
2002/l. Acta Pharmaceutica Hungarica 69 

Ada Pharmaceutica Hungarica 72 69-76 2002 

Kőrös Endre akadémikus, egyetemi tanár 

A beszélgetés két részletben, 2002 január 22-én, a Magyar Tudományos Akadémián, a Kémiai Osztály ülése 
után, ill 2002 február 11-én délután, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, Kőrös professzor úr 

dolgozószobájában zajlott 

- Valószínűleg Ön az, aki hazánkban 
a legtöbb gyógyszerészt oktatta Mikor 
kapcsolódott be a gyógyszerészképzésbe? 

- 1949 nyarán szereztem meg a 
vegyész oklevelet és kerültem 
Schulek professzor úr meghívására a 
Szervetlen és Analitikai Kémiai Iim
székre Azon a nyáron több, relatíve 
idősebb kolléga hagyta el az intézetet 
és ment nyugdíjba vagy az iparba, 
mégpedig olyanok, akik a gyógysze
részképzésben vettek részt Schulek 
professzor úr megkért arra, hogy az 
elsőéves gyógyszerészhallgatók gyakorlati okta
tásába kapcsolódjak be Bognár János adjunktus 
vezetése mellett kezdtem el a gyógyszerészhallga
tók preparatív kémiai laboratóriumának a vezeté
sét, majd a második félévben kvalitatív kémiai 
analízis gyakorlatokat is vezettem A végzés előtt 
részt vettem az V Magyar Gyógyszerkönyv anali
tikai módszereinek a - ma úgy mondanánk -
validálásában Már IV éves koromban ezzel a fel
adattal bízott meg Schulek professzor úr, amit ké
sőbb is folytattam és ezzel rendkívül sokat tanul
tam Csak olyan módszerek kerültek be a gyógy
szer könyvbe, amelyeket kipróbáltunk Schulek 
professzor úr nagyon nagy hangsúlyt fektetett ar
ra, hogy ezeket a módszereket nem is egyszer~ ha
nem két-három alkalommal is ismételjük meg és 
bizonyosodjunk meg arról, hogy más laboratóriu
mokban is el tudják végezni 

- Tehát 1949 őszén kapcsolódott be a gyógyszerész
képzésbe Arra van-e adat, hogy azóta hány gyógysze
rész tanítványa volt Professzor Úrnak? 

- Hozzávetőleges adat van, hiszen magam is 
kíváncsi voltam erre a számra, mivel ez már az 53 
egyetemi tanévem Tehát ma is tanítok Igaz, hogy 
most már nem főkollégiumot, hanem speciálkollé
giumot tartok, amelyre járnak a gyógyszerészek 
Azt mondhatjuk, hogy az elmúlt, több mint 100 

szemeszter során kb annyi gyógy
szerészt oktattam, amennyi ma az 
országban az aktív gyógyszerészek 
száma, tehát jóval több, mint ötezret 
Általános és szervetlen kémiát pá
lyafutásom alatt szinte végig oktat
tam, emellett jó néhány speciál kollé
giumot is tartottam, illetve a Bioszer
vetlen kémiát jelenleg is tartom Ta
nítványaim közül sokan vannak, 
akik több tárgyamat is hallgatták, ha 
tehát a szemesztereket is figyelembe 
vennénk, akkor az előbbinél jelentő

sen nagyobb szám jönne ki. Van olyan gyógysze
rész család, ahol unoka, mama, nagymama egy
aránt tanítványom volt 

- Volt már szó Schulek professzor úrról és ez fölveti 
a kérdést, hogy kik voltak Professzor Úr mesterei? 

- Erre nagyon érdekes választ tudok adni, tud: 
niillik az első, mondhi!Jom, hogy mesterem Krajcsi 
János, egy hat elemit végzett ember volt, aki a Sal
gótarjáni Acélgyárban egy kisebb kémiai laborató
riumot vezetett és autodidakta módon tanulta 
meg az analitikai kémiát Én ott dolgoztam sáros
pataki gimnazista koromban több alkalommal is, 
és megtanultam az analitikai kémiának azokat a 
módszereit, amelyeket az acél-, a salak- és a nyers
vas-elemzésben használnak A kémiát ott, abban a 
laboratóriumban szerettem meg Diákéveim alatt 
nyaranta több kémiai laboratóriumban is dolgoz
tam, így az ózdi kémiai laboratóriumban, azután 
Bázakerettyén, a Magyar-Amerikai Olajipari 
Részvénytársaság, majd a Péti Nitrogén Művek 
kémiai laboratóriumában Végül így jutottam 
egyetemi tanulmányaim végére és kezdtem el a 
munkát Schulek professzor úr intézetében Termé
szetesen az igazi tanítómesterem ő, aki velünk 
együtt dolgozott a laboratóriumban, ahol nagyon 
jó légkörben folyt az együttes munka. Schulek 
professzor úr sokat mesélt az Országos Közegész-
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ségügyi Intézetben töltött éveiről, továbbá azokról 
a tanulmányutakról, amelyeket részben Rockefel
ler ösztöndíjjal az Egyesült Államokban, részben 
Nyugat-Európában tett De azért hozzá kell ten
nem, hogy gondolkodásmódom, érdeklődési terü
letem kialakításához hozzájárult Buzágh Aladár 
professzor úr kolloidkémiai előadásainak különle
gessége és annak az egész szemléletnek az újdon
sága Nagyon szerettem Mauritz Béla professzor 
úr ásvány- és kristálytan előadásait is, mert így 
szoros kapcsolatba kerültem a geológiával, rész
ben a geokémiával, amit ma már úgy mondanánk, 
hogy a földtudományokkal. Őket tartom elsősor
ban mestereimnek és talán még annyit - akkor 
már én sem voltam kezdő -, hogy kint voltam az 
Egyesült Államokban, ahol rendkívül sokat tanul
tam a nemzetközi hírű reakciókinetikustól, 
Richard Noyes professzortól is, akit szintén tanító
mestereim közé kell, hogy soroljak 

