t
gadott, legfelj ebb az any agkiv álasztás ar ány aiÍ'mondhatjuk részben elavultnak. Igy érlhető, hogy a Brucknerkönyvsorozat 1952-benmegindult kanierje mégaz enedforduló táján sem fejeződött be, hiszen a hat Bruckner-kötet
ma is megtalálható szerves kémikusaink könyvespolcán, és
a leguto|só kiadvány az 1993-asévszámotviseli.

osszBr.oclAlÁS
Kucsman Árpód. Egy klasszikus szerves kémiai tankönyv tör.
ténete.Megemlékezésa tankönyvíró Bruckner Győzőről
A cikk leírja és elemzi egy egyedülálló magyar nyelvű szerves
kémiai tankönyv történetét' amelyet Bruckner Győző, azEótvis
Loriínd Tudományegyetem professzora írthat kötetben, 4 23Oo|dalon. Az egyetemi hallgatóknak ésa szerves kémiával foglalkozó kollégáknak szántmíÍ'első kötete 1952-ben jelent meg, a to-

vábbiak 1955-1965 l<$2$ft.$zámgs új es átdolgozott kiadást követően az utolsó reprint kötet 1993-ban látott napvilágot.
fMagy. Kém. Lapja,59,226 (2004)]

SUMMARY
Á' Kucsman: The llÍstory of a Classical Texth.'ck on organic
Chemistry. In Commemoration of Professor Győző (Victor)
Bruckner
The article describes and analyses the history of the outstanding
Hungarian textbook on organic chemistry (6 volumes,,4 230
pages) written by Professor Győző (Wctor) Bruclorcr (EötvösLoránd University, Budapest). The Íirst volume of this work dedicated to his students and colleagues appeared in l952,the others
between 1955*19ó5. Following numerous revised editions. the
last reprint came out in 1993.

Egytanítvány
em|ékezése
BrucknerGyőző professzorúrra*
TOMASZ JENO..
Nagy megtiszteltetéS számomra,hogy egykori tanitványaként,születésének100. évfordulóján B ruclcner Győz ő professzor úrra emlékezhetem.Szerencsésvagyok, hogy tanitványa lehettem' s főleg azért, mert az egyeÍem
befejezéseután 1958. és 1961.között három évetgyakornokként intézetébentölthettem. E sajnálatosan rövid három eszténdő'de kiilönösen az a néhányhónap, melynek
során reggeltől sokszor a késő éjszakába nyílóan a |aboratóriumban együtt dolgoztutk, egészszalanai életem alakulása szempontjábóI meghatározó jelentőségűvolt. Meghatároző volt, mert egy olyan kutatási és munkastílust
ismerhettem meg, melynek - többek kozött _ a feltétlen
szakmai a|ázat, a szerénység,az önmagunkkal szemben
mindenkor támasztandő kétely és igényesség'a kutatómunka szeretete,az aprólékosműgond ésprecizitásvoltak
ismertetőjegyei. Ezek a tulajdonságok manapság - bármily szomorú- egyre kevésbé
jellemzik a tudományos kutatást ésa kutatót, sőt az éIetszinte valamennyi területéről
eltűnőben vannak. Kivételezettn ek érzemmagam' amiért
közelről ismerhettem e nagyon más stílusúmúlt egyik iskolateremtő egyéniségét.
Mindaz, arnit Bruckner Győzőtől, atanártől. a kutatótól éstávolról sem utolsósorbanaz
embertől tanultam, szakmai tanácsai, emberi útmutatásai
egészéletemnekirrínytszabtak.
Kutató vagy tanár? E két hivatás közül melvik állt közelebb Bruckner Győző egyéniségéhe
z,t ő maga elsősorban tanárnak vallotta magát' 75. születésnapjátköszöntő
soraimra is atanár válaszolt:
,,Nagyon jólesett megemlékezésed!Mert mi is lehet a
tanarember legnagyobb jutalma, amit munkájáértkaphat?
