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professzorról
MüllerSándor
Emlékeim
1(n,m1nkapott vegÉszioklevelernena dátum 1958.februór 27, Az egletem|eÍeiezes9
Az Eötvös Lorónd Tudomónyegtetemen
professzorúrjóvoltából
iolna maradni. Stótustnem kaph"attam,de,,Bruckner
Szerettem
tínszéken
kemiai
denképpena Szerves
i,,pt,^berétőIMüller
ap,iű|.-jiií lsat..-,aj,, 8-iga tanéékenmaradhattam.19-58
alkalmazotthlnt,,.1958.
,,akadémiaicélhiteles
kétolyankivétetanszéken
kémiai
a
szerves
melyet
Életem,,gl oi,iiaek, ez.ahdrom,eszíerulő,
Sóndorprofesszormunkatórsalettem,.
tölthettem.
kömyezetében
közvetlen
Iesemblr mint Bruckner Győző ésMütler Sóndor

üller Sandort' a munkatársaival
minden professzorigőgtó1,naryképűségtől mentesen érinlkező

főnököt. a remek,öniróniát sem nélktilo.
ző, sokszorszarkasztikushumoru embert
bemutatniazoknak,kik már nem ismervállalkozás.Páratlan
hették,reménytelen
körvonalai talán mégis
szemé$iségének
leími egy
kirajzolódnak,ha megkísérlem
tanJzéki napját, megpróbálok felidézni
sok-sok kedves történetébőlery-egyjelmegannyibeszél.
legzetest,feleleveníteni
getésünk
néhánymozaikdarabját.
mindnyájanMiil|er
Epus - ígyhív.tuk
professzorurat. Honnan jött a név?Ki
iudja? Az idősebbekúgymondták,rendszerint,,Apuskámnak''szólítottamunka.
társait.Apus + Epus,talánez a névere.
magais szívesen
dete.Az Epus becenevet
használta.Egyik délutánegytelefonhívást
tévedésbőla szobájábakapcsoltak.,'Itt
Müller beszél- hallottama tanárúrhang.
ját _, Müller, hát nem érti,az Epus.',' . .
Az 1950-esévekbena szerveskémiai
tanszékjelentősen bővtilt. 1958 végén'
1959elejéna Múzeumkoút 4/C II. eme.
letéreköltözött fel a zsúfoltB épületbőla
laboratóa kétprofesszori
kétprofesszor,
rium,valaminta könyvtár. A hosszúfolyosón jobbra az első ajtó mögött volt Müller
Sándor szobája.Ezt követte a Müller.labor, ahol MészárosMiomirral kettendolgoztunk.Müller tanár úrszobájafolyosóia nyílóajtajátmindigzárvatartotta.A laboron keresztül közlekedett. Sosem engedte,hogyszobájaésa laborközötti ajtót
becsukjuk',,Ha már nem dolgozom,Iegalább a laborszagot szeretnémérezni,,_
mondogatta.
Laboiatóriumi munkával- bármennyire imádta _ már nem foglalkozott.Ha
azonbat megkértem,egy-egy nehezeb.
ben kristályosodóanyagátkristályosításáAbban az időben
segített.
ban készséggel
a laborbannyugodtandohányoztunk,hi.
szen legalább egy Bunsen-égőamúryis
mindig égett.Müller professzorúr erős
dohányos volt. Harmóniát szívott.Mire
az átkristályosításnálhasznált Bunsen.
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Ha mégnem késtele, Bruck.
a tanszékre.
ner professzorúrlaboratóriumábanrészt
vett a szokásosdé1iteázásol. A teázást
alkalomnak
csupán szénhidrát-felvételi
tekintette.Oly mennyiségűkockacukrot
hogy a cukorhegy
halmozott csészéjébe,
süvese kikandikált a teából. Teázás lÍán
ebéoélniindult a Múzeum kávéllázba,
ahol akkoriban mindannyianétkeztünk,
ésahol állandó asztaltársaságavolt. Két
Szá.
egykori Eötvös-kollégistatárssal.
déizky Kardos Elemér geológussalés
Bogsch László paleontológussal, valamint Sztrókay Kálmán mineralógusprofesszorralebédelt.Ha eg;rüttmentünk át
a Múzeum kávéházba,engem is meghívott asztalukhoz.Ilyenkor élvezhettem,
mikéntugratjákegymást;hallhattamviccelődéseiket,csipketődéseiket,a számomra sem ismeretlen,tipikus Eötvös.
