
Iett  hoIodó Lengyel  PéÍer YoIe egye.
temi csoport jo lego|óbb két onyogcse.
reutot fedezett  fe l ,  ohol  o sejtbe ke-
rü|ő vírus mRNS ' ,eIvérz ik ' ' ,  mie|őt ' t  in.
formóció jo vírusfehérjékké hosznosuIno.

Az egyik út okkor akt ivó|ódik,  omikor o
sejtmentes rendszerhez odenozin.tÍiÍo5zfótot
(ATP) és 2-RNS-I odnok' ||yenkor o rendszer.
ben mór meg|évő sejtenzim oz ATP.bó| hó..om oden i Isov . tqr toImú, r i i v id  o l í9onuk leot idó |
(pppA?,P5 'A2,p5A)  sz in te t i z ó l ,  ún.  2-5-oI i9o .
oden i | ó to| ,  qmeIy  okt ivó |  egy  ugyoncsok le -
|en|evó ,  de  inoktív  endonuk|eóz  enz imet
EZ- ozutón. |ebontjo o vírus mRNS.t, mé9 mi.
e|ő t t  q  r iboszómo e l induIno ro| to .

A  mós ik  mechon izmus egy fehér jek inóz  en .
l im,  ome|y  sz in tén oz  |F .no l  keze| t  se j t  ex .
tÍoktumóbon oktivó|ódik 2-RNS hozzóodósq.
koÍ. Ho-tósóro néhóny riboszómoÍehérje ÍoszÍor.
to r to|mú o|do||óncot  kop.  ominek 

'  
kóvetkez .

tében, .b io|óg io i  ak i i v i t ó5uk megszűn ik .  I l yen in"
' k t i v ó | ódós  ó |dozoto  |esz  p| .  

-oz  
ún.  ;kezdó

foktor ' ' ,  omeIy  né|kü|  nem induIhot  bé r ibo .
s2ómón úi  Íehér je|ónc  sz in téz ise .

Mindkét  mechon izmu5t  se i tmentes
rendszerben fedezték íe|, ohol t 1"|"n.|évő moIekuloÍojtók korlótozott ;ómo
tette lehetővé o |e9kisebb vó|tozós fe|.
ismerését is. Érezni, hogy o kép még
most sem teljes, nem obbon o tekintet-
ben, hogy tovóbbi, oz mRNs-t és o
tronsz|óciót kórosító moIeku|ókot és
onyo9csere|óncokot hiónyo|nónk, ho.
] "T  obbon, .hogy még mind ig  nem kop.
tunk egyer teImű vó|osz t  o r ro  o  kér .
désre, hogy o kétÍé|e mechonizmus
no-g^I9n kü|önbözteti meg o sejt sojót
mRNS-eit oz idegen, vírus.mRNS-ektől.
A fenti mode||eket o sejt szintjén
tovóbb vizsgó|vo ozonbon rövideien
vó|os-zt ke|| kopnunk orro oz oIopvető
kerdesre .  hogyon t ö r tén ik  o  d i szkr im i .
nóció. Ugyonis mindkét mechanizmus
noÍmól .seiÍben is működik, de ony.
ny.iro olocsony szinten, hogy o folyomo-
tok  sz in te , . tokorékro  vonnok ó | l í tvo ' ' ,
Az IF csok érzékenyíti o sejtet. o|yon
íokig' hogy omikor o vírusÍertőzést je|.
képező 2-RNS kerü| o rendszerbe; o
mechon izmus mozgósbo lendü| .  Az  lF
mintegy f igyelmezteti o sejtet, és ÍeIis-
mertet vele egy olyon ,,structuro non
grotó' ' .t, omely vírusfertőzéskor szokott
je Ien Ienn i '  A  fent i  t ronsz l óc i ó .oó t | ós .
bó| o se.it soiót fehérjeszintézisj csok-
homor  mogóhoz  tér ,  omi re  je len leg
egyet|en mogyorózot Von: o 2-5-o|iqo.
oden i | ó to t  sz in te t i z ó | ó  enz im szokot . io .
nu| nogy ofÍinitóssol kopcsolódik o
2-RNS.hez. MiveI o vírusszoporodós o
sejt körü|írt he|yein zoj| ik, és ott 2-RNs
is  Íe|hoImozód ik  mint  ó tmenet i  te rmék,
ozt gondo|jók, hogy ez szippontjo el oz
IF  ó | toI  indukó| t  t ronsz|óc i ó -qó t | ós t
Íenntortó mo|eku|ókot' Remé|hető] hogy
i t t  von o  ku|cs  oz  |F  ont iv i r ó | i s  hotósó -
nok o mogyorózotóro, Ho ez o vó|osz
mo 1ég nem i s  tek in thető  vé9|egesnek ,
m. indeneset re  megnyugtotó ,  hógy  mind.
két  vózoI t  inc lkc iés mechon izmus nem.
csok in yiÍro tronsz|óciós rendszerben.
honem o se j t  sz in t jén i s  műk öd ik ,  ső t
o 2-5-oIigo-odeni|ótot (és szerkezeti
vó|tozósoit), omelyet nogyon könnyű
mesterségesen eIőól|ítoni, o sejtbe le-
het  ju t to tn i ,  o t t  ped ig  önmogóbon i s
9ó to| jo  o  vírusszoporodós t .  A  2-5-oI igo-
oden i | ó tok  oz  ont iv i r ó l i s  onyogok ku .
to t ósóbon i s  új  i r ónyt  je Ientenék.

Az  IF  gyokor|o t i  ÍeIhosznó|ósó r ó |  és
o. t ömegterme lés lehetőségérő l  egy  mó.
s ik  c ikkben szémo|unk mojd  be , - '  o

t

yo lcvonod ik  szÜ|etésnopjó t  ün .

l \  nepe| jÜk .  novem'ber  1-én,  de
mor  csok  emIékezve r ó ,  mer t

ez  év mórc ius  8-ón  eI t óvozot t  t ő |ünk
szeretett  professzorunk, Bruckner Győ.
z ő .  E zek  o  s zemé|yes  é|ményekbó |  t óp .
|ó lkozó sorok nem ozért íródtok '  hogy
o , ,kegyelet koszorúit , '  helyezzék eI sír.
jóro,  hone.m ozért '  hogy újro mege|eve.
nítsék kedves o| 'okjót ,  s  k öze| 'ebb hozzók
ozokhoz  i s ,  ok i k  é|e tében  nem i smer -
hették. Akinek obbon o szerencsében
vo|t része, hogy o tóvolró|  t iszte|t  nogy
embert k öze|ebbrő l  megismerhette.  egy
me|egszívű nogy ernber om|ékét őrz i
szeretette| o szívében.

Késmórkon szü|etett  l900'  november
l .én .  A  T ó t r o  vo r ó z s |o to s  hegyo rmo inok
ó rnyékóbon  meghúzódó , ' Í r i s s  I evegő jű
szepességi vóros mértéktortó és k ö te|es-
ségtudó po|9órok otthono voIt ,  ok ik -
b ó r  h ó rom nép  f i o i  vo | t ok  -  évsz ó zo .
dok  o l o t t  meg tonu | t ó k ,  hogy  békés  o | -
kotó é|etet csok o k ö lcs önt js meqbe.
c sÜ |és  lé9k ö rében  é|he tnek .  A  v ó ó sko
kuIturó| is  cen.trumo o t öbb mint négy
évszózodos Líceum, ennek voIt motó.
mo t i ko tonó ro  és  év t i z edek i g  i gozgo t ó j o
Bruckner Gyóző édesopjo. A nogyopo
Io t i n ton ó r  vo | t ,  o  nogybóc s i ,  i d ő sebb
Bruckner Győző pedi9 o miskolc i  jog.
okodémio tudós t ö r ténészprofesszoro. A
tonó r c so | ódbon  o  s ze I l em t i s z t e l e tére ,  o
beIsó öszt önzésbő| ÍoIyó k ö teIesséq-

te|jesítésre s o méÉék és rend szeretc.
tére neve|ődött o gyermek és oi it jú.
Hétköznopjoit o tonulós t ö|t ötte be, o
vosó rnopokot  ped ig  o  k i r óndu|ós :  nogy
hegymószósok, vidóm borótok kompó.
n i ó j óbon,  o  Tó t ro  vodregényes  sz ik Io .
ormo in '  Az  o t thon oz  egészség,  o  j ó .
zonsóg  és o  derű |égk ö rét  ó rosz t jo .

