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A kémiatudomány magyar klasszikusai

SZERKESZTI: GÁLuxrós

Egy klasszikus szerves kémiai tankönyv története*
Megem|ékezés a tankönyvíró Bruckner Győzőrő|

Ha Bruclctler Győző munkásságáról lexikonok szócikkei
alap1án kívánunk téqékoződní, akkor elsősorban a Kos-
suth-díjas kiváló kutatóról alkothatunk képet. Kevés szó
esik viszont arról, hogy Bruckner Győző fő feladatának
mindig is az egyetemi tanári munkát tartotía, hangsúlyoz-
va azonban, hogyjó tanár csakjó kutatóból lehet'

Bruclmer Győző 54 éven át álltakatedrán, generációkat
tanitva a Szefves kémiára. |935-tő1l970-ig tanári munká-
jának középpontjában a sze|yes kémiai főkollégium á||t,
amelyet egész életében alakított, csiszolt. El.tizedeken át
teljes képet adott hallgatóinak a kor szerves kémiájáról'
ami talán neki sikerült utolj áta,Igaz, hogy erre két féléves,
heti hatórás kurzusra volt szi.iksége.

Az a|apozáson tulmenően Bruckner Győző siúythelye-
zett arra is, hogy az ér dek|ő dő felsőéves hallgatókat beve-
Zesse a szerves kémiai kutatás rejtelmeibe, szépségébe és
nehézségeibe.Ezt a cé|t szolgálták gondos irodalmi tanul-
mányokon alapuló speciális kollégiumai, amelyek maga.
sabb szinten ugyancsak átölelték szinte az egész szerves
kémiát' Az előadási ,,étlapot,, első ízben a háboru előtti
szegedi tanrendek tárják elénk. Itt szerepel a szerves kémi-
ai analizis, a szerves kémiai módszertan, a heterociklusos
vegyületek, a vitaminok' a politerpének és a szteráttvázas
vegyületek kémiája.

Mindezek az e|őzményekmár az 1940-es években pre-
desztinálták Bruckner Győzőt arra' hogy egy korszerű és
alapos szerves kémiai tankönyv írója legyen. Erre a mun-
kára készen á||t,hiszen tudta, hogy az előadáson elhang-
zottszőná|többetérazirottanyag.Azakkoriidőkazortban
nem voltak alkalmasak a szerves kémiai tankönyvigények
kielégítésére, bár a hiány nyilvánvaló volt. Zechmeister
László nagyszerőkétkötetes műve, amely 1930-32-bet Iá.
tott napvilágot' lassan avulófélben volt, és eltűnt a könyw.
piacról. A forgalomban levő, örökifiú ,,kis Gróh'' viszont
csak igen szerény alapozáshozvolt elegendő. A Budapesti
Tudományegyetemen a háboru után Székj Tibor mittegy
100 oldalas, igen vázlatos jegyzetébőI tanultak a diákok.

1949-ben végre eljött azidő és Bruclcner Győző minisz-
tériumi felkérést kapott egy kétkötetes Szeryes kémiai tan-
könyv megírására. Az első kötetre vonatkozó szerződést a
Tankönyvkiadóval 1951. április 6-án írták aLá. Bruclcrter

+ A Magyar Tudományos Akadémián 2000. november 2-án elhangzott centenári-
umi emlékbeszéd szeÍkes^ettváhozata. Akésői közlést a szóbmforgó műjelen-
tősége és a téma örök aktualitása indokolja.
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professzor gondosságára je|Iemző, hogy ezt a szerződést
élete végéig megőrizte.A határidő 1951. augusztus 15', az
engedélyezett terjedelem 35 ív (lett belőIe 51).

Bruclcrter Győző nagyjábő|azza| egy időben |átotthoz-
záatankönyvíráshoz,hogy1949őszénátvelteaBudapes-
ti Tudományegyetemen a szerves kémiai katedrát. Ekkor
kezdte rónijól olvasható kézírással a sorokat, és e módszer
mellett mindvégig kitartott. Még nem tudta, hogy amikor
majd l979-ben leteszi a tollat' akézze| leírt sorok száma
már meghaladja a kettőszózezret. Akézíratokban az ídő
múlását csakazmutatja, hogy a leírt betűk egyre apróbbak
lettek.