Müller professzorúr
humort.Nem csoda,ha azebékollésista
erős dohányosvolt
dek hosszúranyúltak,3f/24 e|őtt Íilkán
értvisszaa tanszékre.
Ezeknek a délutánbany.rilóebédelések.
állvánv talpát kezdtékbetakarni az elnek köszönhetően Müller Sándor mindszívoti Harmónia-csikkek' rendesen az
Ahogyanke- untalan kjzárta magát a szakszervezelbőL
anyagis megkristályosodott.
zébevett egy lombikot' megfogott egy Mire ő a Múzeumkávéháubőlvisszaérkefogkémcsövet, mozdulatairól tanulmányt zett a tanszéWe,a tagdíjbeszedéssel
hazalehetneírni.Valósággalsimogattaaz edé. lalkozó laboráns asszony' Gizike
pedig a
nyeket.Velem egyik régi.cukor-rodani- ment. Bizonyos tagdíjhátralék
kizá.
dokkal foglalkozó témájátakartafolytat- szakszewezetbőI va\ő automatikus
vala.
úr
professzor
Müller
rást
melyet
ielentett.
anyagra'
ni. Szükségünkvolt egy
hory.'somégfiatalon a Műegyetemenszintetizált. ho5r figyelmen kívül hag'ta,
mikor
Behozta akkori jegzőkönyvét' hogy en. kaknak már végetérta munkaidő,
ő elkezdettdolgozni.Igyritkán találkozott
Egy
a veg1rületet.
nek alapjánelkészítsem
keménykötésű fiizetet adott át; egy cso- MésziírosMióval is, ki nagy rendszeres.
mindennapkora reggeltő'lkora dél.
séggel
dálatosan szerkesztett,áttekinthető,lila
keményendolgozott.Néhacsodáljegyzőutánig
irt
tintával, ryönyörű betűkkel
kozvá kérdeztetőlem: ,'Mondd csak, az
könyvet. Ehhez foghatót azóta sem lát.
betam' Ilyen jegyzőkönyvetcsak az tud ké. öreg Mió mostanában nem szokott
szíteni,ki szerelmesehivatásának.Jegy. -iámi?,,
A hosszúranyult ebédután visszahúzó.
zőkönyve halála után nálam maradt.
óráNagy becsben, félrfreőÍ1ztemévtizedekig, dott szobájába,ahol azutáneste9-10
elméleti
készü|t
nem
el
is
soha
vésül
is
a
Ar.
Kucsman
míg néhány éve átadtam
páának, ki elhelyezte a szerves kémiai .i.*.iké*iu könyvéndolgozott.Gyakori délutrínivendégvolt laboratóriumunktanszékarchfirrmában.
Horyan telt Müller professzorúr egy ban Messmer''Pubi', kivel közösen akarnapia?Keddet ésszerdátkivéve,amikor ta tető a|á hozni könyvét.
Néhamegesett,hogl elfáradta munkáVeiiprémbenvolt,általábandélkörül ért
Yil,ága2004.augusztus
Természet
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ban. Ilyenkor kijött a laborba,nyújtózott
sokatmeegyet-kettőt,éspihenésképpen
sélt.Megtudtampéldául,horyanfoglalkozott doktorjelöltjeivel.Az volt a módszere'
hory minden doktorandusza laboratóriumban folyó valamennyi témátközvet.
len közelről' tehát a gyakorlatbanis megismerte' ahogy ő mondta, ,,végigment''
rajtuk' Az lllerő ígymindent megtanulhatott, amit a tanárúrtólelméletbenésryakorlatban meg lehetett tanulni. Ezenközben összejött annyi szakmai újdonság'
amjbőI azutát könnyen meg tudta írni
disszertációját.