Egy tonítvóny emlékezései

Bruckner Győző
szü|etésnopjón

W:::*-gÁ
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Tonu|óévek

Érettségi utón Budopesten vegyész.
mérnöknek irotkozott be o Műegyetem.
re. Az első vi|óghóborút követó nehéz
években bizony szerényen élt o nogy
cso|ódtó| tóvo| o vékonypénzű pedogó.
gusgyerek. Amikor 1925-ben megkopto
l itrjnó minősítésű vegyészmérnöki ok|e.
velét, nem sokot ,kezdhetett ve|e. T
egyebként is tovóbb okort tonu|ni.
Szegedre ment, ohol nogybótyjo nogy
cso|ódjo Íogodto szeretettel. A hóboni
utón odo kö|tözött o volt ko|ozsvóri
egyetem. Ennek oz újonnon szeÍvezett
egyetemnek o Íizikoi-kémioi tonszékén
kopott fielyet - .nem ó'|lóst! .' s ott
Kiss Áryód professzor irónyítósóvol do|.
gozott dokt.ori disszertóciójón. Az ono.
Iit i .koi tórgyú munko eÍedményeként
í928.bon, , sub ousp ic i i s  gubernotor i s ' ,
doktortó ovottók. Eut o kitüntetést - o
hojdoni ' 'k iró|ygyűrűt'. - oz kophotto
meg, oki mór o középiskolóbon végig
kitűnő volt '  s ol egyetemen is kitűnő
eredménnye| tette le minden szigor.
Iotót.

Íiotol Bruckner Győzó hol|gotóként Észt
vehetett egy o|yon Íirikoi ,,to||otviu.
mon' ' (mo inkóbb e|őodóü|ésnek nevez.
nénk), ome|yen Plonck, Einstein, Loue
és Nernst vitotkozott egymósso|. ,,Mo.
chen Sie wieder eine neue Theorie!"
- vógto odo tréÍóson Nernst Einstein.
nek, omikor egyéb érvet mór nem to.
|ó|t '

A ber|ini tonuImónyútról visszotérő
fiotol gyokornokro Szegeden oz új szer.
ves 'kémioi tonsrék építkezésének és
berendezésének 9ondjoi vórtok. Nogy
és fele|ósségte|jes Íelodot' de lehet.e
egyútto| .|e|'kesítóbb is egy Íiotolembel
szómóro, hogy pó|yójo kezdetén mogo
tervezheti, oIokíthotjo leendó munko-
helyét? Az onyogi |ehetőségek ne'm vo|.
tok ugyon olyon 'kedvezök, mint Ber.
l inben' mégis hosznoson tomotoztot.
hotto oz ott szérzett toposzto|otokot. A
sok munko - oz ú.i intézet berendezé.
se mel|ett o vegyészek és gyógyszeré-
szek e|mé|eti és gyokorloti szerves ké.
mlo oktotósónok megszervezése - nem
esett nehezére, s o íórodsóg e|törpült
oz öröm me|lett, ome|yet o szép új
egyetem ÍelépÜtése je|entett.

t

néhóny mi | | ig romm onyogbó l  i s  e|  |e .
hetett mór végezni, róodósu| jóvo| r ö .
videbb idő o|ott. Ezt oz új módszeÉ to.
nu|to meg Grozbon és vitte hozo Sze.
gedre Bruckner Győzó.

Kedves történet o régi és oz új toló|.
kozósóró| o mikroono|it iko szegedi .,be.
mutotkozóso',. Széki Tibor .mogo is
Ügyes onol it ikus volt, ezél. próbóro
okorto ten'ni o Bruckner óltoI hozott
új módszert '  odoodott hót f ioto| tonór.
segédjének egy o|yon mintót. ome|y.
nek t öbb szóz mil| igrommjóbó| ó e|őzó
nop 'mór gondoson e|végezte o hosz.
szodol'mos on'o|ízist. Amirkor oz, oIig
tiibb 'mint egy óro múlvo visszotéÉ o
kész eredményekke| - ome|yek ponto-
son egyeztek Széki e|emzéséve| -, oz
öreg proÍesszor ol ig okort hinni o sze-
mének. Mégis be|ótto oz új módszer
e|vitothotot|on előnyeit, összecsomogol-
to öreg készü|ékét és soho t öbbé nem
vette elő. Ettól kerdve o szegedi Szer-
ves Kémioi Intézet lett o mikroono|it iko
m'ogyororszógi központjo. Közvetlenül
vogy közvetve minden moi mikroonoli .
t ikus Bruckner Győzőtő| tonu|t ele.
mezni,

A kutotó
Egy vó|tozotos kutotómunkóbon e|te|t,

hosszú é|etre visszotekintve érdekes és
tonulsógos dolog ozt vizsgó|gotni, ho.
gyon vetődtek Íe| o kérdések, hogyon
Íej|ődtek o témók o kutotó munkójo
Íolyomón. Kísére|jük meg mi is i|yen
szemmel elemezni Bruckner Győző tu.
domónyos 'munkóssógónok |ego l óbb o
kezdetét.

Széki Tibor voltoképpen potikus volt l
oz ő érdeklődésének középpontjóbon o
természetes Íorrósból . iI lóolojokbó|,
drogokból - izoló lhotó vegyÜ|etek szer.
kezetvizsgó|oto ó||t. Bruckner Győzó is
i|yen je||e9ű kutotósokbo kopcso|ódott
bele Szegeden.

Ar Arorum .uÍopoCun ncvü gyógynövény
i l|óo|ojónok, oz ozolonolojnok o komponenseit
lc||ett rzéwó|osztonio ós o'ot rzcrk.r.tót virt-
gó|nio' Ennek, o moi Glvó|o3zlórtachniko (p|.
górkromotogróÍio) birtolóbon rzinto Íutinsz..
rűen mego|dhotó Íe|odotnok oz elvégzése
oz okkori módszcrekkel hosszodo|mos és ki.
lortó munkót & sok ügyorséget kívónl. A2
iIlóoIoj kompongnsei között kü|önÍé|e. Plope.
nil.oldol|óncú fcnolétcÍGkct kü|önítattek g|.
(Az |. kép|et Pé|doként oz ún. '. izohomoge.
no|' '.t óblózo|jc.) Ar egyes onyogok tovóbbi
tisztítóso, |||etvc srerkezetül vizsgó|oto Gé|.
ióból kristó|yor szórmozélokot igyaleztck c|ő.
ó|lítoni bG|ó|ük. Í9y |utottok cl többrk közötr.
oz ún. pszcudon|trozitokhor (l0' om.lyel
Nrol oddició révén ketetkeznek oz o|eÍin tí.
pusú kiindu|ósi onyogbó| (|. ób'ol'

Szent.Györgyi Albert munkatórsoi körében, (Balról jobbro holodvo: |. Sttaub
F, Brunó, 5. Bruckner aYőző, ó, Bango llono, 9, Szent.Györgyi Albert, 12, Laki

Kólmón, 17. Ernst tenő,)

