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Emlékeim Müller Sándor professzorról
Az Eötvös Lorónd Tudomónyegtetemen kapott vegÉszi oklevelernen a dátum 1958. februór 27, Az egletem |eÍeiezes9 1(n,m1n-
denképpen a Szerves kemiai tínszéken Szerettem iolna maradni. Stótust nem kaph"attam, de,,Bruckner professzor úr jóvoltából

,,akadémiai célhiteles alkalmazotthlnt,,.1958. ap,iű|.-jiií lsat..-,aj,, 8-ig a tanééken maradhattam. 19-58 i,,pt,^berétőI Müller

Sóndor professzor munkatórsa lettem,. Életem,,gl oi,iiaek, ez.a hdrom,eszíerulő, melyet a szerves kémiai tanszéken két olyan kivéte-

Ies emblr mint Bruckner Győző és Mütler Sóndor közvetlen kömyezetében tölthettem.

üller Sandort' a munkatársaival
minden professzori gőgtó1, nary-
képűségtől mentesen érinlkező

főnököt. a remek, öniróniát sem nélktilo.

a tanszékre. Ha még nem késte le, Bruck.
ner professzor úr laboratóriumában részt
vett a szokásos dé1i teázásol. A teázást
csupán szénhidrát-felvételi alkalomnak
tekintette. Oly mennyiségű kockacukrot
halmozott csészéjébe, hogy a cukorhegy
süvese kikandikált a teából. Teázás lÍán
ebéoélni indult a Múzeum kávéllázba,
ahol akkoriban mindannyian étkeztünk,
és ahol állandó asztaltársasága volt. Két
egykori Eötvös-kollégistatárssal. Szá.
déizky Kardos Elemér geológussal és
Bogsch László paleontológussal, vala-
mint Sztrókay Kálmán mineralóguspro-
fesszorral ebédelt. Ha eg;rütt mentünk át
a Múzeum kávéházba, engem is meghí-
vott asztalukhoz. Ilyenkor élvezhettem,
miként ugratják egymást; hallhattam vic-
celődéseiket, csipketődéseiket, a szá-
momra sem ismeretlen, tipikus Eötvös.
kollésista humort. Nem csoda, ha azebé-
dek hosszúra nyúltak, 3f/24 e|őtt Íilkán
ért vissza a tanszékre.

Ezeknek a délutánba ny.riló ebédelések.
nek köszönhetően Müller Sándor mind-
untalan kjzárta magát a szakszerv ezelbőL
Mire ő a Múzeum kávéháuből visszaérke-
zett a tanszéWe, a tagdíjbeszedéssel fog-
lalkozó laboráns asszony' Gizike haza-
ment. Bizonyos tagdíjhátralék pedig a
szakszew ezetbőI v a\ő automatikus kizá.
rást ielentett. Müller professzor úr vala.
ho5r figyelmen kívül hag'ta, hory.'so-
kaknak már véget ért a munkaidő, mikor
ő elkezdett dolgozni. Igy ritkán találkozott
Mésziíros Mióval is, ki nagy rendszeres.
séggel mindennap kora reggeltő'l kora dél.
utánig keményen dolgozott. Néha csodál-
kozvá kérdezte tőlem: ,'Mondd csak, az
öreg Mió mostanában nem szokott be-
iámi?,,- 

A hosszúra nyult ebéd után visszahúzó.
dott szobájába, ahol azután este 9-10 órá-
is a vésül is soha el nem készü|t elméleti
.i.*.iké*iu könyvén dolgozott. Gyako-
ri délutríni vendég volt laboratóriumunk-
ban Messmer ''Pubi', kivel közösen akar-
ta tető a|á hozni könyvét.