- Mesélne-e a Schulek tanszék szellemiségéről? 
- Már az előzőekben is emlitettem pár szóval 

azt a nagyon barátságos és alkotó légkört, ami 
Schulek professzor úr tanszékén természetes volt 
Visszaemlékszem ana, hogy minden szombaton 
volt tudományos szeminárium, ahol az intézet ok
tatói egyrészt beszámoltak legújabb tudományos 
eredményeikről, másrészt ismertettek olyan újabb, 
elsősorban analitikai módszereket, amelyek azok
ban az években terjedtek el Ekkor - az 50-es évek
ről van szó - sajnos elég nagy műszer hiányban él
tünk és csak lassan kezdtek elterjedni ezek a mód
szerek Magyarországon is. Schulek professzor úr 
nagy hangsúlyt helyezett az oktatásra, bejárt a la
boratóriumokba, ő is feleltette a hallgatókat, elbe
szélgetett velük és - ezt jó értelemben kell monda
nom - ellenőrizte a fiatal oktatóknak a gyakorlat
vezetési munkáját Amikor én odakerültem, 
Schulek professzor úr az 50-es évei közepén járt és 
utána életkorban Richter ) ános adjunktus követke
zett 35 évesen, rajtuk kívül pedig mindenki 30 
évesnél fiatalabb volt Vagyis egy nagyon fiatal 
gárda dolgozott, oktatott és kutatott azokban az 
években a tanszéken Sokat jelentett, hogy Schulek 
professzor úr velünk együtt élt a laboratóriumban 
és maga is ugyanazokat az analitikai munkákat 
végezte el, amit mi, így saját laboratóriumi mun
kájával is hozzájárult mindazon tudományos 
eredményekhez, amelyek azokban az években 
születtek és a különböző analitikai folyóiratokban 
megjelentek Még egy dolog van, amit nagyon 
fontosnak tartok, és szerintem ez az én egész pá
lyámra és mindazokéra, akik Schulek professzor 

úr mellett azokban az években kinőtték magukat 
hatott, az volt, hogy Schulek professzor úr minden 
új gondolatot támogatott Ő nem volt járatos a mű
szeres analízisben, de Pungor Ernő műszeres ana
litikai módszereinek a bevezetését rendkívül tá
mogatta Schulek professzor úr nem volt járatos a 
radiokémiában, de támogatta, hogy az intézetben 
legyen izotóp laboratórium Nem volt járatos a 
spektroszkópiában, de odahozta Török Tibor pro
fesszor urat, akivel komoly spektroszkópiai cso
port alakult ki, és nemzetközi hírűvé váltak azok a 
kollégák is, akik ott dolgoztak Schulek professzor 
úr tényleg a klasszikus kémiának volt a kimagasló 
alakja, de a komplexometria - ami egy vizes anali
tikai módszer - bevezetését és elterjesztését is 
messzemenően támogatta Ez volt az egyik olyan 
terület, amelyet - talán mondhatjuk- nekem sike
rült itt az országban bevezetni és elterjeszteni 
Még el kell mondanom, hogy Schulek professzor 
úr nagyon helyeselte azt, hogy többen a tanszék
ről, akik közvetlenebb munkatársai voltunk, nem
csak az analitikai problémákkal foglalkoztunk, ha
nem a hozzá kapcsolódó szervetlen kémiai jelen
ségeket is tisztázni akartuk, sőt egyes esetekben 
reakciókinetikai és komplexkémai vizsgálatokkal 
is kiegészítettük mindazt, ami az analitikai mun
kához kapcsolódott 

- Volt Schulek professzor úrnak egy legendás kérdé
se, hogy „mi újság?" 

- Igen Jött reggel a laboratóriumba és még raj-
ta volt a kabát - persze csak ha olyan idő volt, 
hogy kabátban kellett járni-, a kalapot egy kicsit 
hátracsapta és végigjárta a laborokat, de hozzáte
szem, hogy csak azokat a laboratóriumokat, ahol 
tudta, hogy ment a munka, és megkérdezte, hogy 
mi újság Ilyenkor persze nem az időjárásra volt 
kíváncsi, hanem arra, hogy milyen új eredmények, 
fejlemények vannak a kutatómunkában. És ezt ak
kor is megkérdezte, ha föltette már ezt a kérdést 
előző este is amikor elment Úgyhogy mindig vol
takktart1alékkban1 er:dmények, m