Az iÍjú doktor okkoÍ móÍ egy életre
e|jegyezte mogót o szerves kémióvo|'
ldőközben ugyonis Íizetéstelen gyokor.
noki ó||óst kopott - s egy igozi óllós
neményét - oz Egyetem Szerves és
Gyógysrelészi Kémio.i Intézetében Sré-
ki Ti.bor proÍesszor rnellett, oki ohhoz is
hozzósegítette, hogy mogyor ólIomi
ösztöndíjoskén| 192l_28.bon egy évet
o berlini Műegyetemen dolgozzék' Vo.
|ójóbo.n itt' Schönberg pÍoíesszor lobo.
rotóriumóbon ísmerkedett meg oz ok.
kori modern szeraes kómio módsreÉo.
nóvol. Sokszor és tisztelettel emlegette
késóbb o szeÉny és kulúurólt Schön.
berget' A húsros évek Berlinje o vi|óg.
hóbod utóni pezsgó sze||emi élet köz.
pontjo volt. Akkor ott |evékenykedtek o
modern Ílriko |canogyobb olokjoi is' A

A ''tonu|óéveket', 'még egy íontos tu.
domónyos kolond zórto le. Bruckner
Győtő 1929.ben néhóny hónopot Groz.
bon töltött o Nobel.díjos Pregl intéze.
tében' oki o szerves mikroonoliti.ko
megteremtóje volt. Ez oz új techni.ko
Íorrodolmosítotto o {ermészetes ízerves
onyogok szerkezetvizsgólotót. A ko-
róbbi módszerekke| egy.egy e|emzés
e|végzéséhez szóz mi|l igromm onyogro
és egy te|jes nopro volt szükség. Ez
egyszerűen Iehetet|enné tette o gyok.
ron hosszodolmos és íórodsógos mun.
kóvol is csok kis mennyíségben izo-
ló|hotó biológioilog o.ktív vegyületek -
vitominok, horrnonok. koenzimek - SZéÍ.
kezetvizsgólotót. Per9| és munkotórsoi
otyon mértékben finomítottók oz e|em.
zés technikójót, hogy egy.egy ono|íl ist

o
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Bruckner Gyózó - most mór sojót
öt|etei olopjón - ezekke| o pszeudo.
nitrozitokkol- kezdett e|,,jótszodozni ' ' .
Kériük oz o|Úosót, ne botrónkozzék
'eá ezen o t iszte|et|ennek tűnő Íogo|.
rnoió 'on' A tudomónyos kutotós Bruck.
ner Gyóző szómóro egész é|etében íriss
szenvedé||ye| űzött, szép jóték vo|t'
ome|y - ho sok munkót, késő estékbe
nyú|ó, o szombotot és o vosórnopot
'é. kímélő kitortó kísér|etezést és e|.
mélyü|t t öprengést kívónt is - e|sősor.
bon' nem fóroi|sógot, honem sze||emet
Íe|üdítő, sok örömet nyújtó' igozi szó.
rokozóst jelentett. A IeIki ismeretes ku.
totó, természe'tesen híven betontot'to o
, ' iótékszobó|yokot',, s o sze||emi szóro-
kózósbó| tudomónyos és gyokor|oti té.
ren egyorónt szép eredmények szü|et.
tek.

A rzópcn kl|:tó|Yosodó p'z.udonitÍozltokot
(o|. ||) bcctsovonhidliddeI - 'zubtztitúció3 13.
ókció' kerctébcn . ocatoxi-n|tÍovogyülat.lkó
(||l) s|karült óto|okíton|; czsk red.ukc|ójóvol
ókorto Bruckner o mogÍe|clő ocotoxi.omlnokot
(|V) c|kószítcni. MegIepetésóre ozonbon nem
o vórt lV YegYü|etct sikerii lt lzo|ó|nio o mca.
|ú9o5ított reokc|óe|egybó|' honem - omin|
gondos v|zsgó|oto|bó| kidgrÜ|t . ot v occ.
tomIno.oIkohoIt (z. óblgl.

görcsoIdó' o popovclin, ugyoncsok lzokInolIn-
izórmozét. Az i rodoIombon, 'Bruckner.:zIntó.
ris,'-ként €mlegetott €|őbb| leokc|óvol né.
hóny o|yon v.gyü|.tct |s r|került c|6ó||Íton|.
ome|ysk Íormo|.ológlo|- hotós t.k|ntctóbon o
poPoveíint ls |e|ülmú|jók.

Itt sojnos nincs helytink orro, , hogy
Brucknei Győzőnek okórcsok ezeket o
vizsqó|otoit 

.is 
ke||ó rész|etességge| tór.

syoliuk, és ozok igozi szépségeit meg.
mutóssuk. Bruckner Győző művésze
volt o ,klosszikus szerves kémioi szerke.
zetvizsgó|'otnok, omely |eginkóbb to|ón
o kerelztrejtvényÍejtés sze||emi izgo|mó.
hoz hoson|íthotó. Ahogy o kezdetben
meqfeithetetIennek lótszó bűvös hó|ó.
zot-kockóibon megjelenik egy.egy be.
tű, ohogy o vízszintes sorok kérdéseiÍe
odott tátovo vó|oszokot megerősítik' bi.
zonyítjók o Íüggőlegesek, s ohogy '|é.
pésiól |épésre he|yére kerü| minden be.
iű, érte|met nyernák o Íurcso Íé|szovok'
és kibonto.kozik o megfejtendő ,,bö|cs''
mondós érte|me, ú9y bogozzo, Íejtegeti
o kutotó is o kezdetben érthetetlennek
lótszó, vórot|on kísérleti tények össze.
függéseit, omíg Íel nem dereng néhóny
|efiétséges vó|osz. omelyek közü| oztón
sok tov-óbbi szetIemes ,.kérdés', és |o-

l.*
.J-

II . Tary*_"^t
o

&t o vórot|on ótolokulóst kezdtc hót tovóbb
lonulmónyozn|. 3 kld €rítotte. hogy o vic|nóllr
he|yzcnl (szomszódos szánotomokhor kopcso.
|ódó) h|droxl|. és ominocsoPoÍtot tortolmozó
vcayÜ|grok ocilszórmozékoibon or oci|cEoport
o körÜlményekiő| ÍÜ99óen ho| or oxigánotom.
hoz' ho| o n|tÍogánotomhor |opcso|ódIk' i l.
|etvc e9y|krő| o mós|kro ótvóndoro|hot. Lúgor
közcaben oz N-oci|srólmozók (V)' sovosbon
oz O.oc|lszórmozók (|v) o 3tob|||.. |gy Ícdcz.
te fe| Bruckncr Győrő sok tovóbb|, olopos
v|tsgólot eredmónyeként o ravetz|bl||s OF N
ociIvóndor|ós jeIenségét, ome|ynck s'torcokó.
miol oIkoImozósóvol kTsőbb tqníwónyo|, o
szegedl lzerves kém|o| |sko|o' nogyon szép
crcdményeket éÍtgk o| o tropónoIko|o|dok
téÍs'orkozot.vIzsEó |oüábon.

Az oeilvóndor|óst - ezt o 3zint. vá|etlenü|
Íe||e|t ',bö|cgek kövét', - Bruckner Győző o
szintézis terén i3 kitűnő.n hosznosítotto. Az
l  t ípusú, ,sz t | ro l szó rmozékokbó l , .  oz  e|őz6ek .
ben vózo|t óto|okítósok Útjón könnyen e|ő-
ó||íthotó V típusú oci|omino-o|koho|ok gyűrűzó.
rósóvol izokinolin.szórmozékokhoz (V|) tudott
egyszerűen ós jó hozommo| e|jutn| (2' óbrc!.
Jusron eszÜnkb.' hogy or egylk |cakltűn6bb

tolgióvo| cm|€g €tte ., s épPen o mód.
szerek viszony|ogos kezdet|egé3sége to.
|ón több ötletet, több szubjektív hozzó.
iórulóst követe|t o kutotóktó|.. 

