetrajzi tárgyak oktatás ának hagyományai vol
tak, itt tanított dr. Borbás Vince, a magyar föld növényvilágá
nak európahírű kutatója. Zemplént két idősebb kollégája, 
dr. Reichenhaller Károly a kémiai, dr. Jákó János a természet
rajzi szertárak őrei vezetik be a tanári mesterségbe. Az iskola 12 
osztályában 619 diák tanult, és a természetrajzot heti 10 órában, 
a földrajzot és kémiát 8-8 órában tanítják. Ezen kívül rendkí
vüli tárgyként heti két délután gyakorlatokat tartanak a kémiai 
laboratóriumban. Ezeken az V. osztály a főbb elemek és ve
gyületek előállítását, a VI. és VII. osztály az egyszerű vegyüle
tek reakcióit, egyszerű és összetett kvalitatív, részben kvantI
tatív vizsgálatokat gyakorolta, a tanár felügyelete alatt "elég
séges ügybuzgalommal és kitartással."SQ 

A fiatal tanárjelöltet azonban - az Eötvös Kollégiumban 
kapott szellemi útravaló hatására - nem elégitik ki azok a 
lehetőségek, hogy a középiskolás gyermekek laboratóriumi gya
korlatait vezesse, tudományos feladatokat kíván megoldani és 
ezért megpályázza a Selmecbányán meghirdetett asszisztensi 
állást. A pályázat sikerül: dr. Zemplén Géza 1905. május 15-én, 
mint tanársegéd megkezdi oktatói munkáját, melyet a műszaki 
felsőoktatásban fél évszázadon át sikeresen folytat. 

Bizonyára hallott a selmeci főiskola úttörő szerepéről, melyet 
a kémiai laboratóriumi oktatás bevezetése és kialakulása terén 
végzett.81 Ismerte a főiskola neves tanárainak Kerpely Antalnak, 
dr. Schenek Istvánnak és dr. Farbaky Istvánnak találmányaii, 
joggal számíthatott arra, hogy ily környezetben alkalma lesz 
kutató munkát végezni. Talán a botanika iránti vonzalma is 

sil A budapesti V. ker. Allami Főreáliskola 33. évi értesítője. Bp. Lég
rády Ny. 1905. 

81 A miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen 1958-ban megemlékeztek 
arról, hogy 1758-ban jelent meg az a rendelet, amely a fémkohászatot, az 
akkOli kémia egyik legfontosabb ágát heti egy gyakorlaton kötelezően be
vezette. A selmecbányai akadémia kémiai oktatására ld. Horváth Zoltán: 
A kémia gyakorlati oktatásának kétszáz éves évfordulója. Kohászati La
pok. 1959. 1. sz. 42. p. és Szabadváry Ferenc: A selmecbányai Bányásza
ti Akadémia úttörő szerepe a kémiai laboratóriumi oktatás kialakításában. 
Technikatörténeti Szemle. 1963. 1. sz. 195-204. p. 
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közrejátszott abban, hogy a fővárosi, biztosnak ígérkező közép
iskolai tanári állás helyett a vidéki, ideiglenes alkalmazást vál
lalja és a festői környezetben fekvő Selmecbányára menjen. 

Választását nem volt oka megbánni. Az erdészeti kémiai tan
szék programjából rövidesen meggyőződhetett arról, milyen 
alapos és rendszeres vegyészeti oktatás folyik a főiskolán. 
A kémia jelentőségének felismerésére vallott az is, hogy az idö 
tájt határozta el a főiskola, hogy teljesen új kémiai intézetet 
épít a két vegytani tanszék elhelyezésére. 

Selmecbányán az anorganikus és az organikus kémia az első
éves bányász- és erdészhallgatóknak 1886-ig közös tantárgyuk 
volt. Ebben az évben az erdészeti kémia külön tanszéket és 
l890-ben az önálló erdészeti épületben saját laboratóriumot ka
pott. Az erdőmérnök képzésben ugyanis a vegytan kiváló helyet 
tölt be, amit az erdészeti vegytani tanszék programja is bizo
nyít. A Bencze Gergely vezetése alatt működő tanszék a Kémia 
I. és IL, továbbá a Termőhelyismerettan I. és II. tantárgyakat 
oktatta. Az elsőéves erdőmérnök hallgatók a téli félévben, heti 
5 órában a Kémia I. tárgyon belül az alapfogalmakkal (halmaz
állapot, faj súly, gázok kinetikai elmélete, Avogad.ro tétele, atom
elmélet, atom-molekulasúly) ismerkedtek meg, majd az elemek 
részletes tárgyalása következett, szigorúan kísérleti alapon. 
Az oxigén (szervezetben lejátszódó oxidáció, lassú égés, az oxi
gén növény- és állattani jelentősége), a hidrogén (a víz fiziKai 
és kémiai tulajdonságai), a halogén elemek (fluor, bróm, klór, 
jód), a kéncsoport (kénsav, elektrokémiai alapfogalmak) és a 
nitrogéncsoport (légkör fontossága, növény- és állatvilág a) után 
az erdő- és mezőgazdaságban oly fontos szén és szilicium rész
letes tárgyalása következett. A Kémia I. részben tehát az anor
ganikus kémiából azok a fémek s vegyületeik szerepeltek, me
lyek a növény termelés, az ipar és kereskedelem szempontjából 
jelentősek. 

A nyári félévben heti 5 órában a Kémia II. tárgyat oktatták. 
Fő törekvés az volt, hogy az erdőgazdaságilag ipari és termelési 
szempontból nevezetes organikus vegyületeket - az általános 
kísérleti kémiát szem előtt tartva - ismertessék meg a hallga
tókkal. A szénvegyületeket két főosztályba sorolva tanították: 
A) Főosztály. Láncvegyületek (alifás vegyületek, metánszárma

zékok.) Aldehidek, aldehid- és ketonalkohol. 
Szénhidrátok, mono-, di-, tri- és poliszacharidok, cukorgyár
tás nádból, répából. Cellulóze előállítása. Fontosabb növény
savak. 

B) Főosztály. Ciklikus vegyületek (aromás vegyületek, benzol
származékok). 

136 



Antracén-csoport (antracén, antrachinon, alizarin). Hetero
ciklusos vegyületek. Glykozidok és klorofill. 

Az erdészeti kémiai tanszék oktatási profiljába tartozott még a 
Termőhelyismerettan c. tárgy, melyet heti 3 órában és 4 órás 
gyakorlat keretében tanítottak. Ebben a tárgyban a földkéreg 
szerkezete, geológiai alkatrészei, a talajok tulajdonságai (hu
muszképződés) és a hőnek, víznek és levegőnek a talajra gya
korolt hatása mellett a talajok kémiai tulajdonságaival ismer
kedtek meg a növendékek. Foglalkoztak ezután a légkörrel 
(hőmérséklet, légnedvesség, csapadék, klíma) és a gyakorlati 
meteorológiával. Talajjavítás, valamint az erdő- és mezőgazda
sági növény termelés kémiai alapjainak ismertetésével fejező
dött be az erdészeti kémiai tanszék oktatási munkája. 

A főiskola erdőmérnöki osztálya az Erdészeti Kísérleti Állo
mással karöltve tudományos folyóiratot szerkesztett "Erdészeti 
Közlemények" címen. Zemplén Gézának így alkalma nyílott 
kísérletei publikálására. Elt is a lehetőséggel, amit a selmeci 
években írott dolgozatai : a káliumpermanganát hatása cellulóz
ra, adatok a növények szabad-nitrogén felvételéhez, az ureáz 
ipari alkalmazását célzó kísérletekről, a cellulóz részleges hid
rolíziséről stb. bizonyítanale 

A legnagyobb szerencse azzal érte, hogy a főiskola főhatósága 
a földművelésügyi miniszter volt, aki hosszabb külföldi tanul
mányutak költségeinek fedezetével rendelkezett. Így került ki 
Zemplén Berlinbe, Fischer Emilhez, s az ott töltött idő döntő 
befolyást gyakorolt mind kutatói munkásságára, mind pedagó
gusi pályafutás ára. A korszerűen berendezett berlini intézetben 
szerzett tapasztalatokat már a selmeci új kémiai intézet labora
tóriumi felszerelésénél hasznosította. Fischer Emiltől elsajátí
tott ismeretanyag széleskörű terjesztésére is alkalma nyílott, 
nemcsak a selmeci főiskolán, hanem a budapesti Tudományegye
temen; mint a szénhidrátok, fehérjék és enzimek kémiájának 
magántanára, megismerteti hallgatóival azokat a módszereket, 
melyeket a világhírű mestertől tanult. 

Zemplén Géza magántanári programtervezetében munkássá
ga tárgyát és módszerét így körvonalazza: "Előadásaimban rész
letesen foglalkoznám a szénhidrátokkal. Megismertetném hall
gatóimat a czukrokkal, s a czukrok vizsgálatánál használatos 
kémiai módszerekkel. Tekintve azt, hogy éppen a nagyon fon
tos cukorcsoportbeli anyagokkal való dolgozás a kényesebb ké
miai műveletekhez tartozik, a hallgatóknak alkalmuk nyílnék 
éppen ezeket jobban megismerni. A magasabbrendű szénhid
rátokat, a keményítőt, inzulint, czellulózt stb.-t szintén részlete
sen tárgyalnám. 
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A fehérjék (proteinek) ismertetésénél a legújabb tudományos 
felfogás szerint fő súlyt a protein okat alkotó aminosavaknak 
leírására, így azoknak felismerésére és elválasztásáig szolgáló 
módszerek tárgyalására helyeznél\:. Tüzetesen tárgyalnám a 
proteinok részleges hidrolízis ét és a mesterséges polipeptideket. 
Ezeknek előrebocsátása után rátérnék az enzimhatásokra."82 

E témavázlat is világos képet ad arról, hogy Zemplén logikus 
felépítésben, a legkorszerűbb eljárásokkal és módszerekkel is
mertette meg hallgatóit előadásaiban, melyeknek a következő 
címeket adta: 

Szénhidrátok és szénhidrátokat bontó enzimek. 
Proteinok és protein okat bontó enzimek. 
Oxidázok és erjedési enzimek. 

A Tudományegyetemen meghirdetett előadásai e fontos tárgy
körben úttörő jelentőségűek voltak. Erre vonatkozólag állapítja 
meg Zemplén, hogy a szerves kémia nálunk abban az időben 
meglehetősen háttérbe szorult, amit legjobban az a tény bizo
nyít, hogy a Tudományegyetemen rJncs szerves kémiai tanszék 
és laboratórium. Talán éppen ezért "a szerves kémiai dolgozás 
is csekély keletnek örvend" (B 30). Szükséges volt, hogy rá
irányítsák a hallgatóság figyeimét a szerves kémia egyik leg
fontosabb területére, a szénhidrátok, fehérjék és enzimek ké
miájára, s ezt a feladatot a fiatal egyetemi magántanár külföldi 
tapasztalatainak felhasználásával kifogástalanul megoldotta. 

A selmecbányai Bányászati és Erdészeti Főiskola az első vi
lágháború befejezésével átkerült Sopronba, és ott mostoha 
viszonyok között kezdte működés ét. 1920-ban felvetődik az a 
javaslat, hogy a bányászati és kohómérnöki szakokat a Műegye
temre telepítsék. A Műegyetemen a kérdés eldöntésére Rejtő 
Sándor elnöklete alatt osztályközi bizottságot alakítottak, mely
ben dr. Zemplén Géza professzor, az egykori főiskolai adjunk
tus is részt vett. A bizottság a kérdéses szakoknak a Műegye
tem re való áttelepítés ét nem tartotta kívánatosnak. Az akkori 
helyzet mérlegelése és a főiskola későbbi fejlődése a döntés 
helyességét utólag igazolta. Időközben azonban a Műegyetem 
sokat segített a Sopronban működő karoknak: felszerelést, 
könyveket stb. adott át részükre. 1922-ben a Zemplén-féle szer
,Tes kémiai tanszék is 127 tételből álló vegyszereket, kísérleti 
anyagot küldött a főiskola kémiai tanszékének.83 

82 1911. október 10-én kelt magántanári előadások tervezete. ELTE Le
véltár. Bölcsészettudományi Kari Dékáni Iroda. 5551. sz. iratai. 

83 BME rektori irattár. 1142/1920. és 3255/1922. sz. ügyiratok. 
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3.2 A BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM SZERVES KÉMIA TANSZÉK 
FEJLÖDÉSE 

3.21 ELHELYEZÉS, FELSZERELÉS, KÖNYVTÁR 

A századforduló idején az egyre jobban kibontakozó kapita
lista termelési rend igényeinek megfelelően, a műegyetemi hall
gatóság száma rohamosan megnőtt úgy, hogy az oktatást csak 
újabb elhelyezéssel lehetett biztosítani. 1902-ben az országgyű
lés elhatározza, hogy a lágymányosi telken építik fel az új mű
egyetemet, és 1904-ben már elsőnek elkészül a Gellért téri 
kémiai pavilon. Az új elhelyezésbe történő áttelepüléssel egy
idejűleg felvetődik a Műegyetem szervezetének korszerűsítése. 
A Műegyetemi Tanács figyelmét nem kerüli el, hogy századunk 
első évtizedében rohamosan fejlődő vegyiparunk és a mezőgaz
daság érdekei a vegyészeti oktatás átszervezését indokolják. 
Főleg szerves kémiai és a mezőgazdasági kémiai technológiai 
diszciplínák gondozását ellátó tanszékekre volna szükség. Az or
szág mezőgazdasági jellegének megfelelően, előbb a mezőgaz- . 
dasági kémiai technológiai tanszéket állít ják fel, 1908-ban. De a 
szerves kémiai oktatás hatékonyabbá tételére az organikus ké
mia katedrájának megszervezése is napirendre került. Addig a 
szerves kémi át az általános kémia keretében néhány órában 
előadták, de a szerves kémiai gyakorlatokat az ehhez szükséges 
laboratórium hiányában nem tartottak. Elsőízben az 1912/13. 
tanév első félévében kerül sor szerves kémiai gyakorlatokra a 
III. éves vegyészmérnök hallgatók számára, heti 30 órában. 
Tárgyuk szerves készítmények előállítása, minőségi és mennyi
ségi elemzések. Ezeket a gyakorlatokat a kémiai technológia 
tanszék II. emeleti laboratóriumában végezték., melyhez még 
hozzákapcsolták a fotográfiai műhely helyiségeit. A gyakorlatok 
felügyeletével László Ede Dezső c. rk. tanárt bízták meg és egy 
tanársegédet osztottak be melléje. A laboratórium rendbentar
tását és a gyakorlatok kiszolgálását az a laboráns és szolga vé
gezte, aki e helyiségekben addig is szolgálatot teljesített. 

A laboratórium felszerelésének kiegészítésére igénybevették 
annak a 15 OOO koronának egy részét, melyet az általános kémiai 
tanszék kapott az I. évfolyam hallgatói laboratórium rendbeho
zására. Évi átalánynak a borászati kémiai laboratórium céljaira 
beállított 2000 koronát utalták át azzal, hogy ezt az összeget ké
sőbb szükség szerint növelik. A vegyészmérnöki osztály kezde
ményezését a két érdekelt tanszékvezető, dr. Ilosvay Lajos és 
Pfeifer Ignác professzor megértő támogatása tette lehetővé, akik 
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a működő szerves kémiai laboratóriummal a felsőbb szerveket 
akarták ösztönözni az önálló szerves kémiai tanszék mielőbbi 
létesítésére. 

A tanszéket 1913. szeptemberében felállítják, azonban a Mű
egyetem éves költségvetésében - melyet a VKM 1913. májusá
ban hagyott jóvá - a szerves kémia tanszék nem szerepel. Ezért 
az egyetem külön előterjesztésében 50 OOO koronát kér egyes 
kémiai tanszékek sürgős szükségleteinek kielégítésére. Közöttük 
első helyen szerepel az organikus kémia tanszék helyiségeinek 
átalakítása 10 OOO koronával. Megokolás: az idén szervezett or
ganikus kémia tanszék helyiségéről az új Műegyetem építése 
alkalmából - minthogy akkor a tanszék még nem létezett -
gondoskodás nem történt. Ilyen körülmények között a leggazda
ságosabban úgy segítettek a bajon, hogy a kémia-épületben 
lévő általános kémia, a kémiai technológia és a mezőgazdasági 
kémiai technológia tanszékek helyiségeinek új beosztásával 
ugyanebben az épületben jelőlték ki azokat a helyiségeket, ame
lyek az újonnan szervezett szerves kémiai tanszék különbözö 
rendeltetésű helyiségeinek és laboratóriumainak fognak szolgál
ni. Az új beosztással járó átalakítások és az új tanszékhez tar
tozó helyiségek felszerelésére és bebútorozására a lehető leg
takarékosabb számítások alapján, 10 OOO koronát irányoztak 
1" 84 eo. 

Ez a szerény összeg még teljesítése esetén sem lett volna 
elegendő a megalakuló új tanszék részére. Erre vallanak azok 
a sorok, melyekkel Zemplén 1928-ban is a tudományos felsze
relés kiegészítését indokolja: "Mielőtt kérésemet előadnám, fel 
óhajtom a figyelmet hívni arra, hogy intézetem csak 1913 őszé
vel létesült, amikor egy teljesen üres, teremtraktust vettem át, 
melyben felszerelés nem volt. A háború kitörése miatt beruhá
zást ez a tanszék még nem kapott, így a legsiralmasabb tengő
désben folyt le a 15 év, melynek folyamán a tanszéket vezettem." 

Ez a helyzet nem változott, amit számos felterjesztése is bi
zonyít. A Műegyetem és a tudomány szerencséje, hogy a fiatal 
Zemplén professzor nem csupán elsőrendű kémikus, kitűnő pe
dagógus, hanem jó szervező, gyakorlati szakember, aki intéze
tének fejlesztése érdekében semmiféle áldozattól nem riad 
vissza. Még 1915-ben kiépíti kapcsolatát a Chinoin gyárral és 
azt más vegyészeti üzemekre is kiterjeszti. "Ipari megbízások 
megoldása révén képes volt arra, hogy olyan anyagi helyzetet 
teremtsen, amely lehetővé tette a tanszék felszerelésének rend-

84 BME rektori irattár. 836/1913. és 1418/1913. (VKM. 45. 345. 1913. sz. 
rendelet). 
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szeres kiegészítését. Elkövetett mindent, hogy beszerezze a ku
tatáshoz és a korszerű oktatáshoz szükséges folyóiratokat, hogy 
lehetővé tegye az oktatás megindítását és zavartalan folytatását. 
ilyen módon évekig a tanszék és a hallgatók felszerelésének 
jelentős részét is saját költségén szerezte be" - írja erről az idő
szakról Csürös Zoltán. 

És hogy ez így volt, azt kutatásaink során előtalált egykorú 
számlák, feljegyzések is bizonyítják. A Zemplén Géza nevére 
szóló és általa kifizetett nyugták között szerepelnek pl. Eggen
berger könyvkereskedőnek 1917-ben 725 korona; 1918-ban 1381 
korona; 1919-ben 2681 korona; 1920-ban 6165 korona; és 1922-
ben 9826 korona értékű könyv és folyóirat vásárlásokért átadott 
összeg igazolása, Németh József könyvkereskedő 220 koronás 
számlája 1922-ből. A megrendelt könyveket és folyóiratokat 
félbőrkötésbe köttette, s e munkáért Magdics Kálmán könyv
kötőnek borsos számlákat fizet: 7 db Chemisches Zentralblatt 
(1902-1907) évfolyamai bekötéséért darabonként 400 koronát, 
összesen 3032 koronát, egy más alkalommal 40 db folyóirat-köt
tetésért 5935 koronát fizetett ki. Jellemző, hogy még az Abder
halden-féle Biochemisches Handlexikon I-IX. kötetét - mely
nek pedig munkatársa volt - 1922-ben a Hirschwaldsche 
Buchhandlung-tól 2350 koronáért hozatta meg. 

A könyvek és folyóiratok mellett a legkülönbözőbb vegysze
rek és kísérleti anyagok számlái is megmaradtak. ilyenek pl. 
1918-ból a Kochmeister gyógyszertárból rendelt 13 kg hidrochi
non, káliumhidroxid, káliumcianát 250 koronáért, a Japán Dro
gériából vett 3 kg kén 120 koronáért, a Bayer és Társától hoza
tott fenolftalein, a Hungária Kénsavgyártói átvett salétromsav 
ballonjával 341 koronáért stb. De nemcsak fogyóanyagokat vá
sárolt, hanem laboratóriumi kísérletekhez szükséges olyan esz
közöket, mint mérlegek, kémiai hőmérők, jénai lombikok, főző
pohár-sorozatok, 200 db kémcső, 20 kg üvegcső leszállításáért 
1920-ban pl. a Calderoni Műszer- és Tanszergyár 10876 koronás 
számláját egyenlítette ki. És egy nagy csomag parafadugóért 
1920-ban 1682 koronát fizetett. Ha pedig elromlott valami a 
laboratóriumban, azt is saját zsebéből javíttatta meg, ahogyan 
ezt Podsztrelin Mátyás műszerész 1920. október 15-én, az olaj
szivattyú és autoklav átalakítása fejében felvett 2098 koronás 
nyugtája bizonyítja. E kiragadott néhány példa jól szemlélteti 
Zemplén Géza áldozatkészségét, mellyel a tanszéken folyó tudo
mányos munka és laboratóriumi oktatáshoz szükséges anyago
kat saját költségére beszerezte. 

Ennek az önzetlen magatartásnak köszönhető híres növény-
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gyűjteménye, melyet csere, illetve vásárlás útján gyarapít oly 
neves botanikusoktól, mint Filarszky Nándor, Jávorka Sándor, 
Kűmmerle Jenő, Simonkai Lajos, Szabó Zoltán, Wagner János 
stb. E többszáz ritka növényt és szakszerű meghatározásukat 
tartalmazó gyűjteménye halála után átkerült a Természettudo
mányi Múzeumba, melynek növénytárát mind a mai napig gaz
dagítja.85 

Életrajzában már utaltunk azokra a törekvésekre, melyek a 
Tanácsköztársaság idején a műegyetemi oktatás sikeresebbé té
telét célozták. A vegyészmérnöki osztály reformjavaslatai tar
talmazták Zemplén Géza előterjesztését a szerves kémiai labo
ratórium fejlesztésére. A Műegyetem tervei között szerepelt 
4 db, egyenként 90-90, összesen 360 fő részére munkahelyet 
biztosító barakklaboratórium, melyek azonban a megfelelő 
anyag és felszerelés hiányában nem kerültek felállításra. 

1919!20-as tanévben az egyetem elméleti és gyakorlati okta
tás céljaira 170 OOO koronát kapott, ebből a szerves kémiára 
1750 korona esett. Ez az összeg szerepel hosszú éveken keresztül 
az oktatáshoz legszükségesebb anyagok beszerzésére; értéke 
olyan kevés volt, hogy a tanév közepéig sem tartott. Ugyanakkor 
a tudományos felszerelésre és az alapvető eszközök (műszerek, 
mérőkészülékek stb.) beszerzésére s egyéb beruházásokra a vi
lágháborút követő depressziós években a Műegyetem részéről 
rendszeres juttatásban továbbra sem részesült. Csekély segít
séget jelent az olyan alkalomszerű adomány, mint pl. 1922-ben, 
a Műegyetem egyetemi rangra emelésének 50 éves jubileuma 
alkalmából rendezett gyűjtés, melyből a szerves kémia tanszék 
150 OOO korona segélyt kapott.86 

Az inflációs időkben ez az összeg rövid időn belül elfogy; 
1924 januárjában újabb kérelemben sorolja fel a szerves kémiai 
intézet legégetőbb szükségleteit. Az összeállításból fogalmat al·
kothatunk a tanszék felszerelésének hiányosságaira: lariméter 
készülék világító szerkezettel, vákuum-szivattyú, edényes cent
rifuga, sajtó 200 atmoszféra nyomásra melegíthető vákuum szá
ritószekrény, golyósmalom, jégdarálógép, égetőkemence, 4 tára 

8~ A Zemplén-féle botanikai gyűjteményt a BME Szerves Kémia Tan
széke ajándékozta a Természettudományi Múzeumnak, amely azt a vá
rosligeti Vajdahunyadvár épületében levő Növénytárában helyezte eL 
A gyűjteményt tartalmazó fasciculusok között szerencsés véletlen folytán 
megtaláltuk azt az iratcsomót, amelyben azokra az 1918-1922. években 
kiállított nyugtákra és számlákra bukkantunk, melyekre könyvünkben is 
hivatkozunk. E munkában való szíves segítésért dr. Allodiatoris Irmának 
köszönetet mondunk. -

86 BME rektori irattár. 3255(1922. sz. irat. 
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mérleg, 6 VÍzfürdő, összesen 55,5 millió korona értékben. A be
szerezni kért eszközök és a beruházási összeg indokolása válto
zatlanul az ismert tényállást rögzíti: "A vezetésem alatt álló 
tanszék fennállása óta még semmiféle beruházásban nem része
sült, ilyenformán a munkálatok teljesen meg fognak akadni, 
ha a fent összeállított készülékeket nem kaphat juk meg. Buda
pest, 1924. január 19. Dr. Zemplén Géza műegyetemi tanár." 

E jogos kérelmek süket fülekre találnak, mivel az ellenforra
dalmi oktatáspolitika a rendszer ideológiai támaszát szolgáló 
teológiai, jogi, bölcsészeti képzést támogatta, és az alkalmazott 
tudományok műhelyét, a Műegyetemet elhanyagolta. Ezt bizo
nyítja az az összehasonlítás, melyben a Műegyetem Tanácsa ki
mutatja, hogy míg 1914/15. tanévre 948478 araIwkorona állott 
rendelkezésére, addig az 1924/25. tanévre csak 197813 aranyko
rona volt költségvetésileg előirányozva. A Műegyetem 1924-
25-ben 98 478 korona túlkiadással együtt 296 291 koronát kapott, 
ami az 1914/15-ben előirányzott összegnek alig egyharmada. 
A hiányos anyagi ellátottság kedvezőtlenül hat a hallgatók lét
számára; 1924-ben a vegyészmérnöki osztály a laboratóriumi 
dolgozó asztalok korlátozott száma miatt a felvehető I. éves hall
gatók létszámát 20-ra kénytelen csökkenteni.87 

A húszas évek közepén a rohamosan növekvő infláció és 
egyéb gazdasági bajok arra késztetik a kormányzatot, hogy a 
mezőgazdasági és ipari termelés fokozása érdekében, a termé
szettudományok és műszaki tudományok fejlesztésére tegyen 
valamit.E célbó] Országos Természettudományi Alapot létesíte
nek az elméleti és gyakorlati kutatások támogatására. Az alap 
reális értékére utólag csak következtetni tudunk. 1926-ban pl. 
az alapból a Műegyetemen folyó kutatásokra 6 306 800 OOO ko
rona került kiutalásra és ebből a szerves kémia tanszéknek 
utalványozott összegek: 

Szénolajok kémiai feldolgozása 
Cellobiose-probléma 
Gyógyszervegyészeti problémák 

Összesen: 

150 millió 
154 millió 

77 millió 
----- -----------

381 millió korona 

Összehasonlításképpen közöljük a Műegyetem részére tudomá
nyos felszerelésre szolgáló állami dotáció teljes összegét, amely 

87 BME rektori irattár. 130/1924, 1919/1924, 2847/1924, valamint 
2032/1925. sz. 
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1925/26. tanévben 219 millió volt, és az infláció hatására a rá
következő évben 438 millióra nőtt. Az alapból a következő évek
ben az eredményes kutatásokat folytató szerves kémia tanszék 
rendszeresen részesül. Az 1926/27. tanévben bevezetett új pénz
nem, a pengő átmenetileg megszüntette az inflációt, s így a 
tanszék is jobb anyagi körülmények között folytathatta mun
káját. 

Az ellenforradalmi művelődéspolitikának a szomszéd államok 
irányába hangoztatott "kultúrfölénye" biztosítására a húszas 
évek végefelé felvetődött a "magyar Dahlem", vagyis a mű
egyetemi és természettudományi intézetek, valamint kutató 
intézetek céljaira létesülő egyetemváros gondolata, melyet a 
műegyetemi telep től az összekötő vasúti hídig elterülő Duna 
parti területsávon kívántak felépíteni. A tervet a Műegyetem 
jóhiszemű rektora, az 1928/29. tanév:nyitó beszédében költői kép 
keretében ismerteti. Lelki szemeivel látja az egy-két évtizedes 
jövőt, amikor is lombos parkban elhelyezve sorakoznak fel a 
technikai és természettudományok palotái, a magyar tudomány 
fellegvárai. A szép tervből azonban semmi sem lett az ellen
forradalmi korszak alatt. Az egykori Rector Magnificus bizo
nyára elbámulna, ha ma nyitná fel szemét, a Budapesti Műszaki 
Egyetem városnegyedének, a 10-12 emeletes tanépületeknek, 
az atomreaktornak, az 1000 személyes kollégiumnak és a többi, 
felszabadulásunk óta emelt épületnek impozáns látványán. 

Az építkezések lehetősége 1928-ban felvillanyozta a kedélye
ket. Tervek készültek, és természetesen megindult a vetélke
dés az egyelőre csak papíron tervezett elhelyezésekért. 
Abban mindenki egyetértett, hogy legrosszabb helyzetben a ve
gyészmérnöki osztály van, mert az eredetileg csak két tanszék 
számára épült kémiai pavilonban már öt tanszéket helyeztek el. 
A zsúfoltságot csak egy új, második kémiai pavilon létesítése 
oldaná meg, és a rektor, dr. Szily Kálmán az egész Műegyetem 
véleményét tolmácsolta, amikor kijelentette: "Ebben az új épü
letben legcélszerűbb volna a szerves kémiai tanszéket elhelyez
ni, mégpedig a következő indokoknál fogva. A Műegyetem volt 
IvIagyarországon az első főiskola, an1ely felismerte, hogy modern 
kémiai kiképzés a szerves kémia művelése nélkül nem képzel
hető el, s ezért 1913-ban felállította a szerves kémiai tanszéket. 
Ez a tanszék azonban nem a saját céljai szerint épült és be
rendezett épületben, hanem két más tanszéktől elfoglalt és tel
jesen alkalmatlan helyiségekben kezdte meg működését, és csak 
a legégetőbb szükség követelte átalakítások útján jutott a mai, 
még mindig türhetetlen állapotba. Ezért elhelyezése rossz, fej-
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lődésre alkalmatlan, területe túlságosan kicsiny, felszerelése 
pedig végtelenül hiányos.,,88 

A jogosan remélt program azonban nem valósult meg. A szer
ves kémiai tanszék továbbra is szánalmas elhelyezésben síny
lődik a Gellért téri kémiai épület Duna-parti részének II. eme
letén. A tanszék elhelyezése a következőképpen festett: a Gel
lért térre néző kis sarokszobában volt Zemplén Géza szobája, 
és mellette laboratóriuma, melyet a könyvtár követett. Utána 
következett a hiányosan felszerelt hallgatói laboratórium. A fo
lyosó végéről nyílott a fotográfiai műhelyből átalakított labora
tórium a doktoranduszok számára. Az épületszárny e részén 
volt még az adjunktusi szoba és laboratórium. A lépcsőház fel
vezetett a II. emeleti szerves kémia tanteremhez, melyből 
közvetlen ajtó nyílott a professzori szobába. A tanterem ablakai 
a Dunára és a Gellérthegyre néztek, ez a kilátás volt a tanszék 
elhelyezésében a legemlítésreméltóbb. 

Zemplén reálisan fogadja az építkezés tervét. A rektor felhí
vására, melyben a tudományos felszerelésre vonatkozó igények 
bejelentését kéri, 1928 októberében így válaszol: "Radikális 
megoldás csakis egy új szerves kémiai intézet építése és beren
dezése volna. Mivel azonban az új intézet emelése még függőben 
van, okvetlenül szükséges a mostanit úgy felszerelni, hogy az 
a mai kor színvonalának megfelelő legyen." Erre nézve terjeszti 
elő igényét: bútorzat 29 OOO P; műszerek 14 OOO P; eszközök 
6500 P; könyvek 13 OOO P; edény, felszerelés 4000 P; szerves 
készítmények anyaga 12 OOO P; összesen 78200 pengő. A rektor 
fel is terjeszti 1928-ban a kért összeget, azzal az indoklással, 
hogy a szerves kémia tanszék 1927j28-ig mindössze 4338 pengőt 
kapott felszerelésre. Az egész Müegyetem részére 1 695470 
pengőt kér, három részletben. E felterjesztésre a VKM a követ
kező évben a kért félmillió helyett csupán 200 OOO pengőt ad, és 
ez az összeg is a harmincas évek elején a gazdasági válság fo
lvományaképpen bevezetett takarékossági intézkedések követ
keztében a harmadára csökken.B9 

A tudományos felszerelésre kiutalt összeg a következő évek
ben így fest: 

88 A József Műegyetem 1928/29. tanév megnyitásakor 1928. szeptember 
23-án tartott beszéd. Bp. Pátria Ny. 1929. 44. p. 

89 BME rektori irattár. 2673/1929, 972/1930, 446/1931, 726/1932, 1072/1932, 
617/1933. sz. 
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Tanév: I Múegyetem: I Vegyészmérnöki I Szerves kémiai 
osztály: tanszék: 

1927/1928. I 35 OOO P 
I 

12695 P I 1550 P 
1928/1929. 35 OOO P 12 OOO P 1500 P 
1929/1930. 200 OOO p I 21000 P 6160 P 
1930/193l. 80 OOO P 10 OOO P 2987 P 
1931/1932. 72 OOO P 

I 
10 OOO P 3000 P 

1932/1933. 40 OOO P 6659 P 2700 P 

Megjegyezzük, hogy 1931. december 28-án kelt VKM rendelet 
értelmében a Műegyetemnek a tudományos felszerelésre ki-
utalt összegből 2868 pengőt dr. Zemplén Géza műegyetemi ta
nárnak kell kiutalni, minthogy a Rockefeller Foundationnal a 
magyar állam olyan megállapodást kötött, hogy nevezettnek a 
szénhidrátokra vonatkozó kutatásait öt éven át jelentős anyagi 
támogatásban részesíti a Rockefeller Alap, ha ugyancsak a ma
gyar állam is meghatározott összeggel támogatja Zemplént. 
E megállapodás következtében 1931-től kezdődően öt éven át az 
állam évenként átlagosan 5000 pengőt ad, melyből kb. 3000 
pengőt az egyetem. a többit a minisztérium fizeti. A gazdasági 
válság éveiben, a legalacsonyabb állami dotáció idején, hírne
vével és eredményes kutatásaival Zemplén nemcsak a tanszék 
anyagi ellátottságát biztosítja, hanem valutához is juttatja az 
országot. 

A kutatásokra kapott dotáció megkönnyíti a laboratóriumi 
szükségletek kielégítését is. Az elméleti és gyakorlati oktatásra 
az egyetemtől kiutalt összeg csekély volta ezt indokolttá is teszi: 

Tanév: 

I 
Múegyetem: I Vegyészmérnöki I Szerves kémiai ' 

osztály: tanszék: 

1932/1933. 91790 P I 20825 P 2431 P 
1933/1934. 91790 P 20825 P 2431 P 
1934/1935. 86466 P I 19617 P 2290 P 

A tanszék anyagi ellátottsága a harmincas években lassan 
javul. Két évtizednek kellett eltelnie, míg az állami dotációk 
lehetővé teszik tudományos munkáját. Kétségtelen, hogyha kez
dettől fogva rendszeresen kap támogatást, még többet tudott 
volna intézetével produkálni. 