Néha megesett, hogl elfáradt a munká-
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ző, sokszor szarkasztikus humoru embert
bemutatni azoknak, kik már nem ismer-
hették, reménytelen vállalkozás. Páratlan
szemé$iségének körvonalai talán mégis
kirajzolódnak, ha megkísérlem leími egy
tanJzéki napját, megpróbálok felidézni
sok-sok kedves történetéből ery-egy jel-
legzetest, feleleveníteni megannyi beszél.
getésünk néhány mozaikdarabját.

Epus - így hív.tuk mindnyájan Miil|er
professzor urat. Honnan jött a név? Ki
iudja? Az idősebbek úgy mondták, rend-
szerint,,Apuskámnak'' szólította munka.
társait. Apus + Epus, talánez a név ere.
dete. Az Epus becenevet maga is szívesen
használta. Egyik délután egy telefonhívást
tévedésből a szobájába kapcsoltak. ,'Itt
Müller beszél - hallottam a tanár úr hang.
ját _, Müller, hát nem érti, az Epus.',' . .

Az 1950-es években a szerves kémiai
tanszék jelentősen bővtilt. 1958 végén'
1959 elején a Múzeum koút 4/C II. eme.
letére költözött fel a zsúfolt B épületből a
két professzor, a két professzori laborató-
rium, valamint a könyvtár. A hosszú folyo-
són jobbra az első ajtó mögött volt Müller
Sándor szobája. Ezt követte a Müller.la-
bor, ahol Mészáros Miomirral ketten dol-
goztunk. Müller tanár úr szobája folyosó-
ia nyíló ajtaját mindig zárva tartotta. A la-
boron keresztül közlekedett. Sosem en-
gedte, hogy szobája és a labor közötti ajtót
becsukjuk' ,,Ha már nem dolgozom, Ieg-
alább a laborszagot szeretném érezni,, _

mondogatta.
Laboiatóriumi munkával - bármennyi-

re imádta _ már nem foglalkozott. Ha
azonbat megkértem, egy-egy nehezeb.
ben kristályosodó anyag átkristályosításá-
ban készséggel segített. Abban az időben
a laborban nyugodtan dohányoztunk, hi.
szen legalább egy Bunsen-égő amúry is
mindig égett. Müller professzor úr erős
dohányos volt. Harmóniát szívott. Mire
az átkristályosításnál használt Bunsen.
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Müller professzor úr
erős dohányos volt

állvánv talpát kezdték betakarni az el-
szívoti Harmónia-csikkek' rendesen az
anyag is megkristályosodott. Ahogyan ke-
zébe vett egy lombikot' megfogott egy
kémcsövet, mozdulatairól tanulmányt
lehetne írni. Valósággal simogatta az edé.
nyeket. Velem egyik régi. cukor-rodani-
dokkal foglalkozó témáját akarta folytat-
ni. Szükségünk volt egy anyagra' melyet
még fiatalon a Műegyetemen szintetizált.
Behozta akkori jegzőkönyvét' hogy en.
nek alapján elkészítsem a veg1rületet. Egy
kemény kötésű fiizetet adott át; egy cso-
dálatosan szerkesztett, áttekinthető, lila
tintával, ryönyörű betűkkel irt jegyző-
könyvet. Ehhez foghatót azóta sem lát.
tam' Ilyen jegyzőkönyvet csak az tud ké.
szíteni, ki szerelmese hivatásának. Jegy.
zőkönyve halála után nálam maradt.
Nagy becsben , félrfre őÍ1ztem évtizedekig,
míg néhány éve átadtam Kucsman Ar.
páának, ki elhelyezte a szerves kémiai
tanszék archfirrmában.

Horyan telt Müller professzor úr egy
napia? Keddet és szerdát kivéve, amikor
Veiiprémben volt, általában dél körül ért



ban. Ilyenkor kijött a laborba, nyújtózott
egyet-kettőt, és pihenésképpen sokat me-
sélt. Megtudtam például, horyan foglalko-
zott doktorjelöltjeivel. Az volt a módszere'
hory minden doktorandusz a laborató-
riumban folyó valamennyi témát közvet.
len közelről' tehát a gyakorlatban is meg-
ismerte' ahogy ő mondta, ,,végigment''
rajtuk' Az lllerő így mindent megtanulha-
tott, amit a tanár úrtól elméletben és rya-
korlatban meg lehetett tanulni. Ezenköz-
ben összejött annyi szakmai újdonság'
amjbőI azutát könnyen meg tudta írni
disszertációját.