1 
elyeket nen:; ~,on?~- 1 

tun e ne i e őzo este, azért 1ogy a „mi uisag. -
ra mindig legyen kéznél pozitív válasz, mert an
nak ő mindig nagyon örült Ilyenkor aztán elbe- 1 
szélgetett velünk és utána ment be és végezte a hi- , 
vatalos mllI1káját, vagy készült az órájára, vagy fo- ' 
gadott látogatókat Schulek professzor úr az okta- ,. 
tást is rendkívül komolyan vette. Ő tartotta az ál
talános kémiát, szervetlen kémiát, a kvantitativ ' 

i kémiai analízist, vegyészeknek és gyógyszeré- , 
szemek, és tartotta a gyógyszerellátás ellenőrzé- 1 
sét, mondjuk úgy, hogy a mai gyógyszeranalitikát, 
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ami félig-meddig kötelező tárgy volt a gyógysze
részeknek Nagyon érdekes volt az a tárgy Az em
berben akkor nem is tudatosult, hogy Schulek pro
fesszor úr tudott két féléven át, heti két órában 
olyan módszereket elmondani, amit mind ő maga, 
vagy a munkatársai dolgoztak ki A gyógyszer
analitika nem egy összeszedett, szakirodalmi 
anyag volt - ezt is meg lehetett volna tenni -, hi
szen a legtöbb tárgyat az ember úgy építi fel, hogy 
összeollózza különböző helyekről, ő azokat a 
módszereket, melyeket döntően az Országos Köz
egészségügyi Intézetben dolgozott ki huszonegy
néhány év alatt, azokat fogta csoportba és adta elő 
Nagyon érdekesen, igen sok analitikai módszert 
be is mutatott Az indikátorokat különösen szeret
te. Az átcsapásokat többször is demonstrálta és 
sok egyéb érdekes jelenség bemutatásával fűsze
rezte előadásait 

- Tudjuk, hogy nemcsak nevezetes mesterei, hanem 
kitűnő kollégái, kortársai és híressé vált tanítványai is 
voltak Kik voltak ők? 

- Ez egy hosszú lista, mert a tanszéken évtize
dek alatt kinevelődött egy roppant komoly, a ha
zai és nemzetközi tudományos életben jelentős 
szerepet játszó gárda Közülük néhányan már saj
nos nem élnek, de sokan jelenleg is aktívak, mert 
az ember azokat is meg kell, hogy említse, akik 
őnála sokkal fiatalabbak Tény, hogy tanszékün
kön ma is és általában korábban is három akadé
mikus volt illetve van, ami tanszékünket az or
szágban - bármely tudományágban - egyedülál
lóvá teszi Akikkel én korábban együtt dolgoztam, 
azok közül legelsősorban Pungor Ernőt kell emlí
tenem, aki egy általánosan ismert személyiség és 
már fiatalon nemzetközi tekintélynek örvendett az 
analitikai kémiában Ez aztán őt 1962-ben Veszp
rémbe vitte tanszakvezetőnek, ahonnan 1970-ben 
jött vissza Budapestre, a Budapesti Műszaki Egye
tem Általános és Analitikai Kémiai Tanszékére. Az 
ő tudományos iskolája, nem kétséges, hogy világ
hírű Aztán ott volt a hazai spektroszkópia kiváló
sága, Török Tibor, akinek a tanítványai közül Zim
mer Károly kollégát kell megemlíteni, aki körülbe
lül velem egyidős volt Más területről Burger Kál
mánt, aki mind az analitikai kémiában, de főleg a 
koordinációs kémiában alkotott maradandót Ta
nítványai jelenleg is különböző kutatóintézetek
ben és a világban kicsit szétszórva, egyetemeken 
tanítanak Azután ott volt - ő már az én tanítvá
nyomnak is tekinthető - Barcza Lajos kollégám, 
aki jelenleg a tanszékünkön, az Eötvös Loránd Tu
dományegyetem Szervetlen és Analitikai Kémiai 

Tanszékén professzor Kiemelendőnek tartom a 
ma is nálunk dolgozó Pungor-tanítvány elek
troanalitikust, Farsang Györgyöt Nekem is tanít
ványom volt Perlné Molnár Ibolya, aki elsősorban 
a kromatográfiás analitikai módszerekkel ért el je
lentős eredményeket A velem most éppen interjút 
készítő tanítványom is azok közé tartozik, akik 
igen jelentős tudományos pályát futottak be, és 
most a Gyógyszerésztudományi Karon a Gyógy
szerészi Kémiai Intézet vezetője A tanszéken azu
tán ott van a tanítványaim közül, aki tudományo
san már igen sokra vitte, Orbán Miklós, aki ma a 
Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, 
sőt az MTA Kémiai Osztály elnökhelyettese Őve
le 1962 óta dolgozom együtt Feltétlenül szólnom 
kell a rendkívüli tehetségű, fiatalon elhunyt Ruff 
Imréről, aki Burger Kálmán mellett kezdte el a 
munkáját a koordinációs kémia területén, de aki 
hamarosan önálló kutatási irányt alakított ki az 
elektronátviteli reakciók elméletének kidolgozása 
terén. 52 éves korában hagyott itt minket, ami igen 
nagy vesztesége a nemzetközi tudományos élet
nek is Akit a tanítványok közül mindenképpen 
meg kell említenem, az Tóth Klára, a Magyar Tu
dományos Akadémia rendes tagja, ma a Budapes
ti Műszaki Egyetem professzora 

Szerény egyénisége példaképül állítható min
den kutatónak (Tóth Klára akadémikussal készült 
beszélgetést lásd folyóiratunk 2001 /3 számában -
a szer/e) 

A Schulek tanszéken minden szakmai soviniz
mus nélkül, a kollégiális megbecsülés alapján folyt 
az oktatás és a kutatás,· Az említettek közül Burger 
Kálmán, Tóth Klár a, Per !né Molnár Ibolya, Barcza 
Lajos, Noszál Béla gyógyszerész, a többiek vegyé
szek, de kitűnő tanár végzettségű kollégáink is 
vannak A munkában ez sosem volt kérdés, csakis 
a teljesítmény számított 

- Professzor úr nemcsak a Magyar Tudományos 
Akadémiának, hanem az Európai Tudományos Akadé
miának is tagja Hallhatnánk erről az intézményről? 