Bruckner Győző, oki még é|ete uto|.
só éveiben is Íioto|os érdeklődésse| és
töretlen tonulnivógyóssol követte o tu.
domóny gyors Íej|ődését, o'ki ismerte o
Ieqúiobb- módszereket és tekinté|yének
és- íelelösségézetének Iotbo vetéséve|
horcolt ozok bevezetéséért, új műszere.
kért. oz új terÜletek szokémbeÍeinek ki.
képzéséért, eIsősorbon mégis o k|osz.
szikus 'kémiónok volt o mestere. Kuto.
tói pó|yofutósónok első éwizedeit min.
denéseine ez tö|tötte ki. A proÍesszorótól
hojdon kopott nem kü|önösebben je.
lentős témót ő terebé|yesítette igozon
széP és gozdog kémióvó.

A prooeni|.oIdo||óncú Ícnolóterek historiójo
ozonbon. máo folytotodIk. E vegyü|ctck ótoIo.
ku|óso inok  sko|dá|ú v|zsgó|oto  o  kóm|o mór
teÍü|etén |l gYümö|csöket hozott. A nsgyvon.'
évek e|eián-'kezdték oIoposobbon tonuImó.
nYozni o 

- 
Die|s és A|der ó|tol Íc|Íedcu ott ún.

diénlzintézist, egy koniu9ó|t dién ós cay ' 'ok.
tiYó|t' ' o|.Í|n (p|. mo|cincovonhidlld) körótt
|ejótszódó cikloodd|ciór reokciót. Bruckncr
Gyózó munkotorso|Yol kimutotto. hogY q pG
oán||.oIdo||óncú fgno|ótcrck moIcIntqvonhId.
iiddel diénként reogó|hotnok. (3. óbÍq.l

Ez oz caysrcrü .gYcn|.l nogyon lm'.|
mond orokról o klt.rj.dt ót o|opor vlttgó|o.
tokró|. omclyck onnck oz ótololu|ólnok o |o.
hct6régc|t. ioüÍÍoit ó| t't.í.otóm|óiót t|3rtr.
tók. E|iőrorbon czckórt oz crcdményctórt lop
to mcg Bruckner Győz6 '947.bcn - cay ÍöY|d
rvédorizóg| e|óodókörút o|ko|móbó| - o Svrld
Kémlo| Egyesü|ct ó|to| ötóvcnk.nr l|odot|
SchccIc.órmct

A kutotótevékenységén€k el36 évtize.
deiben elért eredmények közü| Íelvil.
lontott néhóny pé|dóvol e|sősorbon
Bruckner Győzó kutotói mentoIitosóro
szeretnénk Íényt deríteni. Nem tűzött
mogo elé tú| merész célokot' nem okoÍt
- túlzott fontózióvql - folrengető e|.
mé|eteket oIkotni, honem egyrzerűnek
|ótszó Íe|odotokból indult ki' de ozok
o|opos vizsgó|oto és o |ehető |egtöké.
}e.!esebb megoldóso közben kincsu&et
tolólt, ome|yeknek ÍeIismerte oz érté.
két, s omelyek kibónyószósóért semmi
fórodsógot nem kímé|t. Egész szel|emi
oí€u|otót ez o 'mértéktoÉó szerénység
és rendkívü|i o|opossóg hotórozzo meg.

Széki T'ibor o hormincos évek elejón
o budopesti tudomónyegyetemre ment
ót, s o szegedi szerves kémío vezető
egyénisége egyé*eImrien Bruckner
Győző |ett. Az intézet igozgotójo, Szent.
Györgyi A|bert, o szeileskémioi kutotós
és oktotós irónyítósót te|jescn Bruck.

gikus bizonyítós eredményeként tivó.
l,osztio ozt oz egyetlent, omelynek igor'
sógo rninden kétségen Íelü| ól|. Ezt o
tzép és izgolmos ,,keresztrejtvény.
Íejtést'' Bruckner Győző mé9 ozokbon
oz években műve|te, omikor o sokfé|e
spektroszkópioi módszer mé9 nem tette
szinte rutinszerűvé o szerk€zetviz3gó|o.
tot. Mo o szómítógépbe tóp|ólt odot.
bonkok szerencsés esetben néhóny
spektrum Íe|véte|e utón ''kidobjók'' o
kész szerkezetet. A moleku|ó'k egy jó
röntgendiíÍroktométerre| mo mór o szó
szoros érte|mében leÍényképezhetők, hi.
szen .o kiértéke|t diffrokciós odqtok
o|opjón o gép közvet|enül |erojzo|jo o
mo'leku|.o térbe|i model|jét. A fé| év.
szózoddol koróbbi kutotósokbon két.
ségte|enül több volt o ,,romontiko'', -
qhogy ed Bruckner Győző onnyi nosr.

wy-.ftpt
*eA/ *."g
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ner Gyózőre bízto. Közös munkójuk is
voIt. A Szent.Györgyi óltol Íe|íedezctt
P.vito'minró| - mós néven citri.nről .
Bruckner mutotto ki, hogy oz két, mór
koÉbbon is ismert Í|ovon.gl ikozid ke.
veÉke. Brucknert időközben o Szegedi
Tudomónyegyetem mogóntonórró hobi.
titó|to, mojd rrendkívüli tonóri címet
ko.pott, s vé9Ü| 1941.ben egyetemi nyi|.
vónos rendes tonórró és o Szerves Ké.
mioi Intézet igoz9otójóvó nevezték ki.
A negyvenes évek e|ején mór o mo.
gy.or kémikus tórs'od'olom kiemelkedő
egyénísége, oki o nogy gyógyszergyó.
rok tudomónyos tonócsodójoként jelen.
tős szerepet jótszik oz orszóg kémioi
kutotósónok szervezésében és irónyí.
tósóbon is. Az újjószerveződött Mogyor
Tudomónyos Akodémio 194ó.bon leve.
Iező, mojd 1950.ben rendes togjóvó vó.
Iosztjo.

A ,,Íőnök''
Bruckner Győző 1949 őszén kerü|t oz

Eötvös Lorónd Tudomónyegyetem Szer.
ves Kémioi Intézetének élére' s ottó|
kezdve ho|ó|óig ott do|gozott. 1970.ben
mint tonszékvezető, 1973.bon mint
egyetemi tonór nyugo|ombo vonu|t, de
nyugdíjosként is noponto bejórt o ton.
székre és dolgozott' E|sősorbon könyvé-
nek írósóvo| ÍogIoIkozott '  de tonócs.
odóként részt vett o tonszék és oz ott
működő Peptidkémioi Akodémioi Kuto.
tócsopoÉ tudomónyos munkójóbon, sót
é|ete végéig egyetemi előodósokot is
tortott,

A szegedi t öbb mint két évtized
(1925-1949| utón o budopesti intézet
élén - oz uto|só évekke| együtt - t öbb
mint honminc esztendőt t ö l t ö tt. Mi, vo|t
munkotórsoi, Iegtóbben csok oz utób.
bi évtizedeket é|tük ót ve|e együtt' o
szegediekrő| csok hoIlomósbó| tudunk.
Ez o hórom évtized volt o mór ,,beÍu-
tott,, tudós igozi nogy olkotó korszoko'
omikor o {ioto| munkotórsok népes gór.
dójo élén, sokóig önmogo is .|oborotó.
r iumbon do|gozvo, irónyítotto o termé.
szetes pol iglutominsovok szer'kezetvizs'
gó|otóro és szintézisére iró 'nyu|ó n.ogy.
szobósú kutotósokot. Ezek eredményei
hoztcik meg olkotójuknok oz igozi nem.
zetközi hírnevet és eIismerést. Az eIsó
Kossuth.díjot - kémikusként oz eIsők
között - még 1949.ben 'kopto meg' o
mósodikot, o ,,no9Y' '  Kossuth.díjot,
l955.ben. Peptidkémioi kutotósoivoI is.
ko|ót teremtettI megvetette ql qlqPjqit

o mogyoÍ peptidkémiónok, omeIy m.o
o hozóí szeÍves kémioi kutotósok egYik
|eoe|evenebb és nemzetközi viszony|ot.
bo-n is egyik |egismertebb területe. ls.
ko|ót tere-mtő múnkóssógón'ok méltó el.
ismerése vo|t, hogy 19ó7.ben o nogY1
nevű Leopo|dino-Akodémio (Deutsche
Akodemie. der NoturÍorscher) togjoi kö.
zé vó|osztotto.