A munka eleinte gyorsan haladt. A tankönyv első köte-
te atervezet|alifás tematikáva| 1952-ben, mintegy 800 ol-
dalon már meg is jelent. Sikerült kiharcolni, hogy néhány
példányt deltapapírra nyomjanak, ezek a kötetek még ma
is igen szép külsejűek.

A második, az ,6n. aromás kötet három évte rá,
1955-ben látott napvilágot több mint 900 oldalon. Kiderült
azolban, hogy ebbe a terjedelembe semmiképp nem fér-
nek be a heterociklusos vegyületek, és a hozzájuktartoző
természetes szénvegyületek. Nem volt mit tenni' a
Tankönykiadó az ötvenes évek végén hozzájáruLt egy har-
madik kötet megításához.

Aharmadik kötet 800 oldalas első része 1964-benje-
lent meg, 400 oldalas második része egy éwel később' Igy
a Bruckner-tankönyv - egy |4 éves' kiadási periódust te-
kintve - csaknem teljes lett. Egy szerencsétlen lektori ja-
vaslat következményeként csak egyes vitaminok és hor-
monok híáI.ryoztak a megírt műből.

Időközben sztikségessé válrt amár megjelent kötetek ár-
dolgozása és kibővítése. Az elsőkötet az l96l-es átdolgo-
záskor ,,kettévált''. Külön szerepelt az a|ifás kémia és kti-
lön a peptidek, a fehérjék és a szénhidrátok kémiája.
Az utóbbi terület óriási fejlődése miatt ennek a részkötet-
nek egy újabb bővítésére és átdo|gozására is sor került
1974-ben.

Amósodik kötet átdolgozására és két részkötetre való
bontására évtizedeket kellett várni. Végül a IIl1. kötet
|977-bert, a IIl2. kötet 1981-ben' a Bruclrrter professzor
halá|át követő évben jelent meg.

A harmadik kötet átírására már nem kerülhetett sor' a
két részkötetről később a Tankönyvkiadó jóvoltából rep.
rint kiadványok készültek 1991-ben, illetve l993-ban.
A kezdetektől addigra 42 esztendő telt e|,
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Végezetiil a mű összességében mintegy 4 200 oldalasra

süerült. Egyetemi tankönywről lévén szó, ez a terjedelem

l külső szemlélő számáravalóban zavarba ejtő. Aki azon-

ban belülÍől is ismeri a végig egyenletes színvonalú, ne-

}tézség nélkiil olvasható, tankönyv stílusú művet' aligha

mondhat mást, mint azeneszerző Robert Schumann, aki a

Schubert-hagyatékban örömmel felfedezett, VII. nagy

Cdur szimfóniát így jellemezte: ,,mennyei hosszúságú''.

Bruclorcr professzor véleményét a terjedelemről köny-

vei előszavábólismerhetjük meg. ,,Sziikség van olyan kor-

szení magyar tankönywre - irja -, amely a SzerVeS kémiá-

ra szakosodó vegyészhallgatók tanulmányait támogatja.

F:aazigénytkózösnevezőre lehet hozrri a fiatal vegyészek

továbbképzésének ügyével. Kívánatos továbbá, hogy a

n€m Szeryes kémiai főszakos vegyészek, valamint a bioló-
gusok, biokémikusok, orvosok, tanárok és gyógyszerészek

olyan szerves kémiai miíhözjussanak, amely egy kisebb

igényLí kézikönyv szerepét tölti be.''
Az |949-bet elkezdett tankönyv a SzerVeS kémia ha-

gyományos felosztását követi. Azanyag kiválasztásánál a

szerzőhárom Szempontot mérlegelt: az e|méLeti, a biológi-
ai és az ipari jelentőséget. Miként az előképnek tekintett

német Karrer-tankönywben, a tárgyalásmód alapja itt is a

klasszikus Kekulé-Couper.félé vegyértékelmélet és a

van't Hoff-féle sztereokémiai elmélet. De a kön1vben már

kezdettől fogva ketlő súllyal szerepelnek a kémiai kötés

elektronelméletével kapcsolatos kérdések és interpretációk

is. amelyek akkoriban kerültek előtérbe, és amelyekkel a

vcrző maga is ez idő tájt kezdett behatóbban foglalkozni'

