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Egy klasszikusszerveskémiai
tankönyvtörténete*

Megem|ékezés
a tankönyvíróBrucknerGyőzőrő|

KUCSMANARPÁn**

Ha Bruclctler Győző munkásságáról lexikonok szócikkei
alap1án kívánunk téqékoződní,akkor elsősorban a Kossuth-díjaskiváló kutatóról alkothatunk képet. Kevés szó
esik viszont arról, hogy Bruckner Győző fő feladatának
mindig is az egyetemi tanári munkát tartotía,hangsúlyozva azonban,hogyjó tanár csakjó kutatóból lehet'
Bruclmer Győző 54 évenát álltakatedrán, generációkat
tanitva a Szefves kémiára. |935-tő1l970-ig tanári munkájának középpontjában a sze|yes kémiaifőkollégium á||t,
amelyet egész életébenalakított, csiszolt. El.tizedeken át
teljes képet adott hallgatóinak a kor szerves kémiájáról'
ami talán neki sikerült utolj áta,Igaz, hogy erre kétféléves,
heti hatórás kurzusra volt szi.iksége.
Az a|apozáson tulmenően Bruckner Győző siúythelyezett arra is, hogy az érdek|ődő felsőéves hallgatókat beveZesse a szerves kémiai kutatás rejtelmeibe, szépségébe
és
nehézségeibe.Ezta cé|tszolgálták gondos irodalmi tanulmányokon 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 kémiai analizis, a szerves kémiai módszertan, a heterociklusos
vegyületek, a vitaminok' a politerpének ésa szteráttvázas
vegyületek kémiája.
Mindezek az e|őzményekmár az 1940-es évekbenpredesztinálták Bruckner Győzőt arra' hogy egy korszerű és
alapos szerves kémiai tankönyv írója legyen. Erre a munkára készen á||t,hiszen tudta, hogy az előadáson elhangzottszőná|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, éseltűnt 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 jegyzetébőItanultak a diákok.
1949-benvégreeljött azidő ésBruclcner Győző minisztériumi felkéréstkapott egy kétkötetes Szeryes kémiai tankönyv megírására.Az első kötetre vonatkozó szerződésta
Tankönyvkiadóval 1951. április 6-án írták aLá.Bruclcrter
+ A Magyar Tudományos Akadémián 2000. november 2-án elhangzott centenáriumi emlékbeszédszeÍkes^ettváhozata. Akésői közlést a szóbmforgó műjelentősége ésa téma örök aktualitása indokolja.
x* ELTE Szenes Kémiai Tmszék. Budaoest
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professzor gondosságára je|Iemző, hogy ezt a szerződést
életevégéigmegőrizte.A határidő 1951.augusztus15', az
terjedelem35 ív (lett belőIe 51).
engedélyezett
Bruclcrter Győző nagyjábő|azza| egy időben |átotthozzáatankönyvíráshoz,hogy1949őszénátvelteaBudapesti Tudományegyetemen a szerves kémiai katedrát. Ekkor
kezdte rónijól olvasható kézírássala sorokat, ése 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 kötete atervezet|alifás tematikáva| 1952-ben,mintegy 800 oldalon már meg is jelent. Sikerült kiharcolni, hogy néhány
példányt deltapapírranyomjanak, ezek a kötetek még ma
is igen szépkülsejűek.
A második, az ,6n. aromás kötet három évte rá,
1955-benlátott napvilágot több mint 900 oldalon. Kiderült
azolban, hogy ebbe a terjedelembe semmiképp nem férnek be a heterociklusos vegyületek, ésa hozzájuktartoző
természetes szénvegyületek. Nem volt mit tenni' a
Tankönykiadó az ötvenes évek végénhozzájáruLt egy harmadik kötet megításához.
Aharmadik kötet 800 oldalas első része 1964-benjelent meg, 400 oldalas második részeegy éwel később' Igy
a Bruckner-tankönyv - egy |4 éves'kiadási periódust tekintve - csaknem teljes lett. Egy szerencsétlenlektori javaslat következményeként csak egyes vitaminok és hormonok híáI.ryoztaka megírt műből.
Időközben sztikségessé
válrtamár megjelentkötetek árdolgozása éskibővítése.Az elsőkötet az l96l-es átdolgozáskor ,,kettévált''.Külön szerepelt az a|ifás kémia ésktilön a peptidek, a fehérjékés a szénhidrátok kémiája.
Az utóbbi terület óriási fejlődése miatt ennek a részkötetnek egy újabb bővítéséreés átdo|gozására is sor került
1974-ben.
Amósodik kötet átdolgozására éskét részkötetre való
bontására évtizedeketkellett várni. Végül a IIl1. kötet
|977-bert,a IIl2. kötet 1981-ben' a Bruclrrter professzor
halá|át követő évbenjelent 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|,