- fülajdonképpen két európai tudományos 
akadémia van Az egyik salzburgi, a másik londo
ni székhelyű Az egyik akadémikus barátom, 
Solymosi Frigyes volt az, aki kezdeményezte - ő 

akkor már tagja volt a londoni székhelyű Acade
mia Europea-nak -, hogy engem is vegyenek fel az 
Európai Tudományos Akadémia tagjai közé. Eh
hez kellett külföldi javaslattevő is, és be kellett 
küldeni azt a részét a tudományos munkáimnak, 
amit magam kiemelkedőnek tartok és ami jogot 
formálhat arra, hogy az ember ennek a testületnek 
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a tagja legyen. A!Gk már tagjai voltak ennek a tu
dományos akadémiának a kémia területén, azok 
bírálták el a tudományos teljesítményemet, ami
nek alapján bekerültem az Európai Tudományos 
Akadémia tagjai közé Itt az ember sokszor na
gyon nehéz és nagyon érdekes feladatot kap 
Egyet meg is említek: Felkértek arra, hogy készít
sek összehasonlító elemzést arról, hogy hol tart 
ma Európa illetve az Egyesült Államok a periodi
kus jelenségek kutatásában Ez komoly feladat 
volt, annak ellenére, hogy művelem és ismerem a 
tudományterületet, de azért átfogó elemzést készí
teni erről az egyre több diszciplínára kiterjedő 
ágazatról, az nagy, de persze szép munka volt Az 
Európai Tudományos Akadémia rendszeresen tart 
rendezvényeket, ahol előadások hangzanak el a 
különböző humán tudományok, a biológia, az or
vostudomány és természetesen, minden alkalom
mal a kémia területéről is 

-Melyek voltak kutatói pályájának legérdekesebb té
mai és legfontosabb szakaszai? 

·- Mindig az volt fontos és azt kedveltem, amin 
éppen dolgoztam Az első jelentős téma, amiből 
azután a kandidátusi disszertációm is megszüle
tett, az a kénnek és szelénnek az analitikája és 
kémiája volt Valójában egy rendkívül szimpla 
problémából indult ki. Schulek professzor úrhoz 
az egyik budapesti vegyi üzemből behoztak egy 
nátrium-szulfid mintát Ez egy kicsit szétfolyó, 
sárgás, átlátszó nagy kristályú, olyan barátságta
lan kinézetű anyag volt, és az volt a kérésük, hogy 
nézzük meg, hogy a szulfidkénen kívül még mi
lyen egyéb kénvegyületeket tartalmaz. Volt erre 
Schulek professzor úrnak egy már korábban ki
dolgozott módszere, melynek kis átalakításával 
végeztem el ezeket a vizsgálatokat De az igazság 
az, hogy engem érdekelt az egész kérdés Egyálta
lán az, hogy a szulfid átalakul, oxidálódik, vegyü
letei bomlanak, a legkülönbözőbb kénvegyületek 
képződnek, ez milyen kémiai mechanizmussal 
történik Mi ez az átalakulás és mi az, ami ezt elő
segíti vagy gátolja? Ekkor kerültem kapcsolatba 
szervetlen kémiai problémákkal, és foglalkoztam 
részben a szulfidoknak, részben a poliszulfidok
nak a bomlásával és azokkal a folyamatokkal, 
amelyek egy ilyen bonyolult rendszerben végbe
mennek Szerencsére volt egy nagyon jó analitikai 
módszer, amellyel az egész átalakulást követni 
tudtam Ehhez kapcsolódott Schulek professzor 
úrnak egy régebbi témája, amit nem tudott befe
jezni az Országos Közegészségügyi Intézetben, a 
kismennyiségű szelénnek - mindig klasszikus 