Csakis tanítványainak ragaszkodó szeretete,mert ez tölti
e| azza| az érzéssel,
hogy szerényképességének
megfelelően meg tudta tenni azt, amitőle várhatő vo|t.Fokozza az
x A Magyar Tudományos
Akadémián 2000. november 2.án elhmszott centenáriumi em|ékbeszéd
szerkeszlettVá|tozata
** 2100 Gödöllő, Palota-kert
6. A.

örömteli érzéstaz,ha|átja, hogy tanítványai botdoguhak
az é|etben,és a tudományban magasabb szintre emelkednek, mint ahonnan tanítójuk elindítottaőket'''
Hadd, idézzek most az Eötvös Loránd Tudomrílryegyetemen, 1976. december 2-án, tiszteletbeli dolrÍorráavaüísakor mondott beszédébőlnéhány gondolatot, gyönyörű
pedagógiai-kutatói ars poeticáját:
,,Egyetemi szinten csak az oktathat eredményesen,aki
aktív művelője tudományszakának. A kutatás folyamán
szerzetttapaszta|at, ha elég Szorosan nem is érintkezlkaz
egyetemi oktatás szelektált tematikájával, mégis tevékenyen hat az o|<tatásia,mert a kutató - saját sikerén vagy
éppenbalsikerénokulva - jobban megbecsüli mások kutatási eredményeit, ésmegbízhatőbban órtékeli azt a sze|Iemi tevékenységet,amely a természetegy-egy titkának a
megfejtéséhezvezet' Ebben a gondolatvil ágban é|ve, színesebbéválnak előadásai, s ezzeljobban felkelti hallgatói
érdeklődését
ésfigyelmét.De az egyetemi előadónak igazí örömet ésélménytis jelent előadása akkor, ha hallgatóival szoros kapcsolatot tarfva megláth at1aa fiata|ság értelménekéstudásszomjának visszasu gárzását.Ez serkenti őt
előadásának folyonos csiszolásiíra, és az a gondolatmenet, melyet követ' új gondolatok forrásává válhat, s ezeket
kutatásaiban is értékesíthe
ti. Bizonyára az egyetemi oktatásban hosszúévekenát szerzetttapasztalataimhatása alatt
állok, ha ma is úgy vélem, hogy az egyetemi tankönyvek
vagy a tanszékekáltal kiadottjegyzetekfontosak' sőt nélkiilözhetetlenek ugyan, de nem pótolhatjrákaz é|ő szo erejét'az.oktatő ésa hallgató közötti közvetlen ésélő kapcso1atot."
Legendás őráítta|án legiobban éslegtömörebben a neves gimnáziumitanér, VermesMiklós jel|emezte. Kucsman
Arpódmesé|i' hogy meghallgatván Bruclcner Győző egytk
egyetemi SZerVes kémia őrájárj Vermes Miklós a maga
nyers stílusában így jellemezte az előadót: ',Ez az ember
nagyon értia szakmáját ésa tanitást, világosan ad elő, jól
haszná|ja atáb|át és a színes krétákat.orülhettek' hogy
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ilyen főnökötök van.'' Ezmég az ötvenes évekelejéntörténtnem sokkal azután,hogy Bruclcrter Győzőt Szegedről
Budapestre helyezték.Mondják' VermesMiklós meglehetősen ritkán dicsért.
Bruckner professzor ur tisztelte hallgatóságát. Még huszonöt évesegyetemi előadói múlttala háta mögött is minden órájára készilt. Az előadást megelőző esteaz &árakészülés jegyében telt. Ilyenkor sem szinházba, sem
hangversenyre, de még mozlba sem lehetett elcsábítani.
Yízsgántatási stílusát is a hallgató iránti tisztelet határozta meg' }l4égazt a vizsgánóI is 50-60 percet faggatta,
akit végül megbuktatott.Egyik vízsgán, melyen jelen voltam, kérdésemre,
hogy az egészetkiilönlegesen tájékozatlan hallgatót ugyan miért nem kiildi már haza, igy váIaszolt: ,,Nézd,énmár az első tizpercben tudom, ha valakit
meg fogok buktatni, de az 1|Letőtis meg kell győznöm,
ténylegnem érdemlimeg, hogy átmenjen avizsgát.',
Milyen volt a Bruckner-tanszékhangulata, milyen volt
Bruckner professzor únal együtt dolgozni, laboratóriumi
munkájához asszisztálni - mindezt nehézszavakba foglalni. Mégis megkísérlema tanszékeneltöltött három év,elsősorban az egyúttátdolgozott pár hónap néhányszámomra örökké emlékezetes epizódjának felelevenítésén
kcresztül valamiképpenérzékeltetni.