Mesélt Tihanyról, a Biológiai Kutató-
intézetrőI, ahová a szebbik nemhez tar-
tozó disszertánsaival a vakáció örömeit
munkával összekapcsolni utazott nyaran-
ta. TihanÉa készülődvén első disszertán-
sával, Móricz .ldáriával, Manyival, a Déli
pályaudvaron t alákoztak. Mikorra Müller
tanár úr a páyaudvaira ért' Manyi mar ott
várta. Udvarias férfi volt, így azonnal fel-
vette a Manyi melletti bőröndöt, s elin-
duttak helyet keresni a vonaton. A koffer
valószíníítlenül súlyos volt. 'Nem tudtam
elképzelni, mi a kék fenét hoz Manyi?'' _
mesélte. Elhelyezkedtek egy fulkében, s a
talár .6r nagy kínnal fe|tornázta a bőrön-
döt a csomagtartóba. Elindult a vonat,
majd megjelent a peronon ery idegesen
viselkedő úr' Be.be nézett a fulkébe' el-
tűnt' azután ismét me$elent. Egyszer csak
elhfuta a ftilkeajtót és udvariasan megér-
deklődte, véletlenül nem cseréltek-e kof-
fert Manyival? Kiderült, hogy valóban ez
történt, s az is' hogy az úr mineralógus' bő-
röndje pedig tele volt ásványokkal.

1960 eryik téli estéjén elegáns' közép-
korú hölgy lépett laboratóriumunkba.
Müller professzoÍ lÍat kereste. ,,Fáradjon
be a szomszéd szobába - mondottam -,
ott talália.''

Bemént. ,,Jó estét, Titán'' _ hallottam.
(Hölgydisszertánsai,'Titán''-nak hívták
Müller tanár urat.) ,,Manyi, hát maga
hory kerül ide?'' Móricz Mária volt, ki
hosszú dél-amerikai tartózkodás után
akkor tért vissza Magyarországra. Müller
tanár urat akarta megkérni, segítsen elhe-
lyezkednie. ,,KépzeId, szegény Manyi _
mondta Mórtcz Mária távozása után - en-
gem akart megkérni, hogl protezsáljam.
Nem tudja, bogy ezzeI mennyit ártanék
neki."

Ery másik alkalommal elmesélte, hory
ang1iai tanulmányutja során auditív úton,
négy barátnőjétől tanult meg igazán jól
angolul. Magolni alig magolt' mindössze
naponta öt rendharyó igét kellett megta-
nulnia, s azt is csak azért,meft erre egyik
barátnője, egy kis vörös hajú nő kény-
gzerítette' A ,'kis vörös'' ugyanis csak ak-
kor volt hajlandó az áhított testi kapcso-
Iatra, ha az öt rendharyó igét előző|eg a
tanár úr hibátlanul feImondta.