Ebben szerepetjátszott az áLtala ugyancsak fontosnak tar-

tott amerikai Fieser.tankönyv koncepciója is. Alighanem

csak saját megn1rrgtatására - és a kiadó terjedelemmel

tapcsolatos berzenkedésének lektizdésére - szol gált, ho gy

czek a modem elméleti részek apró betűsek lettek, a bioké-

miai, ipari-kémiai és tudománytörténeti részekkel együtt.

bodalmi hivatkozások terjedelmi okokból nem kerülhettek

be a könyvbe' de a továbbitájékoződást lehetővé teszik a

dvegbe sűrűn beiktatott szerzői nevek és évszámok.

Bruckner Győző vt|ágéletében tartózkodott szaktárgyá-

nk apodiktikus tárgyalásmódjától. A vegyületek Szerke-

u{ét mindig igyekezett bizonyítani, reaktivitásukat indo-

Lolni. Avegyületeket - ahogyan ő mondta - sohasem a

cilinderből hízta e|ő, hanem megadta prekurzorjaikat,
visszavezetve a szintézisutata legegyszeníbb kémiai foná-

sig. Az elméleti kérdések megoldását mindig fejlődésiik-

ben mutatta be,bizonyítva. hogy a SZerVeS kémia nem holt

ismeretanyag, hanem szüntelenül továbbfejlődő tudo-
mány. Talán a természetes vegyületek tárgyalásánál sike-
riü,\t Bruchter professzomak a leginkább hű képet adnia a
korabeli szerves kémiai kutatás gondolatvilágáról és mód-

szereiről. Apino|vázas vegyületek vagy éppenséggel a

saeroidok óvtizedekig tartő szerkezetfelderítése - amely a

lebontás és szintézis klasszikus technikáját alka|mazta -

Bruckner interpretációjában lebilincselő kémiai regény
vagy még inkább egy krimihez hasonlítható nyomozati
munka leírása. Szinte sajnálhatjuk, hogy éppen ezek, a ké-

miai gondolkodás csúcsát jelentő módszerek és az ezttlik-
röző kön1vbeli szövegrészek avultak el napjainkra, ami a

t

kors z erű, de automalizált mű s z ere s szerkezetv izs g ál ati

módszerek elterjedésével fligg össze.
Bruclcner professzor könyve írásakor elsősorban egye-

temi e l ő adás ainak v ázIatatt hasznáIta vezérfonalként. Itt
jegyezzik meg, hogy Bruclcner professzor mindig szaba-

don adott elő' de előadásaira igen alaposan felkészült pre-

ciz őraváz|atai a|ap1án. Ezt azonban nem tartotta elegen-

dőnek' ezért az adott témakörre vonatkozó eredeti

szakirodalmat részietesen is tanulmányozta. Ilyenkor a

tankönyv szempontjából érdekes részeket egy nagyalakír

spirális fuzetbe kij egyzetelte, maj d később hasznosította.

Valljuk be, a tömörítés nemvolt Bruchler Győző erőssége'

Gyakran előfordult olyan eset, hogy egy kitíínő irodalmi

összefoglaló cikk három oldalának Ártalrmábő| a tan-

könyvben végül hat o1dal lett' mert úgy vélte, hogy a dol-

gokat rendesen el kell magyarázni,
Az összterjedelem ismeretében fel kell tennünk a kér-

dést, a Bruckner-mű vajon tankönyv-e, avagy kézikönyv?

Erre csak dodonai válasz adhatő: egy kézikönyv teljessé.
gét és adatbőségét felvállaló tankönyv, vagy ha úgy tetszik,

egy olyan kézikönyv, amelynek foga|mazása és formája

mindvégig a tankönyvek igényeihez igazodik.
A többezer oldalas míilétrebozása Bruckner professzor

hallatlan egyéni érdeme és világviszonylatban is egyedül-

á11ó. Kétségtelen, hogy ehhez közvetlen munkatársai is
jelentős segítséget nyújtottak, akik cserébe ezen a munkán