Soinos nincs he|yünk itt orÍo. hogy
ezekió| o kutotósokról is képet odjunk,
oediq ehhez sokunknok szemé|yes em.
ial"i Íűzódnek. Érvek és e||enérvek
nemzetközi tudomónyos csotójónok iz.
oo|mos korszoko volt ez. Az intézet
iogy része egy témón dolgozott. .Min.
aeiki érdekeIve vo|t mindenkinek o
mun.kójóbon. |zgototton vórtuk egymós
eredményeit, hiúen minden opró |épés
oz esési ,,nogy ügyet, '  vitte e|őre' 5
mi|veÁ le|kesítő vo|t |ótni '  ohogy o
,.póÍ', nnoso is do|gozik o ' loborbon.

isok egyet|en kedves epizód. Az ötve.
nes évJk e|ején kerdték hosznólni o
dimeti|-Íormomidot, kü|önösen mokro.
mo|eku|ós vegyü|etek o|dószereként. Ez
o ,kitűnő o|dóizer mo f iór minden |o.
borotóriumbon i iteres üvegekben. ó|| o
polcokon, okkor ozonbon még nem
lehete t t  kopn i ,  l ego|óbb is  mi  nem
iuthottunk hozzó. Mive| o munkóhoz
i zükséqesnek | ó tszot t ,  o , ,P roÍ. Iobor .
bon' '  írogunk szintetizóltuk. Nogy je|e.
net volt.-omikor oz egyébként is '|85

cm moqos prof o |oborszéken ót Íe'|.
ó||t o |-obor!sztoIro, hogy köze|ebbről
Íiqyelhesse o mogos ko|onnók tetején
lé1/ő hőmérőt o kész oIdószer deszti|.
|óoiójo foIyomón. I lyen dró9o dimeti|.
íormomidot se nogyon hosznó|tok oz.
óto, omelyet egy ,,kétszeres Kossuth.
díjos okodémikus', deszti||ólt l

Széo és lelkesítő évek vo|tok ozok.
A próf eIvitothotot|on tekinté|y . voIt
mindnyójunk elótt, s mindenki boIdog
volt, ho-vele dolgozhotott. T csoknem
egy te|jes generócióvoI vo|t idősebb
m1ndnyójunknó|, |egti ibbÜnknek - koro
szerint - opjo lehetett volno. De itt
ne,mcsok o korkü|önbségről von szó.
Volóbon otyoi jóborótot toló ' l tunk mind.
nyójon oz őszintén tiszte|t, nogyszerű
tudósbon. Az intézetben derűs, csoló.
dios |égkör urolkodott o ,,nehéz' '  évek.
ben is. Tő|t ink senki sem okort elmenni,
ezért oztón o hojdon ' ' iÍjú'. tonítvó.
nyok nogy része o prof me||ett örege.
dett íneg.

Ezgkre oz évekre visszogondo|vo o
derűs együttlétek' o vidóm históriók
sok kedves em.léke e|evenedik meg'

I

Leotöbbet ozót 'o is o prof teóit emle-
o"i iük. Minden déIben és dé|utón öt
óroior teóztunk, A t örzsgórdo o Ie9kö.
zelebbi munkotóísokbó| ól|t . okik o
,,proÍ-|oborbon,, vogy okörü| do|9oztok
-. de szívesen lótott vendég vo|t min.
denki, oki odotévedt. A teóknok meg-
vo|t o mogo szertortóso is, de nem
tú| szigorú.-Elkésni nem i|| 'ett, mór csok
ozért 

-sem, 
meÍt o teo 'me|egen jó.

Kémióró| is esett szó i|yenkor, de ólto.
lóbon nem ez vo|t o tórso|gós Íő té.
mói.r '  A nopi eseményeket beszé|tük
meá. ozokno' i is o vidómobbjót. on|ó-
ooiós, bosszonkodós nem i||ett o teók
ÉonquIotóhoz, csok Íe|szobodult derú
és ók kocogós. A középpontbon o-proÍ
történetei ól|tok. Kifogyhototlon vo|t oz
onekdotókbó|. lgoz, o Iegtöbbet 'mind.
nvóion ió l  ismertük, mégis é|vezet vo|t
tő|e hol|oni okórhónyszor. Gyokron
moqun'k kértÜk, hogy mesé|je e| ezt
vog! ozt o t örténétet, hiszen mind-
egl iknek megvolt o mogo ,,opropo.s' '- jo,
s- mindeqvik- sokszoÍoson kopcsolódott
mór  o  mT 'k ö z ö s  emléke inkhez  i s .  K i  ne
em|ékezne közÜ|Ünk .o késmórki óvodis.
tó 'k 'recitó|ó köszöntésére: ,,Isten hozto,
Blózi néni ! ' '  ( lgy köszöntöttÜnk minden
messziről megGrt borótot ') Hónyszor
menteqetődztünk mogun'k is o nevetgé.
|ésen roitokopott kisdiók i jedt védeke.
zéséve l : - , ,Tonór  úr  kérem,  o  Pechór
mind io  íqv  cs inó | ! , '  Ho voIok i  nogy
Íóbo 

-vóqtó 
o Íejszéjét, gyokron biztot.

tuk o mogyor nye|vet kicsit mé9 ̂ t öró
t ó t  Í iúcsko.{e|kes  szovo|otóvo| :  . ,5 ik r r
krronózz.o minden műveteket! ' . Sokszor
hol lottuk ozt , is, hogyon veregette meg
o Szegedre |ótog'otó Zemp|én Gézo o
íiotoI Bruckner íójós korjót, oki borót.
sóoos moso||yol vo|t kénytelen viszonoz.
n i -o  kor j óbo ny i |o| |ó ,  keserves  Íó jdo| .
mot. Voóy ozt, omikor Szent.Györgyi
iótékoson-. dobó|to o Nobel-érmét, ér
áverekes  ö r ömmeI  kérdezte: , ,Győzke .
idttat.e mór i|yent?' '  Az érem o végén
Ieesett, sőt meg . is nyomódott egy ki.
csit, o|yon ló9y vo|t: színorony. A t ör.
ténetekbó| szó||óigék vó'|tok, mindnyó.
jon részesei '|ettünk kedves . '  .proÍunk
é|etének, mint egy nogy cso|ód togjoi,
ok ik  j ó |  i smer ik  o  ' ' nogyPopo ' '  v i se| t
do lgo i t ,

Hó t  méo o k i r óndu|ósok!  Azokhor
Íűződnek o- legkedvesebb em|ékek. Ki.
gebb vogy nogyobb csoportokbon jór.
tuk o Pi,|lst, o Börzsönyt, o Bükköt vogy
'o SzigIiget-környé'ki dombokot, Mennyr
feIszobodult, boIdo9 óro' A prof voh
köztünk o IegÍioto|obb' Rendszerint ó
ment oz é|en. ,,Megyen o hegyen
o turisto . . ., . - .mondogotto vidóm íü.
työrészés közben. Álto|óbon nem 6 ter.
v'ezte oz útirónyt, 'mégis, ho vo|omi szép
heIyre értünk, jótékos dicsekvésse| né.
zet t  vég ig  ro j tunk: , 'C i cukó im '  mi |yen
helyre hozto,lok benneteket?" Reggelen.
ként ő főzte o teót oz egész tórsosóg.
nok. de o nop Íénypontjo - oz egérr
nopi egészséges f.órodsóg juto|mo - or
esti borozgotós vo|t, természetesen vö.
r össe|.