t

Y

Végezetiil a mű összességébenmintegy 4 200 oldalasra
süerült. Egyetemi tankönywről lévénszó, ez a terjedelem
l külső szemlélő számáravalóban zavarba ejtő. Aki azonban belülÍől is ismeri a végig egyenletes színvonalú,ne}tézségnélkiil olvasható, tankönyv stílusúművet' aligha
mondhat mást, mint azeneszerző Robert Schumann, aki a
Schubert-hagyatékbanörömmel felfedezett, VII. nagy
Cdur szimfóniát így jellemezte: ,,mennyei hosszúságú''.
a terjedelemről könyBruclorcr professzor véleményét
vei előszavábólismerhetjük meg. ,,Sziikségvan olyan korszení magyar tankönywre - irja -, amely a SzerVeSkémiára szakosodó vegyészhallgatók tanulmányait támogatja.
F:aazigénytkózösnevezőre lehet hozrri a fiatal vegyészek
ügyével. Kívánatos továbbá, hogy a
továbbképzésének
n€m Szeryeskémiai főszakos vegyészek,valamint a biológusok, biokémikusok, orvosok, tanárok ésgyógyszerészek
olyan szerves kémiai miíhözjussanak, amely egy kisebb
igényLíkézikönyv szerepéttölti be.''
Az |949-bet elkezdett tankönyv a SzerVeSkémia hagyományos felosztását követi. Azanyag kiválasztásánál a
szerzőhárom Szempontotmérlegelt:az e|méLeti,a biológiai és az ipari jelentőséget.Miként az előképnek tekintett
németKarrer-tankönywben, a tárgyalásmód alapja itt is a
klasszikus Kekulé-Couper.félé vegyértékelméletés a
van't Hoff-féle sztereokémiaielmélet.De a kön1vben már
kezdettől fogva ketlő súllyal szerepelnek a kémiai kötés
elektronelméletévelkapcsolatos kérdésekésinterpretációk
is. amelyek akkoriban kerültek előtérbe,és amelyekkel a
vcrző maga is ez idő tájt kezdett behatóbban foglalkozni'
Ebben szerepetjátszott az áLtalaugyancsak fontosnak tartott amerikai Fieser.tankönyv koncepciója is. Alighanem
csak saját megn1rrgtatására - és a kiadó terjedelemmel
lektizdésére- szol gált, ho gy
tapcsolatos berzenkedésének
czek a modem elméletirészekapró betűsek lettek, a biokémiai, ipari-kémiai éstudománytörténeti részekkel együtt.
bodalmi hivatkozások terjedelmi okokból nem kerülhettek
be a könyvbe' de a továbbitájékoződást lehetővéteszik a
dvegbe sűrűn beiktatott szerzői nevek ésévszámok.
Bruckner Győző vt|ágéletébentartózkodott szaktárgyánk apodiktikus tárgyalásmódjától. A vegyületek Szerkeu{ét mindig igyekezett bizonyítani, reaktivitásukat indoLolni. Avegyületeket - ahogyan ő mondta - sohasem a
cilinderből hízta e|ő, hanem megadta prekurzorjaikat,
visszavezetve a szintézisutatalegegyszeníbbkémiai fonásig. Az elméleti kérdésekmegoldását mindig fejlődésiikben mutattabe,bizonyítva. hogy a SZerVeSkémianem holt
ismeretanyag, hanem szüntelenül továbbfejlődő tudomány. Talán a természetesvegyületek tárgyalásánál sikeriü,\tBruchter professzomak a leginkább hű képetadnia a
korabeli szerves kémiai kutatás gondolatvilágáról ésmódszereiről. Apino|vázas vegyületek vagy éppenséggela
- amely a
saeroidok óvtizedekig tartő szerkezetfelderítése
lebontás és szintézis klasszikus technikáját alka|mazta -