MeséltTihanyról, a Biológiai KutatóintézetrőI,ahová a szebbik nemhez tartozó disszertánsaivala vakáció örömeit
munkával összekapcsolni utazott nyaranelső disszertánta. TihanÉa készülődvén
sával, Móricz .ldáriával,Manyival, a Déli
pályaudvaront alákoztak. Mikorra Müller
tanárúra páyaudvaira ért'Manyi mar ott
várta. Udvarias férfivolt, ígyazonnalfelvette a Manyi melletti bőröndöt, s elinduttakhelyetkeresnia vonaton.A koffer
súlyosvolt. 'Nem tudtam
valószíníítlenül
elképzelni,mi a kékfenéthoz Manyi?'' _
mesélte.Elhelyezkedtekegyfulkében,s a
talár .6r nagy kínnal fe|tornáztaa bőröndöt a csomagtartóba.Elindult a vonat,
majd megjelenta peronon ery idegesen
viselkedő úr' Be.be nézetta fulkébe'eltűnt'azutánismétme$elent.Egyszercsak
elhfuta a ftilkeajtót ésudvariasanmegérkofdeklődte,véletlenülnem cseréltek-e
fert Manyival? Kiderült, hogyvalóban ez
történt,s az is' hogyaz úrmineralógus'bőröndje pedigtele volt ásványokkal.
elegáns'közép1960eryik téli estéjén
korú hölgy lépett laboratóriumunkba.
lÍat kereste.,,Fáradjon
Müller professzoÍ
be a szomszédszobába- mondottam-,
ott talália.''
Bemént.,,Jó estét,Titán'' _ hallottam.
(Hölgydisszertánsai,'Titán''-nakhívták
Müller tanár urat.) ,,Manyi, hát maga
hory kerül ide?'' Móricz Mária volt, ki
hosszú dél-amerikai tartózkodás után
akkor tértvisszaMagyarországra.Müller
elhetanár urat akartamegkérni,segítsen
lyezkednie. ,,KépzeId,szegényManyi _
mondtaMórtcz Mária távozásaután - engem akart megkérni,hogl protezsáljam.
Nem tudja, bogy ezzeI mennyit ártanék
neki."
hory
Ery másik alkalommalelmesélte,
ang1iaitanulmányutjasorán auditívúton,
négybarátnőjétől tanult meg igazán jól
angolul.Magolni alig magolt' mindössze
napontaöt rendharyó igétkellett megtanulnia,s azt is csak azért,mefterre egyik
barátnője, egy kis vörös hajú nő kénygzerítette'A ,'kis vörös'' ugyanis csak akkor volt hajlandó az áhítotttesti kapcsoIatra,ha az öt rendharyó igételőző|ega
feImondta.
tanárúrhibátlanul
ElmeDe nem csaknőüryeirőlmesélt.
Közlöny 135.évf.8. füzet
Természettudományi

közepette iryeke.
síírűbocsánatkérések
zett menteniszórakozottságát.
Az egykori Eötvös-kollégista szólalt
meg' amikor egyik nap Bruckner Győző
Edit jelentette,hogya
titkárnője,I-pvainé
professzorúrnéhányhétignemtud bejönni, mert lábtrombózistkapott.Müller tairományaibóls
nár úrrévetegenfelnézett
mindössze ennyit mondott:,,Mindig
mondtam,a lábat mosnikell!''
o\kor megjelenta laborban
Esténként
egy alacsony,enyhénmolett,kedvesarcú
szőke asszony'Müller Sándor felesége,
uerzett, nem
Adi. Bár vegyészdiplomát
dolgozott, német-és angolnyelv-órákat
adott, leginkább kedltelésből.O ugyan.
üselkedett,mint fér.
olyan természetesen
je. Aranyos közvetlenségükrejellemző a
következő eset.1959-benvagy60.banmutattabe ate|evuió a DosztojevszkijFélke.
gyelműjébőlkészítettszovjet tv.filmet.
Másnap Mü1lertanár úrlelkesenérdeklő.
dött: ,,Láttada Félkeryelműt?Adival eryA Zemplén-laborban
szerre mondtuk, hogy a filmbéli Miskin
hercegteljesenolyan,mint te vary." ,,De
orofesszor úr - méltatlankodtam -,
sélte,hogyan veuítelte el röüd időre a
látását.Londonbanegyszerreöt készülék- Szmoktunovszkij teljesen ősz hajjal ját.
szotta Miskin herceget,azonkívülszemben meti|ezettdimetil.szulfáttal.Az ötömár nemtudtamegfelelóen üvegevolt ésszakállais''' ,,Na,szóval'nem
dik készüléket
összeszerelni, ennek fol1tán a szagtalan is külsőleg,hanem belülről'' válaszolta'
hercegem''metí|ezőszetmérgezőgőzeibő| jó nagyo- Attól kezdve',félkegyelmű
Müler tanarír ezzel nek vagy csak eryszerÍíen,,hercegem,,kat ,,kortyo1gatott''.