Munkáját még sok más tényező is akadályozta, pl. a pénz
ügyi szervek bürokráciája. Tudjuk, hogy az állami gondoskodás 
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hiánya arra készteti, hogy energIaja jelentős részét pénzszer
zésre fordítsa, melyből a tanszék részére szükséges felszerelési 
tárgyakat, vegyszereket stb. beszerezhette. Előfordult, hogy bi
zonyos anyagokat és eszközöket külföldről hozatott, mert a 
hazai piacon nem volt kapható. így 1935-ben egy automatikus 
poradagoló készülékhez úgy jutott, hogy azt intézete a Humán 
Gyógyszerüzem Rt.-től ajándékba kapja. A gép az államnak 
pénzébe nem került, a cég intézte a vámmentes kezelést, és 
ehhez Zempléntől kap aláírást és bizonylatot arról, hogy a gép 
az intézet leltárába kerül. Az üggyel kapcsolatban a Kereske
delmi Minisztérium a VKM-től felvilágosítást kér, mire az vizs
gálatot indított, és figyelmeztette a műegyetemi tanszékeket, 
hogy a jövőben vámmentes behozatal iránti beadványukat min
den esetben a VKM útján terjesszék elő.90 

1934-ben József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egye
tem szervezetbe összevonják többek között a közgazdaságtudo
mányi, mezőgazdasági és állatorvosi karokat, és elhelyezésükre 
újból felvetődik a Műegyetem melletti területen új épületek 
emelése. Ezekben az egyes túlzsúfolt műegyetemi tanszékek 
is elhelyezést nyertek volna, köztük a szeI'Ves kémia intézet. 
A második világháború előestéjén azonban az államnak másra 
kell a pénz, és az építkezés ismét elmarad. 

A vegyészmérnöki kiképzés színvonalának fenntartása érde
kében, tekintettel a hallgatók létszámának növekedésére, sür
gős megoldásokra volt szükség, s ezért a laboratóriumi dologi 
kiadásokra 1937-ben 5 évre elosztott 250 OOO pengő, azaz évi 
50 OOO pengő kivételes és sürgős segélyt kérnek. Ezekből a leg
sürgősebb átalakítások megtörténnek, 1937. decemberében a 
szerves kémiai tanszéken is végeznek korszerűsítéseket, a követ
kező évben a szerves kémiai laboratóriumban nyolc új asztal 
és munkahely kerül felszerelésre. 1940-ben a vegyészmérnöki 
osztály kérésére a CH. B. 12 és a CH. C. 14. tantermekben egy
egy Standard hangszórót is felszerelnek. 

A második világháború végén, a fasiszta német hadvezetőség 
esztelen ellenállása következtében Budapest hadszíntérré vál
tozik, és a főváros középületei között a Műegyetemet is erőddé 
alakították. Ennek természetes következménye, hogy az egye
temet a harcok folyamán súlyos károk érték. Különösen azok 
a tanszékek szenvedtek sokat, melyek a Duna-part felé néző 
szárnyon helyezkedtek el, így a szerves kémia intézet ét is szá-

90 VKM 28.478/1935. sz. Ugyirata. BME rektori irattár 3191 és 
3401/1935. sz. 



mos belövés érte, többhelyütt beomlott, a berendezés és a 
könyvtár javarésze elpusztult. 

1945 tavaszán szánalmas állapotban van Zemplén Géza éle
tének alkotása, az ország első szerves kémiai intézete. De ez 
sem töri meg alkotó erejét, a tőle megszokott energiával kezd a 
romok eltakarításához, majd az újjáépiUt tanszéken felfokozott 
lehetőségek között dolgozik mindaddig, míg súlyos betegsége 
otthonába kényszeríti. Szakirodalmi tevékenységét ekkor is 
folytatja, és megírja Szerves kémia c. munkáját, mellyel a 
fiatal szakemberek képzését akarja elősegíteni. Ezt a feladatot 
nemcsak ez a műve, hanem egész könyvtára betölti, melyet 
Zemplén saját pénzéből vásárolt. Halála után a könyvtár - mint 
Zemplén-hagyaték - a szerves kémia tanszék könyvtárána.k 
állományába került. Közismert, hogy az egyetemen folyó oktató
kutató munkának fontos segítője a tanszéki könyvtár, melynek 
az a feladata, hogy az oktatóknak és hallgatóknak a szükséges 
irodalmat biztosítsa. Különösen fontos az olyan preparatív la
boratóriumi munkát végző tanszéken, mint a szerves kémia 
tanszék, hogy a megfelelő szakirodalom a munkatársak keze
ügyében legyen. Zemplén professzor is kutatásaiban - a mun
katársak segítőkészsége mellett - elsősorban a szakfolyóiratok
ra, segédkönyvekre támaszkodott. Említettük, mily nagy össze
geket fizetett ki saját zsebéből a folyóiratok előfizetésére. E nagy 
anyagi áldozattal összegyűjtött, értékes szakanyagot örökölte 
tanszéke, s hogy e hagyaték mit jelent, azt néhány statisztikai 
adattal szemléltet jük. 

A hiteles könyvtári iratok tanúsága szerint, a felszabadulás 
után a szerves kémia tanszéken maradt könyveket 1949. augusz
tus 30-án vették leltárba. Ekkor veszi át a tanszék könyvtár
felelős oktatója, Schuller Nóra tanársegéd a tanszéki szakleltár
ban szereplő 141 művet és 82 folyóiratot, 14 185 forint értékben. 
A könyvek száma 1952-ben 720 műre, 1955-ben 1100 műre 
szaporodott. Zemplén halála időszakában, 1956. X. 15-én a szer
ves kémia tanszék könyvtári állománya 1223 mű volt, 155 523 
forint értékben. Ehhez járult a közel 1500 kötetből álló Zemp
lén hagyaték, melyet 1958-ban tulajdonjogilag is állományba 
vettek.91 

A hagyatékban oly értékes és pótolhatatlan folyóiratok teljes 
évfolyamai szerepelnek, mint pl. a Chemische Berichte (1884-
1944), a Chemisches Zentl'alblatt (1908-1944), Annalen d. Ch e-

91 A Zemplén-hagyaték túlnyomórészt félbór kötp..sben "Z"-behlvel je
lölt, felbecsülhetetlen értékű anyagát az özvegy tól a BME Szerves Kémia 
Tanszék átvette. 
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mie (1911-1923 és 1947-1957), Chemical Abstracts (1937-
1957), Helvetica Chimica Acta (1918-1946), Archiv d. Pharmazie 
(1851-1919), Zeitschrift f. angewandte Chemie (1900-1925), 
Journal of American Chem. Society (1924-től), Chemiker Zei
tung (1914-1917), Zeitschrift f. Phys. Chemie, Pharmazeu
tisches Zentralblatt évfolyamai stb., az Abderhalden-sorozatok 
€s Gmelin kézikönyvek kötetei stb. Emeli a könyvek értékét, 
hogya félbőrkötésben gondosan megőrzött példányok jórészét 
Zemplén Géza sajátkezű névaláírása díszíti. 

3.22 PROGRAM, TANTERV, ÓRAREND 

~ 

A lágymányosi új épületekben való elhelyezkedés után a 
Műegyetemi Tanács arra a következtetésre jutott, hogyha lépést 
akar tartani a technikai tudományok haladásával, és ki akarja 
elégíteni a gyakorlati élet követelményeit, akkor a tanítást egy
részt szélesebb elméleti alapra kell helyezni, másrészt új tech
nikai tárgyak előadásával és intenzív laboratóriumi munkával 
kell az oktatás hatékonyságát növeini. Említettük, hogya javas
latoK között, melyeket az idő tájt az oktatás sikeresebbé tétele
érdekében benyújtottak, szerepelt Wartha Vince előterjesztése 
1911-ben. Ebben a gyakorlat emberei részéről hangoztatott 
kivánalmakra hivatkozva, elsősorban a laboratóriumi munkák 
fokozását tartotta szükségesnek. 

A vegyészmérnöki osztály Wartha beadványával behatóan 
foglalkozik, és a javaslat szellemében tanrend-módosításokat 
eszközöl, melyeket a Műegyetemi Tanács ajánlására a VKM jó
váhagy. Engedélyezi, hogy a vegyészmérnöki képzés alaposabbá 
tétele érdekében az 1912. tanévtől kezdve, többek között a 
szerves kémiai gyakorlatokat a III. éves vegyészmérnökhallga
tók első félévi tanrendjébe, heti 30 órában kötelezően felve
gyék.92 

Az 1912j13-ban bevezetett szerves kémiai gyakorlatok (szer
ves készítmények előállítása, minőségi és mennyiségi elemzé
sük) kapcsolódnak a tantárgy előadásaihoz, melyeket dr. Ilosvay 
Lajos, az általános kémia professzora tartott. Az I. évfolyam 
II. félévében heti 6 órában előadott Szerves Kémia I. folyam 
tananyaga: Bevezető fogalmak. A zsírneműekkel kapcsolatos 
testek. Szénhidrátok. Aromás vegyületek. Ezt követte a II. év-

92 VKM. 88. 848/1912. sz. rendelete. BME rektori irattár 1871/1912. Jó
zsef Múegyetem szakosztályi órarend az 1913-1914. tanévben. Bp. Pesti 
Lloyd, 1913. 
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folyam I. félévében heti 2 órában a Szerves Kémia II. folyama: 
Az aromás vegyületek folytatása. Glükozidok. Alkaloidok. Fe
hérjefélék. Örarendbe be nem osztott előadások: Zsírnemü 
vegyületek és cukrok (dr. Bittó Béla m. tanár, heti 2 órában), 
és az erjedés (dr. Szilágyi Gyula m. tanár, heti 1 órában). 

Ezekhez az előadásokhoz járultak a szerves kémiai gyakorla
tok 1912/13. tanévtől kezdve, melyeket Ilosvay felügyelete mel
lett a kémiai technológia tanszéktől kirendelt László Ede c. rk. 
tanár és egy tanársegéd vezettek. 

A két tanszék által szükségszerűen szertefolyó képzés össze
fogására és a színvonal biztosítására létesítenek 19] 3 őszén 
- Magyarországon első ízben a Műegyetemen - a szerves ké
mia oktatására katedrát. Az új tanszék megszervezése, oktatási 
programjának és tanrendjének kialakulása a fiatal Zemplén 
professzorra hárult. Ebben az időben a Műegyetem más tan
székkel is bővült, ami tanrendi változtatásokat tett lehetővé. 
"Az új tanszékek programjai természetesen kihatással voltak a 
régi rokon, sőt egyéb tanszékekre is, amelyeknek programjai 
bizonyos mértékben szintén módosultak. E módosítás követ
keztében egy-egy különleges tárgykör más tanszék hatáskörébe 
utaltatott át, ami ismét lehetőséget adott arra, hogy egyes tan
székek ezentúl oly irányban működjenek, ill. olyan célszerű 
előadásokat és gyakorlatokat is nyújthassanak, amelyek meg
tartására eddig túlterheltségük miatt egyáltalában semmiféle 
lehetőség nem volt.,,93 

A módosítások közül a leglényegesebb az, hogy a szerves 
kémia tanszék felállítása lehetővé teszi, hogy ezentúl a szerves 
kémia a II. évfolyam részére - mind az L, mind a II. félévben 
- heti 6-6 órában kötelezően kerüljön előadásra. Az óraszám
nak e jelentős növelése - a II. évfolyam II. félévében heti 4 
órával - az új tanszékvezető, Zemplén műegyetemi tanár első 
eredménye. 

1914-ben Ilosvay Lajost a VKM-hez államtitkárrá kinevezik, 
s helyettesként a tanszék teendőinek egy részét Zemplén Gézá
ra bízzák. Az első világháború kitörés ének évében így Zemplén 
a következő tárgyakat adja elő a vegyészmérnöki szakosztályban: 
Kémiai analízis (I. évfolyam, II. félév, heti 4 óra előadás és 

10 gyakorlat; II. évfolyam, II. félév, heti 2 óra 
előadás). 

A minőségi elemzés módszerei. A súly és térfogat szerinti elem
zés módszerei. 

93 A József Múegyetem 1913/14. tanévének megnyitásakor 1913. szept. 
hó 21-én tartott beszéd. Bp. Pesti Lloyd Ny. 1913. 
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Szerves kémia (II. évfolyam, I. félév, heti 6 óra előadás; II. év-
folyam, II. félév, heti 6 óra előadás). 

Bevezető fogalmak. A zsírneműekkel kapcsolatos vegyületek. 
Szénhidrátok. Aromás vegyületek. Glükozidok. Alkaloidok. Fe
hérjefélék. 
Szerves kémiai gyakorlatok (III. évfolyam, I. félév, heti 30 óra) 
Szerves készítménye k előállítása. Minőségi és mennyiségi elem
zések. 

A szerves kémia programját Zemplén kibővíti az 1914/15-ös 
tanévben az enzimek tárgykör ével, és a következő években is 
kisebb-nagyobb változtatásokat eszközöl: 1915/16-ban külön 
tárgykörként előadja a glükozidokat, 1915/17-ben a festékeket 
és 1918/19-ben li proteineket. Erre az időre nagyjából kialakul a 
szerves kémia tanszék oktatási profilja, amely a harmincas éve-

- kig nem változik. 
Zemplén professzorságának első éveiben átlagosan heti 8-10 

óra előadást tart, és kb. heti 20 óra gyakorlatot irányít. A be
iratkozott hallgatók létszáma a vegyészmérnöki szakosztályban 
1914/15. tanév L félévében 165, a II. félévben 149 volt. 
Az 1916/17. tanévben a kémiai analízis tanítását Zempléntől 
'Sigmond Elek veszi át. Ebben az évben, a bevonulások követ
keztében, a hallgatók száma 1916/17. tanév első felében 63-ra, 
illetve a II. félévben 52-re csökkent. Ez a mélypont a vegyész
mérnöki osztály hallgatóinak létszámában. Jellemző a háborús 
viszonyokra, hogy pl. 1917-ben mindössze négyen: Földi Zol
tán, Grósz Tibor, Nagy Tibor és Palik Géza szereztek vegyész
mérnöki oklevelet. Közülük Földi Zoltán Zemplén munkatár
saként is dolgozik, ő tehát a Zemplén-iskola ma élő legidősebb 
tagja. 

1917/18-ban a hallgatók száma emelkedni kezd: I. félévben 
103 és a II. félévben 100 vegyészmérnökhallgató iratkozik be. 
Rajtuk kívül a katonaságtól szabadságoltak részére március
május hónapokban rendezett "pótfélévben" 72 hallgató részére 
Szerves Kémia L-ből heti 3 órában, a Szerves Kémia IL-ből 
heti 6 órában tart előadást Zemplén, és a szerves kémiai gya
korlatokat is vezeti. 1918/19. tanév II. felében a vegyészmérnöki 
osztály könnyítéseket engedélyez a katona-hallgatóknak: a II. 
évfolyam részére pl. a szerves kémia 6-6 óra helyett 4-4 órá
ban kötelező. Az így felszabadult 2-2 órában a többi hallgató 
a szerves kémia speciális fejezeteit köteles hallgatni. A labo
ratóriumi túlzsúfoltság miatt az osztály fegyelmi eszközként 
kimondja, hogy mindazok, akik egy héten át igazolatlanul el
maradnak, laboratóriumi helyeiket elvesztik. Alétszámot nö-
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veli a polgári demokratiku.s kormányzat jogos döntése, mely 
szerint a VKM 1918. december 7-én kelt 266.626. sz. rendelke
zése alapján a Műegyetemre nők is beiratkozhatnak. 

1919. tavaszán a rektor már jelenti, hogy a laboratóriumok 
befogadóképessége miatt több hallgatót felvenni nem tud. Jel
lemző, hogy igazolásul a szerves laboratóriumra hivatkozik, 
melynek férőhely e a legkisebb, s még ebben is egy egész tanéven 
keresztül váltott csoportokban összesen 70 hallgató nyerhet ki
képzést, ezért ezt a számot kell a hallgatói létszám zsinórérté
kéül elfogadni. A Tanácsköztársaság alatt a Közoktatásügyi 
Népbiztosság a műegyetemi oktatásra reformtervezetet adott ki. 
E célkitűzések szellemében a természettudományi alapképzés 
elmélyítését szolgálták a vegyészmérnöki osztály javaslatai, me
lyek kidolgozásában Zemplén is részt vett. Előterjesztése alap
ján került az indoklásba a következő rész: "Itt még rá kell mu
tatnunk arra, hogy a szerves kémiai oktatás fejlesztése érdeké
ben a jelenlegi szerves laboratóriumnak úgy az elhelyezése 
és helyiségeinek terjedelme, mint a laboratóriumok berendezése 
és felszerelése még a mindenkire kötelező gyakorlatok elvégzé
sére sem ld elégítő, annál kevésbé alkalmas speciális szerves 
kémiai gyakorlatok megtartására." A vegyészmérnöki osztály 
tanrendet módosító pont jainál Zemplén lényegében azt javasol
ja, hogy a szerves kémiai gyakorlatokat a III. évfolyamban heti 
20 órára csökkentsék, ezzel szemben a IV. évfolyamban a ké
miai technológia, mezőgazdasági kémiai technológia és elektro
kémia mellett a szelves kémiából is szabad választás alapján, 
az I. és II. félévben 30-30 órás laboratóriumi gyakorlatokat 
vezessenek be. 

Sajnos, a Tanácsköztársaság rövid 133 napos időszaka alatt 
nem valósulhattak meg ezek az előremutató javaslatok. Az ura
lomra került ellenforradalmi rendszer e reformok helyett faj
védő és egyéb szempontokat érvényesítő, korlátozó rendszabá
lyokkal akarta az oktatást befolyásolni. A Műegyetem tanári 
kara jóideig ellenállt e törekvéseknek; jellemző a vegyészmér
nöki osztályra, hogy a felsőbb utasítással kiadott numerus clau
sus ügyében arra az álláspontra helyezkedik, hogy a kiválogatás 
a felekezetre való tekintet nélkül történjék.°\ 

A Műegyetemen az oktatás a húszas években változatlan 
progran1mal és óraszámban folytatódik. Kisebb módosításokra 
Zemplén dékánsága idején került sor: 1925/26. tanévben a II. 
éves vegyészmérnökhallgatók részére felveszik a Szerves készít-

0\ A vegyészmérnöki osztály üléseineb- jegyzőkönyvei. 1920. február 3. 
BME rektori irattár. 
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mények gyártása c. új tárgyat, amely alI. félévben heti 4 órai 
előadás keretében kerül bevezetésre. A tantárgy anyaga: oldó
szerek és szerves kiinduló anyagok technológiája, a szerves ké
szítmények közbeeső termékei, szerves festékek és festési mó
dok, gyanták, lakkok, kaucsukok, illó olajok és mesterséges 
lllatanyagok, cellulóze és műselymek, szerves gyógykészítmé
nyek. 

Az új tárgyhoz szükséges óraszámot a Szerves kémia II. tárgy 
óráinak 2-re csökkentésével biztosítják. A következő években 
további óraváltoztatások történnek: 1927/28-tól a Szerves kémia 
I. előadása heti 5 órára, a Szerves készíb:nények gyártása pedig 
heti 3 órára csökken. Ugyanakkor az Alkaloidok c. tárgyat 
dr. Zechmeister László m. tanár heti 2 órában, órarenden kívül 
előadja. 1930j31-ben, egy éven keresztül az önkéntesi intézmény 
hiányainak pótlására fakultatív katonai műszaki előadásokat 
vezetnek be a Műegyetemen, és ezen "Válogatott fejezetek az 
ipari szerves kémia köréből" címmel Zemplén professzor is elő
ad, heti 1 órában. 

A harmincas évek elején a szerves kémia tanszék oktatási pro
filja állandósul, és a 9 féléves tanulmányi idő rendszeresítésével 
tanrendje is rögzítődik. 1929-ben ugyanis életbe lépett az a VKM 
rendelkezés, mely szerint azok a hallgatók, akik az 1929/30. tan
év I. félévétől iratkoznak be az I. évfolyamra, 9 szemeszteres ve
gyészmérnök képzésben részesülnek. 
III. félév: Szerves kémia, heti 5 óra előadás. 
IV. félév: Szerves kémia, heti 2 óra előadás. 

Szerves készítménye k gyártása, heti 3 óra előadás. 
V. félév: Szerves kémiai gyakorlatok, heti 30 óra. 
IX. félév: Szig01'lati laboratórium. 

Szerves kémia vagy kémiai technológia, elektroké
mia, élelmiszerkémia, mezőgazdasági kémiai technoló
gia választás szerint, az illetékes tanszék laboratóriu
mában. 

Az 1933}34. tanévben tehát már a 9. félévben a szerves kémia 
tanszék szűkös laboratóriumi viszonyai között szigorlati labora
tóriumi munkájukat végezték azok a hallgatók, kik a szerves 
kémia tárgykör ét választották. Így részben a vegyészmérnöki 
osztály 1919-ben körvonalazott elképzelését próbálták lemásolni. 

Az 1934. évi 10. tc. takarékossági okokra hivatkozva, a műszaki 
és gazdasági tudományok művelésére megalakította a József 
N ádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemet a Műegye
tem, a Közgazdaságtudományi Kar, a Bányamérnöki és Erdő
mérnöki Főiskola és az Állatorvosi Főiskola szervezeti egyesíté-
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sével. A történeti fejlődést és képzési sajátosságokat semmibe 
vevő szervezéssel az egyetemen belül öt karba vonták össze az 
osztályokat. A vegyészmérnöki osztályt pl. a gépészmérnöki 
osztállyal egyesítették, közös dékán vezetése alatt. Szerencsére 
az átszervezés a szerves kémia oktatását nem érintette. Az 1934-
35. tanévben is Zemplén professzor adja elő a szerves kémiát, 
az I. félévben heti 5 órában (csütörtökön és pénteken de. 8-10-
ig, szombaton 8-9-ig) a kémiai épület II. emeletén lévő CH. D. 
10. sz. tanteremben. A II. félévben pedig heti 2 órai előadását 
szombaton 8-l0-ig tartja. A szerves készítmények gyártása 
előadásaira csütörtökön 8-9-ig és pénteken 8-1 O-ig, heti 3 
órában kerül sor. A szerves kémiai gyakorlatokat pedig kedden 
és szombaton, 8-13 óráig és hétfőtől péntekig du. 14-18 óráig 
végezték, a kémiai épület szerves laboratóriumában. A szigor
lati laboratórium a szerves kémiai tárgykörből naponként 8-13 
0ráig és 14-19 óráig folyt, szombat kivételével. 

Ezekben az években órarenden kívüli tárgyakként dr. Bittó 
Béla "A cukor és zsírnemű anyagok", dr. Zechmeister László 
"A szintetikus szerves készítmények gyártása, különös tekin
tettel a szintetikus gyógyszerekre" és dr. Hoffmann Sándor "Vá
logatott fejezetek a növényi és állati eredetű gyógy- és ható
anyagok kémiájából, különös tekintettel azok gyártására" cím
mel tartották magántanári előadásaikat. 

A Műegyetemen a szerves kémiai studium két évtized alatt 
kialakult programjának illusztrálására bemutatj uk a tanszék 
által 1 942j43-ban oktatott tananyagot:95 

Szerves kémia (II. évfolyam, I. féléves vegyészmérnökhallga
tóknak, heti 5 óra, a II. féléves vegyészmérnök
hallgatóknak heti 2 óra előadás). 

Bevezető fogalmak. Alifás vegyületek. Aromás vegyületek. Hid
ro aromás vegyületek és terpének. Heterociklusos vegyületek. 
Szénhidrátok és glükozidok. Alkaloidok. Festékek. 
Szerves készítmények gyártása (II. évfolyam, II. féléves vegyész-

mérnökhallgatók, heti 3 óra előadás). 
A különféle fontosabb oldószerek előállítása. A közbeeső ter
mékek készítése. Szerves savak előállítása. A mesterséges szer
ves festékek készítése és a velük összefüggésben lévő szerves 
készítmények előállítása. 
Szerves kémiai gyakorlatok (III. éves, I. féléves vegyészmérnök

hallgatók, heti 30 óra). 
Zemplén Géza ezeket az előadásokat tartotta, és a felszaba-

95 A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tájékozta
tója az 1942/43. tanévre. Bp. Patria Ny. 1942. 46. p. 
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dulás utáni években lényegileg ezzel a programmal folytatódott 
a tanitás. Az előadások színhelyét a CH. B. 6. tanterembe he
lyezték át mindaddig, míg a szerves kémiai tantermet és a tan
szék helyiségeit helyreállították. Az 1946/47. tanévtől - mint 
órán kívüli tárgyakat - "Katalízis a szerves kémiában" címmel 
dr. Bognár Rezső, az 1947/48. tanévben pedig dr. Gerecs Árpád 
"Szénhidrátok és glükozidok' címmel heti 2-2 órában tartják 
meg magántanári előadásaikat. 

Az 1947/48. tanévben lezárul a Műegyetemen a szerves kémia 
cktatásának az az időszaka, mely szorosan Zemplén Géza pro
fesszor nevéhez fűződik. Hazánkban a szerves kémia oktatására 
elsőként felállított tanszék történetének ez a 35 év a hőskora. 
A két világháború nehézségei és az ellenforradalmi rendszer 
időszakában kellett a rohamosan fejlődő szerves kémiai tudo
mány felsőoktatási programját, tanmenetét kialakítani. Hogy ez 
sikerült, abban a tanszék első professzorának, dr. Zemplén Gé
zának elévülhetetlen érdemei vannak. 

3.23 PEDAGÚGUSI MŰKÖDÉSE, A ZEMPLÉN-ISKOLA 

A technikai forradalom bámulatos eredményei következtében 
ma már köztudomású, hogy a fejlődésnek a műszaki főiskolák 
és műegyetemek jelentős elősegítői. Magyarországon a termé
szettudományok és az alkalmazott mérnöld tudományok egyik 
bölcsője a József-Műegyetem volt, ahol nem egy tudományág 
alapjait rakták le oly neves professzorok, mint Schafarzik Fe
renc a műszaki földtan, vagy Wartha Vince a hazai kémiai 
technológia, valamint 'Sigmond Elek a talajtan megalapítója. 

ilyen úttörő szerepe volt Zemplén Gézának a műegyetemi 
katedrán töltött több mint négy évtizedes munkássága alatt, 
miközben a szerves kémia első tudományos iskoláját maga kö
rül kialakította, és ezáltal a modern szerves kémiai kutatást 
és oktatást meghonosította. Alig 30 éves, amikor 1913-ban pro
fesszornak kinevezik a hazánkban elsőnek felállított szerves 
kémia tanszékre. Felkészültségét megnövelték a Fischer Emil 
intézetében töltött évek, látóköre kiszélesedett, nagy irodalmi 
tájékozottságra tett ,szert, és megismerkedett a legkorszerűbb 
kutatási módszerekkel. Az így szerzett tapasztalatokat és sok
oldalú tudását gyfunölcsöztette a Műegyetem szerves kémia 
intézetében, ahol vegyészmérnök-generációkat nevelt és kiké
pezte azokat a vegyészeket, akik kutatóintézetekben, egyetemi 
tanszékeken, vagy a vegyipar legkülönbözőbb területein (gyÓgj'-
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szer-, robbanóanyag-, gumi-, lakk-, festékipar stb.) irányító
vezető szerepeket betöltöttek és töltenek be ma is. 

A Zemplén tanszéken az elmélet és gyakorlat egységének 
megvalósítása számos eredménnyel járt. A tanszéken végzett 
kutatásokkal elősegítették a hazai szerves vegyipar kibontako
zását. Az ipar megbízásából végzett munkák ugyanakkor az 
oktatásra kedvezően hatottak, emelik a gyakorlatok színvona
lát és növelik a diszciplína tekintélyét. Fokozott hitele és vonzó
ereje lett annak a studiumnak, melyet az a Zemplén Géza adott 
elő, aki sikeres kutatásaival maga is hozzáj árult tudományszaka 
fejlődéséhez. 

Megszokott jelenség, hogy az életrajzírónak szinte személyes 
ügye lesz an1it hőséről ír, pedig ez a tárgyilagosságot veszélyez
teti. Ezért megnyugtató, ha a kortársaktól és kívülálló szemé
lyektől beszerzett véleményeket idézhet, s mindezek jól bele
illeszkednek a hőséről alkotott képbe. Egyeznek a vélemények, 
hogy Zemplén Géza a Műegyetem legjobban előadó professzo
rainak egyike volt, óráinak meghallgatása élménynek számított 
és ezért más egyetemek hallgatói is állandóan látogatták. Mi 
volt a kíváló előadó sikerének titka? Egyik kiváló tanítványa 
és közvetlen munkatársa dr. Gerecs Árpád így foglalja össze 
pedagógiájának lényegét: "Zemplén Géza ösztönösen jó peda
gógus volt. A világosan és egyszerűen megfogalmazott közlés, 
a törvényszerűségeknek ugyanolyan módon való interpretálása 
volt az ő módszere. Sohasem törekedett arra, hogy minél több 
ismeretanyagot szorítson bele az oktatás anyagába. Többre be
csülte az olyan oktatást, melynek eredményeképp a jól kivá
lasztott kevesebb ismeretanyag mint stabil tudás jelentkezik a 
hallgatóban, szemben az olyan módszerekkel, melyek célja a 
minél több ismeret átadása. Ilyen értelemben tehát a "keveset, 
de jól" elve alapján állott.,,9{) 

Erről az eredményes munkásságát irányító didaktikai alap
elvről élete alkonyán írott könyvében így vall Zemplén Géza: 
"Ezért nem teljességre törekedtem, hanem az a jelszó lebegett 
előttem, hogy: "keveset, de jól tanítsunk" (B 313). 

Fentiekhez egykori asszisztense, Jókay Alajos hozzáfűzi, hogy 
szerinte az idézett jelszónak inkább a második felét valósította 
meg tökéletesen, az elsőt annyiban, hogy a látszólag kevéssel 
is sokat tudott mondani. Állítása igazolására hallgató korából 

V6 A felkérésre levél alakjában írott és a szemtanú hitelével bíró, rend
kívül tárgyilagos és értékes visszaemlékezésért dr. Gerecs Árpád akadé
mikusnak és mindazoknak, akik válaszoltak, ezúton is hálás köszönetet 
mond a szerző. 
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fest képet, hogyan látta professzorát a műegyetemi diák: "Zemp
lén professzort mint másodéves vegyészmérnökhallgató ismer
tem meg, lnint a szerves kémia tantárgyelőadásainak hallgató
ja. Már akkor egy évig hallgattam a műegyetemi előadásokat, 
de amelyeket Zemplén professzortól hallottam, kiemelkedtek a 
műegyetemi előadások színvonalából. Olyan színes, rutinos, fo
lyamatosan gördülő, amellett magas színvonalú és mégis má
sodéves hallgatók által kifogástalanul érthető, közvetlen volt, 
amit elmondott, hogy az előadása kezdetén eleinte kissé talán 
unottnak látszó arcok rövidesen feszülten figyelték minden sza
vát. Az előadóterem mindig megtelt, mert a Zemplén-előadá
sokra át jöttek számosan az akkori Pázmány Péter Tudomány
egyetem hallgatói is, nemcsak azért, mert egy Zemplén "látoga
tást bizonyító" aláírás igen jó pont volt előmenetelük szem
pontjából, hanem, mert akkor ezeken az előadásokon lehetett 
minden hallgatójának megérteni, megtanulni, sőt megkedvelni 
a szórakoztató elemekben bizony nem nagyon bővelkedő szer
ves kémi át. Én nem emlékszem egyszer sem "katalógus tartás
ra". de arra igen, hogy a hallgatós~g többször alig fért el az elő
adóteremben. Amellett, hogy hallgatóságának figyeImét teljesen 
lekötötte, előadásai alatt szigorú fegyelmet tartott: nem lehetett 
"diskurálni", mert azonnal megszakitva az előadást, rendreuta
sította a "szórakozót". 
Fő erőssége briliáns előadói készsége, hallgatóinak figyelmét 

valósággal lebilincselte, és érdeklődésüket annyira fel tudta 
kelteni, hogy egy-egy órája után a diákok a tanteremben ma
radtak, és az előadás hatása alatt felleIkesedve vitatták az anya
goto Zemplén óráinak meghallgatását sohasem mulasztották el, 
akármeddig is tanult ak az előtte való éjszakán.9í 

Egykori profeszortársa, dr. Plank Jenő szerint: "Zemplénnek 
kisujjában volt a szerves kémia, ezért úgy tudta előadni a tár
gyat (néhányszor beültem előadására), hogy élvezet volt hall
gatni, és lehetetlen volt nem megérteni. Ez a könnyedség mu
tatkozott azon előadásain is, melyeket a Magyar Tudományos 
Akadémia osztályülésein tartott." 

Oktató munkájában is nagy segítségére volt emlékezőtehet
sége. Terjedelmes adatok, hosszú elnevezések döbbenetes tisz
tán rögződtek agyában. Mégis az előadáshoz sajátkezűleg írott 
jegyzeteket készített, és asszisztensei tanúsítják, hogy minden 
órája előtt még a legegyszerűbb anyagból is gondosan készült, 
átnézte jegyzeteit, s ilyenkor még az adjunktusa sem zavarhatta. 

~7 Dr. Tettamanti Károly tanszékvezető professzor szíves szóbeli köz
lése. 
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Mint hivatásos tanár, jól ismerte a didaktika módszereit, s 
azokat tárgya preparatív jellegéhez formálta. Az anyag szem
léltetéséhez bevezetett újításait Csürös Zoltán így örökíti meg: 
"Előadásai világosak, jólérthetőek, szemléletesek voltak. Minden 
előadása élménynek számított. Sok kémcső-kísérletet mutatott 
be előadás közben, és hallgatói megfigyelhették azt a precizitást, 
ügyességet, amellyel a kísérleteket elvégezte. A táblára az addi
gi szokásoktól eltérő en, a vegyületeknek nem tapasztalati, hanem 
szerkezeti képletét írta, mert így sokkal szemléletesebbek. 
A szerves kémiai reakciók ismertetésekor a reakciók mozzana
tainak érzékeltetésére különböző színű krétákkal írt a táblára, 
hogy jobban kítűnjenek a molekulák reakcióban résztvevő részei, 
illetve jobban érzékelhetők legyenek a lejátszódó folyama
tok.,,98 

A jó előadó ismérve, hogy az érdeklődést fenn tudja tartani 
egész előadása alatt. A jó hangulat megteremtése fontos a java
részt fiatal emberekből és női hallgatókból álló hallgatóságnál, 
amely szereti a szellemes szójátékot, a közvetlen tréfát. Ezért 
Zemplén a figyelem fokozása érdekében néha a humort is igény
be vette. Előnyös tulajdonságai közé tartozott, hogy társaság
ban jókedélyű ember volt, szerette a szellemes társalgást, ren
geteg szójátékot, viccet ismert, melyeket élvezetes módon adott 
elő. 

A vegyészmérnöki szakosztály tanársegédei és hallgatói által 
szerkesztett "Retorta Sziporka" c. vicclap hasábjain gyakran 
találkozunk Zemplén Gézára és a szerves laborra vonatkozó 
élcelődésekkel, (pl. Göre Gábor a szerves laborban, Meghívó a 
"Szerves laborhoz" c. zenés mulató megnyitására, Bozó bunze
nekar játszik stb.) Ízelítőül bemutatj uk tréfás mondását, illetve 
személyére vonatkozó viccet: 

"Hogy az acetilén és a klór gázalakban ne találkozzanak, egy 
elmés szerkezetet találtak kí. Olyasféle ez, mint Fiumében, a 
tengeri fürdőben vízbenyúló korlát választja el a férfiakat és 
nőket, úgy itt is el kell különítenünk a két veszélyes reakció
teret." 

(Retorta Sziporka. 1942. 49. p.) 
A Vicinális Dugóhúzó vegyész vicce. 

Zemplén: Ki állított elő először koncentrált kénsavat? 
Vizsgázó: (Nem tudja) 
Zemplén: Ott a képe a falon, nézze meg. Ott ni, a páncélszek-

98 Csürös Zoltán: Emlékezés Zemplén Gézára. Magyar Tudomány. 74. 
köt. 1967. 328-329. p. 
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rény fölöttI Menjen oda, olvassa el, én addig levizs
gáztatom a barátját. 
(A barát átmegy, a vizsgázó visszajön.) N a? 

Vizsgázó: Arnheim és Fia. Bécs. 
(Vicinális Dugóhúzó. 1944. 63. p.) 