keresztiil tanulhatták meg a szakszövegek irásának művé-

szetét. Egyes fejezetek' fejezetrészek íltirásáva! vagy meg-

írásáv al a Bruckner-kön1vekben munkatársként közremű-

ködött Kucsman Árpad (szénhidrátkémia, heterociklu-

sos vegyületek kémiája), Kajtár Mórton (elméleti SZerveS

kémia, biokémia)' Medzihradszlq) Kálmán (peptidek, fe-

hérjék kémiáj a) és Császár János (izociklusos vegyületek

kémiája).
A szakirodalmi adatok felkutatását és ellenőrzését, va-

lamint a szerkesztési munkákat 1970-í9 Kucsman Árpád,

ezt követően Császór János végezte el. Kezdetben a szeÍ-

kesztés távolról sem volt egyszerli, mivel a szeryes kémiai

szakszövegek esztétikus megjelenítéséhez az ötvenes évek

elején itthon méghiányoztak a kiadói és nyomdai hagyo-

mányok' Az Egyetemi Nyomda szerencsére haj|ott az

együttműködésre, így biztosítani lehetett a könyv egységes
és szép kiilalakját az e\ső kötettől az utolsóig.

Meglehetősen hosszú vo|t az az.6t, ame|y akézirattő| a

szépen nyomtatott oldalakhoz elvezetett. Először is a javí-

tásokkal és betoldásokka| síjrőn tarkított - sokszor bizony

nehezen olvasható - kézitatot a Szerves Kémiai Tanszék

könfiárosa, Lévai Gyuláné szemet gyönyörködtető gép-

irattá varázsolta. Közelebbrő| nézve ez őriási munkát je-

lentett, hiszen mintegy l0 000 flekk elkészítéséről volt

szó, mégpedig öt indigós példányban. Ezt a sziszifuszi
munkát Edit asszony mindig derűsen végeúe, nem hiába

kapta főnökétől a ,,Sugár'' becenevet.
A képleteket és ábrákat Herényi László készítette el.

Annak idején ő akép|etra1zolásra egyedülállóan új techni-

kát dolgozott ki, amely a nyomdai ólombetíík aka|mazá-

sán alapult, és az eredmény kitíínően harmonizált a nyom-

tatott szöveggel. A Bruckner-könyv esÍétikus képleteivel
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vfu' a jelenlevő néha beírt egy-két sort a szövegbe' vagy
fopenséggel deleált ezt-azt. A jő| végzett munka örömére
ilyenkor,,véletlenül'' előkerült az aktatáskából egy-egy be.
csempészett palack is.

Akönyv |952-benmegjelent első kötetét Fritdi Zoltán'
Müller Sóndor és az akkor mrír közel7O éves Zemplén Gé-
za |ektorá|ta. Földi és Müller részletes, igen pozitív kriti-
kát adott. Javaslataikkal sokban segítették a szerzőt,főIeg
az ipari és az elméleti szerves kémiai részek szövegezésé-
ben, Zemplén alig kétoldalas kritikája viszont sértő és lé-
nyegében véve használhatatlan volt. Az akkori idők jel-
lemzésére talán érdemes itt Zeruplén professzort szó
szerint is idézni.

,,Első kifogásom a könyv tárgyalásmódjára vonatko-
z1k. ... A szeryes kémia elméleti részeit tllzottmértékben
előtérbe heIyezi,úgy állíwán be a dolgot, mintha az eImé-
let volna mindennek a csúcspontja és a lényege, ... mint-
ha az igazi, az éIő, tehát a kísérleti szerves kémia csak ar-
ra szo|gálna, hogy az elméletet alátámassza. F,zze|
szemben a valóság az,hogy a szerves kémia lényege a he-
lyesen végrehajtott kísérletek összessége , ... ezekörökbe-
csiiek. Ezze| szemben az á|landóan vá|toző és sántikáló
elméletek úgy ahogy igyekeznek magyarázatot ta|áIni a
kísérlet tényeire, anélktil, hogy valaha is remény volna ar-
ra, hogy ezt a cé|t el fogják érni. ... A szerző könyvében
szereplő elektronszerkezetek o|yan beá|Iitásban szerepel-
nek, mintha azok megdönthetetlen örökértékű megállapi
tások lennének. Pedig bizonyos, hogy néhány él'tizeden
belül megdőlnek és hetytikbe új abb erőltet etl' magyaráza-
tok kerülnek majd. A könyvnek ez a h1bája olyan, hogy
semmifele átdolgozással sem változtathatő meg' mert a
szerző legbelsőbb énjéből fakad. Az elmélet túlzott ki-
domborítása miatt a könyv nehezen emészthető súlyos ol-
vasmány, amely a kezdőknek bizonyáta sok keserű órát
fog szerezni. ... Majd a tapasztalat megmutada, hogyan
válik be.'' Eddig az idézet. - Az utókor kellő tisztelettel i e-
lenti: a könyv bevált!