kiazonbanegycseppetsem törődött, hiszen nek szólított.Este Adi is megérkezett
kívülsemmimás zárő|ag azért,hogy kedvesen.aranvosan
ha dolgozott,a munkájr{n
uryanezt.Attól kezdveő is..herelmesélje
nem érdekelte,Hazafe\éiryekezve a lonces,'-nekhívott.
doni utcán egyueÍcsak elsötétült előtte a
Étet* uegelgmindkettennag\ g\erL'.
kórbÍnba,
ülág. A járókelők segítették
maradtak.Ha g'erekesházhozmc'n.
kek
aho|azúán megfelelő ellátásbanrészesülc<dessegE.'l
tek látogatóba.természetesen
vén ússzanyerte|átását. Mészáros Míó
mesélte,hogyitt Pestenmeg diazometán- akartak kedveskedni a csemc'1éknek.
megtörtént.hog}
kapott. Hiába óvták, vígyíuzon Mesélték,nem eg-)-szer
mérgezést
a mérgezőgíuza|,csakaz aÍIyagizoIálásá- útközben bele.belekóstoltak.s ha ízlett.
ra firyelt. Másnap reggel Mió valóban ott bizony előfordult, hogy az édességből
semmi nem maradt, mire vendégváróikta1á|taazexszikkátorbana gyönyörű hófehérkistá\okat, de melletteegy tizenetet hoz értek.Gyakranjártak moziba.Mindig
is,miszerintMüller Sándortüdővizenyővel Ádi dontötte el' mi$en filmeket fognak
kórbfuba került. Visszaemlékezveeffe az megnézniésazt is, hory mílyensorrendesetre Müller tanár ír azt mondta, csak ben. Az előre megállapítottsorrendhez
akkor ment be a kórházba, mikor már rí1l- szigorúanragaszkodott.Többször előfor.
dult, hogymire eljutottaka sorbankövet.
va is alig kapottlevegőt'
kezőfi\mhez, az lekertilt a belvárosi mozik
A Bruckner-laborbana teázások is jó
műsoráról's már csakperemkerületekben
mesélésialkalmat szolgáltattak Müller
Emlékszem,a,,Rakétatámaszprofesszorúrnak.Itt történt,hory a pro- vetítették.
pont''címűszovjetfilmet_ istentudja,mifesszor úr nemcsak elmondta' hanem a
tanszék könyvtárosnőjével, Gyárfásné ért akarták _ már csak Cinkotán tudták
megnézni.Este élő emberek voltak, íg1.
Klárával néhányunknakmindjárt be is
jártak.Mire végetérta
mutattaegyakkor ismétdivatbajött tánc, későivetítésekre
már nem járt. MásHEV
film,
autóbusz,
profeszMüller
a charlestonalaplépéseit.
humorral tolerálta nap a tanár úrnevetvemesélte,egészena
szor úr egészséges
könyvtárosnőnk már-már be1egesszó- Keletiig kellett gyalogolniuk,mire szabad
rakozottságát.Egrik nap egy eg;'{orintos taxittaláltak.
A nyári vakációkat Balatonalmádiban
érmétköpködve ,,apád.anyádide jöjjön''
kiáltássallépettbe a laboratóriumba.,,Az töltotték.Itt volt villájuk.Etkezni átjártak
új köq,ltárosnőnk nyomta a kezembe, az Akadémiaiidülőjébe.Ide vittek el r'a.
amikorbe akartamszállnia liftbe.YaIóuí- csorázniengemis, mikor az eryik nr'árcln
níi|egazt hitte, énvagyok a házmester.'' meglátogattamőket. 19ó0nyarán.amikt.rr
Alighory ezt kimondta,Klára lépettbe' és Bruckner Győző és Wilhelms Adrienn
3ó.i

EMLÉKEZÉS
összeházasodott. a Müller házaspár mát
későbbi kivá1ó zongoraművésznővel,
A I m á d i b a n n y a r a l t . I n n é t é r k e z e t ta
Failoni Donatellával. A két csa1ádióban
kÖszöntő távirat: ,,EgymáSra talált két volt. összejártak.) oten kaptunk meghímagánvos r'ándor. örömtáncot jár most
vást. Brucknerék' Nyíry Ernő' a tanszék
Picur. Arji. Sándor..' Picur a macskáiuk
gazdasági vezetője és felesége,valamint
ri.it. o pótolta a g1.ereket.
jómagam. orök talány marad, hogyan
l. \Zept!.mber'"'ége.