Méo eqy, tón hihetet|ennek lótsró
t örtén;t [ívónkozik ide o, 'Íőnök' ' .r ö|.
Kisebb.nogyobb kü|só megbízósokot -
,,K.K'.munkót' '  - kopott oz intézet o
ötvenes évek e|ején is, de o professzoe
úr erekben nem vett részt és nem .t

Teózós közben
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Szolonnasütés és reggeli a Bükkben

Íogodott e| soho semmit o bevéte|bő|.
t959.ben oztón egyszerre nogyon sok
kü|önmunkónk lett. (Akkor oloku|t o
Reonol gyór, s első kü|önleges ,,vó.
losztékónok', egy jó része nó|unk ké.
szült.) Nogy üz|etnek ígérkezett, bór
- kétségtelenÜ| - sorkot is ke|Iett do|-
gozni érte. Erőnek erejéve| igyekeztünk
róvenni o professzor urot, hogy fogodjo
el ő is részét o ,,busós' '  j övedelembő|'
hiszen oz ő neve ' 'cégje|zi ' '  oz intéze.
tet, ome|y o megbízóst kopto. Bele.
ment, de csok ozzo| o Íe|téte|le|' hogy
ó is részt vesz o munkóbon. Nyór vo|t.
s dé|utónonként kezdtünk hozzó o ,,pre.
pizéshez' ' . 'Mi,ndnyójon dolgoztunk, o
proÍ is ve|ün.k. Ugyonú9y döngö lte o
szép kristolyokot o nuccson, mint bór.
me|yik iÍjonc. Éjjel 1l-íg minden ob|o|c
vi|ógos volt o Szerves Kémión, okkor
oztón vidó.m seregként vonu|tunk ki o
TreÍort.kert kopujón. A prof volt o |eg.
v idó 'mobb '  o ' |egÍ io toIobb k ö z ö t tünk '
orü|t' hogy egyÜtt |ehetett' együtt do|.
gozhptott ve|ünk. - Két megjegyzésse|
szeretném mé9 kiegészíteni ezt oz
' ' idi l| i , '  históniót '  A profnok kiosztott
' 'prepiből ' ,  nemcsok pénz, honem tu.
domó'nyos pub|ilkóció is |.ett. Ez oz egyik'
S o mósikl oz osztozkodósnól egy Íi l .
|ér.re| sem Íogodott el többet' mint
omennyit o |egíiotolobb gyokornok ko.
pott ! Ezt o történetet mo mór csok
ozért szobod e|'mesélni, 'mert úgy se.m
hiszi el senki. Pedig igoz.

A tonór
Amikor 75' szü|etésnopjo olkolmó.

ból oz Eötvös Lorónd Tudomónyegyetem
díszdoktoróvó Qvottot Bruckner Gyóző

ezt o srómdro to|ón |egkedvesebb ki.
tüntetést meleg hongú szovokkoI kö.
szönte meg, ome|yekben összefo9|o|ó.
sót odto élete tevékenységének. A hí.
res tudós, okinek o .kutotósbon elért
eredményeit vi|ógszerte ismerik, s oki
ezekért m'ór korón 'megkopto o legmo.
qosobb kitÜntetéseket, e visszoemléke.
iés'ben mindeneke|őtt tonórnok, pedo.
gógusnok vo||otto mogót. Tonórcso.|ód.
6ó[ szórmozott, s ezt o szép hivotóst
eqész é|etében sojótjónok is tekintette.
Kézdő koróbon o kémio minden ógót
oktotto. moid homoroson o szerves ké.
mio tonítóso Iett kizóró| 'ogos ÍeIodoto.
Az okkor legjobbnok tekintett ton'
konyv, Korrei Szerves l(émiójo o|'opjón
ó|lítotto össze e|őodósoit, s ezek temo.
tikójót .vó,|toztotto, oIokítotto, moderni.
zólto csoknem negyven éven ót' A hor.
minc'os évek e|ején kezdett szerves ké.
miót e|őodni, s Íőko|légiumi e|óodóso.
kot oz 1969_70-es tonévben tortott utol-
ióro. De é|etének szinte oz utolsó nop.
ió iq tonított. A vegyészhol|gotók szómó.
io-oz elmú|t (1979-80) tonév első íé|.
évében is ő odto .|e o természet'es
onyoqok szerves kémiójót, ome|y egész
éIeté6en Ie9kedvesebb témójo vo|t '

Elóodósoi t öké|etesek vo|tok. - Mq.
nopsóg, sojnos, o|y.on divotos o szu.
pei|otívuszok hosznóloto, hogy egy
i lven ki ielentés o moi olvosónok egy.
s ie rűen-nem mond semmit .  M ive l  i s  je l -
|emezhetnénk hót ezeket o ,,t öké|etes',
e|őodósokot? | lyen bevezetés utón to.
|ón cso|ódóst okoz, Ho csok onnyit
mondunk: pontoson olyonok , voltok'
omi|yennek voloki - oki tón soho nem
hol|ott o|yont - oz egyetemi e|őodóso.
kot elképze|i.

Nézzük, mi|yen is vo|t egy Bruckner.
óro. Pontoson oz e|őodós meghirdetett
kezdetének percében kinyí|ik o tonte.
rem ojtojo (oz orszóg legré9ibb mű.
ködó egyetemi tonterméé' o Thon Kó.
roly építette öreg B.épü|etben)' s be.
lép egy potyolotf 'ehér köpenybe ö|.
t öz ött, sudór termetű, lobogó ősz hojú'
meleg kék szemű, idős proÍesszor né.
hóny-Íiotol .,Íomulustól ' '  

-követve, 
Ked.

vesen meghojo| oz őt t iszte|ette|, ó l|vo
Íogodó hol|g'otósóg előtt '  és kel|emesen
z e n g ő  h o n g j ó n  m e g s z ó | o | : , ' T i s z t e | t
hol lgotóim ! ' , A megszó|ítós nem üres
frózis. BruckneÍ professzor úr volóbon
tiszte, lte ho||gotóit: mindig pontoson
s mindig o|oposon Íe|készü|ve lépett be
oz e|őodóterembe, és mindent ,megtett '
|.Jogy elóodóso érthetó . jó| követhetó
és jó| jegyezhető - vi|ógos és é|ve-
zetes Iegyen. A Íormós kép|etek min.
dig o tób|o bo| Íe|ső sorkóbon kezdód.
nek, s szépen, rendben Íolytotódnok o
jobb o|só sorok Íe|é. Mire oz e|őodó
teIeírjo o nogy szé|es tób|ót, o boI o|.
d'o.|o mór ismét ünes. A|.oboróns gyokor.
|ott szeme meg|ótjo, hovó nézne,k o
jegyzetelő diókok' s o tú|hoIodott ré.
szeket néhóny ügyes mozdu|otto| let ör| i
o tób|óró|. Mint egy könyv l.opj 'oi 'n, o|yon
rre'nd.ben követilk egym.óst o reo'kció.
egyen|etek és o színesse| torkítptt, szépen
r.ojzo|t vi|ógos téróbrók oz újno és újro
teIeírt tób|ón. Prospero vorózspó|cójó.
nok suhintósóío mege|evenedik o ké.
mi.o . . . Az e|ső Ü.nnepé|yes percek uton
többé mór nincs e|őodó és dió 'k, Nem o
professzor hot.o|mos tudóso nyűgözi |e
o ho||gotókot, honem o tényekbő| o
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soiót ogyukbon kibontokozó új isme.
reiek öró ine. Minden o|yon egyszerű és
vi|ógos, o|yon mogótó| értetődő. Az
e|őodós  vorozs| 'o t . ' .  S  o  vorózs|ó  .
oki mór.mór szemé|ytelenül irónyítjo
ezt o nogy kolondot - egyszer csok
ismét meóhojo|, s ohogy rnegje|ent'
úov e| is tr]nik. Tú|zotton |íroinok tűn.
né[ e sorok? |gozsóguk tón mentheti
IeIkesü|tségüket'