|959-ben a Szerves Kémiai Tanszék a REANAL
FinomvegyszergyártőI néhány nagy értékÍí
organikus vegyület, többek között 100 g pentacénelkészítésére
kapott
megbízríst.A Bruckner-tanszékszelleme abszolútdemokratikus volt. A tanszékvezetőtől alegfiatalabb gyakornokig mindenki egyformán részesedettaz ipari munkák bevételéből, és a laboratóriumi asszisztencia is szépen
keresett.Ugyanakkor az is természetesvolt, hogy mindenki legjobb fudása szerint, maximálisan kiveszi részéta
könnyűnek egyáltalán nem ígérkezőmunkákból. Bruclcrter
professzor ir a pentacénszinÍéziséért
felelős csoporthoz
csatlakozott' melynek későbbi felesége,Adrienn, aLd<or
mégKarczag lvánné, Körmendy Károly, Mészáros Miomír
ésjómagam voltunk tagjai. Sajnos már csak ketten va.
gyunk életben,Mió ésén.Azért csatlakozott ehhez a csoporthoz, mert 100 g pentacénelkészítése
volt a megoldandók közül az egyik legproblematikusabb feladat. Egy
esetleges kudarc pedig még a tat.székpresztízsétis megnyirbálhatta volna. A szakirodalom áttanulmányozása utátt
Bruckner professzor űr számára nyilvánvalóvá váLt,hogy
az anyag kívánt mennyiségbenvaló elkészítése
csak új eljárás kidolgozása révénlehetséges. Azonna| felismerte,
hogy ennek azűj szinÍézisneklegkézenfekvőbb kiindulási
anyaga csakis a könnyen hozzáférhető pentacén-6,13-kinon lehet, melynek redukciójával jutunk azután terveíszerint a pentacéthez. A kinon szintéziséhezszükséges vegyületek közül kétanyagot- úgytűnt - nem fudunk időben
beszerezni. Bruckner professzor ur ekkor tanszékvezető.
ből anyagbeszerzőv é,,av anzsált,,. Ennek eredményeképpen néhányóra múlva megjelent Zévai Júliuszbarátunk és
a Szerves Vegyipari KuÍatőintézetből meghozta az egytk
anyagot, s már másnap elmehetttlnk a Fémipari Kutatóintézetbe,ahonnétannyi négykilences tisztaságú alumíniumot bocsátottak rendelkezésünkre,amennyi - mint később
kiderült- akár 1kg pentacéne|őáIításához is elegendő lett
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volna' Időközbet Kucsman Árpád, kinek mellesleg semmi
köze nem volt a pentacénszintéztséhez,megtalálta a leg.
egyszeníbb eljárást a kinonszintézis egyik alapanyagának
előáJJitására.Mindezt csak azértemlítem,hogy érzékeltessem, mennyire egymást segítve dolgoztunk akkoriban a
Bruckner-intézetben,
Minden feltételadva volt tehát, hogy nekilássunk a
szintézisnek. Néhány hét intenzív laboratóriumi munka
után kezünkben volt a kinon. A kinon redukcióját pentacénnéalumínium-ciklohexanoláttal sikerült megvalósítanunk. Az alumínium-ciklohexano|át képződésigen vehemens, exoterm reakció, olyannyira, hogy amikor kis
léptékbenelőször kipróbáltam, az egészreakcióelegy pil.
lanatok alatt a Dimroth hűtőben jojózott. Szerencsére'volt
helye ott bőven. Nem így az eLső nagyléptékűsarzsnál.
Gyakorlatlanságom nem számolt azzal a ténnyel' hogy
több liter folyadék nem fér el egy Dimroth-hűtőben.
Brucheer professzor úr hiába kért,kezdjem már hűteni a
forrásnak induló reakcióelegyet, énmakacsul hajtogattam:
,,ez még semmi' professzor úr kérem, ez még semmi!''
Egészen addig, míg a gázbevezető, kalcium-kloridos cső
szanaszétnemrepült,s ahíitőttésa lombik fubusain át nem
kezdett kifelé ádulni a forró ciklohexanol. Akkor persze
már nyomtam a jeges-vizes fiirdőt a lombik alá. Szegény
professzor úrlátván baklövésemet éskövetkezményeit, elkeseredésébe
n hazament ebédelni.Valahogy azután sikerült a reakciót megfékeznem.Ennek eredményeképpena
reakcióelegy nagy része a lombikban matadt. Bruckner
professzor úr otthonról telefonált éskérte,annak ellenére,
hogy minden bizonnyal nedvességetkapott' ne öntsiik ki
az alkohotátoldatot,hanem használjuk fel a redukcióhoz.
Ennekaz első, végül is sikeres nagy sarzsnak atapasztalatai alapján Bruchter professzor úr megtervezte' menynyi kinont kell még feldolgoznunk, hogy megkapjuk a kívánt mennyiségűpentacént.Ketten, Mészáros Mió és én,
biztosra akartunk menni s az összes rendelkezésreá1ló
kinont fel akartuk használni. Bruckner professzor úr nem
engedte,s tgaza lett. Utóbb hálás voltam döntése miatt, hiSzen a megmaradt kinon elegendőnek bizonyult a reakció
optimális körülményeinek későbbi megá|lapitására.