módszerekkel dolgoztunk még -, a meghatározá
sa. Ezt a témát is megemlítette nekem és elmond
ta, hogy milyen problémák merültek fel. Mondta, 
hogy valamilyen szisztematikus módon próbál
jam kideríteni, hogy azon eljárásmód során, ami
vel ők dolgoztak, miért nem sikerült Így volt az 
első nagy sikerélményem, mert Schulek profesz
szor úr ezt nekem január közepén adta ide Aztán 
ő fölment a Mátrába két hétre üdülni Az alatt a 
két hét alatt én kidolgoztam ezt a mikro-szelén 
meghatározást, ami persze manapság már nem 
számítana mikro-módszernek, mert most már 
olyan alacsony koncentráció-tartományokban is 
dolgozunk, ami akkor elképzelhetetlen volt Lé
nyeg az, hogy amikor ő visszajött, én az általam 
kidolgozott eljárást letettem az asztalára eredmé
nyekkel együtt Ekkor azt a dicséretet kaptam, 
amire nagyon büszke vagyok most is, hogy ked
ves kolléga úr - akkor még így hívott - Ön úgy 
gondolkozik, mint Winkler Lajos Miután Wmkler 
Lajost nagyon-nagyon tisztelte, én ennek annyira 
örültem, hogy két napig nem is mentem be az in
tézetbe örömömben, hanem elmentem a városba, 
moziba meg hasonló helyekre Ez januárban volt, 
a másik emlékezetes dolog viszont egy nyárhoz 
fűződik Rettenetes meleg volt - pár évvel később, 
talán 1952-ben. Voltak olyan kutatások, amelyeket 
folyamatosan kellett végezni, és egyik délután, 
amíg egy hosszabb kísérlet ment, amit magára le
hetett hagyni, bementem a könyvtárba és megnéz
tem, hogy milyen cikkek jelentek meg az analitikai 
folyóiratokban az elmúlt hetekben Akkor talál
koztam először a komplexometnával, egy svájci 
kutató, Schwarzenbach által írt cikkben Elolvas
tam egyre növekvő érdeklődéssel és azonnal fel
merült bennem, hogy nem fogjuk már csinálni a 
vízelemzésnél azt a rettenetesen komplikált gravi
metriás módszert amivel a vízrtek a kalcium és 
magnézium tartalmát kellett meghatározni, mert 
az sokszor napokig tartott, hanem be tudjuk sze
rezni ezt a komplexon III-nak nevezett vegyületet 
meg az indikátort, amit javasolt a szerző Sikerült 
egy Prágában dolgozó, neves analitikus, Plibil 
professzor úr segítsége révén a komplexont meg
szereznem, majd nagyon hamar kidolgozni egy el
járást, mellyel néhány perc alatt egy vízmintából 
nagy pontossággal, titrimetriás úton, meg lehet 
határozni a kalciumot és a magnéziumot Beko
pogtam Schulek professzor úrhoz: Professzor úr, 
mutatok egy módszert, amivel néhány perc alatt 
meg lehet csinálni azt, ami korábban két napig tar
tott Schulek professzor úr csak nézett és látszott 
rajta, hogy kételkedik Mondtam neki: Professzor ! 
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úr jöjjön ki - neki voltak különböző vízmintái, me
lyek már elemezve voltak- és adjon egy olyan víz
mintát, melynek a kalcium és a magnézium tartal
ma is meg van már határozva Odaadta a vízmin
tát, a komplexometriás meghatározást elvégez
tem, én akkor ezt már úgy átalakítottam, hogy egy 
bemérésből egymás után meg lehetett határozni a 
kettőt, és öt perc alatt - a legtöbb idő azzal ment el, 
hogy kiszámítsam az eredményt - odaadtam Na
gyot nézett és annak ellenére, hogy szerelmese 
volt a gravimetriának, azt mondta, hogy ezeket a 
módszereket tovább fogjuk fejleszteni A kom
plexometriás módszer annyira felkeltette az ér
deklődését, hogy terjesztettük az ipari laboratóri
umban dolgozó kollégák között is Volt olyan idő
szak az 50-es évek közepén, amikor hetente két
szer-háromszor is elmentem különböző helyekre a 
komplexometriáról, mint módszerről előadást tar
tani Sőt 1956-ban vagy 57-ben egy speciálkollégi
umot is hirdettem, ahol a komplexometriának a 
tudományos alapjait és a gyakorlati felhasználását 
ismertettem Még a kén analitikához kapcsolódó
an, előjöttek olyan szervetlenkémiai problémák, 
amiket nem lehetett másképpen megoldani, csak 
izotóp nyomjelzéssel, tehát izotóp cserereakciókat 
kellett tanulmányozni Az 50-es évek második fe
létől már rendelkezésre álltak radioaktív izotópok 
és egész kis aktivitásokkal lehetett dolgozni nem 
izotóp laboratóriumokban Miután a kén 35-ös 
izotópja lágy ~-sugárzó, azt minden további nél
kül engedélyezték Akkor kezdtem el foglalkozni 
részben radioanalitikával, részben pedig az izotóp 
kicserélődési reakciókkal, amelynek aztán egy 
más aspektusából - az már nem tartozott a kén
szelén kémiához - írtam meg a nagydoktori disz
szertációmat a 60-as évek közepén Schuleket na
gyon érdekelte ez a kutatás, és kérdezte tőlem, 
hogy melyek azok az izotópok, melyekkel izotóp 
laboratórium nélkül is lehet dolgozni Ezek közé 
tartozott a jód 131 és erre csak úgy mellesleg azt 
mondja nekem, hogy nézzem már meg, hogy a 
jódantipirinben - szó szerint idézem - „mennyire 
mozgékony a jód", magyarán mondva, hogy más 
jódvegyülettel lecserélhető-e? Ezt ugye másképp 
nem lehet nézni, csak izotóp módszerrel Jódan
tipirint előállítani könnyű, sikerült szereznem ra
dioaktív jód 131-et, abból elő lehetett állítani. A 
részleteket most mellőzném, lényeg az, hogy eb
ből egy olyan szép munka kerekedett ki, amiből az 
én akadémiai doktori disszertációm lett Később, 
amikor kimentem az Egyesült Államokba, annyira 
megtetszett ott Noyes professzornak, hogy aztán ő 
is foglalkozott jódcsere reakciókkal Egy nagyon 