A Íőkol légium volóbon o szerves ké.
mio csodó|otoson gozdog és színes vó.
rót építette fe|, vo|omit, omi te|jes
eoésznek |ótszott. To|ón soho t öbbé
né'm lehet i|yen ,,te|jes', szerves ké.
miót to.nítoni. ( lgoz, ok.kor még idő is
t öbb vo|t ró). Minden egyensúlybon
vo|t: o tórgy színes vó|tozotossó9o -
sok-sok tényo'npg -, ugyonokkor o té.
nyek értelmezésének lehetőségei is kör.
vono'|ozódtok. A meg|epő tényeket és
log,i'kus éÉelmezésüket érdekes törté-
netek torkítottók; o kísérletek mögött
nogyszerű tudósegyéniségek e|evened.
tek meg.

Tolón mé9 o Íőko|légiumnó| is ' ' iz.
goIm'osobbok,, és híresebbek vo|tok
speciól is ko||égiumoi' ome|yeket mé9
szegedi mogónto,nór koróbon kezdett
tortoni o szerves kémio legmodernebb
terü|'eteiró|. Sztetoidok' porf ir inek, vito.
minok . . . hogy csok néhóny címet em.
|ítsak. Ezek o heti kétórós kol|é9iumok
e9y.egy monogróf ióvo| értek fe|' Ezek
közben nyílÍ ig'ozón o|ko|'om orro, hogy
- egy.egy szűkebb témo.kör vizsgó|otó.
nok vo|ódi t örténetét bemutotvo - o
kutotós 9Yokron nogyon konyorgós út.
join vezesse e| ho||g'otóit o kitortó mun.
ko és o t iszto |ogiko győze|méig' o
kérdés mego|dósóig. Mint egy részIe.
tekben közö l t izgolmos detektívregény
íoIytotósót '  oIyon türeImetIenÜ| vórtuk
o .következő heti e|őodóst ' hogy meg-
tudjuk' hogyon bogozódik ki végü| o
több szó|on fo|yó kutotósokbó| oz igoz.
sóg. - Rengeteg munko, e|őkészü|et
lej|ett ezekben oz e|őodósokbon' de ho
vo|'oho vo|omi, ezek igozón o kutotós.
ro, o tudomónybon vo|ó e|mé|yü|ésre
készített'ék Íel o Ie|'kes tonítvónyokot.
Biztos vogyok benne, hogy sokon von-
nok' okik móig is őrzik hojdoni jegyze.
tei ket.

Díszdoktorró ovotós
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Mi'ndenfti érezte, hogy o prof részese
ennek o tudomónynok, s ez o tudo.
móny oz ő nogyszerű szemé|yis{;én
keresztül vólt kinek.kinek é|ménysze.
rűen o sojótjóvó. A professzor úr is tu.
dotóbon volt ennek o lóth.otot|.on kö.
telék'nek, ome|y őt tonítvónyoihoz Íűzi '
Em|ítet't visszoem|ékező beszédében í9y
vo|| oz egyetemi e|óodósokról: ' 'Bizo.
nyóro oz egyetemi oktotósbon hosszú
évekern ót szerzett toposzto|'otoim hotó.
so olott ó||ok' ho mo is úgy vé|em,
hogy oz egyetemi tonkönyvek Íontosok,
sőt nél|küilözhetet|enek ugyon, de nem
pótolhotjók oz élő szó e.ejét, oz oktotó
és o h.o||gotó közötti közvet|'en és é|ő
kopcsolotot".

A könyv
Ez o 'néhó.ny mondot vi|ógoson tük.

rözi Bruclkner Gyóző tonór| ors poetico.
jót. Ugyo'nokkor jó| tudto ozt is, hogy
igozó'n 'morodondót csok tonlkönywe| o|.
kothot, hogy oz egész mogyor kémikus
tórsodoIom'nok tortozik ozzod, hogy
nogy tudósót és kivételes pedogógioi
készségét tonkönyvben hogyomónyozzo
oz utókorro. T ugyo'n rmi'ndig oz előodó.
solkon készített sojót jegyzete'ket tortotto
o , legjobb o|opnok o tonulóshoz, mégis
hozzójórult ohhoz, hogy f ioto| munko.
.tónsoi ó|tql is e||e'nőrzött jegyzetet
odjonok ki előodósoiró| ' Ez o jegyzet'
omely oz 1949/50.es tonév foly'omó.n
je|ent meg rész|etekben, |ett oz o|opjo
o könyvnek. 1950 őszén kezdett hozzó
ohhoz o hoto|m.os munkóhoz, o,mely
hormi.nc éven ót é|etének szilnte oz
utoIsó nopjóig e|kísérte. Hormi,nc esz.
tendő tke||ett oh,hoz' hogy beÍejezze o
nogy művet.

A könyv oIig indult t öbbnek' mint
oz e|öodósok kicsit kibővített vó|tozoto.
'nok, de ohogy készü|t, o kezdetben
teruezett te'rjede|erm is rnövekedett. lgy
kívónto meg o kónyv egyre hotórozot.
tobbon kibontokozó stíluso. Egy ót|ogos
tontkönyv szerzője nem törekszik . nem
is törekedhet - torto|mi te'|jességre,
egy monogróÍióé viszont, oki egy szű.
keb,b terü|eten ,,mindenró|', be okor
szómo|ni, nem sok gondot fordít orro,
hogy könyve,,o|vosmónyos' '  |egye,n,
h.ogy ozt mind.en kezdő megéÉse' A
Bruckner.könyv ozonbon sojótos mó.
don mogón visel i  szerzője sze||emi or.
cul'otó'nok két legje|,|emzőbb vonósót:

o Ielkiismeretes oIopos3ogot és o vi.
|ógo.ssógrc' o 'közérthetőségre vo.|ó tö.
rekvést. A Brucknel.könyvben . leg.
o|óbbis ez vo|t o szerzó cé|jo . e|vi.
leg ,,minden.' ,megto|ólhotó, és mi'nden
könnyen éÉhetó is.

Aki még nem próbó|to' nem nogyon
tudhotjo' mi|yen szisziÍuszi mu'n'ko egy
i|yen .mrÍ.nek o létrehozóso. A könyv
minden |eírt mondotót gondos irodo|.
mi tonulmónyok e|őxék rneg. Egy.egy
oldol gyokron oz eredeti dolgozotok.
n.ok egész sorót fog|o|jo össze és mo.
gyor.ózzo meg. Mi'nden odot he|yessé.
ge, minden szerző szerepe és érd.e.me
gondoson el|enőrizve von. De oz onyog
összevó|ogotóso és o'|o'pos tonu|mónyo.
zóso csok oz e|só '|épés. Az igozi n.ogy
mulnko o Íormóbo öntés. , 'Addig csi.
szo|d o mond.otot, olmíg ród nem mo.
solyog!" - szoklo 'mondogotni Brucknel
proÍesszor úr. S ő vo|óbo.n ezt tette.
Egy-egy kézir'oto|dolt kétszer.hóromszor
is ótírt' omíg ozt nem érezte, hogy
m.ondoloi volób.on,,mosoIyogv'o', tekin.
tenek ró és o leendő o|vosóro'