Szigorú tanár volt, de a vizsgáztatásnál nagy türelemmel 
hallgatta a feleleteket, csak az igazán tudatlan hallgatókat buk
tatta el. Kiváló pedagógiai érzékről tanúskodik minősítő rend
szere, melyet Farkas Loránd így vázol: "A tanszéken azt a gya
korlatot vezette be, hogy az asszisztenseknél elővizsga volt, és 
azok ajánlottak jegyet a professzor tájékoztatására. Ez több 
előnnyel járt; elsősorban nagy biztonságérzetet adott a hallga
tóknak, mert sorsuk nem a néhány perces vizsga alatt, hanem 
egész évi munkájuk alapján dőlt el. Ha valaki pl. jelesre volt 
beállítva egész évi munkája után, és a vizsga napján megijedt, 
vagy indiszponált volt, legfeljebb csak egy jeggyel, vagyis jóra 
tudta a megajánlott jegyét lerontani. Ez a módszer ugyanakkor 
az asszisztensek tekintélyét is emelte, mivel az általuk ajánlott 
jegyet professzoruk tekintetbe vette." 

Ismeretes az a Comenius által bevezetett alapelv a didaktiká
ban, hogy a tanításnak nem az általános tételek hangoztatásával 
kell kezdődnie, hanem a dolgok bemutatásával, szemléltetésé
vel. Közismert, hogy a szocialista pedagógia is a megismerés 
lényegének, alapvető fontosságúnak ítéli, hogy a tanulókat ma
gukkal a jelenségekkel, folyamatokkal szembesítsék, mert ezek 
az ismeretek forrásai. Zemplén is a gyakorlatot az oktatás leg
fontosabb részének tartja, ezért a hallgatóság szerves kémiai 
gyakorlataira nagy súlyt helyez. Egyik kedves asszisztense, 
Mester László alkalmazása első napján meggyőződött erről: 
"Első nap csak három szót szólt hozzám: "Csináljon jégecetes 
brómhidrogént". Ez volt szemében a kezdő szerves vegyész ké
pességeinek próbaköve. Amikor a tanszéki "receptkönyv" sze
rint az ugyancsak komplikált készülék felépült és számos mo
sópalackon keresztül a brómhidrogén csendesen buborékolt a 
jégecetben, egy pillanatra megállt a fülke előtt és megelége
detten bólintott... Megkövetelte, hogy ugyanolyan szigorral 
oktassuk a hallgatóknak is a Zemplén-labor metodikáját, mint 
ahogyan ő tanította nekünk." 

Hasonlóképpen jellemzi Zemplén laboratóriumi munkáját 
Csürös Zoltán: "Nagyon nagy kézügyessége volt. Mestere volt 
a kémcső kísérleteknek, szinte művésze volt a laboratóriumi 
munkának. Nagy lelkesedéssel látott mindenhez, soha nem kí
mélte magát, nem ismert munkaidőt. Különleges érzéke volt a 
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rend és tisztaság iránt. A kísérleti munkákat nagy gonddal ké
szítette elő, a készülék típusának, méretének kiválasztásában 
soha nem tévedett. Jellegzetes szivarjával szájában, képes volt 
sokszor órákon keresztül figyelni egy-egy kísérletet, míg a 
döntő mozzanatot nem észlelte:" 

Zemplén professzor laboratóriumi módszerére így emlékezik 
"issza Jókay Alajos: "A tanszéki munkák végzése során minden 
munkatársával egyéníleg foglalkozott. Villanásos ötlettel azon
nal átsegített a felmerült akadályokon. Ha egy kutatási feladat 
útja vakvágányra került, zsákutcába jutott, azonnal leállította 
ezt a vonalat, de már egyúttal meg is jelölte az új kutatási utat, 
módokat. Nem látszott előtte szerves kémiai kutatási feladat 
megoldhatatlannak. Kemény, erélyes, szigorú kritikus volt, de 
eHsmerte, sőt meg is dícsérte a jó eredményt és rögtön új, to
vábbi utakat, megoldásokat mutatott újabb eredmények elérése 
irányában. Még a vele dolgozók kézügyességére is súlyt helye
zett: jaj volt annak, akinek kezében csak "csillagos" lett egy 
5 literes rövidnyakú jénai. Csodálatosan fáradhatatlan volt a 
munkabírása, és kifogyhatatlanok spontán kutatási ötletei, ame
lyeket gyakran 4-5 munkatársának szimultán osztogatott. ~j
szakába is nyúlt a dolog a laborban, ha valami közeli eredmény
nyel biztató munkába kezdtün.."k:." 

Közismert, hogy mind a tanszemélyzet munkafegyelme, mind 
a hallgatók nevelésének egyik legjobb eszköze a laboratóriumi 
munka. Az itt folytatott gyakorlatok során az oktatók közvetle
nebb kapcsolatba kerülnek a hallgatókkal, ezért a nevelés is 
szükségszerűen hatásosabb. A szerves kémiai gyakorlatok nagy 
óraszáma lehetővé tette, hogy a professzor és a tanszemélyzet 
nyílt vagy kevésbé észrevehető befolyásának hatására egészsé
ges laboratóriumi kollektíva alakuljon ki, melyről a szerves 
kémia tanszék híres volt. A szerves kémiai labnratórium azért 
is fontos, mert itt a vegyészmérnök hallgatók oly alaptárgyi 
tudást szerezte~ melyek alkalmazása nélkül vegyészmérnöki 
gyakorlat folytatása elképzelhetetlen. 

A szerves kémiai laboratóriumi gyakorlatokhoz szükséges a 
megfelelő szakirodalmi forráso~ a kémiai referáló lapok, kézi
könyvek használatában való tájékozottság megszerzése. Erre a 
kérdésre Zemplén professzor nagy súlyt helyez, s ezért saját 
költségén járatja a legfontosabb folyóiratokat, pl. a Chemical 
Abstracts, Chemisches Zentralblatt, Chemische Berichte stb. 
évfolyamait, és beszerzi a Gmelin, Beilstein, Uhlmann leg
újabb köteteit és a legfontosabb speciális monográfiákat. 

A demonstrálásnak általánosan használt válfaja a bemutatás. 
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Ufu;:"du!!:ui I,'ptio" J .... :1 uag,\ Iwlú, lal (lr;ltl'

riuuIith:, \1 :,.,/1;11 .. 1..0/1 , .... jtllku\"un kiilii"!".,,,, 
j"mhil.."k, gon·l ... \... il'lnrl:·!t.. (" l-;':\"t'" lUfi'"'' ;tl;tkú 
u\ ,ogl'\" . . \L l';':' i.k 1'011'11/1 I'g,',,/ ,ur I-j,,·hlt II.I:'!\ "I,J, 
\;,\"IIUIII \;in. '.\ '/l'mlu'u 11~,ii ,:.rtll..ll;IlI 1;:\' ~·kk 
Ir .. li!iku, 1..1'IlII'UI"(· ,'.;.: hat:dlllil' l;ingu\..l..:d." \ r.t1 
1111,111'11 ,'h'\"lfllllll" t·, I.;tlrc,,/!:!!i!...i IIIt·rlq.!,·k. !t,. 
\:d,I,:', hi,lr"'/blil.:ti 1.·tr.lllulUlh'l.. ';lIl1lal.. !I .. r· 

1.:11"';1 "l\":!"u\;. 017. ii\·t~l'kl'n a rdklll,lt-, ml'q,::('\.. 
lu',elt, mint ;I1ll1ll01lCIX:d:lt. l"kmn ...... gnaj:ll'HJ ~II,. 
,\1. ;"/I:doll Pgy ,,'gy\·II·llllcikt'· .. zült·k ('PIIl'Il mllll-
I..;ihall, .\ fainIl h:llall1l:l:- k:!JH-,,"lút;lbl:l_ l111'l1Yl'1 a ... 
:!hlakh:ll -'/I'mhl'll 1"\"1-, rl\"I'gfülki'kht'1l "'júI .. dlllú 
I,l'idl'lllru-.I-II~II· :iil1t-nh~II~'1 ",twl ~l:thúlylllnL ,\ 
liiih,,\,. Idt'jt"1l hatalm: ... g:"lld:'Ulgok t~gnf'k, hugy :t 

It·n-;.:til ftllll " ft'llllt'!I';.:iht'-k, amire \'alú~zimih';,: 
ol ki,j·rll'leh.ul" .. lii!.. .... ··:.: \":111. 

~ profl· .. ,l.flr t'"ppt'IJ 1I11lllkakiíl.ll(·1l \":Hl, f('ht"r 
1..i"IIH'llylll'lI. nagy. 'fd,l'Il' t'''tmlkt'n'h's ~7.t·l1lii\'t'ggt,1 
-'l.t·IIII:II, 1"lrúl .. :"Ig!i~:.1l fll;.:: •• I, ~t'húI1Y ~lÚV:ll nll'~' 
h,~rjlih. hCl;'::~' ... /in, .. kt,tljl~h :J l\.tIZt~lt,1i l\.alt'!7. ul· 
\ a:.JII.-t1H1r:'1I 1I,~Új:t1I" lal;lllllúny.lirt"JI, :l JllOch'rll 
:-.zt'r"\'I.I·lü t'u"nJh.rúl l:'!jI'klll.lalni, 

_\ ua;.::,\· h.ul<ltú kt· .. z:-I~ggt'l úll lll11nkalúr:-unk n'll
dt'lkl'I.\'·~\'·ft' ,.., nt'húll\' .. zlll :1Il lajl·kozlal lwnniin· 
kd ólrri", hll~\' al ;lr;:.lIliku.. ki'mi;1 !t'#gdf,hh 
It'latJal;.! hl-'I.I· - tartozik mq.::ft·lt·Jtl I"Ukllr~Zt'rk('ll" 
h·k kikutal:"",a. L";.:\':mi!>. amit mi. laikus t"mhcn·k 
It-únkha, kÚ\'I'nkha it'sziink :ll.On (·I'lból. hlYtiy ~dl·S,t'·. 
1'ln-lill'I!'in', hogyHk. :ll 

fölömrgében szénbő. 

:'al1. Sll'nhiil. "I"anhú!. amivel ftítiink. kaz:jnjainknt. 
gt~p('inkt'l, .. nlCldcrn h-chnika Cllll' mnloc.hjait táp' 
lúljuk, Ehhl'l I1h'g hidrogi'n i ..... nx,igi-n j:"lrul. ami :~ 
Ic\'('"',;CI! alkotja. ami! táguló lüdü\"t>I szivunk, aOll 
ni·lkül :Il. l'lt'l ('g\' Jlcn'ig st:>m ludna megmaradni, 
lnw. milnn kíili;nüs t-s l-öJcs hl'rendt·zc."'se a Tt'r
I1lt-:.zt'lnck. hogy ugyanazon any<lgból oly kü!.i'n
hÖlli tulajdons:iJ.,'1Í i-s rende!tetl>:'ú dnlgokat ,ü".w!. 
EZt'n alko!út']emek ngyi behatásra úgyne\"ezett 
t.'ukornwh·kulákk:"l illImik üsszc és "feJépitik" a 
cukroka!. Eun Jllolekul:lk rendkh"üI kicsinyek. 
~7:thad:.7.l'lIlmC'1 e~yálta."lban nem látha lók, csak 
a lt~t'nist"llh ullramikrll!lzkópban tárul elénk eso
dús világuk. 

,\ tud" .. prufc:.<,wr kutatásai l'Ppen oda irányul
nak. hogy :'iz l'ddigie-knt'il mcgfeleJöbb molekula· 
!'.zt·rkt'zdt'k('1 hnzwn larc, A kulntást bom'oll1lt 
!!z:"lIníla.'lIk {'!tizik mt'g. majd nagyban késziiik eJ 
a Inull'kulúk moddljl'iI, Alkalmunk \'011 néha ny 
ilwn tlludl'ilt I:"alni. ameh"ekcn dróthálók állal ö .. z· 
.. it'tarlott golyók jelképezik :\Z c-gy<"5 n'gyi alú· 
nlUkal. Ewtán ji"ln "I munka It-gnehezeLb részt". 
ugyant>zl lllo!>1 az ('redeti atómokkal m<,sC'siná!ni. 
:-\1. cm bt.' r ti:-zll'Iclld ntozi az órdsok munkájál. 
amint l'Sipl'!>oZ(·ikkt>i az apró kerekeket es srófokai 
rakjúk ij .. ~zt'. Dl' mi :IZ <,un munkahoz k~pest! 
EI. Tllikru~lkúp :11<111 1i"lr1{'nik úgyne"czelt mikro. 
lI1anipul:Hor :'t·gt~ly~\'d .. h t'TTlh('r szinte t'l tudj;1 
h.t:pzl·lni. milyt'n fúr~llb:"l~os munka t'zen parányo1;. 
ii"'l(·raJ..ú .. a ('s amdlett mt'gtürl~nh(·l. ho~~' t~PJl al 
111111 .. " alllm Il('illt'''lll-~('kClf 

&sudül az etfSZ mole-ku1a.. 
'J't·rlJlI:; .. l.t'I\"t·n II ~)'~lk(}rlatb.m ('l nml í;.:~' ln;.! 

liirl"lIl1i, lIi,lt'lI m:.ir t~y kiló l'ukorhan i .. nt·hallY 
:-/:"Zt'/I'I llIult'kukl \"~llI, )likor :IZ ('g:yt'nkinl \,;11" 
i, .. / I ,ilh· .. llt"' .. m:',r .. i kl'nl It , :'Ikkur abhan :IZ ir{m\', 
km. 1."I~':.:I~ öl kiM~rlt,lt·k, ho/otY:\11 It'lll't n:lb')'h:;n 
1,1,,;11111:1111 ;t ,'uknM1l11ld,uláka1. El :Izul:'lll hit,,
lJ\ .. ~ Yt'~:- i any:lgo\.;, "':o, mÜnll'lt·k útján lürh~nik, 

.\II,gkt:'rdl'ltii~. milyt'n t"tlkrukk:ll loglalJ.:oznll :1 
l'IIIII·"ZI'f. mlft" ö ft'lSOfO!1 ol'h:1nY:.lI: lunmúl, 
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:!lt'il·('ilúz. t'ellohiilz, g,'nliol iúl. ~Ih. ~tilyt'll \·;'dlu· 
.I.:llus k .. , Ill:ljd i·lkt·z,'·:-.iillk~ h.iiJttnii ... t·1l a nlkr:h.r.· 
ip:H prmluklumai rognak ~zaportHlní. ~tig Illa mi';! 
('!-Oa!;. knck:u·ukor. jltlf{·nl..llr. kri .. I:Uynll..llr ül! n·n· 
th·ll..t·1.t .... iinl...rt·. :1I1t1ig rtJ\'idt'''I'1I t·gl, .. 7 .... ur 111:'1.,. I'U' 
I...nrral j..; i·dl· ... itIH·ljiik i·lt'liilll...t'I. ~1;'lr 1,1 tudjuk 
kl·plt·lryi. hogy. :unikor kút .... 'o!g;'tlnak ft'!. a 1i;!~·t·l· 
ml'S h:l7ia .... !-o7Itny lIH'gki·rdt·,i klrtllnt,jí'l: .. ~folldd. 
tlrúg:un. luranll'J.a!. ":Igy rall"inúnal ~7t·rl'!t·tl·,·· 
.. EK'·ikkl'l ~t·. :-'7iwlIl. ~"fl ('..;ah gt·ntitlhiÚZ1.al .... 7Ul..· 

Iam:' 
Euk ul;'1II ml').! Jllt'gki-rlh·lliik. hugy milYt'n lll" 

rtllYa~uk h':'>l ('ltlft,!;'llha!úlag :1 !t·lrt~lt·7.{>"'l·kllt·k :1 
t":">l:h ('ukurdumpingrt'. min' a prnfl· ...... 7.0r Illn~n"·· 
gli!! i .... ~djt·lt·ntdlt·. hugy :\7 ti munkúja ti ... 1.I:m 
dmi'lt'li jt"!h;::ü. H.j:! 1liúha. a nagy tudú~ok ~Cllt:\· 
sem \'ullak jll üzh'!emht'n'k, ktllat:I~likhan min· 
tlig :ll. i:.:;al~dg ~1.('rt.·h·tt· ( .. ..; IleIll az {'gyi'ni {<rdek 
Vt'zl'li tikt'! I'~ bl:.ilmún .... :lih:al ~Hhaselll ludjúk kel· 
loki'pt~n !·rtl"·kt' ... ikni. 

;\It'gkü~ltmliik l'7ulún :a nagy tudó ... .sziv.'s ft·l· 
,i1iigusilú ... ail i· .... t'IIHksü7.llInk. ;\ kapun kílt~p\"t' 
Ult'gki'HlflYt'hbültt'n li·ll'~t'/tüllk fd, nem fojlngall:l 
Hll'lIünkt,! -;.! lahoratórium llehez lt·n-giíjl·. Bialn, 

.lJllltH$[ll1ri. 

,"argu blic ... i :lr:lOymondúsai. 

Ll'ht'l bt· ... ';·dlní. urak. it! ;\ kont'\'lllrúlt dl· ... J.Ii!· 
;:dl ,il.. 

h:díulllIH·rmalJJ.!:ln:lI·' .\lirwk It''''. k\··rl'lll. ha 
~':Ib:1l1 t~rt!l"!,liHllli" Ta!;úl tudnl'k juhhat ajúnlaui. 

:\1. af1'·nlit· ... 7Iill:"tlú·ki, .. ,iih··krt' Il:lg .... on ,ig-yÚ7Z.t-
1I01k aZ urak. IIlt'r! i;..:t·J1 lIa!!y ;\ It-'n·· ... lllublúja. 

\1. ;I ... ll;1llt·I"'I'(\·\'·" ;11t ... ,uIÚI ti ... 7I;1. dlt'llli:o.t"h 
rl·ill, 1II:lg;ilc,) t·lt·lIIl·l 100°0 P"l1tll ...... ;~;..:al. 

ILI! (,r.1 !·!liIUIt. pakknljanak ai urak, gyerünk 
;( I.· .. ,.k'"' kunll,a, ... In~llot.'r IIlUnl,,:J1l It;..:y ... illt· .. :HtI:.i .... 

(S1.f'mt'I,·ényt·k Hindr-r (·lö:ldlí~ib{jl.1 

E7. :l/ál ... 'iH, ... I·;!t· .... ho~v a ft'lIt:II"nill hi, úl\:lln ... 
lIlikrlltlrganillllu"'lIh.al 1'11'11 ... '.1 il .. llk. 

EJ: t'~y ki\":',lú:m bt"':'!11 {·I\, ... ,lt,lajla. 
:\ pa ... '.lt'rj·'7l·.... mint a lit·\" j, lIIulalj:1 :Ihhall 

:HI. hog-\":I hi'nlt~r,i·klt'l\'l alac· ... IIII'·ahbr;\ \'11\1,1. 
IIl·tjii,,". . . 

lIút ('Z ügy~zúlv:'n swbiim:'al. 
Húl hogy ki'~zHjük l'7.1 a :-.tL-ril viul .? Eg~Sl cp,()"· 

~zt'rü('n ... izel ... tt·riJizúlullh. 
.\ ~tiqul·l·rt~h' kt.""· ... ziilt .. knl·1 van egy .... !crUOa!okú. 

('llIl('k \':111 lIi1.01l\·(", li'rfngala. 
Btl! hú ... kinmal. El. ;1 hú~nak kivonni:) 
fl:l! miht'n :'til :1 ... ptlr:"iz:h ·.l .\ viz ... g:ábnt1ú bnk, 

li·dulnu! t.';,::P:-,z l·gy ... Zt'rüt·n :o.p{If;'lllaljuk. 
Bizunvos lill'r:o.z:lIl1lllal loe~oljllk :l khérletel. 
Ebalnyul. Jt·~1.úr;ul a k:l1iul1I i'~ :1 töbhi m:J....· 

mÚ"·lnú:-. "t'gyUlt'lt'k kitfunllúln;lk. 
~lillt,lernil \";ljmi f()galmuuk \·an. 
Enllek Flnlkt·zli'}x.'u t'gl'~l ('gy:o.1.crü('1} Vi·g· 

t'n·tlml·nyht.'1l a ~zür{< .. l''''e nll'gláthutú. 
Egy hültih:lrk:l !t'ríill'1c- 300 lII:·gYll'tk\'utlrúl. 
Sajno ... 111·11:1 :o.ikl'rüll lIlt'gOllhlOi t.';'::y púr kt:rllt: .. 1. 
Valthr.inü!t·g elllH·k l...i·,nlkt.'zti·bt'll tulajdon· 

ki'pt'll . 

EK\' .. krihnt·ull· ... kiipl'nyl kt'l! ft'lnnlll. 
Ezt úl kell :o.7úmil:llli I"iibli·rltlgnlra . 
. \ hur /JH'!lcc{·$cddl. 
Ell'knil Ilem f()~uk ht,\'t"l,ht'lI !'Ozúnuknlnr . 
. \ IlI'lri (·": .. 7.1.:l ·h·ft·tht· !iz pt'frlg: nylt\"at:lfljuh. 
Tt·rrnl~ ... zl'll''''''Il. mil'Wtt a \"il~g:úl:ltlwl fog-unk. 

bt· kt'lI II'pn[ink a h'rcmht" 

, 

E(iY(:GYi' Pi,'TER , 
:Ui'SZ.\.KI :\IIKOLÓGIAI 

GY.\.KORL.\.T.\. 

söa T.'STÓM!4:(H YJZ8G.(LAT 

K{< .. zitclt~m 1927 nov. 18. 

A ,il."g;Hat alá \"elt kél ün'g ~ür t'Ry:iltal:iban 
lIl'fll \"ull I:lrlös. Alig l:Jrtolt til pt·rdg. T:)rtb ... ,ug 
~7t"lI\ptlllljübul !\örní·j :i!t:a!úban c;:lk soL.l.a1 0:1' 
J.:ylthh JIll'rmyb{<g jöhet It·kinklbl·. 
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Kitartó munkával gazdag ásvány- és növényanyagot gyűjtött 
össze. Híres botanikai gyűjteményéről már az előző részekben 
beszámoltunk. Oly növények, mint pl. a Linearia vulgaris, vagy 
a Sophora japonica demonstrálás a a neolinarin, illetve a szofo
rabiozid-glükozid kísérleteknél hasznos és szükséges volt. 

Ismeretes, hogy a szerves vegyületek tömkelegében az el
igazodást az teszi lehetövé, hogy kialakították a szerves vegyü
letek mintaszerű nevezék- és rendszertanát. Köztudott, hogy 
a szerves kémiában használatos elnevezések legtöbbször latin 
és görög eredetű növény- és állatnevek bevonásával fejlődtek 
ki. Zemplén Géza gimnáziumot, méghozzá olasznyelvű főgim
náziumot végzett, s így lelkében megőrizte a klasszikus nyelv 
és szellem iránti szeretetet. Értékelte, ha a hallgató latin nyelv
ben járatos volt. Valószínűleg arra is gondolhatott, hogy a 
gimnáziumban végzetteknek, főleg az első években, sokkal ne
hezebb a Műegyetem, mint a reáltárgyakban jobban kiképzett, 
főreálból kikerült diákoknak. A vizsgáztatásnál mindamellett 
csak a kérdéseire adott feleletek számítottak, sohasem nézte, 
hogy milyen más jegyek vannak az indexben. Tekintélyének 
alapja nagy tudásán kívül éppen az volt, hogy hallgatóival igaz
ságosan, pártatlanul bánt, soha nem számított nála, hogy ki
csoda a vizsgázó, vagy ki áll mögötte. 

Az ismeretek átadásának hagyományos írásos eszközét a 
tankönyvet, Zemplén nem tartotta a szerves kémia oktatásában 
meghatározónak. 40 éven keresztül oktatott tankönyv nélkül, 
és csak betegsége folytán otthonába kényszerülten szánta rá 
magát a "Szerves kémia" c. munka megírására. A hallgatók 
évtizedeken keresztül az általa tartott előadások alapján össze
állított litografált jegyzetekből tanultak. A régebbi időkben a 
Műegyetemen érvényes házirend 98. §-a kimondta, hogy "az 
előadások szövegét a hallgatóknak semmiféle módon sem sza
bad kiadni. Szükséges, hogy a hallgatók az előadások alatt jegy
zeteket készítsenek."w A tiltó rendelkezések ellenére a kiváló 
professzorok előadásairól házilag sokszorosított jegyzeteket 
használtak a hallgatók, melyeket a portán árusítottak. A szerves 
kémiáról is készültek jegyzetek, melyeket a diákhumor "nagy
ságos", illetve "méltóságos jegyzet"-nek titulált, aszerint, hogy 
Zemplén elöléptetése előtti, vagy utáni időben tartott előadásait 
tartalmazták. 

Hogy a Műegyetemen szerves kémiai tankönyv kiadására 
miért nem került sor, utólag nehéz volna megállapítani. Zemp-

99 A József Műegyetem programja az 1920/21. tanévre. Bp., Pátria Ny. 
1920.62. p. 
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lén e kérdésben elfoglalt álláspontjára azonban abból a néhány 
sorból következtethetünk, melyet Zechmeister László 1930-ban 
kiadott Organikus kémia c. tankönyvének ismertetésénél írt: 
"Mindenkinek, aki a szerves kémiai tankönyvet ismeri, be kell 
vallania, hogy a legnehezebb feladatok közé tartozik szerves 
tankönyvet írni. Kiválogatni a bonyolult anyagtömegből a lé
nyegest, a tanítás szempontjából meggyőző példákat; megtalálni 
és az olvasóval érzékeltetni az összefüggéseket, az elszórtnak 
látszó megfigyelések között, az bizony nem csekélység." (B 178.) 
Véleményünk szerint azonban nem a nehézségek, inkább a ki
adás szervezetlensége következtében nem került sor szerves 
kémiai tankönyv megírására a Műegyetemen, a felszabadulás 
előtti időkben. Zemplén számos publikációja, önállóan megje
lent dolgozatai, mindenekelőtt pedig a Biochemisches Hand
lexikon és az Abderhalden kötetekben írott könyvrészletei bi
zonyítják, hogy megfelelt a tankönyvírás követelményeinek. 

A felszabadulás után a tanszék munkal~özössége összeállításá
ban megjelenő jegyzetek segítik a hallgatók felkészülését. 1

°O 

Zemplén pedig megírja terjedelmes, Szerves kémia CÍmű mű
vét. A közel 50 éven keresztül kutatásban és oktatásban szerzett 
tapasztalatait összefoglaló nagy munka a tanítómester utolsó 
hagyatéka, melyet a következő ajánlással lát el: "Ajánlom e 
könyvet volt és jelenlegi tanítványaimnak, kiknek buzgó segít
sége nélkül nem érhettem volna el azokat a sikereket, melyeket 
elértem. Fogadják érte hálás köszönetemet." Ezek a szép sorok, 
melyekben élete alkonyán a tanár megköszöni tanítványai se
gítségét, egy nagy tudós szerénységéről, pedagógiai tapintatáról, 
mély emberségéről tanúskodnak. A valóságot Bognár Rezső fe
jezi ki, amikor mestere e nemes gesztusáról írja: "Mi tanítvá
nyai tartozunk hálával és köszönettel nemcsak ezekért a soro
kért, hanem mindazért a gazdag, felbecsülhetetlen örökségért, 
amit tőle kaptunk."101 

A körülötte kialakult iskola tagj ai, gyakornokok, tanársegédek 
és adjunktusok nagy családot alkottak, kiket a családfő szere
pét betöltő professzor egyénisége forrasztott egybe. Munkatár
sait a jó emberismerettel és gazdag élettapasztalattal rendelkező 
műegyetemi tanár mindenkor a legnagyobb gonddal választotta 
ki az elmélet és gyakorlat terén kiváló hallgatók közül. Különö-

100 A tanszék által készített jegyzetekre példa: Szerves kémia. A Mű
szaId Egyetem Vegyészmérnöki Tagozat 2. évf. 1. félévi hallgatói részére. 
(Ideiglenes jegyzet az 1950/51. tanévre). Összeáll. a Szerves Kémia Tan
szék munkaközössége. Bp., Jegyzetsoksz. 1950. 265. p. 

101 Bognár Rezső: Zemplén Géza. Szabad Nép. 1956. július 28. 
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sen kedvelte a szegény sorból magukat felküzdő fiatalokat, kik
ben saját pályáját vélte megismétlődni. Ugyanakkor asszisz
tenseit tehetségük, képességük és munkájuk alapján értékelte. 
Míg a laboratóriumban szigorú fegyelmet tartott, a magánélet
ben megértő főnökük volt. 

Barátait és munkatársait szívesen látta vendégül névnap, 
születésnap vagy nevezetesebb események (székfoglaló, tanári 
jubileum stb.) megünneplésére. Őszinte, szókimondó természe
tével nagy hatást gyakorolt tanítványaira, akiknek bámulatát 
csak növelte professzoruk tájékozottsága a tudomány és a mű
vészet területén. Rendldvül szerette a komoly zenét, például a 
Wagner-operák lemezeiből valóságos gyűjteménye volt. Ugyan
akkor a magyar népzene is érdekelte, amit Eötvös Kollégium
beli lakótársához, Kodály Zoltánhoz fűződő barátságának kö
szönhetett. 

Munkatársai, tanítványai számára felejthetetlenek maradnak 
a budai kiskocsmákban, vagy Duna-parti vendéglőkben jó ma
gyar bor mellett, énekelve, tréfálkozva töltött órák, melyeken 
"ugyanolyan könnyedséggel szavalta olaszul a "Divina Comme
dia"-t, mint Lővy Árpád verseit. Bármely világhírű karmester 
irigykedve hallgatta volna, amikor a Nürnbergi mesterdalnokok
ból a hangszereket egyenként utánozta, hogy végül is Ady 
soraival "Valaki az Értől indul el és befut a szent, nagy Óceán
ba" fejezze bé a hosszúra nyúlt estét" - emlékezik nosztalgiá
val az együtt töltött időkre Párizsban éla egykori asszisztense 
:Mester László professzor. 

Életrajzában említettük, hogy fiatal korában festegetett. Ké
pei ma is otthonát és a Magyar Állami Földtani Intézet helyisé
geit díszítik. A félbemaradt művész sokszor kiütközött belőle. 
Gerecs Árpád egyszer megkérdezte tőle, hogy miért nem lett 
festő, mire tréfásan azt válaszolta: "nem volt hozzá elég eszem, 
hát elmentem vegyésznek". 

A Zemplén körül kialakult nagy család tagjai, a hajdani 
asszisztensek, munkatársak, kik időközben az ipar és tudomány 
vezető poszt jain helyezkedtek el, később is minden alkalmat 
megragadtak, hogy professzoruk baráti összejövetelein részt 
VEgyenek. A Zemplén-iskola tagjai összetartozónak érezték 
magukat, a nagy tudós mellett eltöltött közös idő emléke össze
fűzte őket. És e hatás még máig is változatlanul tart: " A Zemp
lén-iskola összefog bennünket, öregebb és fiatalabb tanítványo
kat, régebbi és mostani munkatársakat egyaránt. Ez az iskola 
oltotta belénk a rendszeres, kemény munka szeretetét, egymás 
munkájának megbecsülését, a kollektív tudományos munka 
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szellemét és lényegét. Tőle tanultuk meg a kutató munka techni
káját, szervezését, annak minden izgalmát és szépségét és a si
keres és eredményes kísérletek, az új megismerésének öröme 
mellett a sikertelen kísérletek jelentőségét és értelmét is ... 
Zemplén Géza példát mutatott nekünk arra is, hogyan kell lo
gikus gondolatmenettel megfogalmazni és leírni a tudományos 
tételeket, és az elért eredményeket ... Nehéz lenne itt elsorolni, 
mi mindent adott ő nekünk, és mi mindent tanultunk tőle" -
foglalja össze a Zemplén-iskolához tartozás lényegét Bognár 
Rezső. 

Műegyetemi tanársága négy évtizede alatt hallgatóit és ta
nítványait mindenkor pontos, kifogástalan munkára és a tudo
mány szeretetére nevelte. Példáját követte és sok oly kitűnő 
kémikus választotta élethivatásul a szénhidrátok kutatását, mint 
Micheel, aki még diákkorában Zemplén egyik tudományos elő
adásának hatására határozta el, hogy a szerves kémi ának ezt 
a terilletét fogja művelni. Számos magyar kutató pályájára 
nagy hatást gyakorolt, közülük kiváltak Széki Tibor, Müller 
Sándor, Mauthner Nándor, Pacsu Jenő és Zechmeister László. 
Disszertánsai oly sokan vannak, hogy nagyon nehezen lehetne 
felsorolni őket, mint ahogy tanítványainak százaiból is itt csak 
azokat említjük meg, időrendi sorrendben - a teljesség igénye 
nélkül -, akik a katedrán is segítették mint pedagógustársak, 
és így a kutatás-oktatás-nevelés hármas feladatában kivették 
részüket mesterük. oldalán. 

Az 1913-ban Zemplén kinevezésekor ott lévő László Ede De-
zső, Oswald Loránd mellett rövidesen feltűntek többek között 
Kollár Géza, Schwalm György, Hoffmann Sándor. Dr. Földi 
Zoltán (1895-) az MTA 1. tagja, Kossuth-díjas. Munkásságát a 
Chinoin gyárban fejtette ki, számos fontos gyógyszert szinteti
zált és értékes gyógyszeripari technológiákat dolgozott ki. 

A húszas évek első felében Bartha Andor okl. vegyészmérnök, 
az adjunktus, dr. Kunz Alfonz okl. vegyészmérnök, a tanárse
géd, aki műszaki doktori oklevelét 1923-ban, a kémiai tudo
mányok doktora tudományos fokozatot 1952-ben szerezte. 
Dr. Braun Géza okl. vegyészmérnök tanársegéd, 1952-ben lesz 
adjunktus. Kitűnő doktori oklevelét 1925-ben szerezte, 1931-ben 
a "Tanulmányok a stereochemia köréből" c. tárgykör műegye
temi magántanára lesz. Elnyeri a Smith Jeremiás-féle ösztön
díjat, melyből Amerikában folytat tanulmányokat, később oda 
is távozik. Dr. Kiss Dénes okl. vegyészmérnök, tanársegéd 
1925/26-ban, adjunktus az 1926/27-1927/28. tanévekben. Kitű
nő doktori oklevelet 1927-ben szerez, majd honvéd műszaki fő-
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tisztviselő lesz, s ebben a minőségben "A gázvédelem, különös 
tekintettel az ipari mérgezések megelőzésére" c. tárgykörből 
1939-ben műegyetemi magántanári képesítést szerez, és 1952-
ben elnyeri a kémiai tudományok kandidátusa fokozatot. 
Jókay Alajos (1900-) vegyészmérnöki oklevelet 1924-ben sze
rezte, ettől az évtől gyakornok a szerves kémia tanszéken, 
1926-1928-ig tanársegéd. Utána a Nitrokémia fűzfői telepén, 
majd a győri Lakkfesték és műgyanta gyár vezető mérnöke, a 
felszabadulás után a Vegyiműveket Tervező Vállalat és más 
üzemek szaktanácsadója, számos szakbizottság tagja. Dr. Bruck-
ner Zoltán okl. vegyészmérnök, tanársegéd, az 1927/28-1934/35. 
tanévekben, kitűnő doktori oklevelét 1930-ban szerezte. 

A húszas évek közepétől kezdenek tanítani a Zemplén tanszé
ken azok a kiváló munkatársak, akik később egyetemi katedrá
kon folytatják az oktatást. 

Dr. Csürős Zoltán (1901-) vegyészmérnöki oklevelét 1924-
ben szerezte, 1925-től a szerves kémia tanszéken tanársegéd, 
1928-tól mint adjunktus dolgozik 1938-ig. 1929-ben "Nitrozil
bromid hatása aminosavakra" c. disszertációval kitűnő doktori 
oklevelet szerez. 1936-ban "Lakkok és műanyagok" c. tárgykör
ben dr. Zemplén Géza és dr. Varga József bírálatai alapján ma
gántanárrá képesítik. 1938-ban az akkor létesített textilkémia 
tanszék vezetésével bízzák meg. 1940-ben nyilvános rendes ta
náná kinevezik. A textilkémia tanszéket 1947-ig vezette, 1947-
től a szerves kémiai technológia tanszék vezetője. 1946-tól 1949-
ig, majd 1959-től 1961-ig a Műegyetem rektora. 1946-ban a 
Magyar Tudományos Akadémia levelező, majd rendes tagjaina.~ 
sorába emeli. Számos társadalmi egyesület vezetőségi tagja, tu
dományos szakfolyóirat szerkesztője. A Kossuth-díjjal kétszer 
(1953, 1956), a Munka Érdemrenddel háromszor (1958, 1960,1961) 
tüntett ék ki, a Kiváló Oktató címet 1961-ben kapta. 