Bruckner professzort ez az igazta|an kritika mélysége-
sen bántotta. Ennek ellenére tárgyilagosan és hűvös ele-
ganciával válaszolt. Felhívta a figyelmet a tetraéderes
vegyérték-orientáció elméletére, amely rengeteg kísérleti
tényt megmagyarázott, új utakat szabott a kutatásoknak, és
76 év őta egyszer se lehetett rajtakapni ,,sántikáláson''. Ami
oz elektonelrnélet zempléni kritikáját I||eti, Bruclcner tá-
müloüa'r4 hogy a századelején egyesekhasonló módon
kiti'alttrít az eleknolitos disszociáció elméletét, de a kri-
tikusoknak es joslataiknak nem lett igaza.EbbőI a polémi-
áMl a Tankönyvkiadó is levonta a konzekvenciákat: amá-
sodik kötettől kezdve Zemplén Gézahe|yett Bognár Rezső
lett a könyv lektora, aki korrekt kritikát adott és valóban
haszrros megiegyzéseket tett. A második kötet ióval későb-
bi átdolgozásátmár csak Messmer András euenőrlae.

mai igényes rajzo|óprogramok termékei ve-

és nyomtatás idején a tanszéki fiatal asszisz-
többen is bejártak az Egyetemi Nyomdába -

is - segítve a mindig készséges és munkájukat
értő mesterek munkáját. Ha a tördelés úgy kí-

A tankönyvírás fárasztő őráit gyakran tette oldottá
Bruckner Győző sajátosan sze|id, tréfá|kozása. Ennek
egyik célpontja tanszéki professzortársa és könyvének
egyik lektora, Müller Sándor volt, aki gyakran irta Bruck-
ner egy-egy tankönyvi megállapításának margójára a meg-
jegyzést:,,Ezt kérem verifikálni''. Ezeknek a megegyzé-
seknek köszönhető e gy humoros pub likáció-p ar afr ázis,
unelyet Bruclcrter Győző irt asohasem létező, múlt század-
eleji Professor Ludwig Friedrich Sebastian Dunkelmann
nevében, veretes ónémet stílusban. Bruckner ezzel az
,,apokrif doIgozatta|,' kiv ánta verifi kálni Müll er számár a
aztapimttivtényt,hogyazant|in-szu|f átlűghatásáraani-
linná alakul, amelyből sósav hatására anilin-hidroklorid
képződik.

Egy alkalommal a,,sasszemű korrektor'' (B. Gy, kifeje-
zése) észrevette, hogy a professzori kéziatban olvadás-
pont helyett olvadásbont van iwa, és diszkréten felhívta a
szerző figyelmét a németajkúaknak arra a tévesztésére,
hogy a magyarban a p-t b-nek, a k-t g-nek mondják és ír-
ják, sőt mindez fordítva is igaz. A szerző,,vette a lapot'' és
humoros vá|aszát így irta a|á: Brof, Prugner Figdor'

Ma már nehezen hihető, hogy az 1950-es években el-
vátták a szetzőktő|, említsenek minél több orosz nevet tan-
könyveikben. Nagy felhajtás volt például az egyébként
igen tiszteletreméltő Butlerov idézése köri|. Bruckner pro-
fesszor ezt hamiskásan így kommentálta:,,Beírom nekik,
ahányszor csak akarják, de mit fognak majd szólni tullihe-
gő kollégáink, ha megtudják, hogy Butlerov spiritiszta
volt?'' A korabeli politikai elvárásoknak voltak ilyen néha
humoros' de néha komoly felhangiai. Ideológiai okokból
illett példáuI a rezonanciaelmélet helyett mezoméria-
elméletet írni, kerülni kellett a határszerkezet kifejezést, és
a rezonancíanyiIakbaszná|atát. Ezze| együttvéve, e kényes
tárgykörökkel kapcsolatban egyetlen hamis mondat se ke-
rült be a könyvbe.