jelentős folyóiratba, az Accounts of Chemical 
Research- be írtunk az egész problémakörről -
amiben ez a munkásságom is benne van - egy ösz
szefoglaló cikket Az utolsó nagy terület - az már 
az amerikai tanulmányúthoz kapcsolódik -, az 
oszcilláló kémiai reakciókra vonatkozó kutatáso
kat jelenti De még előtte, 1962-ben dolgoztam fél 
évet Észak-Íroszágban a Belfasti egyetemen, ahol 
Schulek professzor úrnak egy nagyon jó barátja és 
tisztelője, Cecil Wilson professzor, az ottani anali
tikai kémiai tanszék vezetője biztosította az ösz
töndíjat Akkoriban különösen ritkaság volt Nyu
gatra kijutni Ezért is, de szakmai okokból is, nagy 
örömmel mentem ki Az eredetileg tervezett anali
tikai témából azonban magnetokémiai, komplex
kémiai lett, amit ma csöppet sem bánok, ez idő 
alatt is igen sokat tanultam, több más egyetemen, 
konferenciákon tartottam előadást, ezenközben 
világot láttam, ami akkortájt leginkább csak él
sportolóknak adatott meg 

- Ezek után a következő jelentős téma a kémiai peri
odikus jelenségek kutatása volt.? 

- Igen. Előzményei közé tartozik, hogy még a 
60-as évek második felében, kapcsolódva az izo
tópcsere reakciókhoz, foglalkoztam moleku
lakomplexekkel is, elsősorban a jód molekulakom
plexeivel Ebben a témakörben, éveken keresztül 
speciálkollégiumot tartottam és az Akadémiai Ki
adónál könyvem jelent meg Ezzel egy jelentős ré
sze zárult le tudományos pályafutásomnak, de ezt 
1970 február első napjaiban még nem tudtam. Va· 
lójában csak akkor tudatosodott bennem, hogy 
más irányba indulnak el kutatatásaim, amikor az 
amerikai ösztöndíjat kaptam és ezzel lehetőségem 
nyílt arra, hogy Noyes professzor mellett az 
Oregoni Egyetem Kémiai Tanszékén, Eugene-ben 
tölthessek el tudományos munkával egy évet. Ere
detileg azért mentem Noyes professzorhoz, mert 
az ő tudományos munkássága is az izotópcsere re
akciók terén, rendkívül közel állt ahhoz, amit mi 
1959 és 1970 között itthon végeztünk Arra gon
doltam, hogy ezt a területet ott jobb felszereltség 
birtokában, más rendszereknek a kutatásával to
vább tudom folytatni Azonban egészen máskép
pen alakult a dolog- azt kell mondani, hogy rend
kívül szerencsésen -, mert a következő történt 
mindjárt az első napokban, ahogy odaérkeztem 
Noyes professzor a legelső megbeszélésen, ahol 
azt kellett eldönteni, hogy milyen témán fogok 
dolgozni, legnagyobb meglepetésemre azt a kér
dést szögezte nekem, hogy nincs-e kedvem foglal
kozni oszcilláló kémiai reakciókkal, ahelyett, hogy 
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a jódcsere reakciók területén dolgoznék? Engem 
ez azért is meglepett, mert ez egy egészen más té
ma volt és a leghalványabb fogalmam sem volt ar
ról, hogy mik azok az oszcilláló reakciók Így azt 
mondtam Noyes professzor úrnak, hogy néhány 
nap múlva adom meg a választ, mert utána kell 
néznem a szakirodalomban, hogy legalább né
hány cikket erről a témáról elolvashassak Hogy 
mennyire a kezdetén volt még ez a tudományterü
let, arra jellemző, hogy egyetlen délután, néhány 
óra alatt el tudtam olvasni az összes cikket, ami a 
kémiai oszcilláló rendszerekről megjelent, döntő
en 1920-tól kezdődően, vagyis 50 évet átfogóan 
Miután nagyon érdekesnek találtam a témakört 
mind reakciókinetikai, mind szervetlen kémiai 
szempontból, azt válaszoltam Noyes professzor
nak, hogy nagyon szívesen foglalkozom ezzel a té
mával. Hozzáteszem, hogy ők is csak akkor kezd
tek el egyáltalán gondolkozni azon, hogy foglal
kozzanak-e ezzel a témával? A Noyes professzor
nál dolgozó posztdoktor, Richard Field volt az, aki 
úgymond ki volt szemelve, hogy ezen a témán 
dolgozzon. A most már Belouszov-Zsabotyinszkij 
reakcióként ismert jelenséget kezdtük el tanulmá
nyozni, mert ez látszott a leginkább olyannak, 
amit kézben lehet tartani, ami rendkívül széles kí
sérleti körülmények között mutat periodikus je
lenséget Ez volt, amivel kapcsolatban már voltak 
értékes megfigyelések, azonban azt, hogy miért 
megy végbe ez a reakció periodikus jelleggel, mi
ért változik- mint később világossá vált - a közti
termékek koncentrációja maximum-minimum 
görbe szerint és hogy egyáltalán mi a kémiája an
nak, ami ezt előidézi, arról nem sok fogalmuk volt 
akkor a kutatóknak Valójában Zsabotyinszkijnek 
a munkája volt az, ami sok mindenben világossá 
tette előttünk, hogy mit kell csinálni Erre 
Zsabotyinszkij - aki egy jó felkészültségű, elsősor
ban biofizikus kutató volt - azért nem gondolha
tott mert nem tudta úgy végig látni azokat a kémi
ai lehetőségeket, amik biztosítják ennek a reakció
nak a különleges lefolyását Amit ő megállapított 
- és ez így igaz is volt -, hogy ebben a reakcióban, 
amely valójában szerves vegyíiletek bromáttal tör
ténő katalitikus oxidációja savanyú közegben, a 
bromát redukciós terméke, a bromid ion az, ami
nek - mint később kiderült - fontos szabályozó 
szerepe van Úgy éreztük, hogy ezen a ponton kell 
megfogni az egész problémakört. Én szerencsés 
helyzetben voltam, mert az ionszelektív elektró
dokkal kapcsolatos kutatások Magyarországon 
nagyon magas szinten folytak Pungor Ernő pro
fesszor irányításával. Így arra gondoltam, hogyha 