A Zemplén Géza mellett eltöltött közel másfél évtized alatt 
intenzív kutató munkát folytatott a szénhidrátkémia területén, 
s egyike azolmak, akik jelentős mértékben hozzájárultak ahhoz, 
hogy a Zemplén-intézetet az egész világon megismerjék. A szer
ves kémia tanszéken végzett kutatásai közül legjelentősebb a 
cellulóz szerkezetének felderítésében végzett vizsgálatok, illetve 
a glükozidok előállítására kidolgozott titánkloridos módszer. 

Dr. Müller Sándor (1903-1966) bölcsészdoktori oklevelét 
1925-ben szerezte. A szerves kémia tanszéken mint próbaéves 
középiskolai tanár dolgozott az 1926-1927. években: A Tiha
nyi Biológiai Intézet vegyésze, majd 1936-tól a Chinoin gyár 
kutató vegyésze. 1938-tól a tudományegyetem szerves kémiai 
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intézetében adjunktus. 1940-ben egyetemi magántanár és több 
gyár műszaki vezetője. 1954-től az ELTE elméleti szerves kémia 
tanára, 1957-től a Veszprémi Vegyipari Egyetem tanára, 1965-
től az MTA stereokémiai kutató csoport vezetője. A Magyar 
Tudományos Akadémia 1. tagja, Kossuth-díjjal 1953-ban tün
tették ki. 

A Műegyetem szerves kémia tanszékén részt vett a redukáló 
diszacharidok lebontásában, a cellobióz szerkezetének megálla
pításában, az 1930-as években Zemplén Gézával az alizarin
glükozidról tanulmányokat végeztek. Későbbi munkássága: di-
merizáció mechanizmusának tanulmányozása, szerves vegyüle
tek térszerkezeti kutatása. 

Dr. Gerecs Arpád (1903-) vegyészmérnöki oklevelét 1927-
ben, a kitűnő műszaki doktori oklevelét 1930-ban szerezte meg. 
A szerves kémia tanszéken 1928-tól dolgozott mint tanársegéd 
1938-ig, amikor a Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti Gyár mér
nöke lesz. 1941-ben a "Szénhidrátok és glükozidok" című tárgy
kör magántanára lett a Műegyetemen. A felszabadulás után az 
ELTE természettudományi kar kémiai technológiai tanszék tan
székvezető egyetemi tanára. A Magyar Tudományos Akadémia 
rendes tagja, a Kémiai Tudományok Osztályának vezetőségében 
fejt ki széleskörű tevékenységet. 1950-ben a Kossuth-díj arany
fokozatával és a Kiváló Vegyészmérnök címmel tüntetik ki, a 
Munka Érdemrendet kétszer (1953, 1966) és ugyancsak kétszer 
az Oktatásügy Kiváló Dolgozója címet (1961, 1970) elnyeri. 

1.926-ban mint harmadéves vegyészmérnök hallgató kerül 
Zemplén Géza mellé és együtt dolgoznak 1938-ig. Közös kuta
tásuk legnagyobb része a glükozidok, elsősorban az a-glükozi
dok, valamint az oligoszacharidok szintézise és glükozidok szer
kezetének vizsgálatai területére esik. Ezek a kutatások a cukor
kémiában az idő tájt a világszínvonalt képviselik. A gyógyszer
kémiai kutatásai révén számos gyógyszer (ultraszeptil, penicil
lin, sztreptomocin, P AS) hazai gyártása vált lehetővé. 

A húszas-harmincas években a tanszéken dolgoztak rövidebb 
ideig Vargha László, Vastagh Gábor és Erdélyi János tanárse
géd. Az utóbbi 1935-1937-ig volt a tanszéken, mint természet
rajz-kémiaszakos tanár. 

Dr. Tettamanti Károly (1912-) a vegyészmérnöki oklevelét 
1936-ban kapta. A szerves kémia tanszéken dolgozott mint ta
nársegéd 1937-38-ban, 1939. első felében mint adjunktus. 
1952-ben elnyeri a kémiai tudományok kandidátusa fokozatot. 
1962-ben megkapja a Kossuth-díjat, valamint egyéb tudomá
nyos és állami kitüntetés tulajdonosa. A Budapesti Műszaki 

166 



Egyetem vegyipari műveletek és géptan tanszékvezető egyete
mi tanára. A Szerves Vegyipari és Műanyagipari Kutatóintézet 
igazgatója. Zemplén Gézával aránylag rövid ideig dolgozott; 
Közreműködésével határozták meg többek között a heszperidin 
és a neoheszperidin, valamint a neolinarin szerkezetét. A ké
sőbbiekben munkássága: extrakció s kutatások. 

Dr. Bogná1· Rezső (1913-) egyetemi tanulmányait a szegedi 
Tudományegyetemen végezte. A Műegyetem szerves kémia tan
székére 1938-ban került mint tanársegéd. 1940-től mint ad
junktus, docens, majd mint intézeti tanár dolgozik. 1941-ben 
a Műegyetemen kitűnő műszaki doktori diplomát, majd a "Ka
talízis a szerves kémiában" c. tárgykörből magántanári képesí
tést (1947/48) szerez. 1950-ben a debreceni Kossuth Lajos Tudo
mányegyetem újonnan létesített szerves kémia tanszékének 
élére nevezik ki tanszékvezető egyetemi tanárnak. A debreceni 
Tudományegyetem rektora 1951-től 1954-ig. A Magyar Tudo
mányos Akadémia 1948-ban levelező tagjának, 1953-ban ren
des tagjának megválasztja. 1952-ben a Bulgár Tudományos 
Akadémia tagja, 1967-ben a Kievi Sevcsenko Egyetem tisztelet
beli doktora és még számos hazai és külföldi kitüntetés tulaj
donosa. 1955-56-ban az Akadémia főtitkára. Az MTA antibio
tikum kémiai tanszéki kutatócsoport vezetője. 1956-ban a 
Gyógyszeripari Kutatóintézet igazgatója. A Kossuth-díjat két
szer elnyeri (1948-ban és 1962-ben). 1970-ben a hallei Leopol
dina Német Természettudományi Akadémia tiszteletbeli tagjá
vá választja. Tudományos működése mellett magas közéleti 
funkciókat is betölt: 1953-1963-ig országgyűlési képviselő, 
1961-1963-ban az Elnöki Tanács tagja, 1960-64-ig a Hazafias 
Népfront Országos Tanácsa elnökhelyettese, illetve tagja stb. 

Zemplén Gézával több mint egy évtizeden keresztül a legne
hezebb időkben dolgozott együtt. Közös munkálkodásukat a 
szénhidrátok és flavonoidok kémiájának területén fejtették ki. 
Zemplén Gézával kidolgozta a linarin, pektolinarin, a heszpe
ridin, a ruberitrinsav, majd a floridzin szintézisét. Munkássága: 
a szénhidrátok és egyéb növényi eredetű szerves anyagok elkü
lönítése, szerkezetük felderítése és szintézisük. Különösen je
lentősek a flavonglükozidokra és az N-glükozidokra vonatkozó 
kutatásai. Főbb művei: Elméleti szerves kémia (1949); Szerves 
kémia (1951); Szerves kémiai praktikum (1952); Fontosabb an
tibotikumok kémiája (1970), továbbá kb. 250 tudományos dol
gozat. 

A negyvenes években a Zemplén tanszéken dolgozott Bozó 
János, Mester László és Fm·kas Loránd. 
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Dr. Mester László (1918-) a Műegyetemet 1940-ben végezte 
és szerzett vegyészmérnöki oklevelet. A szerves kémia tanszékre 
1940. szeptemberében került, s itt dolgozott 1956-ig. 1952-ben 
elnyerte a kémiai tudományok kandidátusa fokozatot. 1956 után 
külföldre távozott, jelenleg Párizsban egyetemi tanár, a Tudo
mányos Kutató Központ igazgatója. 

Zemplén Gézával a leghosszabb ideig dolgozott együtt, 16 
évet töltött a szerves kémiai intézetben. Mint munkatárs, a fla·
vonglükozid terület én kiemelkedő teljesítményt nyújtott. 
Zemplénnel kidolgozta több glükozidot tartalmazó flavonoid 
szintézisét, részt vett az akaciin stb. előállításának kidolgozásában. 

Dr. Farkas Loránd (1914-) a Szegedi Tudományegyetemet 
1937-ben a matematika-fizika tanári szakon végezte el. Mint 
asszisztens, 1940-ben került a Zemplén tanszékre. 1942-ben a 
Műegyetemen műszaki doktori oklevelet szerzett. 1945-től ad
junktus, 1949-ig. Ezután többek között az iparban dolgozik, 
1955-ben kandidátus lesz. 1956-ban visszakerül a tanszékre, ahol 
a laboratóriumot vezető tudományos főmunkatárs. 1965-ben 
megszerzi a kémiai tudományok doktora cimet. 1969-től az MTA 
tudományos tanácsadója. Külföldi egyetemeken mint vendég
professzor (Müncheni Egyetem, Floridai Állami Egyetem stb.) 
működött és számos előadókörúton (Franciaországban, Kínában, 
Indiában, Kanadában, Amerikában) vett részt. Zemplén Gézá
val az 1940-1949. években az izoflavonok területén végzett 
kutatásaiban együttműködött. Több mint 200 publikációja je
lent meg a hazai és külföldi szakirodalomban. 

Dr. Beke Dénes (1911-1962) vegyészmérnöki oklevelét 1934-
ben szerezte. A Wander Gyógyszer- és Tápszergyár kutató la
boratóriumának vezetője, majd 1948-ban főmérnöke lesz. 1949-
ben a Szerves Vegyipari Kutatóintézet és a Gyógyszeripari Ku
tatóintézet igazgatója. 1950-től a szerves kémia tanszéken egye
temi tanár, Zemplén Géza halála után 1957-től a tanszék kineve
zett vezetője. A munkásmozgalomba még a II. világháború 
előtti években bekapcsolódott. A "Kiváló Munkás" (1948), Kos
suth-díj (1949), a "Felsőoktatás Kiváló Dolgozója" (1953) és a 
Szocialista Munkáért Érdemérem (1956) kitüntetések tulajdo
nosa. Gyakorlati tevékenysége a gyógyszeripar területére esett, 
gyógyszer- és növényvédőszerkémiai kutatások.~al, továbbá a 
heterociklusos vegyületek kémiájának egyes elméleti kérdései
vel foglalkozott, számottevő tudományos eredményt ért el az 
alkaloid-kémia területén. 

Az ötvenes évek elején Zemplén Gézával együttműködő 
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munkatársak, kikkel közös publikációkban számol be: Dőry 
István, Eckhart Ede, Harsányi Kálmán, Major Adám, Messmer 
András, Moczár Elemér, Pallos László, Pongor Gábor és Szánta y 
Csaba. Dr. Szántay Csaba (1928-) a vegyészmérnöki oklevelet 
1950-ben szerezte, a kémiai tudományok kandidátusa 1956. es 
a Magyar Tudományos Akadémia . levelező tagja 1970. óta. 
A szerves kémia tanszéken kezdetben mint tudományos fő
munkatárs, majd mint egyetemi tanár dolgozik. 

Zemplén Géza négy évtizedes munkássága alatt kialakult ku-
tatói szellem és pedagógiája hatása a Budapesti Műszaki Egye
tem szerves kémia tanszéken a mai napig kedvezően érvénye
siti. Ezt bizonyítják a tanszék vezetőjének, dr. Lempert Károly 
professzornak, a Magyar Tudományos Akadémia 1. tagjának 
szavai: "Nagy segítséget jelentett tudományos fejlődésem szá
mára később az, hogy aspiráns lehettem, és hogy aspiránsveze
tőmmel, néhai Beke Dénes professzorral együtt olyan intézetbe, 
a Budapesti Műszaki Egyetemnek Zemplén Géza által alapított 
Szerves Kémia tanszékére keritihettem, ahol a tudományos ku
tatásnak hagyományai voltak. A Zemplén-féle hagyományokat, 
a tudományos kutatással szembeni igényességet, a szerves ké
mia szeretetét Beke Dénesnek még tovább is sikerült mélyíteni, 
s így - ismét csak szerencsémre - olyan kollektívába kerültem, 
ahol öröm volt dolgozni és kutatni (a kötelező napi 8 óránál jó
val többet)."103 A Zemplén-féle hagyományok továbbélését bi
zonyítja, hogy 1970. februárjában a Magyar Tudományos Aka
démia a BME szerves kémia tanszékéről két új levelező tagot 
választott. Lempert Károly mellett Szántay Csaba egyetemi 
tanárt, aki pályakezdésére a Zemplén-tanszéken így emlékszik 
vissza: "iiz első - és azt hiszem legfontosabb - benyomást az 
intézet légköre tette rám. A tanszéken erősen "tudománycent
rikus világnézet" uralkodott. A tanszemélyzet és a kutatók a 
tudományos kutatómunkát és a kutatás eredményességét tartot
ták elsősorban szem előtt. A "munkaidő", jó értelemben véve, 
ismeretlen fogalom, és a légkör - a gyakori, sokszor ebédköz
beni, diszkussziók következtében - rendkívül stimuláló volt. 
Emellett a hangulat egyáltalán nem volt spártainak tekinthető, 
a születésnapok vagy egy-egy nagyobb prémium néhány pohár 
sör mellett történő megünneplése sem volt ritkaság. 

Szigorú volt a "manuális fegyelem", vagyis a kísérletek el
végzéséhez mindig tökéletesen összeszerelt készüléket, pontosan 
kifúrt dugókat, és tökéletes kör alakra kivágott vagy precízen 

102 Lempert Károly: Az Akadémia új levelező tagjai munkájukról és a 
tudományról. Magyar Tudomány. 15. sz. 1970. 548. p. 
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hajtogatott szűrőpapírokat kellett használni... Eleinte sokat 
bosszankodtam az ilyen, a végeredmény szempontjából mellé
kesnek tűnő körülmények betartása miatt, és "kukacoskodás
nak" tekintettem. Csak később jöttem rá arra, hogy a kisérlet 
sikerének biztosítás án kívül mennyire fontos, didaktikailag el 
nem hanyagolható tényezők ezek, a fegyelmezett és eredményes 
kutató nevelése szempontjából is ... 

A mondottakból a tanulságok önként adódnak. A fiatal ku
tatónak lehetőleg megfelelő hagyományokkal rendelkező és jó 
szellemű kutatóhelyre kell kerülnie." (lVIagyar Tudomány. 15. 
köt. 1970. 791. p.) 

Tanítványai hagyomány tiszteletét és a tanítómester iránti 
ragaszkodását az is mutatja, hogy időnként összejönnek és fel
idézik a tanszéken töltött éveket. Így 1962-ben és 1963-ban a 
Zemplén-iskola tagjai közül jónéhányan - dr. Csürös Zoltán, 
dr. Gerecs Arpád, dr. Bognár Rezső, dr. Müller Sándor, dr. Tet
tamanti Károly professzorral az élükön - találkoztak és meg
koszorúzták a Farkasréti temetőben mesterük sírját, majd az 
egykori összejövetelek egyik színhelyén, a Mátyás pincében 
emlékeztek az együtt töltött sikeres időkre. 

1966-ban pedig Zemplén Géza szobrának felállításával fejez
te ki az Alma Mater háláját. És hogy tanítványai és azok tanít
ványai a világ minden táján megállják helyüket, hogy a magyar 
szerves kémiának reputációja van külföldön, azt javarészt az 
ő munkásságának köszönhetjük. Bátran elmondhatná Zemplén 
Géza a klasszikus költővel, Horatius-szal: "Exegi monumentum 
aere perennius", mert ércnél maradandóbb emléke megmarad és 
élni fog, míg csak magyar kémikusok dolgoznak ezen a glóbu
szon. 

3.3 A VEGYÉSZMÉRNÖKI KAR ÉLÉN 

Az önkormányzat, az egyetemek és fakultás ok önálló műkö
dése saját kebelükből meghatározott időre titkosan választott 
tisztségviselők vezetése mellett, régi hagyomány. Az egyetemi 
szervek feladatait és jogait a szervezeti szabályzatok rögzítik és 
ennek megtartásán minden intézmény féltő gonddal őrködik. 
A József-Műegyetem szervezeti szabályzata szerint az egyete
met a Műegyetemi Tanács igazgatja, a tanács tagjai az egyetem 
rendes és rendkívüli tanárai és a magántanárok megválasztott 
képviselői. A rektort munkájában közvetlenül a RektOli Ta
nács támogatja, melynek tagjai a rektorhelyettesek és a déká-
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nok. A szakosztály (kar) ügyeit az osztály tanárteshllete intézi, 
a szakosztály élén, annak tanárai közül választott elnök, a dé
kán áll. Fő feladata a kari igazgatás és felügyelet, hatáskörébe 
tartozik javaslattétel az oktatás és a munkaszervezet terén szük
séges változtatásokra, vezeti a dékáni hivatal munkáját, gya
korolja a felügyeletet a karhoz tartozó hallgatók felett, ellen
őrzi az ifjúsági egyesületek, a kali könyvtár költségvetését és 
számadásait. 

E sok adminisztrációval járó dékáni tisztség ellátása idegen 
Zemplén egyéniségének. A szokások szerint azonban az egyete
mi tisztségekbe felváltva kerülnek azok a professzorok, kiket 
a tanártársak bizalma megválaszt, így nem tett kivételt saját 
személyével, hanem elvállalta és a tőle megszokott lelkiismere
tességgel és pontossággal végezte dékáni teendőit. Céltudatos, 
erőskezű vezetésére szükség is volt, mivel a háború befejezése 
után, a húszas évek elején a vegyészmérnökhallgatók száma az 
utolsó békeévek létszámának a kétszeresére emelkedett. Míg 
1913j14-ben a vegyészmérnöki osztályon az I. és II. félévben 
165, illetve 148 hallgató iratkozott be, számuk 1923/24 tanév 
I. félévében 373, a II. félévben pedig 296-ra növekedett. E nagy 
létszám megfelelő vezetést és irányítást kivánt, és a vegyész
mérnöki osztály tanári kara 1923. május 18-i tisztújító ülésén 
egyhangúlag (13 szavazatból 12 szavazattal) úgy döntött, hogy 
a nehéz feladattal dr. Zemplén Gézát bízza meg, aki 10 éves 
professzorsága alatt intézete megszervezésével vezetői képessé
gének bizonyságát adta. Zemplén az egykoli jegyzőkönyv ta
núsága szerint meleg szavakkal mondott köszönetet a beléje 
helyezett bizalomért. A megválasztást köszönettel elfogadja, kö
telességét híven fogja teljesítenLE törekvéseihez tanártársai jó
indulatú támogatását kéri. 

Sokoldalúsága, gyors helyzetmegítélő képessége, igazságérzete 
és kollégiális magatartása rövidesen professzortársai legtelje
sebb elismerését kivívják. Elégedettségüknek többszörösen is 
tanújelét adták; a húszas évek közepén egymást követő három 
éven át egyhangúlag dékánná választják; 1923 szeptemberétől 
1926 szeptemberéig, majd az 1939/40. tanévben az időközben 
egyesített gépész- és vegyészmérnöki kar élére állít jál\:. E sok 
évi dékáni működés elemzését könyvünk célja és a terjedelem 
korlátai sem teszik lehetővé, helyette néhány jellemző adalék 
bemutatásával igyekszünk Zemplén egyetemszervező és okta
táspolitikai tevékenységéről képet festeni. 

A dékán egyik legfontosabb feladata, hogy az oktatás rendjét 
biztosítsa és fejlesztéséről gondoskodjék. E cél érdekében a ve-
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gyészmérnökképzés sikeresebbé tételére Zemplén dékánsága 
alatt többrendbeli tan- és órarendi változtatásokat javasol, me
lyeket a tanártestület határozatokká emel, és a Műegyetem Ta
nácsa is elfogad. Ilyen módosítás pl. az 1925/26. tanévben a ma
tematikának - melyet eddig a vegyészek és építészek együtt 
hallgattak - a szétválasztása. Ezután mindkét hallgatóság igé
nyeinek megfelelően és külön oktatták e fontos alaptárgyat. 
Jelentősen bővül a vegyészképzés programja azáltal, hogy olyan 
tárgyat, mint pl. a "Gazometriás módszerek", melyet addig dr. 
Plank Jenő magántanári minőségben adott elő, kötelezővé tet
ték. A kémiai fizika, szerves kémia, mezőgazdasági kémiai tech
nológia és élelmiszerkémia tárgyakban eszközölt órarendi vál
toztatásokkal is fokozták a vegyészképzés hatékonyságát. 

1939-ben dr. Zemplén Géza dékán a vezetése alatt álló gé
pész- és vegyészmérnöki kar tantervét életbeléptetése óta 
eltelt 10 év tapasztalatai alapján kívánja átcsoportosítani. Ezzel 
kapcsolatban módosítják a gépészmérnöki szigorlatok tárgyait. 
Eddig ugyanis az első gépészmérnöki szigorlat anyaga a mate
matika mellett a mechanika volt. A mechanika, mint a fizikának 
egyik önállóan továbbfejlődött fejezete, technikai vonatkozás
ban már alkalmazott tudománynak tekinthető, ennélfogva job
ban beleilleszkedik a II. gépészmérnöki szigorlat tárgykörébe, 
mint a fizika. Viszont az I. gépészmérnöki szigorlat megalapozó 
és előkészítő jellege jobban érvényesül, ha tárgya a két legfon
tosabb alaptudomány, a matematika és a fizika. A gépész- és 
vegyészmérnöki kar azt is elhatározta, hogy a lIllA. tagozatú 
gépészmérnöki szigorlat eddigi anyagából a lég- és gázgépek, 
a gőzgép ekkel együtt hőerőművek néven a szigorlat egyik tár
gya, a második tárgy pedig a VÍzerőművek és harmadik tárgy 
az elektrotechnika legyen. 

A vegyészmérnöki képzésben is történnek változások. A III. 
évfolyamnál pl. az "Élelmiszerkémiai technológia" c. tantárgyat 
ezentúl "Élelmiszerkémia I. folyam", a IV. évfolyamban előírt 
"Élelmiszerek vizsgálata" c. tantárgyat pedig "Élelmiszerkémi~ 
II. folyam" névvel jelölik. A tárgyak átkeresztelése mellett 
érdemi csoportosítás okat is hajtanak végre. A vegyészmérnöki 
IV. évfolyamban pl. a "Bányászati és iparstatisztika" , továbbá 
az V. évfolyan1ban szereplő "Kémiai ipar" c. tárgyakat az 1939/ 
40. tanév kezdetétől a tantervből elhagyják. A hallgatók túlter
helésének enyhítését jelenti az a határozat is, mellyel a vegyész
mérnöki osztály alV. évfolyam tanrendjében a heti 3 elméleti 
órában előírt "Elméleti kémia" c. tantárgyat törli. Ugyanakkor 
azonban a gyakorlati képzést fokozzák; a heti 20 órában szerep-
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lő "Elektrokémiai gyakorlat" c. tárgyat pl. heti 25 órára, a heti 
12 órában előírt "Elelmiszerkémiai gyakorlat" c. tárgyat pedig 
heti 16 gyakorlati órára emelik.t03 

A szervezeti szabályzat értelmében a dékán vezetése alatt álló 
tantestület határoz új tanszékek szervezése, valamint a meg
üresedett tanszékek betöltése, illetve átalakítása ügyében. Ha 
egy tanszék megfuesedett, az általános gyakorlat szerint a kar 
pályázatot hirdetett, a hirdetményt a VKM a hivatalos lapban 
közölte. így volt ez pl. a vegyészmérnöki osztályban 'Sigmond 
Elek professzor halála alkalmával megüresedett mezőgazdasági 
kémiai technológia tanszék betöltésénél. Nem így jártak el a 
közgazdasági és kereskedelmi osztályon, amikor 1939-ben "Ke
reskedelmi és politikai számtani és biztosítási matematikai tan
szék" létesítését jelentik be azzal, hogy az Első Magyar Allami 
Biztosító Társaság hajlandó a kérdéses tanszéket felállítása ese
tén négy éven át évi 10 OOO pengővel támogatni. A biztosító 
társaság e nagylelkű elhatározásának szépséghibája volt, hogy 
az illetékes osztállyai megállapodtak, miszerint a katedrát nyil
vános pályázat mellőzésével, meghívás útján töltik be, s arra a 
biztosító társaság igazgatóját javasolják. 

A Rektori Tanács 1939. december 14-én tartott ülésén dr. 
Stachó Tibor és dr. Zemplén Géza, a két műszaki kar dékánja 
jelenti, hogy a javaslat nagy visszatetszést váltott ki a Műegye
tem tanártestületében, és ezért javasolják, hogy a szóbanforgó 
tanszéket pályázat útján töltsék be, s a pályázatokat szakértők
ből álló bizottság bírálja felül, és tegyen indítványt a kinevezés
re. A felszólalásnak eredménye volt, a Műegyetemi Tanács úgy 
határozott, hogy a tanszéket pályázat útján tölti be. 

A dékán hatáskörébe tartozott a hallgatók felvétele, ösztön
díjak kijelölése, tanszéki segéderők állásának szervezése stb. 
Ezekben a kényes, nagy tapintatot igénylő kérdésekben Zemp
lén Gézát mindenkor csak a meggyőződése vezette, az érdeme
seket egyéniségük és eredményeik gondos mérlegelése után, 
messzemenően támogatta "szerette az őszinte embereket, utálta 
a hízelgőket és potyafrátereket" - állapítja meg róla prof esz
szortársa, dr. Plank Jenő. 

1925-ben a tekintélyes International Education Board ösztön
díjára dr. Hoffmann Sándor volt tanársegédjét, a berlini Institut 
für Therapie und Biochemie-ba pedig dr. Binder-Kotrba Gé
zát javasolja kiküldetésre azzal, hogy Neuberg tanár mellett az 
erjedéstani vizsgálatokkal foglalkozzék, mert a Műegyetemnek 
szüksége van olyan kutatóra, aki a modern erjedéstani kutatá-

103 BME rektori irattár. 2153, 2165 €s 3332/1939. sz. iratok. 
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sokban jártas. Rajtuk kívül Lányi Béla tanársegéd kiküldetését 
ajánlja azzal a feladattal, hogy az Institut fül' Faserstoffchemie
ban Herzog vezetése mellett a Röntgen-spektrografikus mód
szereket elsajátítsa. Kiválasztásuknál tekintetbe vette Zemplén, 
hogy nevezettek a tárgykörre vonatkozó irodalmat magánszor
galomból áttanulmányozták. Csak a rátermettséget nézi, amikor 
a Smith Jeremiás-féle ösztöndíj ra dr. Braun Géza volt műegye·· 
temi tanársegédet javasolja, és 1924-ben dr. Kunz Alfonzot 
azzal indokolja a Rockefeller alapítványi díjra, hogy közös 
munkájuk során alkalma nyílott megismerni őket. 

A magántanári képesítés ajánlásánál is csak az vezeti, hogy 
a választott előadási köre a vegyészmérnökhallgatók kiképzésé
hez szükséges. Azért javasolja dr. Zechmeister Lászlót 1922-ben, 
mert "Szintézissel előállítható szerves készítmények gyártása" 
tárgyú előadásaival a vegyészhailgatók szerves kémiai ismere
teit jól kiegészíti. 

A protekcióját kérő levelekre jellemző az a válasz, melyet 
egyik barátjának írt: "Müller Sándor ügyében a szükséges aján
lást megtettem, és megtettem volna akkor is, ha nem írsz, mert 
arra való fiúnak tartom."lO\ Pártatlanságát megőrizte társaság
beli ismerőseivel, régi iskolatársaival szemben is. Egy alkalom
mal ismeretségükre és összeköttetésére hivatkozva, egy szegedi 
középiskolai tanár azzal a kéréssel fordul hozzá, mint dékánhoz, 
hogy a gépész- és vegyészmérnöki kar kedvezően véleményezze 
kérését, mely szerint a természetrajz-vegytan szakos középis
kolai tanári képesítése a vegyészmérnöki oklevéllel egyenértékű. 
Zemplén nem tartotta önmagát illetékesnek, hanem állásfogla
lásra és a kérdés megválaszolására dr. Széki Tibort, a Tudo
mányegyetem bölcsészettudományi kar kémiai intézetének ve
zetőjét javasolta. Széki véleménye alapján a VKM úgy határo
zott, hogy a kérdéses tanári diploma, a megfelelő rendelkezések 
értelmében, alkalmazás szempontjából, a vegyészmérnöki ok
levéllel nem tekinthető egyenértékűnek. 105 

Kisebb jelentőségű ügyekben sem tartotta magát csalhatat
lannak, és számos esetben kikérte az elődök, dr. Szarvasy Imre, 
dr. 'Sigmond Elek volt dékánok tanácsát és aszerint cselekedett. 
Azáltal, hogy minden lényeges kérdésben alaposan tájékozódott, 
elkerülte az olyan tévedéseket, melyek tekintélyén csorbát ej
tettek volna, amitől szemmel láthatólag óvakodott. E tulajdon-

10\ Zemplén Géza levele Lukinich Imréhez 1927. júl. 7-én. MTA könyv
tár régi kézirattára. Ms 537/251. sz. 

10:; VKM. 38. 378;IVj1939. sz. határozata Kerényi Jenő tanári oklevelé
nek egyenértékűsége tárgyában. BME rekt. it. 2817 és 3395/1939. sz. 
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sága kutatói mivoltában gyökerezett, mindenkor csak többszö
rösen ellenőrzött adatokkal lépett a nyilvánosság elé. Ahogyan 
ő tájékozódott a más karoknál történő esetekben, ugyanazt meg
kívánta az általa képviselt gépész- és vegyészmérnöki kar irá
nyában, a többi karok részéről. Ezért javasolja pl. a Rektori 
Tanács 1940. január 7-i ülés én, hogyha egy osztály (kar) valakit 
magántanári képesítésre vagy kitüntetésre kíván felterjeszteni, 
az érdemleges indítvány megtétele előtt a többi kar (szaktanár) 
véleményét is kérje ki, mert ezáltal elejét veheti annak, hogy az 
ügy tárgyalásánál hátrányos döntések szülessenek. Javaslatát 
a Rektori Tanács elfogadta. 

Vezetői magatartását Gerecs Árpád így örökíti meg: "Szigorú, 
néha kemény főnök volt. A végtelenségig megkövetelte a becsü
letes munkát. Vezetési módszereiben is érvényesült erős önbi
zalma, és megmutatkozott általában az a törekvése, hogy saját 
akaratát érvényesítse. Persze csak úgy, és olyan mértékben, 
hogy munkatársainak hasznosnak ígérkező kezdeményezése is 
érvényesülhessen." Farkas Loránd szerint vezetői magatartásá
nak legfontosabb alapja volt, hogy senki sem mondhatott rosz
szat másik kollégájára előtte, mert az intrikát nem tűrte, és az 
emberekről alkotott véleményét nem lehetett befolyásolni. 
U gyanakkor beosztottai, munkatársai mindig számolhattak az
zal, hogy főnökük kiáll értük. 

Igazságérzetéből fakadt az a javaslata, hogy a helyettesítés 
arányos és megfelelő díjazásban részesüljön. Szerinte egy-egy 
üresedésben lévő tanszék feladatkörének ellátása a helyettes
tanár egész munkaerejét és idejét leköti, ezért az a véleménye, 
hogy ezelrJ:~el arányban kell lenni a díjazásnak is. Abban az idő
ben ugyanis a helyettes-tanári tiszteletdíj csak akkor tette lehe
tővé a helyettes-tanár megélhetését, ha más jövedelme is volt. 
Ennélfogva javasolja a helyettesítéseknek az elfoglaltsággal és 
a kifejtett munkával arányos díjazását. Indítványát a Rektori 
Tanács elfogadja és a VKM-hez terjeszti fel. 

Hivatali beosztásában gyalrran kell beszámolókat, jelentéseket 
szerkeszteni a vezetése alatt működő osztályról. Adékáni elő
terjesztésekben Zemplén magyaros, rövid mondatokban, tömör 
stílusban, jól érthetően fejezi ki mondanivalóját. Helyes nyelv
érzékkel kerüli az idegen és helytelenül használt kifejezéseket. 
Így pl. 1940-ben Zemplén előterjeszti álláspontját, hogy az 
addigi "Programm" helyett a kifejezőbb és többet mondó "Ta
nulmányi rend" magyar elnevezés használtassék. A Rektori 
Tanács figyelembe veszi az előterjesztést, tekintettel azonban 
arra, hogy abban személyi vonatkozású adatokat is közölnek, és 
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így a tanulmányi rend elnevezés sem fedné a tényleges tartal
mat, a tanács úgy határoz, hogya Műegyetem e kiadványa ezen
túl "Tájékoztató" néven jelenjék meg. Így is történt az 1941-es 
tan évtől kezdődően. 

A helyes nyelvhasználatra vonatkozó javaslatánál fontosabb, 
politikumnak számító kényes kérdést is felvet és tisztáz 1940-
ben. A gépész- és vegyészmérnöki kar nevében ugyanis előter
jesztésben foglalkozik az 1939: IV. tc. (a zsidók közéleti és gaz
dasági térfoglalásának korlátozására) kiadásával kapcsolatos 
problémákkal, olyértelemben, hogy a hivatkozott tc. a műegye
temi magántanárokat és a rendkívüli tanári címmel felruház ot
takat nem érinti. A Rektori Tanács foglalkozik az üggyel, és a 
következő álláspontra helyezkedik. Az 1939: IV. tc. rendelkezé
sei a műegyetemi m. tanárokat egyáltalában nem érintik, mi
vel a megfelelő szabályzat szerint ők nyilvános előadások meg
tartására jogosított szaktudósok, akiket e minőségükben kifej
tett tevékenységükért sem fizetés, sem egyéb ellenszolgáltatás 
nem illet meg, és ezért nem sorolhatók a tC.-ben meghatározott 
kategóriákba. Ugyanígy bírálandók el a műegyetemi rk. tanári 
címmel felruházott magántanárok, hiszen az államfő által ado
mányozott címek viselése tekintetében - márpedig az egyetemi, 
illetve műegyetemi rk. tanári cím is ilyen - a törvény nem tar
talmaz sem megszorító, illetve korlátozó, sem kivételeket meg
állapító rendelkezéseket. Hogya Műegyetemnek ez az állásfog
lalása 1940-ben a hivatalos körök tetszését nem nyerte el, azzal 
mind a Rektori Tanács, mind az indítványtevő dr. Zemplén Gé-
za tisztában volt. Ennek ellenére az indítványt a döntéssel együtt 
a karoknak közvetlenül megküldték.106 

Mint dékán, az egyetemi hallgatók érdekeit mindenkor figye
lembe veszi. Tapasztalatból tudja, hogy a műegyetemi képzés 
milyen költséges, hiszen egy vidéki fiatalembernek, aki az 
1923/24. tanév elején iratkozott be, míg a harmadik szigorlathoz 
eljuthatott, kb. 3 millió koronába került a vegyészmérnöki ok
levél megszerzése. A szegénysorsú, tehetséges hallgatókkal kü
lönösen megértő volt, igyekezett pályafutásukat egyengetni. 
Néhány statisztikai adat ezt igazolja: 1923. szeptemberében az 
I. évfolyamra jelentkező 90 diák közül 29-et a vegyészmérnöki 
osztályra vett fel, mint dékán, a mérnöki osztályra átirányított 
43-at, így csupán 18 nem került be a Műegyetemre. A felvett 
hallgatók szüleinek foglalkozása: tisztviselő 30%, tanár, tanító 
9,8%, kisiparos 12,7%, földmíves, hivatalszolga, házmester 5,6%, 
összesen tehát 58,1% tartozott a kisjövedelműek kategóriájába. 