Végezetiil érdemes néhány szót ejteni anóI' hogy miért
nevezhető Bruckner Győző konyve klas szikusnak. Ha e sző
eredetét vizsgáljuk, sokféle jelentéssel talá|konnk, ezek-
bő| azonbankiragadható három vonulat. Egy óltalános ét-
teImezés szerint a klasszikus sző esztétikaikategória: min-
taszer(it, elsőrangút, egyszerit és időtlenüt hatót jelent.
A stílusbeli értelmezés szerint a klasszikus mii magában
foglal minden korábbi hibátlannak tartott stílust' Úgy vé-
lem, hogy Bruclcner könyve megfelel ezeknek a kritériu-
moknak. Ha a klasszikus szót harmadikként valame|y kor-
szak je|őIésére használjuk' akkor ez is vonatkoztathatő a
Bruckner-könyv esetére. Bruckner alkotói periódusa
ugyanis egybeesik a kémía történetének azza| a korszaká-
val, amely a vegyértékelmélet teljes kibontakozásától el-
v ezetett a szerkezet és reaktivitás elektronelméleti értelme-
zéséig' Ebben a korban még lehetőség volt a szerves kémia
teljes egészének ésszerű áttekintésére és interpretálására,
ha nem kis flíradság árán is. Ez a korszak az informáciő-
robbanással, a kísérleti technika és az elméleti módszerek
forradalmi váItozásaiva| |ezáru|t. Bruckner Győző tan-
könyvi miive ezért korunkban már megismételhetetlen.
Ezze| egyitt is megállapíthatjuk, hogy mindaz, ami e
könyvekben le van írva, szakmaiIag,korrekt és ma is elfo-
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m Árpód: Egy klasszikus szerves kémiai tankiinyv tör.

Megemlékezés a tankönyvíró Bruclmer cslőza(!

cikk leírja és elemzi egy egyedülálló magyar nyelvű szerves

miai tarrkonyv történetét, amdryet Bruclttter Győző, az Eötvös

lránd Tudományegyetem professzora írt hat kötetben, 4 230 o1-

6ato,,. R" egyetemiía[gatotnat es a szerves kémiával foglalko-

zó kollégáknak szánt mií első kötete 1952-benjelent meg, a to.

myagkiválas ztás ar ány ait mondhat.

k. Így érthető, hogy a Bruckner-
megindult kanierje még az ened-

fejeződott be, hiszen a hat Bruckner-kötet

ó szerves kémikusaink könyvespolcán, és

vánv az 1993-as évszámot viseli.

osszBFoCrelAs

I

vábbiak 1955-1965 között. Számos új és átdolgozott kiadást kö-

vetően az utolsó reprint kötet l993-ban látott napvilágot.

[Magy' Kém' Lap1a,59,226 Q004)]

SUMMARY

Á. Kucsma,: The llistory of a Classical Terth .,;k on Organic

Chemistry. In Commemoration of Professor Győző (Wctor)

Bruckner
The article describes and analyses the history of the outstanding

Hungarian textbook on organic chemistry (6 volumes' 4 230

pug.-s; *.itt.'' by Professor Győző (Yictor) Bruclcner (EőBtősLo-

.,errO UrrLr...ity, Budapest). The first volume of this work dedi-

cated to his students and colleagues appeared in 1952' the others

between 1 95 5-1 965.'Following numerous revised editions' the

last reprint came out in 1993.

EgytanÍtványem|I
V
7

Nagy megtiszteltetés számomtq hogy egykori tanitványa-

ként születésének 1 00. évfordulój án Bruclcrter Gy őző pro-

fesszor úrra emlékezhetem. Szerencsés vagyok, hogy ta-

nítványa lehettem, s főleg azért, mert az egyetetn

befejezése utan 1958. és 1961. közötthárom évet gyakor-

,,okké.'t intézetében tölthettem. E sajnálatosan rövid há-

rom esztendő, de kiilönösen az a néhány hónap, melynek

során reggeltől sokszor a késő éjszakába nyúlóan a labora-

tóriurnbán együtt dolgoznrn! egész szakmai életem ala-

kulása szempontj ából megbat.ározó jelentőségű volt. Meg-

határoző volt' mert egy olyan kutatrísi és munkastílust

ismerhettem meg, melynek - többek között - a feltétlen

szakmai a|ázat, a szerénység, az önmagunkkal szemben

mindenkor támasztandő kétely és igényesség, a kutató-

munka szeretete, az aprólékos műgond és precizitás voltak

ismertetőjegyei. Ezek a tulajdonságok manapság - bár.