Bruckner interpretációjában lebilincselő kémiai regény
vagy még inkább egy krimihez hasonlítható nyomozati
munka leírása.Szinte sajnálhatjuk, hogy éppenezek, a kémiai gondolkodás csúcsátjelentő módszerek ésaz ezttlikröző kön1vbeli szövegrészek avultak el napjainkra, ami a

kors z erű, de automalizált mű sz eres szerkezetv izs g ál ati
módszerek elterjedésévelfligg össze.
Bruclcner professzor könyve írásakor elsősorban egyetemi el ő adás ainak v ázIatatt hasznáIta vezérfonalként. Itt
jegyezzik meg, hogy Bruclcner professzor mindig szabadon adott elő' de előadásaira igen alaposan felkészült preciz őraváz|atai a|ap1án.Ezt azonban nem tartotta elegendőnek' ezért az adott témakörre vonatkozó eredeti
szakirodalmat részietesen is tanulmányozta. Ilyenkor a
tankönyv szempontjából érdekesrészeketegy 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 tankönyvben végül hat o1dal lett' mert úgy vélte,hogy a dolgokat rendesen el kell magyarázni,
Az összterjedelem ismeretébenfel kell tennünk a kérdést,a Bruckner-mű vajon tankönyv-e, avagy kézikönyv?
Erre csak dodonai válasz adhatő: egy kézikönyv teljessé.
felvállaló tankönyv, vagy ha úgytetszik,
gétésadatbőségét
egy olyan kézikönyv, amelynek foga|mazása és formája
mindvégig a tankönyvek igényeihezigazodik.
A többezer oldalas míilétrebozásaBruckner professzor
hallatlan egyéni érdemeésvilágviszonylatban is egyedülá11ó. Kétségtelen,hogy ehhez közvetlen munkatársai is
jelentős segítségetnyújtottak,akik cserébeezen a munkán
keresztiil tanulhatták meg a szakszövegek irásának művészetét.Egyes fejezetek' fejezetrészekíltirásáva!vagy megírásával a Bruckner-kön1vekben munkatársként közreműködött Kucsman Árpad (szénhidrátkémia,heterociklusos vegyületek kémiája),Kajtár Mórton (elméleti SZerveS
kémia, biokémia)' Medzihradszlq) Kálmán (peptidek, fehérjékkémiája) és Császár János (izociklusos vegyületek
kémiája).
A szakirodalmi adatok felkutatását ésellenőrzését,valamint a szerkesztésimunkákat 1970-í9Kucsman Árpád,
ezt követően Császór János végezteel. Kezdetben a szeÍkesztéstávolról sem volt egyszerli, mivel a szeryes kémiai
az ötvenes évek
szakszövegek esztétikusmegjelenítéséhez
hagyonyomdai
és
a
kiadói
elejénitthon méghiányoztak
az
haj|ott
szerencsére
Nyomda
mányok' Az Egyetemi
könyv
egységes
lehetett
a
együttműködésre,ígybiztosítani
ésszépkiilalakját az e\ső kötettől az utolsóig.
Meglehetősen hosszúvo|t az az.6t, ame|y akézirattő| a
szépennyomtatott oldalakhoz elvezetett.Először is a javításokkal ésbetoldásokka| síjrőntarkított- sokszor bizony
nehezen olvasható - kézitatot a Szerves Kémiai Tanszék
könfiárosa, Lévai Gyuláné szemet gyönyörködtető gépirattá varázsolta. Közelebbrő| nézve ez őriási munkát jevolt
lentett, hiszen mintegy l0 000 flekk elkészítéséről
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 készítetteel.
Annak idejénő akép|etra1zolásraegyedülállóan új technikát dolgozott ki, amely a nyomdai ólombetíík aka|mazásán alapult, ésaz eredménykitíínőenharmonizált a nyomtatott szöveggel. A Bruckner-könyv esÍétikus képleteivel
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mai igényes rajzo|óprogramok termékei ve-