106 BME rektori irattár 1190/1940. sz. 
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1936-ban az L éves vegyészmérnökhallgatók számát 30-ban 
állapítják meg. Zemplén javaslatára azonban úgy döntenek, 
hogy minden L éves laboratóriumi helyre - azaz 38 helyre fel
vesznek jelentkezőt. Más módon is igyekezett a hallgatók hely
zetén könnyíteni. Közbenjárására pl. a Magyar Vegyészeti 
Gyárosok Országos Szövetsége a vegyészmérnökhallgatók tá
mogatására évi 2000 pengő tanulmányi ösztöndíjat létesített, 
a Chinoin gyár pedig 1941-ben 10 darab 1000 pengős díjjal ju
talmazta a legjobban dolgozó vegyészmérnökhallgatókat. Hogy 
Zemplén miben látta az egyetemi vezetők legfőbb feladatát, 
arra vonatkozóan idézzük szavait, melyekkel professzortársának, 
Szarvasy Imrének ravatalánál érdemeit méltatta: "Mint admi
nisztrátor, dékán, zökkenő nélkül vezetted a vegyészmérnöki 
osztály ügyeit a régi világháború nehéz körülményei között. 
A legszebbet azonban rektorságod alatt érted el azzal, hogy ke
resztülvitted a műegyetemi orvosi rendelő létesítését és a hallga
tóknak az orvosi rendelőben vala kötelező megvizsgál ás át. Hogy 
mit jelent különösen a szegényebbsorsú hallgatók számára ez a 
jótékony intézmény, ahhoz nem kell magyarázat" (B 275). Sza
vai szociális érzékről tanúskodnak, tettei haladó gondolkodásra 
vallanak. 

3.5 A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTÉS 
SZOLGÁLATABAN 

Tudományos kutatásai és pedagógiai munkássága mellett ke
vésbé ismert Zemplén Gézának a magasabbfokú ismeretek ter
jesztése érdekében kifejtett tevékenysége. Felismeri és vallja, 
hogy saját tudománya fejlődésének, a hazai és külföldi ered
ményeknek megismertetése minden tudós elsőrendű kötelessé
ge. Ezért tevőlegesen részt vesz a Természettudományi Társulat 
munkájában 1914-ben, mint az ásvány és kémiai szakosztály tit
kára, 1929 és 1938 közötti években elnöke, majd a Társulat vá
lasztmányi tagja és tudományos közlönyének, a Magyar Kémiai 
Folyóiratnak szerkesztője, illetve szerkesztőbizottsági tagja. 
E téren is követi nagynevű elődjeinek, Lengyel Bélának, Thán 
Károlynak, Wartha Vincének és llosvay Lajosnak példáját, min
dent megtesz, hogy szaktudománya helyzetéről tájékoztassa a 
közvéleményt, a szaküléseken, előadásokon, a különböző idő
szaki kiadványok hasábjain írott dolgozataival azon fáradozott, 
hogy a szerves kémia haladásáról jóltájékozott, iskolázott kö
zönséget nevelj en. 

A szakismeretek propagálásának, a tudomány népszerűsíté-
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sének formái között régebben első helyen az előadások szere
peltek. A Természettudományi Társulat által havonta megren
dezett ún. "természettudományi estélyek" a múlt század utolsó 
évtizedeiben valóságos társadalmi eseményt jelentettek, hiszen 
az előadók Eötvös Loránd, Herman Ottó, Krenner József, Len
gyel Béla, Wartha Vince stb. nemcsak a tudományos élet rep
rezentánsai, hanem kiváló előadók is voltak. A tudományágak 
szaporodása a társulaton belül is szakosodáshoz vezetett, 1892-
ben megalakult a kémiai ásványtani szakosztály, melynek ülései 
különösen élénkek voltak. Itt működtek Lengyel Béla, Thán 
Károly, Wartha Vince, majd Ilosvay Lajos és köréjük csopor
tosult a hazai kémiai tudomány úgyszólván minden ágának 
képviselője, az ifjabb nemzedék, közöttük Bugarszky István, 
Dubovitz Hugó, László Dezső, Pfeifer Ignác,'Sigmond Elek, 
Szarvasy Imre, Weszelszky Gyula mellett Zemplén Géza nevé
vel találkozunk a leggyakrabban. 

Első előadásában, melyet Zemplén a Társulat kémiai ásvány
tani szakosztály 1909. februári ülés én tart, a Fischer Emillel 
közösen vizsgált cellobióz és ozonjának az enzimekkel szemben 
való viselkedéséről számol be (B 22). A következő hónapban, 
1909. március 30-án együttműködésük újabb eredményét, az 
inaktív a-6-diaminovaleriansav és a prolin új szintézisét ismer
teti (B 24-25). 1909. október 26-i ülésen pedig Szathmáry 
László olvassa fel Zemplén és Fischer újabb közös dolgozatát, 
melyben a két optikailag hatásos proli n szinté·ziséről számolnak 
be (B 26, 38). Egy éven belül tehát háromszor is szerepel a fiatal 
selmeci adjunktus a Nobel-díjas Fischer Emillel közösen vég
zett kísérleteivel. Elképzelhető, hogy ezek az előadások közfel
f:űnést keltettek, amikor a berlini I. kémiai intézet munkájával 
ismertetik meg a kémia hazai művelőit. 

Zemplén a további években is állandóan szerepel a társulat 
,szakülésein, pl. 1913. november 25-én a parafa kémiai sajátsá
gáról és a cellulóz részleges hidrolíziséről szolgál adaI ékkal. 
1914. május 26-án pedig Oswald Loránddal végzett akácmag 
proteinjének hidrolíziséről számol be, a november 21-i ülésen 
a cukrok vegyes savszármazékait ismerteti. 

A világháború kényszerü szünete után 1920. október 26-án 
néhány glükozid és az amigdalin bontásánál szerzett tapaszta
latait közli, 1921. október 25-én a Kunz Alfonzzal a szalicin nit
rogéntartalmú származékairól, továbbá a tirozinnak tirominná 
való átalakításáról tart előadást. 1922. áPlilis 25-én a szénhid
rát kutatások legújabb eredményéről számol be, nagy érdeklő
dés közepette. 1923. február 27-én a digitoxinsav szintézisét 
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mutatja be, és a szőlőcukor alkálifém vegyületeit ismerteti. 
1934. november 27-én egy ramnozidoglükóz szintézise (B 209), 
1937. március 20-án pedig a neolinarin, a Linaria vulgaris-nak 
új glükozidjáról (B 222), továbbá a luzitanikozidnak, a Cerasus 
lusitanica Lois glükozidjának szerkezete és szintézise (B 219, 
220) az előadásainak tárgya. A Természettudományi Társulat 
100 éves fennállása alkalmából rendezett ünnepi ülésen Zemp
lén Géza a Műegyetem szerves kémia intézet 1913-1941-ig 
végzett működését ismerteti, (B 276). 1942. február 24-én Bog
nár Rezsővel és Farkas Loránddal együttes előadás keretében 
a Sophora japonica két új izoflavon-glükozidját tárgyalják, 
(B 261-262, 279). 1942. december 25-én a floridzin szintézise, 
1944. február 29-én Farkas Loránddal közös előadásban az izo
flavonokról és izoflavon-glükozidokról számolnak be. Ez az elő
adása bezárja a Tetmészettudományi Társulat kémia-ásvány
tani szakosztály ülésein tartott fontosabb előadásainak sorozatát. 

A szaküléseken nemcsak mint előadó szerepel, hanem a ro
konszakokat hozzászólásaival segíti. Így pl. 1915. május 25-én 
'Sigmond Elek előadásához, melyet a kukoricaliszt mennyiségé
nek meghatározásáról tartott, Zemplén felszólalásában a polá
rozást ajánlja. Az oldható keményítő és malátacukor forgató
képessége elég nagy, és eltérésük is jelentős; azon felül a forga
tóképességre az oldható fehérjék és sók sincsenek hatással -
fejti ki véleményét. Kritikai észrevételeivel is ismeretek ter
jesztését szolgálja, 1918. február 26-án például egy sósavgáz
zal történő mérőoldat-készítésről tartott előadáshoz felszólalá
sában kifejti, hogy az előadó közölte eljárás bonyolultsága és 
nehézkessége miatt semmi előnyt nem mutat, és így elterjedés
re nem számíthat. 1Oi 

Mint tanár, tanítványai fejlődését azáltal is elősegíti, hogy 
a szakosztály üléseire bevezeti őket. Az előadások révén nem
csak előadókészségük növekedik, de nevüket is megismerik a 
hazai kémikusok. A húszas évektől kezdve gyakran tartanak 
előadásokat asszisztensei, munkatársai: Hoffmann Sándor, Földi 
Zoltán, Csürös Zoltán, Braun Géza, Pacsu Jenő, majd Gerecs 
Arpád, Bognár Rezső és Farkas Loránd stb., kik színvonalas elő
ad ás aikkal a Zemplén-intézet tekintélyét növelik. Ebben az 
időben a kémia valamennyi ága között legtöbbet a szerves ké
mia szerepel. 

Említettük. hogy Zemplént 1914-ben a Társulat kém.iai-ás-

10i A Természettudományi Társulat kémiai-ásványtan i szakosztályá
nak jegyzőkönyvei 1895-től. Természettudományi Társulat Könyvtára. Kéz
irattár, 786. sz. 
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ványtani szakosztálya titkárrá választotta, s e minőségben a 
szakosztály tudományos folyóiratát szerkesztette. Az első világ
háború kitörésének évében joggal vetődött fel a kérdés, hogyha 
megindul a háború, lesznek-e, akik a közleményeket írják és 
olvasók, akik elolvassák azokat. Hogy a nehéz pénzügyi helyzet
ben anyaghiánnyal küzdve, a Magyar Chemiai Folyóirat szá
mai megjelennek az Zemplén Géza munkaerejéről, széleskörű 
szakirodalmi tájékozottságáról és gazdasági kérdésekben is gya
korlatias érzékéről tanúskodik. 

De kiváló szervezőképessége legjobban a húszas évek végén 
bontakozik ki, amidőn szakosztály elnökévé választják. Az elnö
ki székben előtte oly nevekkel találkozunk, mint Thán Károly, 
Szabó József, Krenner József, Lengyel Béla, Ilosvay Lajos és 
őket követi Zemplén 1929-ben. 1930-ban a Társulat választmá
nyának is tagja lesz. Népszerűségét mutatja, hogy a közgyűlési 
választáson titkosan leadott szavazatok nagy többsége alapján 
Zemplént választották meg. 

A kémia-ásványtani szakosztály munkaprogramjában az elő
adások mellett mindaddig elvétve szerepelt egy-két intézet ille
tőleg gyár megtekintése. Zemplén elnöksége alatt ezek a látoga
tások rendszeressé váltak. Voltak az Országos Közegészségügyi 
Intézetben, az Óbudai Gázgyárban, a Dohány jövedék lágymá
nyosi gyárában, meglátogatták 1933-ban az Egyesült Izzó újpesti 
telep ét, jártak a Hutter és Lever rákospalotai, a Goldberger S. 
óbudai gyártelepén. Az üzemek és gyárak helyszíni tanulmá
nyozása bővítette a szakosztály vegyésztagjainak tudását, az el
mélet és gyakorlat egységének jegyében. 

Az előadások és gyárlátogatások után rendezett társasvacso
rák ugyanakkor a tagtársak közötti személyi kapcsolatok kiala
kítását és elmélyítését szolgálták. A jó hangulat és közérzet 
megteremtésében nagy szerepe volt Zemplén Géza elnök derűs, 
kedves magatartásának, amellyel egy-egy ilyen estét felejthe
tetlenné varázsolt. Ezeken barátságok szövődtek és kialakult 
az a kollegiális légkör, amely a kémikustársadalom hivatali és 
laboratóriumi együttműködésére kedvezően hatott. A szakosz
tályban való közreműködés részére nem járt anyagi kedvezmé
nyekkel. Önzetlen szereplésében az a cél vezette, hogy a szak
osztályt a magyar kémikus élet legszámottevőbb tényezőjévé 
fejlessze, és ez a nagy elődök útját követő Zemplén Gézának 
sikerült is. 

Ezért őszinte sajnálkozás fogadta 1938. április 26-án azt a be
jelentését, hogy mivel az elnöki tisztséget már régen betölti, 
kívánatos volna más személyt elnökké választani. Hivatkozik 
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arra, hogy az ügyrend szerint is a szakosztály elnöke csak há
rom évre, és legfeljebb újabb három év eltelte után választható 
meg. N agyelfoglaltságára tekintettel lemond, és kéri, hogy tec 

kintsenek el újabb megválasztásától. Kívánságát tiszteletben 
tartják, de széleskörű ismereteire és általános tudására igényt 
tartanak a Magyar Kémiai Folyóirat szerkesztőbizottságában. 
Feladatát nem fogja fel formálisan, részt vesz a szerkesztőbi
zottsági üléseken és azokon építő javaslatokat terjeszt elő. Így 
pl. 1942. február 24-én azt javasolja, hogy a folyóiratban közölt 
referátum okkal kapcsolatosan ne egyes cikkekből, hanem egy
egy tárgykörbő írassanak összefoglaló referátum okat e témában 
járatos vegyészekkel. Javaslatát határozattá emelik. 

A Természettudományi Társulat kémia-szakosztályában be
töltött szervező és irányító munkájánál mélyrehatóbb az a te
vékenysége, melyet mint szakíró, a különböző tudományos 
ismeretterjesztő folyóiratokban kifejtett a magasfokú ismeretek 
népszerűsítése érdekében. Életrajzában utaltunk arra, hogy 
kezdettől fogva számos közleménye jelent meg, mely közérdek
lődésre talált. Az Uránia c. népszerű tudományos folyóiratban 
pl. a levegő nitrogénjének értékesítéséről írja 1907-ben, hogy 
az emberiség nyugodtan gondolhat arra az időre, amikor a chilei 
salétrombányák kimerülnek, mert a nagy műtrágya-igényeket 
mind a kalciumcianidból, vagy levegőből készített nitrogénve
gyületek pótolják (B 6). Egy másik cikkében a baktériumoknak 
a mezőgazdaságban betöltött szerepére vonatkoztatva megjegy
zi: "Majd ha a nli időnket a művelődéstörténet írója tanulmá
nyozza, s az utolsó évtizedeinek rövid jellemzésére találó elne
vezést akar adni, nem jogtalanul mondhatja el, hogy ez a bak
teorológia kora" (B 7). 

A legújabb külföldi eredmények közlését vállalja, amikor 
Fischer Emil előadása nyomán például vázolja a proteinek sze
repét az életben. Az Uránia 1907. évfolyamában írott cikkében 
a szénvegyületek legfontosabb csoportjának a fehérjéket tartja, 
e bonyolult testeket, amit a természet létrehozott. Wöhler által 
1828-ban előállított karbamidra célozva kérdezi: "Ha majd a 
százados évforduló elérkezik, fel lesz-e vajon derítve a termé
szetes proteinek és erjesztők országa?" (B 8) 

Az Erdészeti Kísérlet c. szaklapban 1907-ben saját kísérletei 
alapján beszámol a káliumpermanganátnak a cellulózra gyako
rolt hatásáról. A vizsgálat eredményét így foglalja össze. Meg
győződtem arról, hogyakáliumpermanganát mennyiségének 
alkalmazása szerint más-más összetételű a csapadék, a C és H 
mennyiségi viszonya azonban állandó. Ebből következik, hogy 
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a csapadékban még van cellulóz, vagy valamilyen származéka, 
hogy mily módosulásával van dolgunk, bizonyosan eldönteni 
nem lehetett (B 9-11). 

Több cikkében az erdei fák nitrogénfelvételével foglalkozik. 
Ezekre már életrajzánál kitértünk. (B l2-18, 39). A gyakorlati 
kérdések iránti fogékonyságát bizonyítja az a cikke, mely a túl
hevített vízgőzzel végzett falepárlással történő kisérletről tájé
koztat. A Vegyészeti Lapokban közölt kísérletek ismertetését 
így fejezi be: "Hazánkban különösen érdemes volna szakembe
reinknek ilyen irányban dolgozni, mert kiterjedt bükkerdősé
geink még sok becses anyaggal láthatják el az ipartelepeket. 
Jó volna a nagy előnyt, melyet a természet önként nyújt, minél 
kedvezőbben kihasználni" (B 19). 

Gazdasági szempontból is érdekes kérdést tárgyal abban a 
cikkében, melyben azzal foglalkozik, hogyan lehet a fát gázok 
és gőzök hatására értékesebbé tenni (B 32). A Vegyészeti Lapok 
olvasóinak tudását a parafáról, a kumiszról és kefirerjesztésről 
írott akkal bővíti (B 31, 40). 
Ebből az időből való a "Fából készített czukor és alkohol" c. 

dolgozata, mely az Országos Erdészeti Egyesület 1908. évi pá
lyázatán. Deák Ferenc pályadíjat nyert. Ez a 100 oldalas dolgo
zat az első munka, amely önálló kiadvány formájában is megje
lenik tollából. Benne a fának, illetve cellulóznak cukorl'á és 
szesszé való átalakítására végzett kutatásokat tárgyalja. Célja, 
hogy a cukor- és szeszképződés legkedvezőbb feltételeivel meg
ismertesse az olvasót. Ezért leírja az ipari alkalmazásokat, az ed·· 
dig elért eredmények részletes tárgyalásával. Könyvét mind az 
elméleti, mind a gyakorlati szakemberek számára írta, módszerét 
így rögzíti: "Igyekeztem az elméleti és a gyakorlati eredménye
ket olyképpen elkülönít eni , hogy azok számára, kik az elméleti 
részbe mélyedni nem óhajtanak, az alkalmazott rész mégis él
vezhető legyen". A könyv fejezeteinek a tárgya: a szénhidrá
tokról általában, a cellulóz hidrolízis ére vonatkozó tanulmányok, 
a fából 'készíthető cukrok, a fának cukorl'á és szesszé általakí
tásánál elért eredmények. A témát tömör, élvezetes stílusban 
tárgyaló ki;)nyv a szaksajtó alapján nagy sikert aratott. (B 37) 

A Berlinben töltött évek hatására az első világháborút meg
előző időben figyelrne az enzimek irányába fordul, és e kérdés
ről több cikkben beszámol, továbbá a Magyar Mérnök és Építész 
Egylet vegyészmérnöki szakosztályának ülésén 1913. március 
28-án előadást tart az enzimek gyakorlati alkalmazásáról (B 62). 

Megjelenésük időpontjában fontos szerepet töltöttek be a 
Természettudományi Társujat tudományos periodikájának, a 
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Magyar Kémiai Folyóiratnak mellékletei, melyeket önálló kö
tetekben is kiadtak. Így megjelentek többek között Thán Ká-. 
roly: A kvalitatív kémiai analízis elemei (1895), Lengyel Béla: 
A kvantitatív kémiai analízis elemei (1896), Wartha Vince: Che
miai technológia (1902-1906), 'Sigmond Elek: Mezőgazdasági 
kémia (1903-1905), Winkler Lajos: Gyógyszerészi kémia (1902-
1903) című könyvei, s ebben a sorozatban látott napviIágot 
Zemplén Géza könyve "Az enzimek és gyakorlati alkalmazásuk" 
címmel 1915-ben. E könyvek évek során mint nélkülözhetetlen 
segédeszközök, kézikönyvek, igen hasznos szolgálatot tettek az 
egyetemi oktatásnak is, amely akkoriban szűkében volt a hasz
nálható vegyész tankönyveknek. 

Az enzim ekről írott könyvét az enzimfogalom kialakulásának 
történetével kezdi, majd rátér az enzimek jellemzésére: "A je
lenleg elfogadott tudományos felfogás szerint az enzimek kata
htikus tulajdonságokkal ellátott anyagok, melyeket élő sejtek 
termelnek, de melyeknek hatása nincsen a szervezet életfolya
matához kötve" -írja 1915-ben. Foglalkozik Fischer Emil hí
res vizsgálataival, amelyek kiterjedtek arra, hogy például mi
lyen a sztereoizomer-glükozidok viselkedése az enzimkészít
ményekkel szemben. A sajátságos enzimhatások ismertetésénél 
Fischer híres zárhasorJatát még szemléletesebbé teszi azáltal, 
hogy az enzimeket Zemplén a legpontosabban kidolgozott 
\Vertheim-zárakhoz hasonlítja. 

Az enzimhatások kimutatása után foglalkozik a fénysugárnak 
és az elektromos áramnak, valamint a kémiai szereknek az enzi
mekre gyakorolt hatásával. Ezt követőleg az enzimeket aszerint 
csoportosítja, hogy hidrolízist, oxidációt vagy erjedést idéznek 
elő, és milyen alapanyagokat bontanak: pl. szénhidrátokat hid
rolízissel bontó enzimek (invertáz, maltáz, laktáz, melibiáz); 
glükozidokat bontó enzimek (amigdaláz, emulszin stb.) Ezután 
öt nagy csoportba osztva tárgyalja őket: hidrolázok, megalvasztó 
enzimek, oxidázok, kataláz ok és az erjesztő enzimek vagy zi
mázok. 

Könyvében már újszerű kifejezéseket alkalmaz. A 111. olda
lon például ezt írja: "Raffinázoknál az a- és ~-raffináz elneve
zést itt használom először, még kiadatlan kísérleteimből levont 
következtetéseim alapján. Az a- és ~-jelző használata azért cél
szerű, mert általuk megtudjuk, hogy az egyik a nádcukormara
dékban, tehát a-glükozidban lévő kapcsolatot old meg, míg a 
másik az enzimes hidrolízisekre jellemző ~-glükozidkötést bont
ja. A raffinomelibiáz név az enzimnevezéktan alapszabályai-
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val ellenkezik, miértis a megfelelő raffinoszacharáz nevet sem 
honosíthat juk meg." 

Sok hasznos tanácsot ad, és ezekhez közli Fischer és Abder
halden tapasztalatait, melyeket az általuk végzett proteinhid
rolízis és aminosavelválasztásnál nyertek. Zemplén Géza - a 
magasfokú tudományos ismereteket terjesztő módszerére jel
lemző gondossággal- még azt is közli, hogy a Fischer által hasz
nált berendezés rajzát a hazai irodalomból Bartal Aurél "Szer
ves készitmények előállítása" c. munka 183. lapján lehet 
megtalálni. A gondosan megírt 344 oldalas könyvet betűrendes 
tárgymutató egészíti ki (B 24). 

A Bartal-könyv egyébként szintén a Magyar Kémiai Folyó
irat mellékleteként jelent meg 1909-ben. Zemplén a róla írt 
ismertetésben - a Vegyészeti Lapok 1910. évi számában-meg
állapítja, hogy a főiskolai vegyészhaligatók részére készült la
boratóriumi segédkönyv minden tekintetben sikerült allmtás. 
Néhány kisebb fogyatékosságot azonban kifogásol: például, 
hogy a szerző a nevek írásánál gyakran következetlen, és szíve
sen látta volna, ha egy-egy fontosabb reakciónál irodalmi ada
tok is szerepelnek. Ettől függetlenül dicséri a könyvet: "Aki 
csak teheti, olvassa el a szép munkát, melyet szaktárs aim fi
gyelmébe melegen ajánljuk" (B 30). 

A tudományos ismeretek terjesztésébe szorosan beletartozik 
az arra érdemes irodalom népszerűsítése, az új könyvek prop a
gálása. Ezért később is vállal könyvismertetést és pl. 1930-ban 
Zechmeister László: Organikus kémia c. könyvéről recenziót 
készít. Ezt a könyvet is pozitívan értékeli. A szerves kémiai 
tankönyvek között bizony alig van olyan, hogy érdeklődést 
keltsen. Éppen ezért a felsőbb tanulmányokra kiad ott könyvről 
örömmel állapítja meg, hogy a szerzőnek a nehéz feladatot le
győzni fényesen sikerült: "Kitűnő pedagógiai érzékkel össze
válogatott anyaga élvezetesen tárul az olvasó elé" - írja a 
könyvről Zemplén. 

A tudományos ismeretterjesztés feladata, hogy ne csak a je
lent mutassa be, hanem vessen pillantást a múltba, és azokat 
is értékelje, akik egy-egy tudományág kifejlődését elősegítetté~. 
TIyen nagy embere volt a szerves kémi ának Baeyer Adolf, Emil 
Fischer mestere, aki 1917. augusztus 20-án, 82 éves korában 
hunyta le szemét. Halálakor Zemplén a Magyar Kémiai Folyó
iratban írott megemlékezésében vázolja a híres vegyész élet
útját és munkásságát. Az alizarin szintézise (Griibe és Lie1er
mann, 1868) igen fontos eredménye volt a szintetikus szerves 
kémiának és további kutatásokra ösztönözte a kémikusokat. 
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Dr. Zemplén Géza arcképe otthonában 
(Festette Gyapayné Hlinka NeW 1%2-ben) 



Tanári mliködése 40. éL'fordulóján kapott Munka Érdemérem (1953) 



Nyilvánvaló lett, hogy a növényi festőanyagok előállithatók 
szintetikus úton. Legfontosabbnak a mesterséges indigó problé
máját tartották. Baeyer Adolf évtizedeken át tartó fáradságos 
munkával lépésről-lépésre kikutatta az indigó szerkezetét. Elő
ször a kiindulási anyagokat állapította meg, és csak 1883-ban 
sikerült neki az indigókék szerkezetét teljesen felderíteni. 
Ezután Zemplén mesteri módon elemzi munkásságát, és bemu
tatja, mily sokoldalú volt Baeyer, akit bátran nevezhetünk a 
szerves kémia Nesztorának, mert nincsen fejezete a szerves ké
miának, melyben maradandót ne alkotott volna (B 85). 

De a magyar vegyészeknek is van nesztoruk: llosvay Lajos, 
aki 1931-ben ünnepli 80. születésnapját. Zemplén sohasem fe
lejtette el azt a segítséget, amit tőle kapott, mikor a Műegyetem 
szerves kémiai tanszékére kinevezték. Gyakran mondogatta 
munkatársainak: "Örök hálával tartozom a mi nagy tudósunk
nak, llosvay Lajosnak, aki oly nagylelkűen, bőkezűen, bőségesen 
a lehetőségek határáig támogatta a fiatal intézet törekvéseit:" 
Hálája kifejezéséül a születésnapon, majd 5 évvel később llos
vay elhunyta alkalmából a Természettudományi Közlönyben 
megható módon emlékezett meg a kémikusok "nagy öreg"-jé
ről. llosvay 1875-ben szerezte meg bölcsészdoktori oklevelét, 
először Lengyel Béla, majd Thán Károly tanársegédje volt, s 
ezután két évre külföldre ment. Heidelbergben Bunsen, Mün
chenben Baeyer, Párizsban Berthelot mellett dolgozik. Haza
térve a Műegyetemen N endtvich Károly halálával megüresedett 
kémiai katedrára nevezik ki. "Itt kezdte meg sok évtizedig tar
tó tanári működését, mely őt egykettőre a legnépszerűbb taná
rok egyikévé emelte. Mivel nemcsak a vegyészek, hanem a többi 
osztályok hallgatói is nála tanulták a kémia elemeit, nincsen 
talán olyan mérnök az országban, aki llosvayt ne ismerte, ne 
becsülte és ne szerette volna" - írja Zemplén. 

Majd tudományos vizsgálatait ismerteti. llosvay kutatásai fő
képpen az analitika és szervetlen kémia körében mozogtak. 
A salétromossav kimutatás ára a Griess-féle kémlőszert annyira 
érzékennyé tette, hogy az Griess-llosvay kémlőszer néven az 
egész világon közkinccsé vált. Az ásványvíz elemzés terén is 
maradandót alkotott. Az acetilén kimutatására megbízható, ér
zékeny kémlőszert állított elő. Az Akadémia 1891-ben levelező, 
1905-ben rendes, 1919-ben igazgatósági, 1928-ban tiszteleti tag
jává választotta, a Műegyetem pedig 1922-ben tiszteletbeli dok
torrá avatta. Utolsó éveiben llosvayt betegsége állandóan ottho
nához láncolta. "Szegénynek nem adatott meg, mint a legtöbb 
halandónak, hogy munkás életének alkonyán élvezhesse a 
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nyugalmat, sétálgatást a napsütésben és hasonló csendes örömö
ket" - írja róla, mintha látnoki erővel saját sorsát megérezné. 
Majd így fejezi be szépprózai erényeket csillogtató megemléke
zését: "Most már nincs többé közöttünk, de mégis úgy érezzük, 
mintha tovább sugalmazna belénk szép gondolatokat, bátorítana 
tovább időnkénti elcsüggedésünkben. Ezért fog ő köztünk élni 
tovább, és emlékét soha nem homályosítja el semmi" (B 214). 

Tudomány történeti szempontból forrásértékűek azok a visz
szapillantások, melyekben intézete és saját kutatói munkásságát 
vázolja. Időben először a magyar vegyészek 1923. évi konferen
ciáján tart szemlét, a szénhidrátok kémiájának legújabb haladá
sáról (B 107). Majd a Műegyetemen 1926-ban rendezett termé
szet-, orvos-, mérnöki és mezőgazdasági kongresszuson a hazai 
szerves kémia múltját és jelenét tekinti át, és kitér a jövő 
feladataira (B 127). Érdekes és tanulságos módszere, mellyel a 
Magyar Tudományos Akadémia szerepét és hatását vizsgálja 
a kémiai tudományok fejlődésére. Ebben az előadásban, melyet 
az .A...kadémia 1925. évi centenáris ülés én tartott, a nagy magyar 
kémikusok sorában Thán Károly, Ilosvay Lajos, Lengyel Béla, 
Vlinkler Lajos, Sch enek István, Farbaky István és Buchböck 
Gusztáv munkásságát méltatja, majd szakbibliográfiát közöl 
azokról a publikációkról, melyek az Akadémia kiadványaiban 
jelentek meg (B 126). 

Intézetében végzett tudományos munkásságá.ról is többízben 
beszámolt. 1940-ben a Deutsche Chemische Gesellschaft rend
kivüli ülésén ismerteti a Műegyetem szerves kémiai intézetében 
az utóbbi 15 év alatt elért kutatásai eredményeit (B 248-49.) 
U gyanerről tart előadást a Természettudományi Társulat kémia 
szakosztálya megalakul ásának 50. évfordulóján, a Társulat cen
tenáris évében, 1941. december 16-án tartott ünnepi ülésen, 
(B 276). A Zemplén-intézet eredményeiről még számos közlemé~ 
nye tartalmaz adalékot (B 234 és 235). Példaképpen említjük 
a Természettudományi Közlönyben írott "A festőbuzér a szer
ves kémia mai megvilágításában" c. cik..lcét 1941-ben, melyben 
a higanyacetátos módszerrel kapott primveróz (1938), majd 
ennek birtokában 1939-ben szintézissel előállított ruberitrinsav
nak, a festőbuzér fő glükozidjának meghatározását foglalja 
össze (B 247). 

A Természettudományi Társulat Könyvkiadó Vállalatának az 
volt a feladata, hogy a hazai közönséggel a külföldi természet
tudomány eredményeit megismertesse. A ciklus első köteteiben 
Cotta, Darwin, Huxley, Tyndall művei szerepeltek. A Társulat 
minden fordítását szakmai reVÍziónak vetett alá, a szerkesztés-
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nek ez a gondossága e kiadványokat a magyar természettudo
mányi ismeretterjesztés és népszerűsítő irodalom legértékesébb 
termékeivé tette. A fordításhoz, elsősorban pedig a revideálás
hoz a szaktudomány legjelesebb képviselőit kérték fel, így a 
fordítók között oly neveket találunk, mint Hőgyes Endre, Entz 
Géza, Paszlavszky József, Pfeifer Ignác, a szakfordításokat pe
dig átnézték, előszóval vagy függelékkel látták el oly tudósok, 
mint Eötvös Loránd, Thán Károly, Lengyel Béla és Wartha 
Vince. 

A Természettudományi Könyvtár 1932-ben a 100. kötetének 
kiadásához érkezett. A fontos jubileumot méltóképpen akarták 
megünnepelní, ezért úgy döntöttek, hogy a centenáris kötetben 
Kendali J ames edinburghi egyetem kémiai tanárának "Az ato
mok világában" c. művét ismertetik. A fordítást dr. Csürös Zol
tán élvezetes stílusban készítette el, a könyv szakmai monda
nivalójának hitelességét dr. Zemplén Géza biztosította, mint erre 
életrajzában is utaltunk. A reviziónál nem csupán ragyogó 
nyelvtudás át kamatoztatta, hanem egyéniségét ismerve, e mun
kában is az egyszerű lektorálásnál többet nyújtott (B 205). 

Zemplén Géza a szerves kémia területéről vett cikkeivel és 
könyveivel a tudományos szemlélet kifejlesztéséhez nagymér
tékben hozzáj árult. Kutatói munkássága és pedagógusi működése 
mellett tehát a magasabb fokú természettudományos műveltség 
terjesztése terén is alapvető munkát végzett. 

* 
Könyvünk elérte célját, ha nagy vonásokban sikerült bemu

tatni dr. Zemplén Géza életművét. Kevés oly tudósunk van, ki 
a tudományos kutatásért, a fejlődésért annyit dolgozott volna, 
mint ő. Minden tettét a logikus gondolkodás, n1Unkában magas
fokú hivatástudat vezette, melyet tanítványai lelkébe is átplán
tált. A legnehezebb időkben igaz magyar módjára viselkedett, 
hazafiságát tettekkel bizonyította. Tudományszakának fejlődé
séért fáradhatatlanul dolgozott, és alkotó munkásságával, a 
szerves kémiai kutatások meghonosításával e tudománynak új 
hazát és hazánknak új tudományt teremtett. 
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IV. FEJEZET 

ZEMPLÉN GÉZA-BIBLIOGRAFIA 

4.1 SZAKIRODALMI MUNKAINAK JEGYZÉKE 

A folyóiratokat az MSZ 3404 szabvány folyóiratcím-rövidítéseinek al
kalmazásával a következőképpen jelöljük: 
Acta Chim. Ac. Sc. Hung. = Acta Chimica. Academiae Scientiarum Hun-

garicae. Bp. 
Akad. Ért. = Akadémiai Értesítő. Magyar Tudományos Akadémia. Bp. 
Ann. d. Phys. = Apnalen der Physik. Leipzig. 
Ber. Dtsch. Chem. Gesellsch. = Berichte der deutschen chemischen Ge

sellschaft zu Berlin. Berlin. 
Chem. Ber. = Chemische Berichte. Gesellschaft Deutscher Chemiker. 

WeinheimjBergstr. 
Erdész. KísérI. = Erdészeti Kísérletek. Selmecbánya. 
Erdész. L. = Erdészeti Lapok. Pozsony-Bp. 
Fortschritte d. Chem. org. Naturstoffe. = Fortschritte der Chemie orga

nischer Naturstoffe. Wien. 
Liebigs Ann. d. Chem. = Justus Liebig's Annalen der Chemie. (Leipzig-

Heidelberg) . Berlin-WeinheirnjBergstr. 
Magy. Chem. F. = Magyar Chemiai Folyóirat. Bp. 
Magy. Kérn. F. = Magyar Kémiai Folyóirat. Bp. 
Mathem. Természettud. Ért. = Mathematikai és Természettudományi Ér

tesítő. Magyar Tudományos Akadémia. Bp. 
MTA Kérn. Tud. Oszt. Közl. = Magyar Tudományos Akadémia Kémiai 

Tudományok Osztálya Közleményei. Bp. 
Természettud. Közl. = Természettudományi Közlöny. Bp. 
Uránia. = Uránia. Népszerű tudományos folyóirat. Bp. 
Vegyész. L. = Vegyészeti Lapok. Bp. 
Z. angew. Chem. = Zeitschrift für angewandte Chemie. Berlin. 
Z. physioI. Chem. = Hoppe-Seylers's Zeitschrift für physiologische Che

mie. Berlin-Leipzig. 
A folyóiratcímleírásoknál használt egyéb rövidítések: 

Bp. = Buda, Pest, Budapest. 
Bd. = Band 
évf. = évfolyam 
füz. = füzet 
Közl. = Közleményei, közlemények 
Közr. = Közreműködésével 
Klny. = Különlenyomat 
MitteiI. = Mitteilung. 
Oszt. = Osztály 
p. = pagina (oldal, lap) Szabad. L. = Szabadalmi Leírás 
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A folyóiratcikkeket az MSZ 3497 rövidített bibliográfiai hivatkozás ada
taival közöljük, de kibővítjük az évfolyam, ill. kötet feltüntetésével. A fo
lyóiratcikkek leírásának sorrendje: a cikk címe; a folyóirat rövidített el
nevezése; az évfolyam, kötet stb. megjelölése; a megjelenés éve; a cikk 
terjedelme (laptól lapig). A címleírások a művek kézbevételével készül
tek, és az MSZ 3424 könyvtári címleírásokra vonatkozó szabványelőírásait 
követik:. A címleírási és bibliográfiai egységet alkotó művek adatait a meg
jelenés időrendjében évenkénti csoportosításban közöljük külön a tudo
mányos és ismeretterjesztő műveket és külön a szabadalmi leírásokat. A 
két csoporton belül folytatólagos sorszámozást alkalmazva a tanulmá
nyunkban az egyes művekre a bibliográfia kezdőbetűjének és a munka 
sorszámának megadásával hivatkozunk (pl. B 225). 