De nem csak nőüryeiről mesélt. Elme-

A Zemplén-laborban

sélte, hogyan veuítelte el röüd időre a
látását. Londonban egyszerre öt készülék-
ben meti|ezett dimetil.szulfáttal. Az ötö-
dik készüléket már nem tudta megfelelóen
összeszerelni, ennek fol1tán a szagtalan
metí|ezőszet mérgező gőzeibő| jó nagyo-
kat ,,kortyo1gatott''. Müler tanar ír ezzel
azonban egy cseppet sem törődött, hiszen
ha dolgozott, a munkájr{n kívül semmi más
nem érdekelte, Hazafe\é iryekezve a lon-
doni utcán egyueÍ csak elsötétült előtte a
ülág. A járókelők segítették kórbÍnba,
aho| azúán megfelelő ellátásban részesül-
vén ússzanyerte |átását. Mészáros Míó
mesélte, hogy itt Pesten meg diazometán-
mérgezést kapott. Hiába óvták, vígyíuzon
a mérgező gíuza|, csak az aÍIyag izoIálásá-
ra firyelt. Másnap reggel Mió valóban ott
ta1á|ta azexszikkátorban a gyönyörű hófe-
hér kistá\okat, de mellette egy tizenetet
is, miszerint Müller Sándor tüdővizenyővel
kórbfuba került. Visszaemlékezve effe az
esetre Müller tanár ír azt mondta, csak
akkor ment be a kórházba, mikor már rí1l-
va is alig kapott levegőt'

A Bruckner-laborban a teázások is jó
mesélési alkalmat szolgáltattak Müller
professzor úrnak. Itt történt, hory a pro-
fesszor úr nemcsak elmondta' hanem a
tanszék könyvtárosnőjével, Gyárfásné
Klárával néhányunknak mindjárt be is
mutatta egy akkor ismét divatba jött tánc,
a charleston alaplépéseit. Müller profesz-
szor úr egészséges humorral tolerálta
könyvtárosnőnk már-már be1eges szó-
rakozottságát. Egrik nap egy eg;'{orintos
érmét köpködve ,,apád.anyád ide jöjjön''
kiáltással lépett be a laboratóriumba. ,,Az
új köq,ltárosnőnk nyomta a kezembe,
amikorbe akartam szállni a liftbe. YaIóuí-
níi|eg azt hitte, én vagyok a házmester.''
Alighory ezt kimondta, Klára lépett be' és
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síírű bocsánatkérések közepette iryeke.
zett menteni szórakozottságát.

Az egykori Eötvös-kollégista szólalt
meg' amikor egyik nap Bruckner Győző
titkárnője, I-pvainé Edit jelentette, hogy a
professzor úr néhány hétig nem tud bejön-
ni, mert lábtrombózist kapott. Müller ta-
nár úr révetegenfelnézett irományaiból s
mindössze ennyit mondott:,,Mindig
mondtam, a lábat mosni kell!''

Esténként o\kor megjelent a laborban
egy alacsony, enyhén molett, kedves arcú
szőke asszony' Müller Sándor felesége,
Adi. Bár vegyészdiplomát uerzett, nem
dolgozott, német- és angolnyelv-órákat
adott, leginkább kedltelésből. O ugyan.
olyan természetesen üselkedett, mint fér.
je. Aranyos közvetlenségükre jellemző a
következő eset. 1959-ben vagy 60.ban mu-
tatta be ate|evuió a Dosztojevszkij Félke.
gyelműjéből készített szovjet tv.filmet.
Másnap Mü1ler tanár úr lelkesen érdeklő.
dött: ,,Láttad a Félkeryelműt? Adival ery-
szerre mondtuk, hogy a filmbéli Miskin
herceg teljesen olyan, mint te vary." ,,De
orofesszor úr - méltatlankodtam -,
Szmoktunovszkij teljesen ősz hajjal ját.
szotta Miskin herceget, azonkívül szem-
üvege volt és szakálla is''' ,,Na, szóval' nem
is külsőleg, hanem belülről'' - válaszolta'
Attól kezdve',félkegyelmű hercegem''-
nek vagy csak eryszerÍíen ,,hercegem,,-
nek szólított. Este Adi is megérkezett ki-
zárő|ag azért, hogy kedvesen.aranvosan
elmesélje uryanezt. Attól kezdve ő is..her-
ces,'-nek hívott.