].lí1l
A tanévmár lrekerült a meghívottak közé a klasszikus
:;r .'t.tcikczdtidott.\lüller tanárúrsehol'
Zene iÍánt minimális érdek]ődést sem
l l : . . . i r ' ; r 'n: r ( \ Í C \ \ l oúr r n a p o n t ae r d e k l ó - mutató Nyíry házaspár. Müller profesz.:.:: ..\crll tudtok ralamit az Epusról?''
szor úr aznap déle|őtt véletlenül talá1.
I:gril' n.rp.arnikor a déli tea után vissza- kozhatott a tanszékenErnővel. Hirteien
nlclltcn] a laborba. ott találtam Müller
eszébejuthatott a délutáni program, hát
prlrtc\\Zor urat. Szomorúan üldögélt a
meghívta. Ernőt váratlanul érhette a
:zekrénr. peIemén, SZiSZegve-sisteÍegve nagy megtiszteltetés,s boldog örömmel
r ette a levegőt a fogai közé szorítottócska
mondott igent' hiszen atanáÍ úrnak nem
műanyag szipkán keresztül' ,,Mi történt,
volt szokása munkatársait vendégüllátni
professzor úr? - kérdeztem.- Már komo.
otthonában. Nyíryék végig udvariasan
lyan aggódtunk.'' Rezignáltan válaszolta:
unatkoztak' Bruckner professzor úr nem
kedvelte a kórusmuzsikát. amit - arcán
,,Na, szóval, tudod, vo]t nekem a nyáron
egy kis nőm. Aztán jő nejem mondta, tesmegvető mosollyal - gyakran hangoztasék ezt abbahag1mi'és a cigarettáról is le
tott is: ,,Ki nem állhatom a kórusokat.,,
Íbgsz szokni!', Most értettem meg' amit
Aházigazdát ez a legkevésbésem zavarEntZ Bóláék említettek néhány hónappal
ta, önfeledten é|veztea zenét.Az opera
korábban Tihanyban, a Biológiai Kutató.
vége fe1éAdi is hazaért. A gyakorlott,
intézetben. ,'Képzeljétek' egyik éjjel úgy nagyvonalú háziasszony szendvicseket,
Íé1három felé va1aki megzörgeti .az abIa.
aprósüteményt, italokat varázsolt az aszkunkat. Szerencséremég fenn voltunk,
talra, s körbekínálta vendégeit: ,,Prof.,
n]!.rt Sokáis maradó vendégeinkvoltak.
parancsoljon; herceg, vegyen...,, Aztán
Krnrit1uk az ajtót. hát ott á1l Titán! Legegyszercsak megszólalt:''Eddig hallgat''.ui.t. l.i ére nem láttuk! Nem tudtuk e]tátok Sándor műsorát, most jön az
ilpzclni. rlrcn hajnali órán hogy kerül
enyém'',ésfeltett egy Doris Day-lemezt.
:Jc.'"
Müller Sándor nem szerette Zemo1én
..V ()ncnc\ érek r'égén
Müller Sándor
Gézát.Többször em|egette.hogy Zemplcnregtiben r.álogatás nélkül kezdett
lén, akárcsak a Nobel-díjas Hans
kla::zikus hang1emezeketvásárolni, főleg
Fischer, nem hitt a szénatomtetraéderes
az akkoriban könnyen hozzáférhető, vegyérték-orientációjában. 1959-ben
e5ébként kiváló előadókkal készített szép napos időben sétáltunk át a Kosszovjetlemezeket.A Melodija lemezeken
suth Klubba Zemolén Gézára emlékez.
ciri]l éslatin betűkkel is feltüntettéka mű
ni. 'Tüdod _ így a íanár úr _, Gézabácslt,
címét és e1őadóját. ''Képze|d _ mesélte
a kutatót én olyan emberhez hasonlítaegyik nap nevetve - tegnap este meghallnám, ki éjszakavaktában sötét lakásokba
gattuk Rahmanyinov ,,Yréc'' című szimlövöldöz a nyitott ablakokon át, ésvélet.
fonikus költeményét. Ejjel felébredtem s
lenül mindenütt eltalál vaiakit.'' Aztán a
eszembe jutott, mi a kék fenét jelenthet
Kossuth Klubban megtartotta a ZeÍnpaz, hogy ,,Yréc,,? Hajnali háromkor fel.