- --

a reakció során olyan mértékben változik a bro
midnak a koncentrációja, hogy az mérhető ion
szelektív elektróddal, tehát nincs alatta annak a li
mitnek, ahol már nem tudjuk követni a bromid
ionnak a periódikus változását, akkor talán ion
szelektív elektród segítségével ki tudjuk mutatni 
azt, hogy a bromidion egyike azoknak a kompo
nenseknek, melyek valóban periodikus jellegű 
változást mutatnak Amikor Noyes professzornak 
megemlítettem, hogy ionszelektív elektródot kel
lene szerezni, és azzal megpróbálni a bromidion 
koncentráció időbeli követését - még mindig előt
tem van -, ült az íróasztalánál, nagy szemekkel 
rám nézett, levette a szemüvegét, és anélkül hogy 
szólt vol.na egy szót is, elrohant Aztán kiderült, 
hogy rögtön fölment a harmadik emeletre egy bio
kémikus professzor barátjához, akinél tudta, hogy 
vannak ionszelektív elektródok, elkért tőle egy 
bromidszelektív elektródot és a kezembe nyomta 
Egy óra múlva már tudtam produkálni azt a bro
midion koncentráció oszcillációt, amely még min
dig megvan, egy nagyon hosszú, szinte lepedőnyi 
anyag, amit a regisztrátumról letéptem és itt őrzök 
a szekrényemben a mai napig Ez nagyon világo
san mutatta, hogy a bromidion koncentráció idő
beni változásának a segítségével, plusz egyéb ana
litikai vizsgálatokkal, továbbá termodinamikai 
számításokkal valószínűleg - akkor persze még 
nem tudtuk- fel lehet tárni ennek a rendkívül ösz
szetett és akkoriban egészen újszerű problémának 
a kémiáját és a kinetikai vizsgálatát is érdemes mi
nél szélesebb körben kiterjeszteni 

-· Az igen látványos és legtöbbet vizsgált oszcilláló 
jelenség, a Belouszov-Zsabotyinszki; reakuó mechaniz
musát leíró Field-Kőrös-Noyes elmélet világkarriert fu
tott be és igen hamaz úgynevezett hivatkozási klasszi
kussá vált. Elmondaná ennek a kialakulását? 

- Akkor~ amikor néhány hónapos, nagyon in
tenzív és szisztematikus kutatómunka után úgy 
éreztük, hogy meg tudjuk magyarázni ezen kémi
ai oszcilláló rendszer működését, még nem gon
doltunk arra, hogy az a cikkünk, amely 1972 őszén 
a Journal of the American Chemical Society-ben 
jelent meg, bizonyos fokig forradalmasítja ezen a 
területen a kutatást Nemcsak kémikusok, hanem 
elméleti problémákkal foglalkozó kutatók, fiziku
sok, biokémikusok, és a biológiai oszcillátorokat 
kutató csoportok is értékes információt kaptak a 
leírt mechanizmus révén. Valójában azt tudtuk 
tisztázni, hogy azért mutat ez a reakció oszcilláló 
jelleget, mert függően az aktuális bromidion kon
centrációtól, ez a kémiai rendszer, amely tulajdon- j 
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képpen redoxi reakcióknak a sorozata, vagy az 
egyik, vagy a másik kinetikai állapotban van Ez 
azt jelenti, hogy vagy egyelekhonos redoxi reakci
óknak az egymásutánja játszódik le, vagy, amikor 
már a bromidion koncentráció egy viszonylag ala
csony értéket ér el, kételekhonos redoxi reakciók 
indulnak be, aminek következtében a bromidion 
újra felszaporodik és megindulhatnak megint az 
egyelektronos redoxi reakciók Így nemcsak a bro
midion koncentráció, hanem más köztitermékek 
koncentrációja is mutatja az id6beli periodicitást 
Kiderült, hogy ilyen jellegű modellek a biológiai 
rendszerekre is alkalmazhatók Annak ellenére, 
hogy ott érthet6 módon, teljesen mások azok a 
specieszek amelyek szerepet játszanak, ez a két-ki
netikai állapotú modell - mely a részletes kémiai 
mechan.izmusnak egy modellesített alapja, az úgy
nevezett oregonátor-modell, ami mára már „csak" 
öt kémiai reakcióra egyszerűsödött -, széles kör
ben alkalmazható a természettudományban a pe
riodikus jelenségek legtöbbjének az értelmezésé
nél. Jelent meg munkánk ebben a témakörben a vi
lág legrangosabbnak tartott folyóiratában, a 
Nature-ben is, de mindmáig a fent említett cikk a 
leghíresebb Egészen pontosan nem tudom meg-

'- mondani, 700 vagy 800 hivatkozást kaptunk erre 
az egy munkánkra, ami majd háromszorosa an
nak, melyt61 egy cikket ún „citation classics" -ként 
tartanak nyilván Nem utolsó szempontként, a 
Field-Kőrös-Noyes mechanizmus ma már tan
könyvi anyag, ott található számos egyetemi tan
könyv reakciókinetika fejezetében, az oszcilláló re
akcióknál 