Bru'ckner Gyózó ozok közé tortozott'
okik ,hisznek 'o leírt szó hite|ében. Ho
kézi rotót nem érezt'e e|ég ótt'eki nthetón'ek,
|etisrtózto újno ooj.ót mog,o. Könyvének
sziwegét |.ego|óbb 'kétszer |eírt.o kézze|.
Húsz.hormi'nc.ezer kézirotoldoI e9y kö.
zépkori mósolón'ok is becsületére vó|.
hotott. Vo|óborn' egy középkori szerzetes
oszkéziséveI do|gozott könyvén, omeIy
fe|tétlenül o Iegnogyobb ojóndék' omit
nemzetének odh'otott. Mert mogyoruI
megírni egy i|yen roppont művet' igo.
zó,í hozoflúi cseIekedet vo|t. Évtizede.
ket íordíio.tt erÍe, Íengeteg időt' o'me-
lyet ho o tudo'mónyos kutotósro szen.
te|, tó 'n t öbb szemé|yes sikert szerezhe.
tett vo|no mogóno'k. T ozonbon e|ső.
sorb.o,n tonóri kü|detésének okoÉ ele.
get te,nni. Arr.o nem szómíth'otott, hogy
terjedeImes könyvét voIomiIyen vi|óg.
ny'elvre is '|efordítjók, s így narnzetközi
sikert énh'et el v'e|e. Ezt o könyvat ő o
mogyor vegyészeknek írto - hojdoni és
o'kkori dió 'kjoin'ok s ozoknok o j övőbe|i
veoyészqenerócióknok, okik oz ő sze|.
leriét ciok ebbő| o könwbő| ismerhe.
t ik mrojd meg.

A sors iró.niójo' hogy ez o tonkönyv
- ohogy egyre több kötete |ótott nop.
vi|ógot - egyre inkóbb tú|nőtt o szo.
kósos t'onkönyvek keretein. Az 1952.ben
megje|ent ''régi', e|ső k<!'teten kívü| o
Bruckner.könyv köteteit ritkón Íorgottók
vizsgóro készü|ő diókok' (Az évek mú|.
tóvo| mindinkóbb ki is ment o divotbó|
oz, hogy oz egyetemi ho||gotók o mini.
mó|ison megkdwete|t o'nyognól egy ki.
csit t öbbet igyekezzenek megtonuIni.)
Később ozonbon, omikor mór mint kez.
dő kutotóknok egy-egy szűkebb szokte.
rület rész|eteivel kel l  megismerkedniük,
sok hoszonno| forgoth'otjók o nogy
,,szuperto'nkönyv'' köteteit' omeIyekben
o szerves kémio minden területérő| vi-
lógos és ótÍogó összefogl'o|óst s o to.
vóbbi tójékozódóshoz szükséges olop.
ismereteket to|ólhotnok'

A te|jes mű kézirotónok uto|só |opioi
Bruckner Győző ho|ólo e|őtt f léhóny hó.
noppoI készü|tek e|' Az uto|só rész|et
(oz ótdolgozott |l. kötet 2. része, vogyis
o ll/2. kötet) most von nyomdóbon. A
mri megje|enése |ett volno o |egszebb
ojóndék o szerző 80. szü|etésnopjóro.

Ezt, soj'nos, mór nem érhette meE. De
o mun'kót morodékt'oIonuI elvégerte.
Nogyon volószínű, hogy uto|só éveiben
ennek o rnogóro vól|o|t ór iósi íelodot.
nok o te|jesítése vo|t oz, omí o t €sté.
ben egyre roh.omorcbbon gyengülő' de
szeIlemében utoIsó piI lonotóig Íriss
oggostyónt é|'etben tortotto,

Az ember
|gyekeztÜnk néhóny vonósso| mege|é.

veníteni o tehetséges kezdő kémikust,
o köztiszteletben ó||ó elismert tudóst' o
csodó|otos előodót, o le|ki ismeretes
könyvszenót, o Íőnököt és oz q9oi bo.
rótot. Minden orcbó| oz érte|omtól és
emberszerctettő| sugónó derűs kek
szempór rogyog lónk. Mit is mond.
hotnó'nk méj óz e'mberrő|, hiszen ed.
diq is csok ió|o beszé|tünk. Mogóné|e.
te szinte o szemÜnk e|őtt jótszódott |e.
idejének jó részét - gyokron még o
nyóri wkóciókot is - közöttünk, ve|Ünk
töltötte e|. Mogó.né|etét is o szeretet,
o hűséo és o le|ki'ismeretes köte|esség.
tel iesítéi jelIemzi. BoIdog9ó tette és
beiegségében hűségge| ópolto e|ső és
mósódik-Íe|eségét. Gyermekkel nem
ojóndékozto meg oz é|et, ezért szere.
t'étét és gondoskodósót nogy cso|ódjó.
ro - sok- Íe|menő és |emenő rokonórc
- sugórozto, és miró.n'k: tonítvó'nyoit'o,
munkótórsoiro, borótoir'o. A gyermeke.
ket nogyon szenette, mindig megto|ólto
o szívü-khöz vezető utot; s ozok lojong.
tok is érte' o Viki bócsiéÉ' o Győzó
bócs'iért, o proíesszor bócsiéÍt' ki ho-
oYon szó|ítotto.-.Ktizel 

ó||t hozzó minden művésret.
Szerette o zenét, ifj'obb kotóbon mog'o
is heqedü|t. Érdekelte o Íestészet' lo.
kóso 

-te|e 
vo|t képekkel. Legköze|ebb

méois o kö|tészet ó||t hozzó. Szerette
ooőtnet és Ril.két, Bobitsot és Tóth Ár.
pódot, de |ógy,o'n 'iro.nikus természete
Kosztolónyi költészetében to|ó|t legin.
kóbb visszhongro. Sok.sok verset tudott
kívülről, s okór o jókedvű mun'ko, okór
o testet.|elket fe|Ílissítő' nogy edei sé.
tók utóni derűs borozgotós közben
gyoknon mondogotbo is őket. ||yenkor
mintho cseppnyi melonkó|io ÍótyoIozt'o
volno be mindig életszeretetet sugónó
sze|lemét: o bölcs derű iróniójo.

|9y é| em|ékezetünkben kitörölhetet.
|enül mesterünk és példoképünk, sze|.
|emi otyónk és szívbé|i borótunk. Ziló|t
ősz hojón ótrogyognok o lenYugvó nop
oronysugoroí, s ő szinte hongto|on, vi.
dóm Ítityörészését megszokítvo o tóvoli
hegyekre néz s ho|kon reci'tó|jo Bobits
megvó|oszo|hotot|on esti kérdését :
, 'Vogy vedd pé|dónok o kicsiny Íüszó|ot:
miért nó o fű' hogyho mojd |eszórod?
miért szór'od |e, hogyh'o újro nő?''

KAJTÁR MÁRToN

.Ezckban oz cm|ékcz6 lorokbon, ome|yct
sokunk közös .m|ékcit c|.vGnítik Íc|, Bruclncr
professzor úÍ.gy.t|cn munkotórsónok o ncvc
sem ezercpe|. o|yon sokon vonnok, ok|l mé|.
tón tek|ntik őt mG3t €rüknck ós cm|ókát rzare.
t.tte| őrzik czívükbcn, hogy m|ndonnyluk nc.
vót nsm |ohetett volno Íclsorolnl. A'zoI p..
dig, hogy vó|et|enü| kimorod o novc, stnlit
sem okortunk mcabóntoni. Aklk Bruc|rncr Gy&
zó tudomónyos munkóssógónok rósz|ote| |rónt
órdcklódnek' o|vossók al Mcdzlhrodrzky Kól.
món n;tro|ógjót or Acto chlm|cg t980. .vi
uio|ró rzómóbon'

Még mindig könyvén dolgozik
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