1én-emlékbeszédet.
keltem' hogy megnézzem a lemezt. Hát
Groteszk fintora a sorsnak, hogy a Malatin betűkkel nem ugyanaz volt kiírva:
glar Tudomány című folyóiratot Müller
Sándornak csak halála után kezdték kéz,,Utyosz". Oroszul ugyan nem tudott, de a
cirill betűket ismerte. Igaz, hogy a II. vibesíteni.Ha felütötte volna az első, címélágháború után - sokakhoz hasonlóan _ ő
re érkezett számot, s meglátja az e|ső
is elkezdett oroszul tanulni, de a nyelvtaoldalon fekete keretben saját nevét,biztonulást sajnálatosan korán, már az V deksan naryot kacag.
linációnál abbahagyta. AnyelvtankönyA Farkasréti temető ravatalozó1ábat
vek példaszava az V deklinációra
római katolikus egyházi szertartás szerint beszentelték koporsóját' majd kö,,orepo''. Müller tanár úr véleménye az
volt, hogy ery nyelwel, meiyben a ,,tó''
vetkezett az á||ami temetés.A két eseszó jelentése,,osepo'''nem érdemesfogmény közötti szünetben az egytk gyászlalkozni.
huszár ócska gramofonra hanglemezt
Nagy hatással volt Müller professzor
helyezett. Brahms IV e-moll szimfóniájának nyitótételeszólalt meg. Ahányszor
úrraa ,,BolygóHollandi...Akkoriban vásároita a lemezt. s olr mértékbenmegezeket a szélesen bullámzó, fájdalmasan
szelette wa-gner operáját. hogr. Pentelei
zokogó vonósakkordokat hallom, mindig
Molnár utcai lakásukba kis társaságot Müller professzor urat látom; gyönyörűszerVeZett rneghallsatasára.(^{ rózsaen őszült' hullámos haját, szálfaegyenes
dombi házban. a fe]cttúkler[i lakásbana
termetét'ahogyan méltóságteljesléptekkiváló karnlcltcr. Scrgio Failoni ön'eg1'e. kel átsétál a Tiefort-kerten a szerves kéK l i e r \ c l l r . . l t ' a ] c r t n ac l t l c á n r á r a l . a
miai tanszékfelé.
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Kémiatanárok díjazása
A Richter Gedeon Vegyészeti
Gyár Rt.
].999-bendíjat alapítottáltalános' közép-ésszakközépiskolaitanárok részére, hogy támogassaéserősítsea kémia
iskolai oktatását.A Richter
színvonalas
Gedeon Alapíwány a Magyaf Kémiaoktatásért kuratóriuma a díjazottakat
azok közül a jelöltek közül választjaki,
akik tobb éve elismerten a legtöbbet
teszik a kémia iránti érdeklódésfelkeltésére,
a kémiamegszerettetésére,
s
akiknek tanítványaiaz úóbbi években
sikeresenszerepeltekabazai ésa nemzetkózt kémiaitanulmányi versenyeken'
A ',Kémiaoktatásérl,,
díjateddig összesen 20 tanár nyerteel.
Az alapítványa díjat 2004-ben újra
kiírja.
Kérjük' hogy a kuratórium munkájának elősegítésére
tegyenekírásosjavaslatokat a díjazandótanárok személyére.
A rövid, legfeljebb egyoldalas írásos
ajánlás tényszeríiadatokat tartalmaz.
zon a javasolt személymunkásságáról.
A díj céljaelsősorban a magyarországi
kémiatanárokelismerése,
de a határon
túli magyar iskolákban magyar nyelven
tanítókémiatanárokis javasoihatók.Az
írásosajánlásokatlegkésőbb2004.szep.
tember10-igkell eljuttatni az alapítvány
címére(Richter Gedeon Alapíwány a
Magyar Kémiaoktatásért,1.4]5 Budapest, Pf. 27). A díjakünnepélyesátadására20a4 októberébenkerül sor.
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