4.11 Tudományos és ismeretterjesztő művek 

1904 

l. Vizes oldatok felületi feszültségéről. Bölcsészettudori értekezés. Bp. 
(Franklin ny.) 1904. 30 p. 

1906 

2. über die OberfHichenspannungen wasseriger Lösungen. [1.] = Ann. 
d. Phys. 20. Bd. 1906. 783-797. p. 

1907 

3. Uber die Oberflachenspannungen wasseriger Lösungen. 2. = Ann. d. 
Phys. 22. Bd. 1907. 391-396. p. 

4. "Vizes oldatok felületi feszültségéről" CÍmű doktori értekezésem is
mertetése. = Magy. Ch em. F. 13. évf. 1907. 87-90. p. 

5. Vizes oldatok felületi feszültségéről = Mathem. Természettud. Ért. 
25. köt. 1907. 69-81. p. 

6. A levegő nitrogénjének értékesítése. = Uránia. 8. évf. 1907. 162-
167. p. 

7. A baktériumok szerepe a mezőgazdaságban. = Uránia. 8. évf. 1907. 
221-225. p. 

8. A proteinek szerepe az életben. Fischer Emil előadása nyomán. = 
Uránia. 8. évf. 1907. 309-314. p. 

9. A káliumpermanganát hatása a cellulózra. = Erdész. Kísérl. 9. évf. 
1907. 113-117. p. 

10. A káliumpermanganát hatása celluloséra. = Mathem. Természettud. 
Ért. 25. köt. 1907. 396-401. p. 

1908 

ll. A káliumpermanganát hatása celluloséra. = Akad. Ért. 19. köt. 1908. 
1908.52. p. 

12. Roth Gyula (társszerző): Adatok az erdei fák nitrogén felvételéhez. = 
Erdész. Kísérl. 10. évf. 1908. 1-47. p. 

13. Roth, Gy. (társszerző): Beitrage zur Stickstoffaufnahme des Wal
des. = Erdész. Kísérl. 10. évf. 1908. 47-61. p. 
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14. Roth, Gy. (társszerző): Contributions a l'absorption de l'azote par la 
foret. = Erdész. Kísérl. 10. évf. 1908. 93-112. p. 

15. Erdei fák leveleinek nitrogén-tartalmáról. = Mathem. Természettud. 
Ért. 26. köt. 1908. 513-519. p. 

16. lVIiképpen gyűjti az erdő a nitrogént? = Erdész. L. 47. évf. 1908. 211-
224. p. 

17. A növények nitrogént áthasonlító szerveiről. = Erdész. L. 47. évf. 
1908. 650-663. p. 

1909 

18. Roth Gyula (társszerző): Adatok az erdei fák nitrogénfelvételéhez. 
(Válasz Kövessi F. dr. észrevételeire.) = Erdész. L. 48. évf. 1909. 97-
117. p. 

19. Roth Gyula (társszerző): Adatok az erdei fák nitrogénfelvételéhez. 
(Viszonválasz Kövessi F. dr. főiskolai tanár "keresztpróbájára".) = 
Erdész. L. 48. évf. 1909. 374-382., és 389. p. 

20. Túlhevített vízgőzzel végzett falepárlás. = Vegyész. L. 4. évf. 1909. 
399-403. p. 

21. Fischer Emil (társszerző): A cellobióz és oszonjának viselkedése né
hányenzimmel szemben. = Erdész. Kísérl. 11. évf. 1909. 32-35. p. 

22. Fischer Emil (társszerző): A cellobióz és oszonjának viselkedése né
hányenzimmel szemben. = Magy. Ch em. F. 15. évf. 1909. 60-61. p. 

23. Fischer, E. (társszerző): Verhalten der Cellobiose und ihres Osons 
gegen einige Enzyme. = Liebigs Ann. d. Chem. 365. Bd. 1909. l-6. p. 

24. Fischer Emil (társszerző): Az inaktív a. b. diaminovaleriánsav és a 
prolin új szintézise. = Magy. Chem. F. 15. évf. 1909. 148-152. p. 

25. Fischer. E. (társszerző): Neue Synthese der inaktiven a. b. Diamino
valeriansaure und des Prolins. = Ber. Dtsch. Chem. Gesellsch. 42. Jg. 
1909. 1022-1026. p. 

26. Fischer, E. (társszerző): Synthese der beiden optisch-aktiven Proli
ne = Ber. Dtsch. Ch em. Gesellsch. 42. Jg. 1909. 2989-2997. p. 

27. Pringsheim, Hans (társszerző): Studien über die Polysaccharide spal
tenden Fermente in Pilzpressaften. = Z. physiol. Chem. 62. Bd. 1909. 
368-385. ll. 

28. Fischer, E. (társszerző): Neue Synthese von Amino-oxysauren und 
von Piperidon-Derivaten. = Ber. Dtsch. Chem. Gesellsch. 42. Jg. 1909. 
4878-4892. p. 

1910 

29. Fischer Emil (társszerző): Aminooxysavak és piperidonszármazékok 
új szintézise. = Magy. Chem. F. 16. évf. 1910. 54-56. p. 

30. Bartal Aurél: Szerves készítmények előállítása c. munkájának ismer
tetése. = Vegy. L. 5. évf. 1910. 63-64. p. 

31. A parafára vonatkozó kémiai ismereteink. = Vegyész. L. 5. évf. 1910. 
274-276. p. 

32. Hogyan lehet a fát gázok és gőzök hatására értékesebbé teni? = 
Vegy. L. 5. évf. 1910. 321-322. p. 

33. Fischer, E. (társszerző): Verhalten der Cellobiose gegen einige En
zyme. = Liebigs Ann. d. Ch em. 372. Bd. 1910. 254-256. p. 

34. Fischer, E. (társszerző): Über e-Amino-a-guanido-capronsaure. 
= Ber. Dtsch. Chem. Gesellsch. 43. Jg. 1910. 934-936. p. 
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35. Fischer, E. (társszerző): Nachtrag zu den Mitteilungen über e-Amino 
a-guanidocapronsaure und über neue Synthese von Aminooxysauren 
und von Piperidonderívaten. = Ber. Dtsch. Chem. Gesellsch. 43. Jg. 
1910. 2189--2192. p. 

36. Fischer, E. (társszerző): Einige Derívate der Cellobíose. = Ber. Dtsch. 
Chem. Gesellsch. 43. Jg. 1910. 2536-2543. p. 

37. Fából készített czukor és alkohol. Bp. Pátria ny. 1910. 100 p. 

1911 

38. Fischer Emil (társszerző): A két optikailag hatásos proli n szintézi
se = Magy. Chem. F. 17. évf. 1911. 17-21. és 33-36. p. 

39. Adatok a növények szabad-nitrogén felvételéhez. = Erdész. Kísérl. 
13. évf. 1911. 131--137. p. 

40. A kumísz- és a kefirerjedésről. = Vegyész. L. 6. évf. 1911. 431-433. p. 
41. Abderhalden, Emil, (társszerző): Partielle Hydrolyse der Tunicaten

cellulose. Bildung von Cellobiose. = Z. physiol. Chem. 72. Bd. 1911. 
58--62. p. 

42. Starke, Dextríne, Kohlenhydrate der Inulingruppe, Cellulosen US\\'. = 
Biochemisches Handlexíkon. Hrsg. Abderhalden, Emil. 2. Bd. Berlin, 
Springer, 1911. 114-254. p. 

43. Stickstoffhaltige Kohlenhydrate. = Bíochemisches Handlexikon. 
Hrsg. Abderhalden, Emil. 2. Bd. Berlin, Springer, 1911. 527--550. p. 

44. Aliphatische Aminosauren = Biochemisches Handlexíkon. Hrsg. 
Abderhalden, Emil. 4. Bd. Berlin. Springer, 1911. 486-586. p. 

45. Schwefelhaltige Aminosauren. = Bíochemisches Handlexikon. Hrsg. 
Abderhalden, Emil. 4. Bd. Berlin, Springer, 1911. 648-667. p. 

46. Heterocyclische Amínosauren. = Bíochemisches Handlexikon. Hrsg. 
Abderhalden, Emil. 4. Bd. Berlin, Springer, 1911. 712-760. p. 

47. Indol und Indolabkömmlinge. = Biochemisches Handlexikon. Hrsg. 
Abderhalden, Emil. 4. Bd. Berlin, Springer, 1911. 840-917. p. 

1912 

48. Az ureáz ipari alkalmazását célozó kísérletek. = Vegyész. L. 7. évf. 
1912. 119-123. p. 

49. Az ureáz ipari alkalmazását célozó kísérletek. = Erdész. Kísérl. 14. 
évf. 1912. 11-21. p. 

50. Versuche zur technischen Anwendung der Urease aus Robiniensa
men. = Z. angew. Chem. 25. Jg. 1912.1560-1562. p. 

51. Über die Verbreitung der Urease bei höheren Pflanzen. = Z. physiol. 
Ch em. 79. Bd. 1912. 229-234. p. 

52. Darstellung, Gewinnung, Nachweis und Bestimmung der höheren 
Kohlenhydrate. = Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden. 
Hrsg. Abderhalden, Emil 6. Bd. Berlin-Wien, Urban-Schwarzen
berg, 1912. l-82. p. 

1913 

53. Adatok a cellulóz részleges hidrozíliséhez. = Erdész. Kísérl. 15. évf. 
1913. 52-60. p. 

54. Adatok a cellulóz részleges hidrolízis éhez. = Mathem. Természettud. 
Ért. 31. köt. 1913. 626-637. p. 
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55. Beitrage zur parti ellen Hydrolyse der Cellulose. = Z. physioL Chem. 
85. Bd. 1913. 180-191. p. 

56. Adatok a parafa chemiai ismeretéhez. = Erdész. Kísérl. 15. évf. 1913. 
28-33. p. 

57. Beitrage zur chemischen Zusammensetzung der Korksubstanz. = Z. 
physiol. Chem. 85. Bd. 1913. 173-179. p. 

58. A gentiobiózról. = Mathem. Természettud. Ért. 31. köt. 1913. 689-
697. p. 

59. über die Gentiobiose. = Z. physiol. Chem. 85. Bd. 1913. 399-407. p. 
60. Az emulszin hatóképessége pyridin jelenlétében. = Mathem. Termé

szettud. Ért. 31. köt. 1913. 698-710. p. 
61. Verhalten des Emulsins in Gegenwart von Pyridin. = Z. physiol. 

Chem. 85. Bd. 1913. 415-426. p. 
62. Az enzimek újabb gyakorlati alkalmazása. = Vegyész. L. 8. évf. 1913. 

132-135. p. 
63. Darstellung und Nachweis der Glykoside. = Handbuch d. bioche

mischen Arbeitsmethoden. Hrsg. Abderhalden, Emil. 7. Bd. Berlin
Wien, Urban-Schwarzenberg, 1913. 731-787. p. 

1914 

64. A gentiobiózról. = Magy. Chem. F. 20. évf. 1914. 161-166. p. 
65. Gummisubstanzen, Hemicellulosen, Pflanzenschleime, Humin-

stoffe. = Biochemisches Handlexikon, Hrsg. Abderhalden, Emil. 8. 
Bd. Berlin, Springer, 1914. l-22. p. 

66. Starke, Dextrine, Kohlenhydrate der Inulingruppe, Cellulosen usw. = 
Biochemisches Handlexikon. Hrsg. Abderhalden, Emil. 8. Bd. Berlin, 
Springer, 1914. 23-84. p. 

67. Glykogen. = Biochemisches Handlexikon. Hrsg. Abderhalden, Emil. 
8. Bd. Berlin, Springer, 1914. 85-95. p. 

68. Die einfachen Zuckerarten. = Biochemisches Handlexikon. Hrsg. 
Abderhalden, Emil, 8. Bd. Berlin, Springer, 1914. 96-279. p. 

69. Stickstoffhaltige Kohlenhydrate. = Biochemisches Handlexikon. 
Hrsg. Abderhalden, Emil. 8. Bd. Berlin, Springer, 1914. 280-284. p. 

70. Cyclosen. = Biochemisches Handlexikon. Hrsg. Abderhalden, Emil. 
8. Bd. Berlin, Springer, 1914. 285-288. p. 

71. Glucoside. = Biochemisches Handlexikon. Hrsg. Abderhalden, Emil. 
8. Bd. Berlin, Springer, 1914. 289-366. p. 

1915 

72. über die Gentiobiose. = Ber. Dtsch. Chem. Gessellsch. 48. Jg. 1915. 
233-238. p. 

73. László Ede Dezső (társszerző): A szőlőcukor és a cellobioz új szárma
zékai = Magy. Chem. F. 21. évf. 1915. 33-38. és 52-58. p. 

74. László, Eduard Desiderius (társszerző): Einige neue Derivate der 
Glucose und der Cellobiose. = Ber. Dtsch. Ch em. Gesellsch. 48. Jg. 
1915. 915-926. p. 

75. Fuchs, Dionys (társsz~rző): Polypeptide. = Biochemisches Handlexi
kor. 9 Bd. Beren, Springer, 1915. 37-64. p. 

76. Fuchs, Dionys (társszerző): Aminosauren. = Bioche;nisches Handle
xikon. Hrsg. Abderhalden, Emil. 9. Bd. Berlm, Springer, 1915. 65-
165. p. 
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77. Fuchs, Diouys (társszerző): Stickstoffhaltige Abkömmlinge des Ei
weiss es unbekannter Konstitution. = Biochemisches Handlexikon. 
Hrsg. Abderhalden, Emil. 9. Bd. Berlin, Springer, 1915. 166. p. 

78. Fuchs, Dionys (társszerző): Harnstoff und Derivate. = Biochemisches 
Handlexikon. Hrsg. Abderhalden, Emil. 9. Bd. Berlin, Springer, 1915. 
167-186. p. 

79. Fuchs, Dionys (társszerző) : Guanidin, Kreatin, Kreatinin. = Bio
chemisches Handlexikon. Hrsg. Abderhalden, Emil. 9. Bd. Berlin, 
Springer, 1915. 187-200. p. 

80. Amine. = Biochemisches Handlexikon. Hrsg. Abderhalden, Emil. 9. 
Bd. Berlin, Springer, 1915. 201-208. p. 

81. Basen mit unbekannter und nicht sicher bekannter Konstitution. == 
Biochemisches Handlexikon. Hrsg. Abderhalden, Emil. 9. Bd. Ber· 
lin, Springer, 1915. 209-210. p. 

82. Cholin, Betain, Neurin, Muscarin, Trigonellin, Stachydrin und Hy
paphorin. = Biochemisches Handlexikon. Hrsg. Abderhalden, Emil. 
9. Bd. Berlin, Springer, 1915. 211-226. p. 

83. Indol und Indolabkömmlinge. = Biochemisches Handlexikon. Hrsg. 
Abdernaiden, Emil. 9. Bd. Berlin, Springer, 1915. 227-236. p. 

84. Az enzimek és gyakorlati alkalmazásuk. Bp. Természettud. Társ. 
(Pesti Lloyd ny.) 1915. XI. 349 p. (A Magy. Chem. F. 19-20. évf. mell.) 

1917 

85. Megemlékezés Baeyer Adolfról. = Magy. Chem. F. 23. köt. 1917. 105-
111. p. 

86. Zsírsavak előállítása nyersolaj bóL = Vegyész. L. 12. évf. 1917. 87-
88. p. 

1919 

87. Kürschák József, Pfeifer Ignác, Tangl Károly (társszerzők) : Javaslat 
a vegyészmérnöki osztály reformjára Sigmond Elek dékán elnöklete 
alatt kidolgozta - -. Bp. 1919. 10 lev 2 mell = Jegyzőkönyv a József
műegyetem rektori tanácsának 1919. évi július hó 22-én tartott 49. 
üléséről. 

1920 

88. Uber die Spaltung einiger Glykoside und über Amygdalin. (1. Mitt.) = 
Ber. Dtsch. Chem. Gesellsch. 53. Jg. 1920. 996-1006. p. 

1921 

89. A glükozidok bontásáról és az amygdalinról = Magy. Chem. F. 27. 
évf. 1921. 1-3. p. 

90. Bemerkung zu der Abhandlung von Kurt Hess und Ernst Messmer: 
Uber die Synthese von Fettsaurederivaten der Zuckerarten. = Ber. 
Dtsch. Chem. Gesellsch. 54. Jg. 1921. 980. p. 

91. Kunz Alfonz (társszerző): A salicin egynéhány nitrogéntartalmú szár
mazékáról és új oxy-benzil-aminokról. = Magy. Chem. F. 27. évf. 
1921. 43-46. p. 
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1922 
r;:;-;:r, 

92. Kunz, Alphons (társszerző): Über neue stickstoff-haltige Derivate 
des Salicins und űber mehrkernige Oxy-benzyl-amine. = Ber. Dtsch. 
Chem. Gesellsch. 55. Jg. 1922. 979-992. p. 

93. Hoffmann, Alex (társszerző): Uber Salicinrhodandid und Disalicin
disulfid. = Ber. Dtsch. Chem. Gesellsch. 55. Jg. 1922. 992-997.- p. 

94. Spezielle analytische und synthetische Metboden (der) Kohlenhyd
rate. Teilweise mitgearb. Oswald, Roland. = Handbuch der biolo
gischen Arbeitsmethoden. Hrsg. Abderhalden, Emil. 1. Abt. 5. T. 
Berlin-Wien, Urban u. Schwarzenburg, 1922. 1-1064_ p. 

95. Kunz Alfonz (társszerző): A szőlőczukor nátriumvegyületei és az 
acylezett czukrok elszappanosítása. = Magy. Chem. F. 29. köt. 192:3. 
1-4. p. 

96. Kunz, Alphons (társszerző): Uber die Nátriumverbindungen der Glu
cose und die Verseifung der acylierten Zucker. = Ber. Dtsch. Chem. 
Gesellsch. 56. Jg. 1923. 1705-1710. p. 

97. A monoklórecetsav hatása a szénhydrátokra. = Matbem. Természet
tud. Ért. 40. köt. 1923. 198-200. p. 

98. Hoffmann, A., Kunz, A. (társszerzők) : Synthese einer Saure der 
Digitoxinsaure-Gruppe. = Ber. Dtsch. Chem. Gesell. 56. Jg. 1923. 
686-689. p. 

99. Kohlenhydrate. = Biochemisches Handlexikon. Hrsg. Abderhalden, 
Emil. 10. Bd. Berlin, Springer, 1923. 213-219. p. 

100. Gummisubstanzen, Hemicellulosen, Pflanzenschleime, Huminstoffe 
= Biochemisches Handlexikon, Hrsg. Abderhalden, Emil. 10. Bd. 
Berlin, Springer, 1923. 220-239. p. 

101. Starke, Dextrine, Kohlenhydrate der Inulingruppe, Cellulosen usw. 
= Biochemisches Handlexikon. Hrsg. Abderhalden, Emil. 10. Bd. 
Berlin, Springer, 1923. 240-346. p. 

102. Glykogen. = Biochemisches Handlexikon. Hrsg. Abderhalden, Emil. 
10. Bd. Berlin, Springer, 1923. 347-356. p. 

103. Die einfachen Zuckerarten. = Biochemisches Handlexikon, Hrsg. Ab
derhalden, Emil. 10. Bd. Berlin, Springer, 1923. 357-720. p. 

104. Stickstoffhaltige Kohlenhydrate. = Biochemisches Handlexikon, Hrsg. 
Abderhalden, Emil. 10. Bd. Berlin, Springer, 1923. 721-742. p. 

105. Cyklosen. = Biochemisches Handlexikon. Hrsg. Abderhalden, Emil. 
10. Bd. Berlin, Springer, 1923. 743-751. p. 

106. Glykoside. = Biochemisches Handlexikon. Hrsg. Abderhalden, Emil. 
10. Bd. Berlin, Springer, 1923. 752-915. p. 

1924 

107. A szénhidrátok chemiájának legújabb haladása. = A Magyar Vegyé
szek 1923. évben megtartott második országos kongresszusának év
könyve. Bp. Németh ny., 1924. 49-55. p. 

108. Polypeptide. = Biochemisches Handlexikon, Hrsg. Abredhalden, 
Emil. 11. Bd. Berlin, Springer, 1924. 47-201. p. 

109. Aminosauren. = Biochemisches Handlexikon. Hrsg. Abderhalden, 
Emil. 11. Bd. Berlin, Springer, 1924. 47-201. p. 

110. Stickstoffhaltige Abkömmlinge des Eiweisses unbekannter Konsti
tution. = Biochemisches Handlexikon. Hrsg. Abderhalden Emil. 11. 
Bd. Berlin, Springer, 1924. 202-203. p. 
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111. Harnstoff und Derivate. = Biochemisches Handlexikon. Hrsg. Ab
derhalden. Emil. 11. Bd. Berlin, Springer, 1924. 205-242. p. 

112. Guanidin, Kreatin, Kreatinin. = Biochemisches Handlexikon. Hrsg. 
Abderhalden, EmiL 11. Bd. Berlin, Springer, 1924. 243-270. p. 

113. Amine. = Biochemisches Handlexikon. Hrsg. Abderhalden, Emil ll. 
Bd. Berlin, Springer, 1924. 271-292. p. 

114. Basen mit unbekannter und nicht sicher bekannter Konstitution. 
= Biochemisches Handlexikon, Hrsg. Abderhalden, EmiL 11. Bd. 
Berlin, Springer, 1924. 292-293. p. 

115. Cholin, Betain, Neurin, Muscarin. = Biochemisches Handlexikon, 11. 
Bd. Berlin, Springer, 1924. 295-311. p. 

116. Indol und Indolabkömmlinge. = Biochemisches Handlexikon. Hrsg. 
Abderhalden, Emil. 11. Bd. Berlin, Springer, 1924. 312-319. p. 

117. Synthese der Amygdalinsaure aus Gentiobiose. (2. Mitteil) = Ber. 
Dtsch. Chem. Gesellsch. 57. Jg. 1924. 698-704. p. 

118. Kunz, A. (társszerző): Studien über Amygdalin (3. Mitteil.) Über 
I-Amygdalinsaure. = Ber. Dtsch. Chem. Gesellsch. 57. Jg. 1924. 
1194-1200. p. 

119. Kunz, A. (társszerző): Studien über Amygdalin. 4. Synthese des na
türlichen 1-Amygdalins. = Ber. Dtsch. Chem. Gesellsch. 57. Jg. 1924. 
1357-1359. p. 

1925 

120. A gentiobiózról és az amygdalinnal való összefüggéséről. = Mathem. 
Természettud. Ért. 42. köt. 1925. 292-298. p. 

121. A gentiobiózról és az amygdalinnal való összefüggéséről. = Magy. 
Chem. F. 31. évf. 1925. 49-53. p. 

122. Braun, Géza (társszerző): Űber einige Atherverbindungen des Sali
cins. = Ber. Dtsch. Chem. Gesellsch. 58. Jg. 1925. 1405-1409. p. 

] 23. Braun, G. (társszerző): Reduktionsvermögen der methylierten Zuc
ker. = Ber. Dtsch. Chem. Gesellsch. 58. Jg. 1925. 2566-2570. p. 

1926 

124. Methylezett cukor redukáló képessége. = Mathem. Természettud. -
Ért. 43. köt. 1926. 101-110. p. 

125. Bemerkungen zur Arbeit von Ernst Waser: Untersuchungen in der 
Phenylalanin-Reihe, 6, Decarboxylierung des Tyrosins und des Leu
cins. = Helvetica Chimica Acta. 9. voL 1926. 115. p. 

126. A Magyar Tudományos Akadémia hatása a kémiai tudományok fej
lődésére. Bp. MTA, (Franklin ny.) 1926.35. p. 

127. A szerves chemia múltja, jelene és jövő feladatai hazánkban. 
= A természet-, orvos-, múszaki- és mezőgazdaságtudománYi orszá
gos kongresszus munkálatai. Szerk. Gorka Sándor. Bp. Egyetemi ny. 
1926. 524-528. p. 

128. Abbau der reduzierenden Biosen. 1. Direkte Konstitutions-Ermitt
lung der Cellobiose. = Ber. Dtsch. Chem. Gesellsch. 59. Jg. 1926. 
1254-1266. p. 

129. Braun, Géza (társszerző): Abbau der reduzierenden Biosen. 2. Kons
titution der Turanose und der Melizitose. = Ber. Dtsch. Chem. Ge
sellsch. 59. Jg. 1926. 2230-2241. p. 

130. Abbau der reduzierenden Biosen. 3. Direkte Konstitutions-Ermitt-
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lung des Milchzuckers. = Ber. DIsch. Chem. Gesellsch. 59. Jg. 1926. 
2402-2413. p. 

131. Abbau der reduzierenden Biosen. 4. Nachtrag zur Konstitution der 
Turanose und Melezitose. = Ber. Dtsch. Chem. Gesellsch. 59. Jg. 1926. 
2539-2540. p. 

132. Redukáló diszaccharidok lebontása és a diszaccharidok szerkezetének 
közvetlen bizonyítása. (1.) = Mathem. Természettud. Ért. 43. köt. 
1926. 111-125. p. 

1927 

133. Redukáló diszaccharidok lebontása. 2. A cellobióz szerkezete. 
= Mathem. Természettud. Ért. 44. köt. 1927. 34-48. p. 

134. Redukáló diszaccharidok lebontása. 3. A turanóz és a melecitóz 
szerkezetének megállapítása. = Mathem. Természettud. Ért. 44. köt. 
1927. 49-71. p. Klny. is. 

135. Redukáló diszaccharidok lebontása. 4. A tejcukor szerkezetének köz
vetlen bizonyítása. = Mathem. Természettud. Ért. 44. köt. 1927. 
72-88. p. 

136. Redukáló diszaccharidok lebontása. 5. A melibióz és a raffinóz szer
kezetének bizonyítása. = Mathem. Természettud. Ért. 44. köt. 1927. 
89-105. p. Klny. is. 

137. Abbau der reduzierenden Biosen. 5. Konstitutions-Ermittlung der 
Melibiose und der Raffinose. = Ber. Dtsch. Chem. Gesellsch. 60. Jg. 
1927. 923-930. p. 

138. Abbau der reduzierenden Biosen. 6. űber die durch Abbau des 
Milchzuckers gewonnene d-Galakto-d-arabinose. = Ber. DIsch. Chem. 
Gesellsch. 60. Jg. 1927. 1309-1312. p. 

139. Abbau der reduzierenden Biosen. 7. Konstitutions-Ermittlung der 
Malose. = Ber. Dtsch. Chem. Gesellsch. 60. Jg. 1927. 1555-1564. p. 

140. A glükonsav szabad, kristályos nitriljéről. = l\iathem. Természettud. 
Ért. 44. köt. 1927. 106-113. p. Klny. is. 

141. Kiss, D. (társszerző): űber das freie, kristallisierte Nitril der Gly
konsaure. = Ber. Dtsch. Chem. Gesellsch. 60. Jg. 1927. 171-173. p. 

142. A szőlőcukor és a glükoheptóz lebontása. = Mathem. TermészettUli. 
Ért. 44. köt. 1927. 114-134. p. Klny. is. 

L43. Kiss, D. {társszerző): Abbau der d-Glykose und der a-d-Glykohep
tose. = Ber. Dtsch. Chem. Gesellsch. 60. Jg. 1927. 165-170. p. 

144. A tejcukor lebontásánál keletkező d-galakto-d-arabinózról. = Ma
them. Természettud. Ért. 44. köt. 1927. 135-140. p. Klny. is. 

145. A maltóz szerkezete. = Mathem. Természettud. Ért. 44. köt. 1927. 
141-158. p. Klny. is. 

1928 

146. Varga József (társszerző): Szakvélemény a dorogi szénfeldolgozásról. 
Bp. 1928. 29 p. (Gépírás) 

147. A foszforpentaklorid hatása a szabad szénhidrátokra és glükozidok
ra. = Mathem. Természettud. Ért 45. köt. 1928. 48-77. p. 

148. A cellobiozból keletkező magasabbrendű szénhidrátról. = Math. Ter. 
mészettud. Ért. 45. köt. 1928. 79-84. p. Klny. is. 

149. Kutatások az izomaltózról. =Math. Természettud. Ért. 45. köt. 1928. 
85-105. p. Klny. is. 
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150. A casein újfajta szétbontását célzó kutatások. = Math. Természet
tud. Ért. 45. köt. 1928. 106-124. p. Klny. is. 

151. Adatok a solanin szerkezetéhez. = Math. Természettud. Ért. 45. köt. 
1928. 125-136. p. Klny. is. 

152. Gerecs, Arpád. (társszerző): Beitrage zur Konstitution des Solanins. 
= Ber. Dtsch. Ch em. Gesellsch. 61. Jg. 1928. 2294-2300. p. 

153. A Karrer-féle cellálról. = Math. Természettud. Ért. 45. köt. 1923. 
137-166. p. Klny. is. 

154. Csürös, Z., Bruckner, Z. (társszerzók) : Eimvirkung von Tlimethyl
amin auf Acetobrom-Cellobiose und Aceto-Brommaltose. = Ber. 
Dtsch. Chem. Gesellsch. 61. Jg. 1928. 927-937. p. 

155. Bruckner, Z. (társszerző): Einwirkung von Trimethylamin und an
deren Basen auf Acetobrom-cellobiose. = Ber. Dtsch. Chem. Ge
sellsch. 61. Jg. 1928. 2481-2486. p. 

156. Csürös, Z., Gerecs, A, Aczél, S. (társszerzök) : Beitrage zur Kenntnis 
der Phlorrhizins und des Quercitrins. = Ber. Dtsch. Ch em. Gesellsch. 
61. Jg. 1928. 2486-2497. p. 

1929 

157. Trimetilamin és más bázisok hatása acetobrómcellobiózra. = Mathem. 
Természettud. Ért. 46. köt. 1929. 27-36. p. Klny. is. 

158. Adatok a phlorrhizín és a quercitrin szerkezetéhez. = Matil. Termé
szettud. Ért. 46. köt. 1929. 309-339. p. Klny. is. 

159. A Pictet-féle állítólagos nádcukor-szintézísrő1. = Math. Természettud. 
Ért. 46. köt. 1929. 363-377. p. Klny is. 

160. Gerecs, A (társszerző): Notiz zur Synthese des Rohrzuckers. = Ber. 
Dtsch. Chem. Gesellsch. 62. Jg. 1929. 984. p. 

161. Bruclmer, Z., Gerecs, A (társszerzők) : Synthesen in der Kohlenhyd
rat-Gruppe mit Hilfe von sublimierten Eisenchlorid. 1. Darstellung 
der Bioside der a-Reihe. = Ber. Dtsch. Chem. Gesellsch. 62. Jg. 1929. 
985-990. p. 

162. Einwirkung von AluminiUU1metall und Quecksilbersalzen auf Ace
tohalogenzucker. 1. Synthese von a-Biosiden. = Ber. Dtsch. Chem. 
Gese1lsch. 62. Jg. 1929.990-993. p. 

163. Csürös, Z. (társszerző): Aufpaltung des Laevoglykosans mit Titan
tetrachlorid. = Ber. Dtsch. Chem. Gese1lsch. 62. Jg. 1929. 993-996. p. 

164. Bruckner, Z., Pacsu, E. (társszerzo'K): űber die Verseifung acetylier
ter Zucker und verwandter Substanzen. = Ber. Dtsch. Chem. Ge
sellsch. 62. Jg. 1929. 1613-1614.p. 

165. Müller, A. (társszerző): Über Alizarin-glykozíd und Alizarinbiosid. 
= Ber. Dtsch. Chem. Gesellsch. 62.Jg. 1929. 2117-2118. p. 

166. Csürös, Z. (társszerző): Einwirkung von Nitrosylbromid auf Amino
sauren. = Ber. Dtsch. Chem. Gesellsch. 62. Jg. 1929. 2118-2125. p. 

193() 

167. Az a-sorozatbeli biozídok előállításmódja. = Math. Természettud. Ért. 
47. köt. 1930. 22-34. p. 

16S. A titántetraklorid hatása a Iavoglükozánra. = Math. Természettud. 
Ért. 47. köt. 1930. 35-40. p. 

169. Müller Sándor (társszerző): Tanulmányok az allzaringlükozidról és 
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az alizarinbiozidokról. = Math. Természettud. Ért. 47. köt. 1930. 
41-64. p. 

1.0. Müller Sándor (társszerző): Az alizaringlükozid és az alizarinbiosi
dok. = A Magyar Biológiai Kutató Intézet 2. oszt. munkái. 3. köt. 
Tihany, 1930. 3. p. Klny. is. 

171. Pacsu Jenő (társszerző): Acetylezett cukrok és rokonvegyületek el
szappanosítása. = Math. Természettud. Ért. 47. köt. 1930. 65-69. p. 
Klny. is. 

172. Csürös, Z. (társszerző): Nachtrag zu der Mitteilung über die Eimvir·· 
kung von Nitrosylbromid auf AlLlino-sauren. = Ber. Dtsch. Chem. 
Gesellsch. 63. Jg. 1930.98. p. 

173. Szomolyai Nagy, Z. (társszerző): Einwirkung von Quecksilbersalzen 
auf Acetohalogenzucker. 2. Bildungs-Bedingungen des a-Phenyl-cel
lobiosids. = Ber. Dtsch. Chem. Gesellsch. 63. Jg. 1930. 368. p. 

174. Bruclmer, Z. (társszerző): Einwirkung von Quecksilbersalzen auf 
Acetohalogenzucker. 3. Mitteil. Synthese der achtfach methylierten 
Cellobiose. = Ber. Dtsch. Chem. Gesellsch. 63. Jg. 1930. 1820-1823. p. 

175. Csukás, Z., Polgár, L. (társszerzők) : Einwirlmng von Quecksilbersal
zen auf Acetohalogenzucker. 4. Direkte Darstellung der Alkylbioside 
der a-Reihe. = Ber. Dtsch. Chem. Gesellsch. 63. Jg. 1930. 2720-2729. p. 

176. Ilosvay Lajos, Szarvasy Imre (társszerzől,:) : Pacsu Jenő tagajánlása 
a III. osztály Ajalosztályába levelező tagnak 1930. február 23-án.(= A 
Magyar Tudományos Akadémia Tagajánlások 1930-ban. Bp. 1930. 
39-42. p. Bibliogr. 40-42. p.) 

177. Ilosvay Lajos, Szarvasy Imre (társszerzők) : Zechmeister László tag
ajánlása a III. osztály Ajalosztályába levelező tagnak 1930. február 
23-án. (= A Magyar Tudományos Akadémia Tagajánlások 1930-ban. 
Bp. 1930. 42-46. p. Bibliogr. 42-46. p.) 

178. Zechmeister László: Organikus chemia, felsőbb tanuhnányok támo
gatására. 1. köt. Bp. Sylvester ny. 1930. Ism.: - -. = Magy. Chem. 
F. 36. évf. 1930. 199. p. 

1931 

179. Bruclmer, Z., Gerecs, A. (társszerzők) : Einwirkung von Quec1\Sil
bersalzen auf Aceto-halogenzucker. 5. Mitteil. Synthese der Dekaace
tyl-1-S-methyl-a- und B-cellobiosido-6-glykose. = Ber. Dtsch. Chem. 
Gesellsch. 64. Jg. 1931. 744-751. p. 

180. Csürös, Z. (társszerző): Synthesen in der Kohlenhydrat-Gruppe mit 
Hilfe von sublimierten Eisenchlorid. 2. Mitteil. Darstellung der Cello
bioside der a-Reihe. = Ber. Dtsch. Chem. Gesellsch. 64. Jg. 1931. 
993-1000. p. 

181. Gerecs, A. (társszerző): Einwirkung von Quecksilbersalzen auf Ace
tohalogenzucker. 6. Mitteil. Synthese von Gentiobiose- und Cellobio
sido-6-g1ykose-Derivaten. = Ber. Dtsch. Chem. Gesellsch. 64. Jg. 1931. 
1545-1552. p. 