t
f.
It

ésnyomtatás idején a tanszéki fiatal asszisztöbben is bejártak az Egyetemi Nyomdába is - segítve a mindig készségesés munkájukat
értőmesterek munkáját. Ha a tördelés úgykívfu' a jelenlevő néhabeírt egy-kétsort a szövegbe' vagy
fopenséggel deleált ezt-azt. A jő| végzettmunka örömére
ilyenkor,,véletlenül'' előkerült az aktatáskából egy-egy be.
csempészettpalack is.
Akönyv |952-benmegjelent első kötetét Fritdi Zoltán'
Müller Sóndor ésaz akkor mrírközel7O évesZemplénGéza |ektorá|ta.Földi ésMüller részletes,igen pozitív kritikát adott. Javaslataikkal sokban segítettéka szerzőt,főIeg
az ipari ésaz elméleti szerves kémiai részekszövegezésében, Zemplén alig kétoldalaskritikája viszont sértő és lényegében véve használhatatlan volt. Az akkori idők jellemzésére talán érdemes itt Zeruplén professzort szó
szerint is idézni.
,,Első kifogásom a könyv tárgyalásmódjára vonatkoz1k. ... A szeryes kémia elméleti részeit tllzottmértékben
előtérbeheIyezi,úgy állíwán be a dolgot, mintha az eImélet volna mindennek a csúcspontjaésa lényege,... mintha az igazi, az éIő,tehát a kísérletiszerves kémia csak arra szo|gálna, hogy az elméletet alátámassza. F,zze|
szemben a valóság az,hogy a szerves kémia lényegea helyesen végrehajtottkísérletekösszessége, ... ezekörökbecsiiek. Ezze| szemben az á|landóan vá|toző és sántikáló
elméletek úgy ahogy igyekeznek magyarázatot ta|áIni a
kísérlettényeire,anélktil,hogy valaha is reményvolna arra, hogy ezt a cé|tel fogják érni. ... A szerző könyvében
szereplő elektronszerkezetek o|yan beá|Iitásban szerepelnek, mintha azok megdönthetetlen örökértékű megállapi
tások lennének. Pedig bizonyos, hogy néhány él'tizeden
belül megdőlnek éshetytikbe újabb erőltet etl'magyarázatok kerülnek majd. A könyvnek ez a h1bája olyan, hogy
semmifele átdolgozással sem változtathatő meg' mert a
szerző legbelsőbb énjéből fakad. Az elmélet túlzott kidomborításamiatt a könyv nehezen emészthetősúlyos olvasmány, amely a kezdőknek bizonyáta sok keserű órát
fog szerezni. ... Majd a tapasztalat megmutada, hogyan
válik be.'' Eddig az idézet.- Az utókor kellő tisztelettel i elenti: a könyv bevált!
Bruckner professzort ez az igazta|ankritika mélységesen bántotta. Ennek ellenére tárgyilagosan és hűvös eleganciával válaszolt. Felhívta a figyelmet a tetraéderes
vegyérték-orientációelméletére,amely rengeteg kísérleti
ténytmegmagyarázott, újutakat szabott a kutatásoknak, és
76 év őta egyszer se lehetettrajtakapni ,,sántikáláson''.Ami
oz elektonelrnélet zempléni kritikáját I||eti,Bruclcner támüloüa'r4
hogy a századelejénegyesekhasonló módon
kiti'alttrít az eleknolitos disszociáció elméletét,de a kritikusoknak es joslataiknak nem lett igaza.EbbőI a polémiáMl a Tankönyvkiadó is levonta a konzekvenciákat: amásodik kötettől kezdve Zemplén Gézahe|yettBognár Rezső
lett a könyv lektora, aki korrekt kritikát adott és valóban
haszrrosmegiegyzésekettett.A második kötet ióval későbbi átdolgozásátmár csak Messmer András euenőrlae.
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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 Bruckner egy-egy tankönyvi megállapításánakmargójára a megjegyzést:,,Ezt kérem verifikálni''. Ezeknek a megegyzéseknek köszönhető egy humoros pub likáció-p ar afrázis,
unelyet Bruclcrter Győző irt asohasem létező, múlt századeleji 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 átlűghatásáraanilinná alakul, amelyből sósav hatására anilin-hidroklorid
képződik.
Egy alkalommal a,,sasszemű korrektor'' (B. Gy, kifejezése) észrevette,hogy a professzori kéziatban olvadáspont helyett olvadásbont van iwa, ésdiszkrétenfelhívta a
szerző figyelmét a németajkúaknakarra a tévesztésére,
hogy a magyarban a p-t b-nek, a k-t g-nek mondják ésírják, 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 évekbenelvátták a szetzőktő|, említsenekminél több orosz nevet tankönyveikben. Nagy felhajtás volt például az egyébként
igen tiszteletreméltő Butlerov idézéseköri|. Bruckner professzor ezt hamiskásan így kommentálta:,,Beírom nekik,
ahányszor csak akarják, de mit fognak majd szólni tullihegő kollégáink, ha megtudják, hogy Butlerov spiritiszta
volt?'' A korabeli politikai elvárásoknak voltak ilyen néha
humoros' de néhakomoly felhangiai. Ideológiai okokból
illett példáuI a rezonanciaelmélet helyett mezomériaelméletetírni, kerülni kellett a határszerkezetkifejezést,és
a rezonancíanyiIakbaszná|atát. Ezze| együttvéve, e kényes
tárgykörökkel kapcsolatban egyetlen hamis mondat se került be a könyvbe.
Végezetiil érdemesnéhányszót ejteni anóI' hogy miért
nevezhető Bruckner Győző konyve klas szikusnak. Ha e sző
eredetétvizsgáljuk, sokfélejelentéssel talá|konnk, ezekbő| azonbankiragadható három vonulat. Egy óltalános étteImezésszerint a klasszikus sző esztétikaikategória:mintaszer(it, elsőrangút, egyszerit és időtlenüt hatót jelent.
A stílusbeli értelmezésszerint a klasszikus mii magában
foglal minden korábbi hibátlannak tartott stílust' Úgy vélem, hogy Bruclcner könyve megfelel ezeknek a kritériumoknak. Ha a klasszikus szót harmadikkéntvalame|y korszak je|őIésérehasználjuk' akkor ez is vonatkoztathatő a
Bruckner-könyv esetére. Bruckner alkotói periódusa
ugyanis egybeesik a kémíatörténeténekazza| a korszakával, amely a vegyértékelmélet
teljes kibontakozásától elv ezetetta szerkezet ésreaktivitás elektronelméletiértelmezéséig'Ebben a korban méglehetőségvolt a szerves kémia
teljes egészénekésszerűáttekintéséreés interpretálására,
ha nem kis flíradság árán is. Ez a korszak az informáciőrobbanással, a kísérletitechnika ésaz elméletimódszerek
forradalmi váItozásaiva| |ezáru|t. Bruckner Győző tankönyvi miive ezért korunkban már megismételhetetlen.
Ezze| egyitt is megállapíthatjuk, hogy mindaz, ami e
könyvekben le van írva, szakmaiIag,korrekt ésma is elfo-