Étet* uegelg mindketten nag\ g\erL'.
kek maradtak. Ha g'erekes házhoz mc'n.
tek látogatóba. természetesen c<dessegE.'l
akartak kedveskedni a csemc'1éknek.
Mesélték, nem eg-)-szer megtörtént. hog}
útközben bele.bele kóstoltak. s ha ízlett.
bizony előfordult, hogy az édességből
semmi nem maradt, mire vendégváróik-
hoz értek. Gyakran jártak moziba. Mindig
Ádi dontötte el' mi$en filmeket fognak
megnézni és azt is, hory mílyen sorrend-
ben. Az előre megállapított sorrendhez
szigorúan ragaszkodott. Többször előfor.
dult, hogy mire eljutottak a sorban követ.
kezőfi\mhez, az lekertilt a belvárosi mozik
műsoráról' s már csak peremkerületekben
vetítették. Emlékszem, a,,Rakétatámasz-
pont'' című szovjet filmet _ isten tudja, mi-
ért akarták _ már csak Cinkotán tudták
megnézni. Este élő emberek voltak, íg1.
késői vetítésekre jártak. Mire véget ért a
film, autóbusz, HEV már nem járt. Más-
nap a tanár úr nevetve mesélte, egészen a
Keletiig kellett gyalogolniuk, mire szabad
taxit találtak.

A nyári vakációkat Balatonalmádiban
töltotték. Itt volt villájuk. Etkezni átjártak
az Akadémia iidülőjébe. Ide vittek el r'a.
csorázni engem is, mikor az eryik nr'árcln
meglátogattam őket. 19ó0 nyarán. amikt.rr
Bruckner Győző és Wilhelms Adrienn
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összeházasodott. a Müller házaspár mát
AImád iban nyara l t .  Innét  érkezet t  a
kÖszöntő távirat: ,,EgymáSra talált két
magánvos r'ándor. örömtáncot jár most
Picur. Arji. Sándor..' Picur a macskáiuk
ri. i t . o pótolta a g1.ereket.

]. lí1l l .  \Zept!.mber'" 'ége. A tanév már lre-
:;r . ' t .t cikczdtidott. \ lül ler tanár úr sehol '
l l : . . . i r ' ; r ' :  n r ( \ÍC\\ lo r  úr  naponta  erdek l ó -
.:. :: ..\cr l l  tudtok ralamit az Epusról? ' '
I:gri l '  n.rp. arnikor a déli tea után vissza-
nlclltcn] a laborba. ott találtam Müller
prlrtc\\Zor urat. Szomorúan üldögélt a
:zekrénr. peIemén, SZiSZegve-sisteÍegve
r ette a levegőt a fogai közé szorított ócska
műanyag szipkán keresztül' ,,Mi történt,
professzor úr? - kérdeztem. - Már komo.
lyan aggódtunk.'' Rezignáltan válaszolta:
,,Na, szóval, tudod, vo]t nekem a nyáron
egy kis nőm. Aztán jő nejem mondta, tes-
sék ezt abbahag1mi' és a cigarettáról is le
Íbgsz szokni!', Most értettem meg' amit
EntZ Bóláék említettek néhány hónappal
korábban Tihanyban, a Biológiai Kutató.
intézetben. ,'Képzeljétek' egyik éjjel úgy
Íé1 három felé va1aki megzörgeti .az abIa.
kunkat. Szerencsére még fenn voltunk,
n]!.rt Sokáis maradó vendégeink voltak.
Krnrit1uk az ajtót. hát ott á1l Titán! Leg-
''.ui.t. l.i ére nem láttuk! Nem tudtuk e]-
i lpzclni. r lrcn hajnal i  órán hogy kerül
: Jc . ' "