182. Bruckner, Z. (társszerző): Einwirkung von Quecksilbersalzen auf 
Aceto-halogenzucker. 7. Mitteil. Synthese der 1-B-Methyl-gentiobiose 
und der 1-B-Methyl-6-a-glykosido-glykose. Beitrag zur Isomaltose
Frage. = Ber. Dtsch. Chem. Gesellsch. 64. Jg. 1931. 1852-1858. p. 

183. Gerecs, A. (társszerző): Einwirkung von Quecl\Silbersalzen auf Ace
tohalogenzucker. 8. Mitteil. Synthese der Tridekaacetyl-1-B-methyl-
6-B-cellobiosido-gentiobiose. = Ber. Dtsch. Chem. Gesellsch. 64. Jg. 
1931. 2458-2461. p. 
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184. Kohlenhydrate. (= Biochemisches Handlexikon. Hrsg. Abderhalden, 
Emil. 13. Bd. Berlin, Springer, 1931. 1-12. p.) 

185. Gummisubstanzen, Hemicellulosen, Pflanzenschleime, Huminstoffe. 
(= Biochemisches Handlexikon, Hrsg. Abderhalden, Emil. 13. Bd. 
Berlin, Springer, 1931. 12-55. p.) 

186. Starke, Dextrine, Kohlenhydrate der Inulingruppe, Cellulosen usw. 
(= Biochemisches Handlexikon. Hrsg. Abderhalden, Emil. 13. Bd. 
Berlin, Springer, 1931. 56-229. p.) 

187. Glykogen. (= Biochemisches Handlexikon, Hrsg. Abderhalden, Emil. 
13. Bd. Berlin, Springer, 1931. 230-249. p.) 

188. Die einfachen Zuckerarten. (= Biochemisches Handlexikon, Hrsg. 
Abderhalden, Emil. 13. Bd. Berlin, Springer, 1931. 250-817. p.) 

139. Stickstoffhaltige Kohlenhydrate. (= Biochemisches Handlexikon. 
Hrsg. Abderhalden, Emil. 13. Bd. Berlin, Springer, 1931. 818-848. p. 

190. Cyclosen. (= Biochemisches Handlexikon. Hrsg. Abderhalden, Emil. 
13. Bd. Berlin, Springer, 1931. 849-854. p.) 

191. Glykoside. (= Biochemisches Handlexikon. Hrsg. Abderhalden, 
Emil. 13. Bd. Berlin, Springer, 1931. 855-1053. p.) 

192. Ilosvay Lajosnak nyolcvanadik születése napjára. = Magy. Chem. F. 
37. év~. 1931. 201-202.p. 

193. Ilosvay Lajos, Mágocsy-Dietz Sándor, Tangl Károly, stb. (társszer
zők): Horváth Géza tagajánlása a III. osztályba tiszteleti tagnak, 
1931. február hó 26-án. (= A Magyar Tudományos Akadémia Tag
ajánlások. Bp. 1931. 25. p.) 

194. Rados Gusztáv, Tangl Károly, Harkányi Béla stb. (társszerzők) : Po
gány Béla tagajánlása a III. osztály A/alosztályába rendes tagnak. 
1931. február hó 26-án. (= A Magyar Tudományos Akadémia Tag
ajánlások. Bp. 1931. 26. p.) 

195. Rados Gusztáv, Tangl Károly, Harkányi Béla stb. (társszerzők) : Ry
bár István tagajánlása a III. osztály A/alosztályába rendes tagnak. 
1931. február hó 26-án. (= A Magyar Tudományos Akadémia Tag
ajánlások. Bp. 1931. 26-27. p.) 

196. Szarvasy Imre, Magyary-Kossa Gyula, Szily Kálmán stb. (társszer
zől~) Szentgyörgyi Albert tagajánlása a III. osztály B/alosztályába 
levelező tagnak 1931. február 27-én. (= A Magyar Tudományos Aka
démia Tagajánlások. Bp. 1931. 43-48. p.) 

1932 

197. Higanysók hatása acetohalogéncukrokra. 4. a-sorbeli alh--ylbiozidok 
közvetlen előállitása és az a- és B-biozidok keletkezésének feltételei. 
= Math. Természettud. Ért. 48. köt. 1932. 53-68. p. Klny. is. 

198. Triszaccharid szintézisel~ higanysók segítségével. = Math. Termé
szettud. Ért. 48. köt. 1932. 316-330. p. Klny. is. 

199. Szublimált vaskloriddal végzett szintézisek a szénhidrátok csoport
jában: a-sorbeli cellobiozidok előállitása. = Math. Természettud. Ért. 
48. köt. 1932. 494-508. p. KIny. is. 

200. Gentiobióz és cellobiozido-6-glükóz származékok szintézise higany
só]t segítségével. = Math. Természettud. Ért. 48. köt. 1932. 509-52·1. 
p. Klny. is. 

201. (Hat) 6-glükozido-a-glükóz származékok szintézise és az izomaltóz
kérdés. = Math. Természettud. Ért. 48. köt. 1932. 739-751. p. 
KIny. is. 
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202. Egy tetrasaccharid-glükozid szintézise. = Math. Természettud. Ért. 
48. köt. 1932. 752-759. p. Klny. is. 

203. Rados Gusztáv, Kürschá.1{. József, Zelovich Kornél stb. (társszerzők): 
Mihailich Győző tagajánlása a III. osztály Ajalosztályába levelező 
tagnak 1932. február hóban. (= Magyar Tudományos Akadémia Tag
ajánlások. Bp. 1932. 33-34. p.) 

204. Ilosvay Lajos, Rados Gusztáv, Szarvasy Imre (társszerzők): Varga 
József tagajánlása a III. osztály A/alosztályába levelező tagnak. 1932. 
febr. 17-én. (= A Magyar Tudományos Akadémia Tagajánlások 1932-
ben. Bp. 1932. 44-46. p. Bibliogr. 45-46. p.) 

205. Kendall James: Az atomok világában. Bevezetés a józan ésszel meg
érthető kémiába. Ford. CSÜfÖS Zoltán. Atnézte és az eredetivel össze
hasonlította - -. Bp. Egyet. ny. 1932. XI., 268 p. (Természettudo
mányi Könyvtár. 100. köt.) (Természettudományi Könyvkiadó Válla
lat. 100. köt.) 

1934 

206. Gerecs, A. (társszerző): Einwirkung von Quecksilbersalzen auf Ace
tohalogenzucker. 9. Mitteil. Synthese von Derivaten der 8-1-l-Rharn
nosido-6-d-glykose. = Ber. Dtsch. Chem. Gesellsch. 67. Jg. 1934. 
2049-2051. p. 

207. Csürös, Z. (társszerző): Einwirkung von Quecksilbersalzen auf Ace
tohalogenzucker. 10. Mitteil. Synthese von Derivaten der vermut
lichen 6-1-d-GIykosido-2- oder -3-d-glykose. = Ber. Dtsch. Chem. 
Gesellsch. 67.Jg. 1934. 2051-2053.p. 

208. Ilosvay Lajos, Szarvasy Imre, Mauritz Béla stb. (társszerzők) : Fin
key József tagajánlása a III. osztály A/alosztályába levelező tag
nak 1934. február hó 18-án. (= Magyar Tudományos Akadémia Tag
ajánlások. Bp. 1934. 57-58. p.) 

1935 

209. Egy rharnnozido-glükoz szintézise. = Math. Természettud. Ért. 53. 
köt. 1935. 232-237. p. Klny. is. 

210. Gerecs, A. (társszerző): Konstitution und Synthese der Rutinose, der 
Biose des Rutins. = Ber. Dtsch. Ch em. Gesellsch. 68. Jg. 1935. 
1318-1321. p. 

211. Gerecs, A. (társszerző): űber Robinobiose und Kampferolrhamnosid. 
= Ber. Dtsch. Chem. Gesellsch. 68. Jg. 1935. 2054-2059. p. 

1936 

212. A rutin glűkozid disaccharidjának, a "rutinóz"-nak szerkezete és 
szintézise. = Math. Természettud. Ért. 54. köt. 1936. 208-220. p. 
Klny. is. 

213. A robininról, a robinobiózról és a kiimpferol-rhamnozidról. = Math. 
Természettud. Ért. 54. köt. 1936. 375-386. p. Klny. is. 

214. Ilosvay Lajos. (1851-1936). = Természettud. Közl. 68, köt. 1936. 
561-566. p. Klny. is. 

215. Ilosvay Lajos, Tangl Károly, Széki Tibor (társszerzők) : Gróh Gyula 
tagajánlása a III. osztály A!alosztályába rendes tagnak. (= Magyar 
Tudományos Akadémia. Bp. 1936. 32-34. p.) 
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216. Gerecs, A, Rados, M. (társszerzők) : Verhalten der Glucose gegen 
Rhodanwasserstoffsaure. = Ber. Dtsch. Chem. Gesellsch. 69. Jg. 1936. 
748-754. p. 

217. Gerecs, A, Hadácsy,!. (társszerzők) : über die Verseifung acetylier
ter Kohlenhydrate. = Ber. Dtsch. Chem. Gesellsch. 69. Jg. 1936. 
1827-1829. p. 

1937 

218. Acetylezett szénhidrátok elszappanosítása. = Math. Természettud. 
Ért. 55. köt. 1937. 432-440. p. Klny. is. 

219. A "lusitanicosid"-nak,a Cerasus lusitanica Lois, glükozidjának 
szerkezete és szintézise. = Math. Termézettud. Ért. 56. köt. 1937. 
560-569. p. Klny. is. 

220. Gerecs, A. (társszerző): Synthese des Lusitanicosids (Chavicol-B-ru
tinosids), des Glykosids aus Cerasus lusitanica Lois. = Ber. Dtsch. 
Chem. Gesellsch. 70. Jg. 1937. 1098-1101. p. 

221. Csürös, Z., Angyal, S. (társszerzők) : über benzylierte Derivate des 
Lavoglucosans und der Glucose. = Ber. Dtsch. Chem. Gesellsch. 70. 
Jg. 1937. 1848-1856.p. 

222. A "neolinarin"-ról, a Linaria vulgárisnak új glükozidjáról. = Math. 
Természettud. Ért. 55. köt. 1937. 652-658. p. Klny. is. 

223. A trehalóznak egy egyszerű előállításmódja. = Math. Természettud. 
Ért. 55. köt. 1937. 659-661. p. Klny. is. 

1938 

224. A hesperidinnek és a neohesperidinnek szerkezete. = Math. Tenné
szettud. Ért. 57. köt. 1938. 672-696. p. Klny. is. 

225. A scillabióz szerkezete. = Math. Természettud. Ért. 57. köt. 1938. 
999-1003. p. Klny. is. 

226. Gerecs, A, Illés, E. (társszerzők) : Verhalten der Fructose ge~en Rho
danwasserstoffsaure. = Ber. Dtsch. Chem. Gesellsch. 71. Jg. 1938. 
590-596. p. 

227. Balassa, E., Gárdonyi, M. (társszerzoK): über einige Umwandlungen 
der Nitrile der Zuckerreihe. = Ber. Dtsch. Chem. Gesellsch. 71. Jg. 
1938. 768-774. p 

228. Gerecs, A; Flesch, H. (társszerzők) : Eimvirkung von Quecksilber
salzen auf Acetohalogen-Zucker. ll. Mitteil. Synthese einiger Deri
vate der B-l-I-rhamnosido-6-d-galaktose. = Ber. Dtsch. Chem. Ge
sellsch. 71. Jg. 1938. 774-776. p. 

229. A rutinóznak előállítása rutinból enzimhatás nélküL = Math. Ter
mészettud. Ért. 57. köt. 1938. 940-942. p. Klny. is. 

230. Gerecs, A (társszerző): Darstellung der Rutinose aus Rutin ohne 
Fennentwirkung. = Ber. Dtsch. Chem. Gesellsch. 72. Jg. 1938. 2520. p. 

231. Tettarnanti, A. (társszerző): über die Biose des Hesperidins und des 
Neohesperidins. = Ber. Dtsch. Chem. Gesellsch. 71. Jg. 1938. 2511--
2520. p. 

232. 'Sigmond Elek, Pogány Béla, Szarvasy Imre stb. (társszerzők): Bi
zottsági jelentés a kémiai-fizikai tanszék betöltése tárgyában. Bp. 
Egyet. ny. 1938. 4. p. 

233. Tangl Károly, Mauritz Béla, Gróh Gyula stb. (társszerzök) : Mark 
Herman tagajánlása a III. osztályba külső tagnak. 1938. (= Magyar 
Tudományos Akadémia Tagajánlások. Bp. 1938. 72. p.) 
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234. Neue Richtungen der Glykosid-Synthese. = Fortschritte d. Chern. 
org. Naturstoffe. 1. Bd. 1938. 1-23. p. 

1939 

235. Neuere Richtungen der Oligosaccharid-Synthese. = Fortschritie d. 
Chern. org. Naturstoffe. 2. Bd. 1939. 160-211. p. 

236. Gyászbeszéd 'Sigmond Elek r. tag ravatalánál 1939. október 3-án. 
= Akad. Ért. 49. köt. 1939. 269. p. 

237. A primveróznak és származékainak új, kiadós szintézise. = Math. 
Természettud. Ért. 58. köt. 1939. 58-64. p. 

238. Az izoprimveróznak, az a-l-xYlosido-6-d-glükóznak, a primveróz 
izomérjének és származékainak szintézise. = Math. Természettud. Ért. 
58. köt. 1939. 356-378. p. 

239. Bognár, R. (társszerző): Einwirkung von Quecksilbersalzen auf Ace
tohaloge=ucker. 12. Mitteil. Eine neue, ausgiebige Synthese der 
Primverose-Derivate und der Primverose. = Ber. Dtsch. Chern. Ge
sellsch. 72.Jg. 1939. 47-49.p. 

240. Bognár, R. (társszerző): Einwirkung von Quecksilbersalzen auf Ace
tohalogenzucker. 13. Mitteil. Synthese der Isoprimverose (6-a-d-Xylo
sido-d-glucose), der a-Isomeren der Primverose, und ihrer Derivate. 
= Ber. Dtsch. Chern. Gesellsch. 72. Jg. 1939. 1160-1167. p. 

241. A "ruberythrinsav"-nak, a festőbuzér főg!ükozidjának szintézise. 
= Math. Természettud. Ért. 58. köt. 1939. 380-394. p. Klny. is. 

242. Bognár, R. (társszerző): Synthese der Ruberythrinsaure, des Haupt
glykosids der Krappwurzel. = Ber. Dtsch. Chern. Gesellsch. 72. Jg. 
1939. 913-919. p. 

243. Entz Géza, Verebély Tibor, Zechmeister László stb. (társszerzők) : 
Issekutz Béla tagajánlása a III. osztály Bjalosztályába. 1939. 
(= Magyar Tudományos Akadémia Tagajánlások. Bp. 1939. 72-82. p.) 

1940 

244. Gerecs, A, Valatin, Th. (társszerzők) : Űber Lavomannosan. = Ber. 
Dtsch. Chem. Gesellsch. 73. Jg. 1940. 575-580. p. 

245. Vuk Mihály, Csürös Zoltán (társszerzők) : Bizottsági jelentés a me
zőgazdasági kémiai technológiai tanszék betöltése tárgyában. Bp. 
1940.12. p. 

246. Mauritz Béla, Vendl Aladár, Rybár István stb. (társszerzők) : Finkey 
József tagajánlása a III. osztály Ajalosztályába rendes tagnak. 1940. 
(= Magyar Tudományos Akadémia Tagajánlások. Bp. 1940. 37-39. p.) 

1941 

2'17. A festőbuzér a szerves kémia mai megvilágításában. = Természet
tud. Közl. 73. köt. 1941. 219-223. p. Klny. is. 

248. A szénhydrátkutatás újabb eredményei. = Mathem. Természettud. 
Ért. 60. köt. 1941. 413-441. p. Klny. is. 

249. Neuere Ergebnisse der Kohlenhydratforschung. = Ber. Dtsch. Chem. 
Gesellsch. 74. Jg. 1941. 75-92. p. 

250. Bognár Rezső (társszerző): A Hnarin és pektolinarinnak szerkezete 
és szintézise. = Math. Természettud. Ért. 60. köt. 1941. 780-802. p. 
Klny. is. 
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251. Bognár, R. (társszerző): Konstitutionsermittlung und Synthese des 
Linarins und Pektolinarins aus ihren Aglykonen und aus Rutinose. 
= Ber. Dtsch. Chem. Gesellsch. 74. Jg. 1941. 1818-1824. p. 

252. A robinin-glükozidnak végérvényes szerkezete. = Math. Természet
tud. Ért. 60. köt. 1941. 803-815. p. Klny. is. 

253. Bognár, R. (társszerző) : Endgültige KonstitutionsaufkHirung des 
Robinins. = Ber. Dtsch. Chem. Gesellsch. 74. Jg. 1941. 1783-1789. p. 

254. Oltay Károly, Mihailich Győző, Rohringer Sándor stb. (társszerzők) : 
Jáky József tagajánlása a III. osztály Ajalosztályába levelező tagnak. 
1941. (= Magyar Tudományos Akadémia Tagajánlások. Bp. 1941. 
55-59. p.) 

255. Vendl Miklós, Doby Géza, Buzágh Aladár stb. (társszerzők) : Rom
walter Alfréd tagajánlása a III. osztály Ajalosztályába levelező tag
nak. 1941. (= Magyar Tudományos Akadémia Tagajánlások. Bp. 
1941. 60. p.) 

256. Széki Tibor, Issekutz Béla, Gróh Gyula (társszerzők) : Schulek Ele
mér tagajánlása a III. osztály Ajalosztályába levelező tagnak: 1941. 
(= Magyar Tudományos Akadémia Tagajánlások. Bp. 1941. 60-62. p.) 

1942 

257. A para-phlorrhyzin szintézise. = Math. Természettud. Ért. 61. köt. 
1942. 42-52. p. Klny. is. 

258. Bognár, R. (társszerző): Synthese eines Phloracetophenonglykosids, 
eines Naringenin-glykosids und des p-Phlorrhizins. = Ber. Dtsch. 
Chem. Gesellsch. 75. Jg. 1942. 645-649. p. 

259. A természetben előforduló phlorrhyzin szintézise. = Math. Termé
szettud. Ért. 61. köt. 1942. 551-558. p. 

260. Bognár, R. (társszerző) : Synthese des natürlichen Phlorrhizins. 
Ber. Dtsch. Chem. Gesellsch. 75. Jg. 1942. 1040-1043. p. 

261. Bognár Rezső (társszerző): A "sophorabiozid"-ról, a Sophora japoni
ca L. új glükozidjáról. = Math. Természettlld. Ért. 61. köt. 1942. 
53-66. p. Klny. is. 

262. Bognár, R. (társszerző): Über Sophorabiosid, ein neues Glykosid 
der Sophora japonica L. = Ber. Dtsch. Ch em. Gesellsch. 75. Jg. 1942. 
482-489. p. 

263. A neolinarinnak végérvényes szerkezete. = Mat.h. Természettud. Ért. 
61. köt. 1942. 67-88. p. Klny. is. 

204. Bognár, R., Mester, L. (társszerzők) : űber Neolinarin, ein neues 
Glykosid der Linaria vulgaris L. = Ber. Dtsch. Chem. Gesellsch. 
75. Jg. 1942.489--495. p. 

265. Az asebotin szintézise. = Math. Természettlld. Ért. 61. köt. 1942. 
570-576. p. Klny. is. 

266. Mester, L. (társszerző): Synthese des Asebotins. = Ber. Dtsch. Chem. 
Gesellsch. 75. Jg. 1942. 1298-1301. p. 

267. A glükohesperetinnek, a hesperetin-7-glükozidnak szintézise. 
= Math. Természettud. Ért. 61. köt. 1942. 578-588. p. Klny. is. 

268. Bognár, R. (társszerző): Synthese des Glucohesperitins, des Hesperi
tin-glykosids. = Ber. Dtsch. Chem. Gesellsch. 75. Jg. 1942. 1043-
1047. p. 

269. A p-isosakuranin és a 4-methyl-phlorrhyzin szintézise. = Math. Ter
mészettud. Ért. 61. köt. 1942. 559-569. p. 

270. A sakuranin glükozid szintézise. = Math. Természettlld. Ért. 61. köt. 
1942. 589-594. p. Klny. is. 
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271. Bognár, R., Mester, L. (társszerzők) : Synthese des Sakuranins, des 
p-Isosakuranins und des 4-Methyl-p-phlorrhizins. = Ber. Dtsch. 
Chem. Gesellsch. 75. Jg. 1942. 1432-1438. p. 

272. A hesperetinnek átalakítása diosmetinné. = Math. Természettud. Ért. 
61. köt. 1942. 886-896. p. Klny. is. 

273. A hesperidinnek átalakítása diosminná. = Math. Terrnészettud. Ért. 
61. köt. 1942. 897-907. p. Klny. is. 

274. Az izosakuranetinnek átalakítása acacetinné. = Math. Terrnészettud. 
Ért. 1942. 908-911. p. Klny. is. 

275. Búcsúbeszéde Szarvasy Imre ravatalánál. (= A József Nádor Mű
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem 1941/42. tanévi ÉVkönyve. Bp. 
Pátria ny. 1942. 17&-177. p.) 

276. A József Nádor Műegyetem Szerves Kémiai Intézetének működése 
1913-tól1941-ig. = Magy. Chem. F. 48. köt. 1942. &-19. p. 

277. Vendl Aladár, Zimmermann Agoston, Gróh Gyula stb. (társszerzők) : 
Mauritz Béla tagajánlása a III. osztályba tiszteletbeli tagnak. 1942. 
(= Magyar Tudományos Akadémia Tagajánlások. Bp. 1942. 63-64. p.) 

278. Mauritz Béla, Fejér Lipót, Vend! Aladár stb. (társszerzők) : Jáky 
József tagajánlása a III. osztály A/alosztályába levelező tagnak. 
1942. (= Magyar Tudományos Aakadémia Tagajánlások. Bp. 1942. 
71-72. p.) 

1943 

279. Bognár, R., Farkas, L. (társszerzők) : Konstitutionsermittlung des 
Sophoricosids, eines Isoflavonglykosids des Sophora japonica L. 
= Ber. Dtsch. Chem. Gesellsch. 76. Jg. 1943. 267-272. p. 

280. Bognár, R., Székely, r. (társszerzők) : Synthese des Salipurposids und 
des Isosalipurposids. = Ber. Dtsch. Chem. Gesellsch. 76. Jg. 1943. 
386-390. p. 

281. Bognár, R. (társszerző): Umwandlung des Hesperentis in Diosmetin, 
des Hesperidins in Diosmin und des Isosakuranetin in Acacetin. = 
Ber. Dtsch. Chem. Gesellsch. 76. Jg. 1943. 452-457. p. 

282. Bognár, R. (társszerző): Synthese des Hesperidins. = Ber. Dtsch. 
Chem. Gesellsch. 76. Jg. 1943. 773-777. p. 

283. Mester, L. (társszerző): Synthese des Apigenin-glykosid-(5), der 
Amorpha Fructicosa L. = Ber. Dtsch. Chem. Gesellsch. 76. Jg. 1943. 
776-777. p. 

284. Farkas, L. (társszerző): Vollstandige Synthese des Linarins und des 
Pektolinarins. = Ber. Dtsch. Chem. Gesellsch. 76. Jg. 1943. 937-939. p. 

285. Farkas, L. (társszerző): Synthese des Genistins. = Ber. Dtsch. Chem. 
Gesellsch. 76. Jg. 1943. 1110-1112. p. 

286. Bognár, R., Szegő, L. (társszerzők): Synthese des Eriodictyols und 
des 3-0xy-p-phlorrhizins. = Ber. Dtsch. Chem. Gesellsch. 76. Jg. 
1943. 1112-1115. p. 

287. Bognár, R., Morvay, S. (társszerzők) : Synthese von zwei Glykosiden 
des Salirepols. = Ber. Dtsch. Chem. Gesellsch. 76. Jg. 1943. 1165-
1171. p. 

1944 

288. Bognár, R., Mechner, J. (társszerző k) : Synthese des Glucosids To
ringin. = Ber. Dtsch. Chem. Gesellsch. 77. Jg. 1944. 99-1(}8. p. 

289. Bognár, R., Thiele, K. (társszerzők) : Synthese des Para-asebotins. 
= Ber. Dtsch. Chem. Gesellsch. 77. Jg. 1944. 446-451. p. 
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290. Farkas, L., Bien, A. (társszerző k) : Synthese des Ononins. = Ber. 
Dtsch. Chem. Gesellsch. 77. Jg. 452-457. p. 

291. Mester, L., Kardos, É. (társszerzók) : Synthese des lsoasebotins und 
des Sakuranetin-glykosids-(4). = Ber. Dtsch. Chem. Gesellsch. 77. 
Jg. 1944. 457--460.p. 

292. Bognár, R., Boskovitz, L. (társszerzők) : Synthese des Isobetulosids. 
= Ber. Dtsch. Chem. Gesellsch. 77. Jg. 1944. 452--457. p. 

291. Mester, L., Kardos, É. (társszerzók) : Synthese des Isoasebotins und 
des Sakuranetin-glykosids-(4). = Ber. Dtsch. Chem. Gesellsch. 77. Jg. 
1944. 457--460. p. 

292. Bognár, R., Boskovitz, L. (társszerzók) : Synthese des lsobetulosids. 
= Ber. Dtsch. Chem. Gesellsch. 77. Jg. 1944. 784--788. p. 

293. Természetes és mesterséges glükozidok. Bp. Egyet. ny. 1944. 40 p. 
(Mérnöki Továbbképző Int. kiadv. V. 47. füz.) 

294. Vendl Aladár, Csürös Zoltán, Varga József stb. (társszerzók) : Mihai
lich Győző tagajánlása a III. osztályba tiszteleti tagnak. 1944. 
(= Magyar Tudományos Akadémia Tagajánlások. Bp. 1944. 4. p.) 

295. Jávorka Sándor, Vitalis István, Telegdi Róth Károly stb. (társszer
zők) : Vendl Aladár tagajánlása a III. osztályba tiszteleti tagnak. 
1944. (= Magyar Tudományos Akadémia Tagajánlások Bp. 1944. 
43-44. p.) 

296. Doby Géza, Széki Tibor, Vendl Aladár (társszerzók) : Plank Jenő 
tagajánlása a III. osztály A/alosztályába levelező tagnak. 1944 és 
1945. (= Magyar Tudományos Akadémia Tagajánlások. Bp. 1944 és 
1945. 32. p. és 53--55. p.) 

1945 

297. Vendl Aladár, Varga József, Széki Tibor (társszerzók): Schulek 
Elemér tagajánlása a III. osztály A/alosztályába rendes tagnak 1945. 
(= Magyar Tudományos Akadémia Tagajánlások. Bp. 1945. 30. p.) 

298. Vendl Aladár, Varga József, Gróh Gyula (társszerzők): Széki Tibor 
tagajánlása a III. osztály A/alosztályába rendes tagnak. 1945. 
= Magyar Tudományos Akadémia Tagajánlások. Bp. 1945. 30. p.) 

299. Gróh Gyula, Széki Tibor, Buzágh Aladár stb. (társszerzők) : Náray 
Szabó Istvántagajánlása a III. osztály A/alosztályába levelező tag
nak. 1945. (= Magyar Tudományos Akadémia Tagajánlások. Bp. 
1945. 31. p.) 

300. Vendl Aladár, Verebély László (társszerzók) : Pattantyús Á. Géza 
tagajánlása a III. osztály A/alosztályába levelező tagnak 1945. 
(= Magyar Tudományos Akadémia Tagajánlások. Bp. 1945. 31-32. p.) 

1948 

301. Csürös Zoltán, Varga József (társszerzők) : Bognár Rezsó tagajánlása 
a III. osztályba levelező tagnak 1948. április 28-án (= Magyar Tudb
má.'1Yos Akadémia Tagajánlások. Bp. 1948. 34--35. p.) 

1949 

302. Csürös Zoltán, Erdey-Gruz Tibor, Müller Sándor stb. (társszerzők) : 
Bruckner Győző tagajánlása a III. osztályba rendes tagnak. 1949. 
(= Magyar Tudományos Akadémia Tagajánlások. Bp. 1949. 6-7. p.) 
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1950 

303. Mester László (társszerző): Az akaciin szerkezet éről. = Magy. Kém. 
F. 56. évf. 1950. 2--7. p. 

1951 

304. Bognár, R. (társszerző): Synthese des Isobetulosids. = Acta Chim. 
Ac. Sc. Hung. l. tom. 1951. 108--115. p. 

305. Bognár, R. (társszerző): S:ynthese der Melibiose und Alloladose, 
= Acta Chim. Ac. Sc. Hung. 1. tom. 1951. 245--253. p. 

306. Bognár Rezső (társszerző): Néhány új glykosid szintézise .. = MTA 
3. és 6. Oszt. Vegyészcsop. Közl. 1. évf. 1951. 3--14. p. 

307. Mester László (társszerző): Cukorformazánok előállítása. = MTA 3. 
és 6. Oszt. Vegyészcsop. Közl. 1. évf. 1951. 36-40. p. 

1952 

308. Mester, L. (társszerző): Darstellung der Formazane in der Zucker
gruppe. = Acta Chim. Bp. 2. tom. 1952. 9--14. p. 

309. Mester László (társszerző): Culwr.Eormazánok szerkezetéről. = MTA 
Kém. Tud. Oszt. Közl. 1. évf. 1952. 73-78. p. 

310. Mester, L., Messmer, A., Eckhart, E. (társszerzők) : űber die Kons
titution der Forrnazane der Zuckerreihe. = Acta Chim. Bp. 2. tom. 
1952. 25--32. p. 

311. Flavon-csoportbeli glükozidok kérdései. =MTA Kém. Tud. Oszt. 
Közl. 2. évf. 1952. 35--38. p. 

312. Dőry István, Harsányi Kálmán, Schügerl Károly (társszerzők) : Fosz
forsavészterek felhasználása fenolos hidroxil alltilezésére tercier nit
rogént tartalmazó vegyületekben. = Magy. Kém. F. 58. évf. 1952. 
161--164. p. 

313. Szerves Kémia. Bp. Akadémiai K. 1952. XXXI, 1215 p. 

1953 

314. Mester László, Messmer András, Eckhart Ede (társszerzők) : Új nit
rogéntartalmú cukorszármazékok előállítása. = Magy. Kém. F. 59. 
évf. 1953. 206--210.p. 

315. Scha\vartz, J. (társszerző): Eine neue Synthese des 1, 2, 3, 5-Tet.ra
oxybenzols und die Darstellung seiner Derivate. 1. = Acta Chim. 
Bp. 3. tom. 1953. 487--496. p. 

316. Mester László (társszerző): Cukorformazánok oxidációja és reduk
ciója. = MTA Kém. Tud. Oszt. Közl. 3. évf. 1953. 7-14. p. 

317. Eckhart, E., Mester, L. (társszerzők) : Darstellung der Zuckertetra
zolium-Verbindungen. = Chem. Ber. 86. Jg. 1953. 472-476. p. 

318. MesSIner, A., Mester, L. (társszerzők) : Darstellung der Thioaldon
saure-phenyl-hydrazide durch Einwirkung von Schwefelwasserstoff 
auf Zuckerformazane. = Chem. Ber. 86. Jg. 1953. 697--699. p. 

1954 

319. Mester László, Eckhart Ede: Az úgynevezett B-acetoklórglükóz köz
vetlen előállítása. = MTA Kém. Tud. Oszt. Közl. 4. évf. 1954. 
197--200. p. 
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320. Mester, L., Eckhart, E. (társszerzők) : Unmittelbare Darstellung der 
als B-Acetochlorglucose bezeichneten Verbindung. = Acta Chim. Bp. 
4. tom. 1954. 73-77. p. 

321. Kisfaludy Lajos (társszerző): Diszaccharidok szintézise kationcserélő 
gyantával, illetőleg szabad savval. = MTA Kérn. Tud. Oszt. Közl. 
4. évf. 1954. 201-207. p. 

322. Kisfaludy, L. (társszerző): Synthese von Disacchariden rnittels Ka
tionaustauschharzes bzw. freier Saure. = Acta Chim. Bp. 4. tom. 
1954. 79-84. p. 

323. Szántay Csaba, Mester László (társszerzók) : Kísérletek a 4, 6-dia
mino-tetraoxibenzolnak és származékainak előállitására. = MTA 
Kérn. Tud. Oszt. Közl. 4. évf. 1954. 207-210. p. 

324. Mester, L., Szántay, Cs. (társszerzők) : Versuche zur Darstellung von 
4, 6-Diarnino-tetraoxy-benzol und dessen Derivate. = Acta Chim. Bp. 
4. tom. 1954. 151-160. p. 

325. Mester László, Dóry István: A chinasavból elóállított acetontrioxi
ciklohexanon szerkezetéről. = MTA Kérn. Tud. Oszt. Közl. 4. évf. 
1954. 161-168. p. 

326. Mester, L., Dóry, I. (társszerzők) : Über die Struktur des aus der Chi
nasaure dargestellten Acetontrioxycyclonexanons. = Acta Chim. Bp. 
4. tom. 1954. 151-160. p. 

327. Mester László, Moczár Elemér (társszerzők) : Pentaoxipimelinsav
származékoi>: redukálóképességéről. = MTA Kérn. Tud. Oszt. Közl. 
4. évf. 1954. 191-196. p. 

328. Mester, L. Moczár, E (társszerzók) : Über das Reduktionsvermögen 
der Pentaoxypimelinsaure-Derivate. = Acta Chim. Bp. 4. tom. 1954. 
161-168. p. 

1955 

329. Mester László, Messmer András, Major Ádám (társszerzók) : Orto
helyzetű nitrocsoport hatása a formazán- és tetrazoliumképzésre. 
= MTA Kérn. Tud. Oszt. Közl. 6. évf. 1955. 303-308. p. 

330. Mester, L.. Messrner, A., Major, A. (társszerzők) : The effect of a 
nitro-group is ortho-position on the forrnation of formazan and tet
razolium. = Acta Chim. Bp. 7. tom. 1955. 455-460. p. 

331. Mester László, Pallos László: A fizetol és az co -oxifloracetofenon 
részleges acilezése. 1. = MTA Kérn. T9ud .. Oszt. Közl. 6. évf. 1955. 
309-314. p. 

332. Mester, L., Pallos L. (társszerzők) : Parti elles Acylieren des Fisetols 
und des co-Oxy-Phloracetophenons. 1. = Acta Chim. Bp. 8. tom. 
1955. 133--138. p. 

3a3. Mester László, Szántay Csaba (társszerzők) : A p-metoxibenzaldehid
tioszernikarbazon (Tb. II.) cukortartalmú analogjairól. = MTA Kém. 
Tud. Oszt. Közl. 6. évf. 1955. 223-226 p. 

334. Mester, L., Szántay, Cs. (társszerzők) : Über die zuckerhaltigen Ana
loga des p-Methoxybenzaldehyd-Thiosernicarbazons. (Tb. II;) = Ac
ta Chim. Bp. 8. tom. 1955. 139-142. p. 

335. Dőry István, Mészáros Zoltán (társszerzők) : A kinasav néhány szár
mazékáról. = Magy. Kérn. F. 61. évf. 1955. 1l3-1l6. p. 
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1956 

336. Mester László, Pallos László (társszerzők) : A gyapjú diazotálásának 
kérdéséről. = MTA Kém. Tud. Oszt. Közl. 7. évf. 1956. 351-361. p. 

337. Mester László, Moczár Elemér (társszerzők) : A glükogenkvanin 
szintézise. = MTA Kém. Tud. Oszt. Közl. 7. évf. 1956. 363-365. p. 

338. Mester, L., Moczár E. (társszerzók) : Uber die Synthese von Glyko
genkvanin. = Acta Chim. Bp. 10. tom. 1956. 369-371. p. 

339. Dőry István (társszerző): Pentózok acetát jairól. Acetl1ezés kénsav
katalízissel. = MTA Kém. Tud. Oszt. Közl. 8. évf. 1956. 121-125. p. 

340. Dőry, r. (társszerző): Uber Acetate von Pentosen. Acetylierung durch 
Schwefelsaure-Katalyse. = Acta Chim. Bp. 12. tom. 1957. 141-147. p. 

341. Mester László, Pallos László (társszerzók) : Auron-glükozidok. 1. 
A szulfurein szintézise. = MTA Kém. Tud. Oszt. Közl. 8. évf. 1957. 
91-94. p. 