I
myagkiválas ztás ar ány ait mondhat.

k. Így érthető,hogy a Bruckner-

megindult kanierje mégaz enedfejeződott be, hiszen a hat Bruckner-kötet
ó szerves kémikusaink könyvespolcán, és
vánv az 1993-asévszámotviseli.

osszBFoCrelAs
m Árpód: Egy klasszikus szerves kémiai tankiinyv tör.
a tankönyvíró Bruclmer cslőza(!
Megemlékezés

cikk leírja és elemzi egy egyedülálló magyar nyelvű szerves
Eötvös
miai tarrkonyv történetét, amdryet Bruclttter Győző, az
4
230 o1kötetben,
lránd Tudományegyetem professzora írthat

6ato,,.R" egyetemiía[gatotnat es a szerveskémiávalfoglalkozó kollégáknakszántmií első kötete 1952-benjelentmeg, a to.
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kövábbiak 1955-1965között. Számosújésátdolgozottkiadást
napvilágot.
látott
vetőenaz utolsó reprintkötet l993-ban
[Magy' Kém'Lap1a,59,226Q004)]

SUMMARY
.,;kon Organic
Á. Kucsma,: The llistory of a Classical Terth
Győző (Wctor)
Professor
of
Commemoration
In
Chemistry.
Bruckner
The article describesand analysesthe history of the outstanding
Hungarian textbook on organic chemistry (6 volumes' 4 230
pug.-s;*.itt.'' by Professor Győző (Yictor)Bruclcner(EőBtősLo.,errOUrrLr...ity, Budapest).The first volume of this work dedicatedto his studentsandcolleaguesappearedin 1952'the others
the
between1955-1965.'Followingnumerousrevised editions'
last reprintcameout in 1993.