A pentacénta reakcióelegy centrifugálásával izoláltuk'
Bruclrtler professzor úrragaszkodolthozzá, hogy a centrifugacsövek tisztitását és száritását személyesenvégezze.
Hiába kérlelte laboránsunk, Vincellér Lajos bácsi, hadd
mosogasson ő, nem hagyta. Ilyen gyönyöníségesen tisztára suvikszolt ésgondosan kiszáritolt üvegedényeketazőta
sem láttam. Miért csinálta? _ kérdezhetnénk.A váIasz úgy gondolom - egyszení. ÉWezte,Szerettea laboratóriumi mrrnkát' s jól tudta, hogy a mosogatás ennek a munkának egy igen fontos, egyá|talánnem lebecsülendő része.
Késő este volt, amikor elkészült ez azutolső sarzs,Mészáros Mióval elhatároztuk' megtréfáljuk a profot. Többnek mondtuk az üres edény súlyát, mirl]"az a valóságban
volt. Úgy tűnttehát,hogy a 100 g pentacénbőlhiányzik néhány gramm. Csak amikor főnöktink arcán állandósulni
láttuk a fegyelmezett szomorúságot,akkor vallotfuk be turpisságunkat.
A pentacénszintézíst s különosen alumínium-ciklohexanolátos baklövésemet Bruckner professzor úr élete

végéigszeretettelemlegette. 1975-ben írta egy levelében:
,,Veled kapcsolatban is meleggévá|ikaz emlékezés,ha arra gondolok, milyen örömmel rotyogtattuk a ciklohexanolos löttyöt és lesttik a frissen ledöngölt pentacénsúlyát.''
Négy élvelkésőbb pedig egy nukleotidos munkámra ref.
lektálva említette:,,milyenenyhe körülm ényeka|ka|mazásávaI lehet ezeket az amidokat reakcióra késztetni' nem
kell ciklohexanolos főzés, a reakcióelegy ahűtőtt át nem
mászik fel a plafonra.''
Ebben a pentacénesidőszakban sokszor késő estig dolgoztunk. Délután a munkát csak az 5 óra körüli teáuások
szakitották meg. Ha ránk esteledett, átmentiink a Múzeum
kávéházba vacsorázni. Egyik kedvenc édességemet'a
Gundel-palac slntát,Bruckner professzor úrnakköszönhetem. ott a Múzeum kávéházbankóstoltatta meg velem először' A munka nemegyszer úgy elhúzódott' hogy mire hazaindultunk, nemcsak a C épület,a Trefort-kert kapuit is
bezárták. Hogy kijuthassunk a Múzeum körutra felkellett
vernünk mély álmából Stefan nénit,a portást. Néha már az
utolsó villamos is elment' Ilyenkor Bruclctter professzor ir
taxin vitt haza. Jól benne voltunk már anyárbat,mikorra a
100 g pentacénelkészült'
Mindnyájan megérdemelt szabadságunkra mentünk.
Néhányan- ha jól emlékszem_ Adrienn, Kucsman Árpód,
Szekerke Marika és én Tihanyba rándultunk pihenni. Pár
napot Bruclcrter professzor ur is velünk töltött. Délelőttönként a Biológiai Kutatóintézetkertjében élveztiik anyári
nap melegét' meg-megmártőztuttk a Balatonban ésjókat
beszélgetttink. A prof. mesélt, anekdoténott- többek között - Trianonról, ahová, mint mondotta, Románia egy
vagon nőt szá|Iitott, hogy a béketárgya|ásokszüneteiben
azurak kellően felfrissülhessenek. Tudjuk, ennek meg is
Iett az eredménye!Sajnos egyik ebédközben szóba került
I. Ferenc József. Bruclcrter professzor urat oly mértékben
iruitá|ta az uralkodó, hogy nevének puszta említésétőIis
ideges lett. Az ebédbefejeztévelmérgesenmondta, oda a
szokásos délutáni alvása, annyira felbosszantotta magát.
Délutánonként felsétálfunk a levendulásba. Útközben a
prof. kedvenc verseiből idézeIt,többek között Rilkető|, természetesennémettil.Az egylk hegyoldali borospincében
ott találfuk a gazdát, Szívesen maraszta|t,hellyel kínált és
remek muskotályt töltött poharainkba. ott a borospince
előtt a|őcán üldögélve beszéltrá Brucltner professzor úr,
hogy foglalkozzam tovább a pentacénnel,állapítsam meg
a reakció optimális körülményeit.