342. Mester, L. Pallos, L. (társszerzók) : Auron-Glykoside. 1. Synthese des 
Sulfureins. = Acta Chim. Bp. 12. tom. 1957. 259-263. p. 

343. Mester László, Pallos László (társszerzők) : A fizetol és az OJ-oxiflor
acetofenon részleges acilezése. 2. Mezi1ezés. = MTA Kém. Tud. 
Oszt. Közl. 8. évf. 1957. 377-379. p. 

344. Mester, L., Pallos, L. (társszerzők) : Partielle Acylierung des Fisetols 
und des OJ-Oxy-phloracetophenons. 2. Mesylierung. = Acta Chim. 
Bp. 13. tom. 1957. 99-102. p. 

345. Farkas Loránd (társszerző): A prunitrin szintézise. = Magy. Kém. 
F. 63. évf. 1957. 271-272. p. 

346. Farkas, L. (társszerző): Notiz über die Synthese des Prunitrins. 
= Ch em. Ber. 90. Jg. 1957. 836-837. p. 

347. Dőry István (társszerző): Katalizátor-promotorok hatásának tanul
mányozása nitrilek dehidratálás os előállitásánál. = MTA Kém. Tud. 
Oszt. Közl. 8. évf. 1957. 127-130. p. 

1958 

348. Dőry, r. (társszerző): Untersuchung der Katalysator-Promotor-Wir
kung bei der dehydrierenden Darstellung von Nitrilen. = Acta Chim. 
Bp. 14. tom. 1958. 89-93. p. 

349. Dőry István (társszerző): Pirokatechin elkülönítése kátrányolajok
ból. = MTA Kém. Tud. Oszt. Közl. 9. évf. 1958. 151-154. p. 

350. Dőry, r. (társszerző): Die Gewinnung von Pyrokatechin aus Teerölen. 
= Acta Chim. Bp. 13. tom. 1958. 397-401. p, 

351. Farkas Loránd, Rakusa Radó: Az izokartamidin szerkezete és új szin
tézise. = Magy. Kém. F. 64. évf. 1958. 92-94. p. 

352. Farkas, L., Rakusa, R. (társszerzők): Struktur und Synthese des 
Isocarthamídins. = Acta Chim. Bp. 14. tom. 1958. 471-474. p. 

353. Farkas Loránd, Rakusa Radó (társszerzök) : A szkutellárein szerkeze
te és új szintézise. = Magy. Kém. F. 64. évf. 1958. 329-331. p. 

354. Farkas, L., Rakusa, R. (társszerzók) : Uber die Struktur und eine neue 
Synthese des Scutellareins. = Acta Chim. Bp. 16. tom. 1958. 
445-449. p. 
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1959 

355. Farkas Loránd, Schuller Nóra (társszerzők) : Soja hispida flavonoidjai. 
2. A genisztein új szintézise. = Magy. Kém. F. 65. évf. 1959. 
189-192. p. 

356. Farkas, L., Schuller, N. (társszerzők): über eine neue Synthese des 
Genisteins. = Acta Chim. Bp. 19. tom. 1959. 277-283. p. 

357. Bognár, R., Pongor, G. (társszerzők) : Attempts to synthesize salicyl
oyl-populin and salicyloyl-salicin. A new way of formation of levo
glucosan triacetate. = Acta. Chim. Bp. 19. tom. 1959. 285-293. p. 

1960 

358. Bognár Rezső, Pongor Gábor (társszerzők) : A szaliciloil-populin és 
szaliciloil-szalicin szintézisére irányuló kísérletek. A triacetil-levo
glukozán egy új képződéséről. = Magy. Kém. F. 66. köt. 1960. 
403-407. p. 

359. Farkas Loránd, Sattler Tamás (társszerzók) : Polioxi-kromonok. 2. 
A 2, 6-dimetil-7-oxiizoflavon és a 6-metil-7-oxiizoflavon szintézise. 
= Magy. Kém. F. 66. köt. 1960. 335-338. p. 

360. Farkas, L., Sattler, T. (társszerzők) : Polyoxychromone. 2. Synthese 
des 2, 6-Dimethyl-7-hydroxy-isoflavons und des 6-Methyl-7-hyd
roxy-isoflavons. = Acta Chim. Bp. 22. tom. 1960. 449-454. p. 

361. Kisfaludy, L. (társszerző): über die Möglichkeiten der Oxydation 
von Kresolen und aromatischen Aminen mit Selendioxyd. = Chem. 
Ber. 93. Jg. 1960. 1125-1128. p. 

Szerkesztői tevékenység: 

362. Magyar Chemiai Folyóirat. Szerk.: - -. 20. évf. 1914. Szerk. biz. 
tag: --o 32. évf. 1926-49. évf. 1943. Szerk. biz. t. elnök: --o 50. 
évf. 1944. 

363. Acta Chimica Academiae Scientiarum Hungaricae. Szerk. biz. tag: 
- -. 1. tom. 1951-8. tom. 1956. 

364. Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztálya Köz
leményei. Szerk. biz. tag: - -.1. köt. 1952-7. köt. 1956. 

4.12 Szabadalmak 

365. Eljárás tyraminnak előállitására tyrosinból. 
Szabad. L. 83977 zs .. (Bejelentés napja: 1921. aug. 16.) 

366. Eljárás új nitrogéntartalmú orgános bázisoknak és bázikus pheno
loknak előállítására salicinből. 
Szabad. L. 83978. sz. (Bejelentés napja: 1921. aug. 18.) 

367.Darstellung von p-Oxyphenyl-athylamin (Tyramin) aus Tyrosin. 
Német szabadalom. D. R. P. 389881. (1924. febr. 9.) 

368. Eljárás hideg vízben könnyen oldható, alacsony molekulasúlyú ke
ményítő előállítására. 
Szabad. L. 89960. sz. (Bejelentés napja: 1924. júl. 14.) 

369. Eljárás a borkősav alkáli- és földalkálisóinak elóállítására. (Herstel
lung von Alkali- und Erdalkalisalzen der Weinsaure.) 
Amerikai szabadalom. AP 605419. sz. (1927.) 
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370. Eljárás szénhydrátoknak phosphortartalmú vegyületekké való át
alakítására. 
Szabad. L. 2090. sz. (Bejelentés napja: 1927. nov. 5.) 

371. Bognár Rezső, Oláh György (társszerzők) : Eljárás lanataglükozid 
C előállítására. 
Szabad. L. 141991. sz. (Bejelentés napja: 1950. okt. 25.) 

372. Mester László, Oláh György (társszerzők) : Eljárás magban fluoro
zott aromás karbonsavszármazékok előállítására. 
Szabad. L. 143215. sz. (Bejelentés napja: 1951. márc. 5.) 

373. Dőry István, Harsányi Kálmán, Schügerl Károly (társszerzők) : El
járás a morfin fenolos hidroxiljainak alkilezésére ill. arilezésére. 
Szabad. L. 142335. sz. (Bejelentés napja: 1951. ápr. 24.) 

374. Dőry István (társszerző): ÁsvánYi eredetű MnO·) aktiválása szerves 
kémiai oxidációkhoz való felhasználás céljából. -
Magyar szabadalmi bejelentés. (1951.) 

375. Mester László, Oláh György (társszerzők) : Eljárás digitoxin elő
állítására parciális hidrolízissel. 
Magyar szabadalmi bejelentés. (1951.) 

376. Beke Dénes, Martos Istvánné (társszerzők) : Eljárás nyers kotarnin 
tisztítására. 
Szabad. L. 142432. sz. (Bejelentés napja: 1952. ápr. 20.) 

377. Dőry István, Harsányi Kálmán, Székely István (társszerzők) : El
járás dihidrokodein oxidálás ára. 
Szabad. L. 142420. sz. (Bejelentés napja: 1952. jún. 10.) 

378. Beke Dénes (társszerző): Eljárás nyers kotarnin és hidrasztinin 
tisztítására. 
Szabad. L. 142541. sz. (Bejelentés napja: 1953. márc. 6.) 
Pótszabadalom a 142432. sz. szabad.-hoz. 

379. Dőry István, Börcsné Holczhakker Erzsébet (társszerzők) : Eljárás 
karbonsavnitrilek előállítására és ehhez való katalizátor. 
Szabad. L. 143226. (Bejelentés napja: 1954. szept. 14.) 
Chinoin szabadalom. 

380. Kisfaludy Lajos, Szabó Lászlóné (társszerzők) : Eljárás aromás oxi
aldehidek előállítására. 
Szabad. L. 142888. sz. (Bejelentés napja: 1954. szept. 23.) 
Chinoin szabadalom. 

381. Dőry István, Zalay Endre, Börcsné Holczhakker Erzsébet (társ szer
zők): Eljárás izopropenil-acetát előállítására. 
Szabad. L. 143216. sz. (Bejelentés napja: 1955. febr. 26.) 
Chinoin szabadalom. 

382. Kisfaludy Lajos (társszerző): Eljárás hisztidin monoklórhidrát elő
állítására. 
Szabad. L. 143304. sz. (Bejelentés napja: 1955. márc. 20.) 

4.2 SZEMÉLYÉRE VONATKOZÓ VÁLOGATOTT IRODALOM, 
DOKUMENTUM ÉS ÁBRÁZOLÁS 

4.21 Publikációk 

- Ilosvay Lajos, Szarvasy Imre, Pfeifer Ignác, 'Sig mond Elek: 
Bizottsági javaslat a József-műegyetemen szervezett organikus chémiai 
tanszék betöltése tbn. Bp. Pesti Lloyd ny. 1913. 12 p. 
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- Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. 14. köt. Bp. Hornyánszky 
ny. 1914. 1781-1784. h. 

- Ilosvay Lajos, Szarvasy Imre, 'Sigmond Elek: Zemplén Géza ajánlása a 
III/A. alosztályba levelező tagnak. (= Magyar Tudományos Akadémia. 
Tagajánlások 1923-ban. Bp. MTA, 1923. 20-22. p. Bibliogr. 21-22. p.) 

-- Zemplén Géza. (= Révai Nagy Lexikona. 19. köt. Bp. Révai, 1926. 
658. p.) 

- Ilosvay Lajos, Szarvasy Imre: Zemplén Géza ajánlása a III. osztály 
A.jalosztályába rendes tagnak. (= Magyar Tudományos Akadémia. 
Tagajánlások 1927-ben. Bp. MTA, 1927. 33-35. p. Bibliogr. 34-35. p. ) 

- Magyar Tudományos Akadémia: Bizottsági jelentés az 1928. évi Nagy
jutalomról és a Marczibányi-mellékjutalomról. = Akadémiai Értesítő. 
39. köt. 1928. 43-47. p. 

- Zemplén Géza. Életrajz és tudományos munkásságát felölelő publiká
ciók jegyzéke. = Magy. Chem. F. 44. köt. 1938. 85-91. p. 

- Zemplén Géza. (= A Budapesti Műszaki Egyetem oktatóinak tudo
mányos és műszaki alkotásai. Szerk. Major Máté. Bp. Újpesti ny. 1952. 
61-64. p.) 

- Mester László: Zemplén Géza 70 éves. = Magy. Kém. L. 8. évf. 1953. 
305-306. p. Arckép is. 

- Fónyad Ernő: Szeretettel köszöntjük Oltay és Zemplén profesz
szorokat. = A Jövő Mérnöke. 1. évf. 1953. 13. sz. 1. p. 

- Bognár Rezső: Ajánlás Zemplén Géza műegyetemi tanárnak, a MTA 
r. tagjának 70. születésnapja alkalmából. (= Szerves Kémiai Konfe
rencia. Debrecen, 1953. szept. 26-29. Bp. Nehézip. K. 1954. 7. p. 
Vegyipari Kutató Intézetek Közleményei. 4. köt. Arckép is.) 

- Meghalt dr. Zemplén Géza akadémikus. = Magyar Nemzet. 12. évf. 
1956. július 25. 8. p. 

-- Bognár Rezső: Zemplén Géza. 1883-1956. = Szabad Nép. 14. évf. 
1956. július 28. 4. p. 

- Eltemették Zemplén Géza akadémikust. = Szabad Nép. 14. évf. 1956. 
július 28. 4. p. 

-- Eltemették Zemplén Géza akadémikust. = Magyar Nemzet. 12. évf. 
1956. július 28. 4. p. 

- Bognár Rezső: Zemplén Géza. 1883-1956. = Magyar Tudomány. 
63. köt. 1956. 427-430. p. Arckép is. 

-- Csűrös Zoltán: Zemplén Géza. = Magy. Kém. L. 11. évf. 1956. 
225-226. p. 

- Bognár, Rezső: Geza Zemplén. (1883-1956.) Nachruf. = Acta Chim. 
Bp. 19. tom. 1959. 121-131. p. Bibliogr. 132-142. Összeáll. Major 
Ádám. Arckép is. 

- Müller Sándor: Zemplén Géza emlékezete. = MTA Kémiai Tudo
mányok Osztálya Közleményei. 11. köt. 1959. 117-123. p. Zemplén 
Géza munkáinak jegyzéke. 123-133. p. Major Ádám összeáll. 
Arckép is. 

- Mester, L.: Géza Zemplén. (1883-1956.) = Advances in Carbohydrate 
Chemistry. 14. vol. 1959. 1-8. p. Fénykép is. 

- Schmidt, O. Th.: Géza Zemplén. (26. október 1883 - 24. Juli. 1956) 
= Chem. Ber. 92. Jg. 1959. 2. No. I-XIX. p. Bibliogr. XIII-XIX. p. 
Arckép is. 

- Loczka Alajos: Zemplén Géza. (= Néhány adat a nagy magyar ké
mikusok életéről és munkásságáról. Bp. Magy. Kém. Egyes. 1960. 
58-59. p.) 
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- Zemplén Géza (= Römpp Hermann: Vegyészeti lexikon. 3. köt. Szerk. 
Beliczay András. Bp. Műszaki K., 1961. 820. p.) 

- Zemplén Géza. (1883-1956) (= Új Magyar Lexikon. 6. köt. Bp. Akad. 
K. 1962. 762. p.) 

- Zemplén Géza. (= A Budapesti Műszaki Egyetem oktatóinak és kuta
tóinak szakirodalmi munkássága. 1952-1961. Szerk. Kósa Győző, 
Cholnoky Tiborné és Nosek Margit közrem. Bp. Tankönyk. 1966. 214-
215. p.) 

- Szoboravatás. = A Jövő Mérnöke. 13. évf. 1966. október 8. Szoborkép. 
- (K. V.): Két magyar tudós emléke. = Magyar Nemzet. 1966. október 

2. sz. 8. p. 
- Csűrös Zoltán: Emlékezés Zemplén Gézára. = Magy. Kém, L. 21. évf. 

1966. 605-606. p. 
- CSŰ1'ÖS Zoltán: Zemplén Géza emlékezete. = Kémiai Közlemények. 

27. köt. 1967. 13-17. p. 
- Helferich, Burghart: Megemlékezésem Zemplén Gézáról. = Kémiai 

Közlemények. 27. köt. 1967. 19-21. p. 
- CSŰ1'ÖS Zoltán: Emlékezés Zemplén Gézára. = Magyar Tudomány. 

74. köt. 1967. 325-330. p. 
- József Varga - Géza Zemplén. = Periodica Polytechnica. Chem. 

Engin. ll. vol. 1967. 1. p. 
- CSŰ1'ÖS Zoltán: In memoriam Géza Zemplén. = Periodica Polytech

nica. Chem. Engin. ll. vol. 1967. 9-15. p. Szoborkép. 
- Zemplén Géza. = Magyar Életrajzi Lexikon. Főszerk. Kenyeres Agnes. 

2. köt. L-Z. Bp. Akad. K. 1969. 1068. p. 
- Szabadváry Ferenc: Zemplén Géza. (= A magyar vegyészet arckép

csarnoka. Bp. Magyar Vegyészeti Múzeum, 1970. 70-71. p. Az arcképet 
Dobos Lajos festőmúvész fotó alapján készítette.) 

4.22 Dokumentumok, ábrázolások 

- Zemplén Géza középiskolai bizonyítványok, személyi iratok. (1904-
1905). ELTE Levéltár. Eötvös József Kollégium irattár. 

- Dr. Zemplén Géza. Szolgálati és minősítési táblázat. Törzsszám: Vk. 
1543. (1913-1956). 3 lev. Budapesti Műszaki Egyetem rektori hivatala. 

- Zemplén Géza dedikált fényképe a laboratóriumból Ilosvay Lajosnak 
1926. X. 14-én. 22,5 cm X 16,5 cm. Magyar Vegyészeti Múzeum tulaj
donában. 

- Boldogfai Farkas: Zemplén Géza 25 éves professzori jubileumára ké
szített rézdombormú plakett. 1913-1938. (1938) 

- Fényképtabló Dr. Zemplén Géza 25 éves egyetemi tanárságának emlé
kére. (1913-1938). A tablón 33 munkatárs, tanítvány és barát arcképe. 
Rosbaud fényképész. (Bp.,!. Krisztina krt. 135.) 1938. 40 X 30 cm. 

- Gyapayné Hlinka Nelly: Zemplén Géza arcképe. 1942. Olajfestmény 
özv. Zemplén Gézáné tulajdonában. Kb. 60 X 50 cm. 

- Fehér márvány síremlék. Farkasréti temető. 20. körönd. 1. sor. 23/24. 
(1956). 

- László Péter: Zemplén Géza bronz mellszobra. A Budapesti Műszaki 
Egyetem aulájában. (1966) 

- Dr. Varga József - Dr. Zemplén Géza. Emlékülés és szoborleleplezés 
1966. szept. 30-án a Budapesti Műszaki Egyetem aulájában. Meghívó. 
Emlékbeszédet mond: dr. Polinszky Károly és dr. Csűrös Zoltán. Bp. 
Föv. ny. 1966. 2 lev. 21 X 20 cm. 
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IDEGEN NYELVŰ ÖSSZEFOGLALASOK 

DR. LADISLAUS MORA: 

GÉZA ZEMPLÉN. DER BEGRüNDER UNSERER 
WISSENSCHAFTLICHEN ORGANISCHEN CHEMIE (1883-1956) 

(Zusammenfassung) 

In unserem Land begann die Entwicklung der organischen 
Chemie schwerer als die anderen Zweige der Chemie. Der eine 
Grund davon war jener, dass das ausUindische, in erster Linie 
das österreichisch-deutsche Kapital kein Interesse an der 
Schaffung der ungarischen organischen Chemieindustrie hatte. 
Die wichtige Rolle in der Entwicklung der chemischen Industrie 
der organischen Chemie erklart die Tatsache, dass in Ungarn 
für diesen Wissenschaftszweig zuerst an der Technischen Uni
versitiit Joseph ein Lehrstuhl und ein Laboratorium im Jahre 
1913 errichtet wurden. 

Zu diesem ersten Lehrstuhl für organische Chemie wurde 
Professor dr. Géza Zemplén als Ordinarius ernannt, der trotz 
seines jungen Alters schon über genügend wissenschaftliche 
Erfahrungen verfügte. Nach der Absolvierung der Budapester 
Universitat wurde Zemplén Oberassistent in Selmecbánya am 
Lehrstuhl für Chemie der Hochschule für Bergbau und Forst
wesen. Nachher führte er 1907-1910 in Berlin, im Institut fül' 
organische Chemie des N obelpreistragers Emil Fischer Expe
rimente auf dem Gebiet der Kohlenhydrate, Eiweisse und 
Enzyme, deren Ergebnisse Fischer und Zemplén gemeinsam 
publizierten. Er nahm an der Verfassung der Abderhalden
Handbücher teil, deren zahlreiche Kapitel Géza Zemplén 
schrieb. 

1911 wurde er zum Privatdozenten an der Budapester Uni
versitat promoviert und zwei Jahre spater zum Professor der 
organischen Chemie an der Technischen Universitiit ernannt. 
In den Jahren des ersten Weltlnieges übernahm er als Fachrat
geber bei der Chinoin-Fabrik in Budapest aktive Rolle auch in 
der heimischen organischen pharmazeutischen Industrie. 
Er begann seine Forschungen in den zwanziger Jahren, die ihm 
einen Weltruf brachten. Als erstes seiner Verfahren von gros-
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ser Bedeutung wurde die Verseifung von Zuckerazetaten durch 
Natriummetilat unter dem Namen Zemplénsche Verseifung 
bekannt (1923). Kurz danach 1926 arbeitete er den neuen 
Zuckerabbau für die Feststellung der Zusammensetzung der 
reduzierenden Disacha.ride aus. Ein grossal'tiges Ergebnis seiner 
Forschungen war in den dreissiger Jahren die sogenannte 
Zemplénsche Quecksilberazetatmethode, die sowohl fül' die 
Herstellung der Glykoside als auch zur Synthese der Olygo
sacharide ausgezeichnet geeignet ist. Am Anfang der vierziger 
Jahre wandte er seine Aufmerksamkeit der Chemie der Flavo
noide zu, endlich aber auf dem Gebiet der Zuckerformasane 
gelang es ihm, die Zusammensetzung zahlreicher Verbindungen 
festzustellen und ihre Synthese zu lösen. 

Als Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit bekam er 
viele in- und auslandische Auszeichnungen. Die Ungarische 
Akademie der Wissenschaften wahlte ihn zum ordentlichen und 
ehrenamtlichen Mitglied, 1928 gewann er den Grosspreis der 
Akademie, bald erhielt er den Corvin-Kranz (1930). Die 
Deutsche Chemische Gesellschaft zeichnete ihn 1940 mit ihrer 
grössten Auszeichnung, der August Wilhelm Hofmann-Goldme
daille aus. 1947 arbeitete er auf Einladung als Gastprofessor an 
der Georgtown University in Washington. Nach seiner Rück
kehr bekam er als einer der Ersten 1948 den Kossuth-Preis. 

Mehr als vierzig Jahre lehrte er an der Technischen Univer
sitat und erzog Generationen von Chemieingenieuren. Diejeni
gen, die die Zemplén-Schule absolvierten, erwarben der unga
rischen Wissenschaft an den führenden Stellen des wissen
schaftlichen Lebens, des Hochschulunterrichts und der che
mis chen Industrie auf der ganzen WeIt Achtung. Seine Schüler 
brachten ihre Dankbarkeit nach dem Tod ihl'es Meisters durch 
die Errichtung eines Bronzedenkmals in der Aula der Tech
nischen Universitat Budapest (1966) zum Ausdruck. 

Der letzte Teil des Buches ist die Bibliographie der reichen 
fachliterarischen Arbeit von Professor Zemplén, welcher seine 
eigenen in- und auslandischen Publikationen und die, die sich 
auf ihn beziehen, aufzahlt. Das Ungarische Chemie-Museum 
und die Bibliothek der Technischen Universitiit Budapest set
zen Professor dr. Géza Zemplén, dem Begründer der inHin
dischen wissenschaftlichen organischen Chemie, ein Denkmal 
ím neuesten Band der Serie von techníschen wissenschafts
geschichtlichen Ausgaben. 
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DR. LADISLAS MÖRA: 

GÉZA ZEMPLÉN. THE FOUNDER OF SCIENTIFIC 
ORGANIC CHElVIISTRY IN HUNGARY. (1883-1956) 

(SumrrwTy) 

The development of organic chemistry in this country had a 
difficultstart in comparison with other branches of the chemi
cal science. One reason for that was the fact that the foreign. 
particularly Austrian-German capital had seen no interest in 
developing industrial organic chemistry in Hungary. The im
portant role played by organic chemistry in the development 
of the chemical industry explains the fact that a ch air and 
laboratory for this branch of science was first established in 
Hungary in 1913 at the Joseph Technical University. 

It was to this first Chair of Organic Chemistry that Dr. Géza 
Zemplén was appointed Professor; though a young man he had 
had the necessary scientific experience. After his graduation 
at the University of Sciences in Budapest he became Senior 
Assistant of the Department of Chemistry at the ancient High 
School of Mining and Forestry at Selmecbánya. Soon, between 
1907-1910, he was carrying on investigations in the field of 
carbonhydrates, proteins and enzyme s in Berlin, in the institute 
of organic chemistry headed by Emil Fischer, Nobel Prize hol
der; his results were published in a joint paper with Emil 
Fischer. He took part in the editorial work of the Abderhalden 
manuals whose several chapters were written by Géza Zemp
lén. 

In 1911 he was qualified as HonOl'ary Lecturer at the Uni
versity of Sciences in Budapest; after two years he was Pro
fessor of Organic Chemistry at the Technical University of 
Budapest. In the first years of World War 1. he took active 
part in the development of the organic medical industry of the 
country acting as chemical advisor to the Chinoin Factory. He 
began his r~search work earning him international fame in the 
twenties. The first process elaborated by him for the saponifi
cation of saccharose acetates by sodium ethylate became known 
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as the "Zemplén-saponification" in 1923. Shortly afterwards, 
in 1926, he worked out new saccharose breakdown processes 
for the determination of the structure of reducing disaccharides. 
A far-reaching achievement of his research work in the thirties 
is the so-called Zemplén-process of mercury acetate extremely 
suitable for both the production of glykosides and the synthesis 
of oligosaccharides. At the beginning of the forties his attention 
turned toward the chemistry of the flavonoides; finally he 
succeeded in exploring the composition of several compounds, 
and solving their synthesis, in the fieId of saccharose forma
sanes. 

As an acknowledgement of his scientific work numerous ho
nours were conferred upon him at home and abroad. The Hun
garian Academy of Sciences elected him Ordinary and Hono
rary Member; in 1928 he was awarded the Great Prize of the 
Academy; later, in 1930, he receive d the Corvin-coronal. 
The Deutsche Chemische GeseIlschaft conferred upon him in 
1940 its greatest honour, the August Wilhelm Hofmann Golden 
Medal. In 1947 he was invited by Georgetown University in 
Washington to work as Guest Professor. After his return he was 
awarded in 1948, as one of the first, the Kossuth Prize. 

He was teaching at the Technical University for over 40 
years and educated several generations of chemical engineers. 
Those coming from the Zemplén-school have earned fame and 
honours for the Hungarian science in the leading posts of the 
scientific life, higher education and the chemical industry. His 
pupils wished to express their gratitude when theyerected his 
bronz e statue in the Aula of the Technical University of Buda
pest (1966). 

The last part of the book contains the bibliography of the 
rich professional literary activity of Professor Zemplén, enu
merating his works as weil as the publications on his person 
and activity in Hungary and abroad. The Museum of Hungarian 
Chemistry and the Central Library of the Technical University 
of Budapest wish, in the latest volume of the series of publi
cations on the history of technical sciences, to raise a monument 
to the memory of Professor dr. Géza Zemplén, the founder of 
scientific organic chemistry in Hungary. 
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W. JIACJlO MOPA: 

rE3A 3EMI1JIEH. OCHOBATEJIb OTElffiCTBEHHOM HAY-q}iOM 
OprAHHtIECKOM XHMIDl (1883-1956) 

(Pe3JOMe) 

B HameH CTpaHe pa3BRTRe OpramrqeCKOH XRMIUl no CpaBHeH.IllO c 
,n;pyrI:IMI:I oTpacllitMII XI:IMI:II:I Ha'larrOCb Tpy,n:HO. O,n:HOH R3 npI:Il.J:I:IH 3Toro 
6bIJIO TO, 'lTO C03,n;rume opraHI:ll.J:eCKOH XI:IMI:ll.J:eCKOH npOMbIllIJIeHHOCTR 
He 6bIJIO B mnepecax HHOCTpaHHOrO, B nepBylO O'lepeAI> aBCTpO-He-
MeI(KOrO KallI:ITarra. BaJKHa5I pOJIb OpraHI:ll.J:eCKOH XI:IMI:II:I, 3aHI:IMaeMa5I 
B pa3BRT.IUl XI:IMI:Il.J:eCKOH npOMbIllIJIeHHOCTI:I CTpaHbI, 06b5ICIDIeT R TOT 
4>aKT, 'lTO B BeHrp.IUl Ka4>e,n;pa R JIa60paTOpI:I5I 3TOH HaYl.J:HOH ,IJ)'ICIJ,IIllJI.II-
HbI 6bIJII:I C03,n;aHhl BnepBble B TIOJII:ITeXHI:ll.J:eCKOM ymrnepcRTeTeI:IMeHI:I 
MO)Ke4>a B 1913 r. 

TIpo4>eccopoM 3TOH nepBoH Ka4>e,n;pbI opraHI:ll.J:eCKOH XI:IMI:II:I 6bIJI Ha3-
Ha'leH ,n;-p re3a 3eMllJIeH, KOTOpbm, HeCMOTp5I Ha CBOH MOJIO,n;OH B03-
paCT, y)Ke o6JIa,n;arr COOTBeTcTBylOIIJ,I:IM Hay-qHbTh! OllhlTOM. TIoCJIe OKOH-
'laHIDI By,n;anemTCKoro yHI:IBepCRTeTa 3eMllJIeH CTarr a,n;blOHKTOM Ka-
4>e,n;pbI XI:IMI:II:I CTapI:IHHOrO MHCT.IfTyTa rOpHoro .D;eJIa n neCHI:ll.J:eCTBa 
Br. IlleJIbMeIJ,6aIDI. 3aTeM, B 1907-1910 IT. npOBO,lJ,IfJI nCCJIe,n;OBaTeJIb-
CKyro pa60ry B BepJIRHe Ha Ka4>e,n;pe opraHI:ll.J:eCKOH XI:IMRR, PYKOBO,n;R-
MOH JIaBpeaTOM Ho6eJIeBCKOH npeMI:II:I 3MIIIDI <I>nmepa B 06JIaCTR nc-
CJIe,n;OBaHI:I5I yrJIeBo,n;opo,n;OB, 6eJIKOB R 3H3I:IMOB. Pe3yJIbTaTbI 3TI:IX pa-
60T 6bIJIR ony6JII:IKaBaHbI <I>nmepoM R 3eMllJIeHOM COBMeCTHO. 3eM-
nJIeH npI:IHI:IMaJI y-qaCTRe B pe,n;aKTnpOBaHRR cnpaBOl.J:HI:IKOB A6,n;epxarr-
,n;eHa, MHOrRe rJIaBbI KOTOpbIX 6bIJII:I HanRcaHbI re30H 3eMllJIeHoM. 

B 1911 r. B By,n;aneIllTCKOM yHI:IBepCRTeTe nony'llIJI KBarrR4>I:IKaIJ,.I!lO 
np.IIBaT-,n;OIJ,eHTa R ,n;Ba ro,n;a cnycDI 6bIJI Ha3Ha'leH npo4>eccopoM XI:IMI:IR 
TIOJII:ITeXHI:ll.J:eCKOrO yHRBepCI:ITeTa B By,n;anemTe. B rOAI>I nepBoH MIlPO-
BOH BOHHbI KaK COBeTHI:IK-3KCnepT XI:IMI:ll.J:eCKOrO 3aBo,n;a XRHOHH npR-
HI:IMaeT aKTI:IBHOe y'laCTRe B pa3BIITRR OTe'leCTBeHHOH 4>apMaIJ,eBTll-
'leCKOH npOMbIllIJIeHHOcTll. 

B ,n;Ba,n;IJ,aTbIX ro,n;ax Ha'larr CBOe IiCCJIe,n;OBaHlle, ,n;o6bmmee eMY MIl-
pOByro penyTaIJ,lllO. TIepBbm era MeTo,n;, I:IMelOIIJ,nH 6oJIbmoe 3Ha'leHI:Ie, 
3TO OMbIJIeHne caxapHbIX aIJ,eTaTOB MeTIiJIaTOM HaTpI:I5I, CTarr .II3BeCT-
'HbIM no,n; Ha3BaHI:IeM «OMbIJIeHIDI 3eMllJIeHa» (1923). HeMHOrI:IM 103)Ke, 
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B 1926 r. HM pa3pa60TaH HOBhIÍÍ MeTO):( pa3JIO)KeHIDI CaXapOB ):(.IDI on-
pe):(eJIeHIDI CTpyKTyphI BOCCTaHaBJlliBaIO:w;nxCR ):(ucaXapn):(OB. rpaH-
):(H03H:bIM pe3yJI:bTarOM HCCJIe.1l;OBaTeJI:bCKllX pa60T TpH.1l;naTbIX rO):(OB 
6hill TaK Ha3:bIBaeMbIÍÍ pTyTHo-aneTarHbIií: Mero):( 3eMnJIeHa, KOTOphIÍÍ 
OTJIH'llIO rO):(HTCR KaK ):(.IDI npOH3BO):(CTBa rJIIOK03HJIOB, TaK H OJIHrOca-
xapH):(oB. B Ha'laJIe COpOKOBhIX rO):(OB ere BHHMaHHe o6pamaeTCR Ha 
XIHvllIlO rpJIaBOHOU):(OB H, HaKOHen, eMY y):(aeTCR 06HapY)KllTb CTpyKTypy 
MHOrIIX coe):(uHeHull, BXO):(RmUX B 06JIaCTh caxapHbIX rpopMa3aHOB, a 
TaK)Ke penHITh llX ceHre3. 

Ero HayqHaR ):(eRTeJIhHOCTh ):(O)K):(aJIaCb npI:I3HaHlIR H 6billa Harpa)K-
):(eHa O'leHb MHOrIIMH OTe'leCrBeHHbIMll H HHOCTpaHHbIMH Harpa):(aMll. 
Ha BeHrpuu u36paJIa era aKa.n:eMUKOM u CBOUM nO'leTHbIM 'lJIeHOM, 
B 1928 r. n0JIY'llIJI IioJI:bmyIO Harpa):(y AKa.n:eMuH, nOTOM BeHen Kop-
BUHa (1930). ):\oií'le XeMllIIIe re3enhmarpr B 1940 r. Harpa):(HJIa ere 
BhICOKOií Harpa):(oií - 30JIOTOií Me.n:aJI:bIO ABrycTa BUnbreJI:bMa rorp-
MaHHa. B 1947 r. no npumameHUIO BaIillIHrrOHCKOro yHUBepcureTa 
):\)KOp.!l;)KTaBHa pa60TaJI KaK npnmameHHblií nporpeccop. IIocJIe CBoero 
B03Bpa:w;eHIIR Ha pO):(HHy 6bill Harpa)K.JJ:eH npeMueií KomyTa, B 1948 r. 

IioJIee COp OKa JIer npeno):(aBaJI B nOJIlITeXHU'leCKOM yHIIBepcureTe u 
BOCnUTaJI nOKOJIeHIDI llIDKeHepoB-xlIIvllIKOB. 11:3 IIIKOJI:bI 3eMlilleHa BbI-
nmu BH.!J;Hble npe):(craBlITemI Hay'lHoiÍ )KIBHU, Bblcmero TeXHU'leCKOrO 
o6Y'leHIDI u pyKoBo):(uTeJIU Xlli\1U'leCKOií rrpOMbmmeHHOCTu, II OHU npu-
06peJIH aBTopureT BeurepcKoiÍ Hay'lHoií )Kll3HU BO BceM Mllpe. Ero 
y-qeHlIKIf Bhlpa3HJIU CBOIO 6JIaro):(apHocrb BeJIUKoMy y'llITeJIIO B03):(BU-
)KeHUeM 6IOCTa B ayJIe rrOJIUreXHU'leCKOrO yHUBepclITera B IiY.1l;arremTe 
B 1966 r. 

IIocJIe):(HRR 'laCTb KHurU }]]l.IDIeTCR 6oraToll 6u6JIIIOrpa<pueií JIlITepa-
TypHOií ):(e5ITeJIhHOCTU rrpo<peccopa 3eMrmeHa, CBoMmeií OTe'leCTBeH-
Hble If 3arpaHH'lHble ere rry6mIKaIJ;UII, a raK)Ke rry6JIUKaWIlI, KacaIO-
:w;ueCR ere TBOp'leCTBa. 

BeHrepCKUií MY3eií XUMllH u IJ;eHTpaJIhHaR 6u6JIlIOTeKa IIoJIlITexHIf-
'leCKoro yHHBepcureTa B IiY.1l;arremre HacrORllIIIM TOMOM cepun H3.1l;aHIIiÍ 
rro ncropIIIf reXHIf'leCKllX HayK B03):(Bnraer rraMRrHIIK rrpo<peccopy .n:p-y 
re3a 3eMrmeHY, OCHOBOrrOJIO)KHIIKY ore'lecTBeHHoií OpraHU'leCKOií XII-
i\IUIl. 
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