EgytanÍtványem|
ToMASZJENŐ**
Nagy megtiszteltetés számomtq hogy egykori tanitványaként születésének100. évfordulój án Bruclcrter Gy őző professzor úrra emlékezhetem.Szerencsésvagyok, hogy tanítványa lehettem, s főleg azért, mert az egyetetn
befejezéseutan 1958. és 1961. közötthárom évetgyakor,,okké.'t intézetébentölthettem. E sajnálatosan rövid három esztendő, de kiilönösen az a néhány hónap, melynek
során reggeltől sokszor a késő éjszakábanyúlóan a laboratóriurnbán együtt dolgoznrn! egész szakmai életem alakulása szempontjából megbat.ározójelentőségűvolt. Meghatároző volt' mert egy olyan kutatrísi és munkastílust
- a feltétlen
ismerhettem meg, melynek - többek között
szakmai a|ázat, a szerénység,az önmagunkkal szemben
mindenkor támasztandő kétely és igényesség, a kutatómunka szeretete, az aprólékos műgond ésprecizitás voltak
ismertetőjegyei. Ezek a tulajdonságok manapság bár.
ku_
jellemzik
tudományos
a
mily szomoru egyre kevésbé

ésa kutatót' i őt az é|etszintevalamennyiterületéről
vannak. Kivételezettnek érzem magam' amiért

ről ismerhet|eme nagyon mrásstílusúmúltegyik tsMindaz, anit BruclcrterGyőző:remtő egyéniségét.
tanártól. a kutatótól éstrívolról sem utolsósorbanaz

tanultam. szakmai tanácsai, emberi útmutatásai

E életemnekiranyt szabtak.
űÚ.tó vagy tanár?E kéthivatás közül melyik illi köo magaelsősorn*űí", Győző egyéniségéhez?
köszöntő
születésnapját
75.
magát.
vallotta
*
vrilaszolt:
rege,mlékezésed!Mert mi is lehet a

' jÚal'na amit munkájáértkaphat?
nglszkodó szeretete,mert ez tölti
megfelerog rcrény képességének
mi tőle vrírhatóvo|t,Fokozza az
2000. november 2-án elhangzott centená.

valbzala

örömteli érzéstaz, ha |átja, hogy tanítványai boldogulnak
az é|etben'ésa tudományban magasabb szintre emelkednek, mint ahonnan tanítójuk elindította őket.''
Hadd idézzekmost az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, 1976. decembet 2-én,tiszteletbeli doktorrá avatásakor mondott beszédébőlnéhány gondolatot, gyönyörű
ars poeticáját:
pedagógiai-kutatói
.
csak az oktathat eredményesen, aki
szinten
,,Égyetemi
aktív áiívelője tudománys zakának' A kutatás folyamán
szerzett tapaszta|at,ha elég SzoroSan nem is érintkezlk az
egyetemi oktuta' szelektált tematikájával, mégis tevéke.
n}en hat az oktatásra, mert a kutató saját sikerén vagy
mások kutajobban
megbecsüli
éppenbalsikerénokulva
azt a sze||eértékeli
tási eredményeit, ésmegbízhat,őbban
titkának a
egy.egy
természet
a
mi tevékenységet,amely
élve, szígondolatvilágban
a
Ebben
megfejtéséhez7ezet'
hallgatói
jobban
felkelti
s
ezzel
''.'iuúe válnak előadásai,
igaelőadónak
egyetemi
az
De
figyelmét.
és
érdeklődését
hallgatóha
jelent
akko1
előadása
is
zi örömet ésélményt
ival szoros kapcsolatot tartva megláth atja a ftatúság értelménekéstudásszomjának visszasu gárzását.Ez serkenti őt
előadásának folytonos csiszolására, és az a gondolatmenet' melyet követ, új gondolatok fonásává válhat, s ezeket
kutatása.iban is értékesítheti.Bizonyára az egyetemi oktatásbanhosszírévekenátszerzetttapasztalataimhatásaalatt
állok, ha ma is úgy vélem, hogy az egyetemi tankönyvek
y aw atanszékelráltal kiadott jegyzetek fontosak, sőt nélhilózhetetlenek ugyan, de nem pótolhatjak az éIő sző erejét,az oktatő ésa hallgató közötti köZvetlen ésélő kapcsolatot."
Legendás őráittalánlegjobban éslegtömörebben a neves gimnázium i tanát, VermesMiklós je||emezte.Kucsnxan
Árpádmeseli, hogy meghallgatván Bruclmer Győző egyk
egyetemi szerves kémia óráját, TnermesMiklós a maga
n}ers stílusában így jellemezte az előadót; ,oEz az ember
jól
,'ágyo'' értia sza|,náját ésa tanítást, világosan ad elő,
hogy
Örülhettek,
krétákat.
színes
nJ","ay" a tábirát és a
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