Szeptember elején, amikor visszatértiink a tanszékre'
Bruckner professzort a kön}.v.tárbantaláttuk. Míg mi nyaraltunk, ő a rá jel|emző alapossággal végigolvasta a pentacén irodalmat, és a kísérletirészt nem számitva megírt
két cikket: egy előzetes közleményt a TetrahedronLetters
számáta ésa szintézistrészletesenleíró dolgozatot' amely
azltán az e|őzetessel csaknem egy időben az Acta Chimica-ban jelent meg. Amikor jegyzőkönyveink alapján nekifogott a kísérletirész megírásának,kitőnt, hogy az alkoholátkészítésben alkalmazott katalizátor, a szublimát
mennyiségétsosem mértiik le. Megkért - emlékeink alapján - |ega|ább hozzávető|egesen állapítsuk meg, mennyi

szublimátot használtunk? Természetesenmegtettük, de
megvallom őszintén, teljesen feleslegesnek tartottuk.
Mondanom sem kell, megintigaza lett. Később ugyanis kiíínt,hogyapentacénszitttézishozamaszempontjábólegyáIta|ánnem közömbös az alkoholátképzésbenhasznált kata|iz.átormennyisége.
osztő| follattam a pentacénes munkát. Bruclcrter professzor úrnaponta megjelent a laboratóriumban, hogy tájékozódjék a kísérletekelőrehaladásáról. A pentacénDielsAlder-adduktumainak vizsgáIata annyira felkeltette érdeklődését,hogy néhány napra ismét bekapcsolódott a
kísérletimunkába' Az eredményekbő| azután egy további
pentacénesdo|gozatszületett.
Így korán megtanulhattam ésmeg is tanultam, miként
lehet és kell egy ipari munkából tudományt csinálni?!
Apentacénszintézis a gazdag bruckneri oeuvre-nek csupán egy kis epizódja, de mégerre a munkára is ott találhatő ahivatkozás L. F. Fieser: Reagents for organic Synthesis című alapvető munkájának első kötetében.
Ebből a csodálatos hangulatu intézetbő|önként senkl
nem távozott. Csak én kényszeri.iltemelhagyására, mikor
196l-ben kiderült' hogy az egyetemi pártbizonság .jóvol.
tábőI', a Szerves Kémia Tanszékenmég akadémiai állásra
sem számíthatok' ,,Mindig is sajnáltam, hogy kénytelen
voltál kiválni együttesünkbőI', - írtaBruckner professzor
ur már idézeltlevelében |975-ben.
E néhány személyes emIékfelelevenítéseután szólaljon meg az,ki a tanítványok nevébenlegméltóbb lett volna Bruclcrter professzor űrra em\ékezni'legkiválóbb tanitványainak egyike, a körünkből oly fájdalmasan korán
eltávozott drágabarátutlk, Kajtór Marton, 1980. március
18-án a Farkasrétitemetőben Bruclcner Győző nyitott sírja
felett elmondott beszédébőlidézek.
,,Úgy é|bennünk újra,ahogy valaha láttuk őt: a katedra
magasában vagy a labor és a könyvtár meghitt műhelyében' ereje teljében,fáradhatatlanul,életörömöt ésderűt sugározva' Látjuk őt közeledni a Trefort-kertben,újramagasan éssudáran, ahogy anap átragyos fiatalosan zi\áIt ősz
haján. Fülünkbe újra fiitfyszava csendül ésa halkan mondogatott verssorok muzsikája' Étezzik, hogy itt él bennünk: az ismereteinkben és gondolatainkban, az agyutlk
forgásában, a szavainkban ésa mozdulatainkban, de legfőképpen erkölcsi ítélettinkbenés magatartásunkban.Az ő
öröksége kitörölhetetlen, az ő pé|dájaegy életrekötelez.''
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TomaszJenő: Egy tanítvány emlékezéseBruckner Győző professzor úrra
Az egykori tanítvány ésmunkatárs néhány személyes emlékének
feleIevenítése
Bruckner Győző professzor úrró1.
fMagy. Kém. Lapja,59,229 (2004)]

SUMMARY
J. Tbmasz: A Pupils's Memories of Professor Győző (Victor)
Bruckner
Revival ofpersonal memories ofa pupil and cowoker about proÍessor Győző Bruckner.
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