..V ()ncnc\ érek r 'égén Müller Sándor
lcnregtiben r.álogatás nélkül kezdett
kla::zikus hang1emezeket vásárolni, főleg
az akkoriban könnyen hozzáférhető,
e5ébként kiváló előadókkal készített
szovjet lemezeket. A Melodija lemezeken
ciri]l és latin betűkkel is feltüntették a mű
címét és e1őadóját. ''Képze|d _ mesélte
egyik nap nevetve - tegnap este meghall-
gattuk Rahmanyinov ,,Yréc'' című szim-
fonikus költeményét. Ejjel felébredtem s
eszembe jutott, mi a kék fenét jelenthet
az, hogy ,,Yréc,,? Hajnali háromkor fel.
keltem' hogy megnézzem a lemezt. Hát
latin betűkkel nem ugyanaz volt kiírva:
,,Utyosz". Oroszul ugyan nem tudott, de a
cirill betűket ismerte. Igaz, hogy a II. vi-
lágháború után - sokakhoz hasonlóan _ ő
is elkezdett oroszul tanulni, de a nyelvta-
nulást sajnálatosan korán, már az V dek-
linációnál abbahagyta. Anyelvtanköny-
vek példaszava az V deklinációra
,,orepo''. Müller tanár úr véleménye az
volt, hogy ery nyelwel, meiyben a ,,tó''
szó jelentése ,,osepo''' nem érdemes fog-
lalkozni.

Nagy hatással volt Müller professzor
úrra a ,,Bolygó Hollandi... Akkoriban vá-
sároita a lemezt. s olr mértékben meg-
szelette wa-gner operáját. hogr. Pentelei
Molnár utcai lakásukba kis társaságot
szerVeZett rneghal lsatasára. (^{ rózsa-
dombi házban. a fe]cttúk ler[i lakásban a
kiváló karnlcltcr. Scrgio Fai loni ön'eg1'e.
K l ie r  \c l l r .  . l  t ' a ]c r tna  c l t  l cánrá ra l .  a
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későbbi kivá1ó zongoraművésznővel,
Failoni Donatellával. A két csa1ád ióban
volt. összejártak.) oten kaptunk meghí-
vást. Brucknerék' Nyíry Ernő' a tanszék
gazdasági vezetője és felesége, valamint
jómagam. orök talány marad, hogyan
került a meghívottak közé a klasszikus
Zene iÍánt minimális érdek]ődést sem
mutató Nyíry házaspár. Müller profesz-
szor úr aznap déle|őtt véletlenül talá1.
kozhatott a tanszéken Ernővel. Hirteien
eszébe juthatott a délutáni program, hát
meghívta. Ernőt váratlanul érhette a
nagy megtiszteltetés, s boldog örömmel
mondott igent' hiszen atanáÍ úrnak nem
volt szokása munkatársait vendégül látni
otthonában. Nyíryék végig udvariasan
unatkoztak' Bruckner professzor úr nem
kedvelte a kórusmuzsikát. amit - arcán
megvető mosollyal - gyakran hangozta-
tott is: ,,Ki nem állhatom a kórusokat.,,
Aházigazdát ez a legkevésbé sem zavar-
ta, önfeledten é|vezte a zenét. Az opera
vége fe1é Adi is hazaért. A gyakorlott,
nagyvonalú háziasszony szendvicseket,
aprósüteményt, italokat varázsolt az asz-
talra, s körbekínálta vendégeit: ,,Prof.,
parancsoljon; herceg, vegyen...,, Aztán
egyszercsak megszólalt:''Eddig hallgat-
tátok Sándor műsorát, most j ön az
enyém'', és feltett egy Doris Day-lemezt.

Müller Sándor nem szerette Zemo1én
Gézát. Többször em|egette. hogy Zemp-
lén, akárcsak a Nobel-díjas Hans
Fischer, nem hitt a szénatom tetraéderes
vegyérték-orientációjában. 1959-ben
szép napos időben sétáltunk át a Kos-
suth Klubba Zemolén Gézára emlékez.
ni. 'Tüdod _ így a íanár úr _, Gézabácslt,
a kutatót én olyan emberhez hasonlíta-
nám, ki éjszaka vaktában sötét lakásokba
lövöldöz a nyitott ablakokon át, és vélet.
lenül mindenütt eltalál vaiakit.'' Aztán a
Kossuth Klubban megtartotta a ZeÍnp-
1én-emlékbeszédet.