mily szomoru _ egyre kevésbé jellemzik a tudományos ku-

ToMASZJENŐ**

örömteli érzést az, ha |átja, hogy tanítványai boldogulnak

az é|etben' és a tudományban magasabb szintre emelked-

nek, mint ahonnan tanítójuk elindította őket.''

Hadd idézzekmost az Eötvös Loránd Tudományegye-

temen, 1976. decembet 2-én, tiszteletbeli doktorrá avatá-

sakor mondott beszédéből néhány gondolatot, gyönyörű

pedagógiai-kutatói ars poeticáját:. 
,,Égyetemi szinten csak az oktathat eredményesen, aki

aktív áiívelője tudománys zakának' A kutatás folyamán

szerzett tapaszta|at, ha elé g Szoro S an nem is érintkezlk az

egyetemi oktuta' szelektált tematikájával, mégis tevéke.

n}en hat az oktatásra, mert a kutató - saját sikerén vagy

éppen balsikerén okulva - jobban megbecsüli mások kuta-

tási eredményeit, és megbízhat,őbban értékeli azt a sze||e-

mi tevékenységet, amely a természet egy.egy titkának a

megfejtéséhez7ezet' Ebben a gondolatvilágban élve, szí-

''.'iuúe válnak előadásai, s ezzel jobban felkelti hallgatói

érdeklődését és figyelmét. De az egyetemi előadónak iga-

zi örömet és élményt is jelent előadása akko1 ha hallgató-

ival szoros kapcsolatot tartva megláth atja a ftatúság értel-

mének és tudásszomjának visszasu gárzását. Ez serkenti őt

előadásának folytonos csiszolására, és az a gondolatme-

net' melyet követ, új gondolatok fonásává válhat, s ezeket

kutatása.iban is értékesítheti. Bizonyára az egyetemi okta-

tásbanhosszírévekenátszerzetttapasztalataimhatásaalatt
állok, ha ma is úgy vélem, hogy az egyetemi tankönyvek

y aw atanszékelráltal kiadott jegyzetek fontosak, sőt nél-

hilózhetetlenek ugyan, de nem pótolhatjak az éIő sző ere-

jét, az oktatő és a hallgató közötti köZvetlen és élő kapcso-

latot."
Legendás őráittalánlegjobban és legtömörebben a ne-

ves gimnázium i tanát, Vermes Miklós je||emezte. Kucsnxan

Árpádmeseli, hogy meghallgatván Bruclmer Győző egyk

egyetemi szerves kémia óráját, Tnermes Miklós a maga

n}ers stílusában így jellemezte az előadót; ,oEz az ember

,'ágyo'' érti a sza|,náját és a tanítást, világosan ad elő, jól

nJ","ay" a tábirát és a színes krétákat. Örülhettek, hogy

J

F

I

tanultam. szakmai tanácsai, emberi útmutatásai

E életemnek iranyt szabtak.
űÚ.tó vagy tanár? E két hivatás közül melyik illi kö-

és a kutatót' i őt az é|etszinte valamennyi területéről
vannak. Kivételezettnek érzem magam' amiért

vrilaszolt:
rege,mlékezésed! Mert mi is lehet a

ről ismerhet|em e nagyon mrás stílusú múlt egyik ts-

:remtő egyéniségét. Mindaz, anit Bruclcrter Győző-
tanártól. a kutatótól és trívolról sem utolsósorban az

n*űí", Győző egyéniségéhez? o maga elsősor-

* vallotta magát. 75. születésnapját köszöntő

' jÚal'na amit munkájáért kaphat?
nglszkodó szeretete, mert ez tölti

rog rcrény képességének megfele-
mi tőle vrírható vo|t,Fokozza az

2000. november 2-án elhangzott centená.

valbzala
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