Groteszk fintora a sorsnak, hogy a Ma-
glar Tudomány című folyóiratot Müller
Sándornak csak halála után kezdték kéz-
besíteni. Ha felütötte volna az első, címé-
re érkezett számot, s meglátja az e|ső
oldalon fekete keretben saját nevét, bizto-
san naryot kacag.

A Farkasréti temető ravatalozó1ábat
római katolikus egyházi szertartás sze-
rint beszentelték koporsóját' majd kö-
vetkezett az á||ami temetés. A két ese-
mény közötti szünetben az egytk gyász-
huszár ócska gramofonra hanglemezt
helyezett. Brahms IV e-moll szimfóniá-
jának nyitótétele szólalt meg. Ahányszor
ezeket a szélesen bullámzó, fájdalmasan
zokogó vonósakkordokat hallom, mindig
Müller professzor urat látom; gyönyörű-
en őszült' hullámos haját, szálfaegyenes
termetét' ahogyan méltóságteljes léptek-
kel átsétál a Tiefort-kerten a szerves ké-

Kémiatanárok díjazása

A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt.
].999-ben díjat alapított általános' kö-
zép- és szakközépiskolai tanárok részé-
re, hogy támogassa és erősítse a kémia
színvonalas iskolai oktatását. A Richter
Gedeon Alapíwány a Magyaf Kémia-
oktatásért kuratóriuma a díjazottakat
azok közül a jelöltek közül választja ki,
akik tobb éve elismerten a legtöbbet
teszik a kémia iránti érdeklódés fel-
keltésére, a kémia megszerettetésére, s
akiknek tanítványai az úóbbi években
sikeresen szerepeltek abazai és a nem-
zetkózt kémiai tanulmányi versenyeken'
A ',Kémiaoktatásérl,, díjat eddig össze-
sen 20 tanár nyerte el.

Az alapítvány a díjat 2004-ben újra
kiírja.

Kérjük' hogy a kuratórium munkájá-
nak elősegítésére tegyenek írásos javas-
latokat a díjazandó tanárok személyére.
A rövid, legfeljebb egyoldalas írásos
ajánlás tényszeríi adatokat tartalmaz.
zon a javasolt személy munkásságáról.
A díj célja elsősorban a magyarországi
kémiatanárok elismerése, de a határon
túli magyar iskolákban magyar nyelven
tanító kémiatanárok is javasoihatók. Az
írásos ajánlásokat legkésőbb 2004. szep.
tember 10-ig kell eljuttatni az alapítvány
címére (Richter Gedeon Alapíwány a
Magyar Kémiaoktatásért, 1.4]5 Buda-
pest, Pf. 27). A díjak ünnepélyes átadá-
sára20a4 októberében kerül sor.
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Varga Zsolt_ Filipcsei Genovéva _ Zrínyi
Miklós: Az intelligens anyag

Ke c skeméti Tib or: ToIIas dinoszauruszok
Kínábó1

Metamorfózis múzeumi méretekben'
Wisórhelyi Tamóssal beszé|get Kapi-
tóny Katalin

Csaba Györgl; A biológia művelésének
neuralgikus pontjai

Ismeretterjesztés_médiakörkép (II).
Osszeállította : Németh Géza

Németh Kóroly : Maarvulkánosság
Milyen gyorsan tekeredik le egy tíizo|tó-

fecskendő? Gnridig Pétetrel és Honyek
Gyulóval beszélget Silberer Vera

Both Előd: ,,Utazás, nem verseny...''
Vizi E. Szilveszter: olvasónapló: Világ-

híres magyarok
Kis színes cseyej. Braun Tibor rovata
Böhm Andrós'. Vizes élőhelyek Magyar-

országon
Bórdos Györgt: A nyár nem kívánt ,,örö-

mei'': a hasmenés és a hányás
B encze Gyula : Hov á tíint Kánaán?
A sebészet utolsó tabuja (Németh Géza

összeálIítása)
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