- Melyek a ;elentő5ebb egyéb oszcilláló rendszerek a 
természetben 7 

- Ott kell kezdenem, miután kémiai oszcilláló 
reakciókkal foglalkoztunk, a 80-as évek elején 
rendkívül nagy ugrás következett be ezen a téren 
Az Egyesült Államokban a Brandeis Egyetemen 
az egyik legközvetlenebb munkatárnamnak, Or
bán Miklós kollégámnak az igen jelent6s közre
működésével, sok olyan redoxi reakciót találtak, 
amelyben részben a halogénkémia, részben a kén
kémia, részben pedig az átmenetifém kémia domi
nál, amelyek vagy nyílt rendszerben, vagy zárt 
rendszerben (anyag-pótlásos, ill. anélküli - a 
szerk ), hosszabb vagy rövidebb oszcilláló jelensé
get mutatnak Most ezeket nem akarom felsorolni, 
mert hosszú lenne, de ezen túlmen6en már kor áb
ban is ismertek biokémiai oszcillátornkat, amelyek 
közül talán a glükóznak a bomlásával kapcsolatos 
vizsgálatok a legkiterjedtebbek, és ezeket tanul-

mányozták a legrészletesebben Az enzim-katali
zált, sőt a fotoszintetikus reakciósornak bizonyos 
folyamatai szintén oszcilláló jelleget mutatnak 
Periodikus jelenségek a biológiai rendszerekben 
nagyon széles körűen megtalálhatók, főleg az ún 
cirkadián ritmusok, tehát a napi ritmusok Ezek
nek az elmélete is, most már úgy érzem, meg
nyugtatóan tisztázva van. De ehhez a mára rend
kívül kiszélesedett prnblémakörhöz tartoznak az 
olyan érdekes struktúrák, mint a kémiai hullá
mok, a kémiai mozaikszer kezetek, azután maga a 
liesegang és rnkonjelenségek, amelyek kémiai 
rendszerekben is, de geológiai méretekben is meg
jelennek, sőt bizonyos periodikus jelenségek az at
moszférában is megfigyelhetők Érdekességként 
elmondom, hogy éppen az atmoszféra-kutatáshoz 
kapcsolódnak most már, amerikai kollégámnak, 
Fieldnek a kutatásai. Ő a kémiai oszcillációk után 
az atmoszférában végbemenő periodikus jelensé
gekkel - a felh6képződést61 kezdve az áramlási 
prnblémákon keresztül sokminden ide sorolható -
kezdett el foglalkozni. Úgy hogy, amikor az első 
ilyen konferencia volt a 70-es évek elején, akkor 
még ez jelentős mértékben a kémiára szorítkozott, 
de aztán nagyon kiszélesedett és most már előtér
be kerül az általános struktúra képz6déssel kap
csolatos kutatásoknak a problémaköre 

- Professzor úr másik nagy kedvence a bioszervetlen 
kémia Hogyan került kapc5olatba ezzel a tudományte
rülettel és milyen jövőt jó5ol neki? 

- Amikor Schulek prnfesszor úrtól 1962-ben 
végleg átvettem a gyógyszerészek általános és 
szervetlen kémia főkollégiumi oktatását, már érez
tem, hogy az a szervetlen kémia, amit oktatunk, az 
szépen, rendszeresen fel van építve, de vitatható, 
hogy ebben a formában kell-e olyanok számára, 
akiknek a tevékenysége és további egyetemi ta
nulmányai tulajdonképpen az élettudományok
hoz köt6dnek Azért még éveken keresztül, persze 
mindig újabb fejezeteket beépítve az előadásaim
ba, a klasszikus szervetlen kémiát adtam elő 1972-
ben úgy adódott, hogy egy évig nekem kellett tar
tani az orvosoknak a kémiát, mert ott intézetveze
tő váltás következtében valahogy éppen nem volt 
előadó, és Tarján prnfesszor úr, aki akkor oktatási 
rektorhelyettes volt, ene megkért Ebben a sze
meszterben er6södött bennem a meggyőz6dés -
részben mert nagyon kevés idő marad ott a szer
vetlen kémiára - hogy valami mást kell oktatni 
Szerencsém volt, mert éppen amikor ezzel a fel
adattal megbíztak, kezembe került David 
Williams prnfesszor „ Ihe Metals of lile" című 
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könyve és más olyan könyvek, amelyeket most 
már a bioszervetlen kémiához sorolunk, mint pi a 
Ihe Inorganic Chemistry of Biochemical Process
es, vagy Eichhorn: Inorganic Biochemistry című 
munkája De valójában a Williams könyv tette vi
lágossá, hogy mi az, amit az orvostanhallgatóknak 
az alatt a hat-nyolc hét alatt, amely rendelkezé
semre állt, el kell mondani A szervetlen kémia 
spektrumának ez a rendkívüli mértékű kiszélese
dése számomra világossá tette, hogy ezzel a kér
déssel érdemes volna az oktatásban minél részle
tesebben és alaposabban foglalkozni és megismer
tetni a hallgatókkal Saját tapasztalatom is vezetett 
ebben, mert magamnak is tanulnom kellett sok 
mindent, főleg, mert a biológiai ismereteim korlá~ 
tozottak voltak Kell persze valamennyi ismeret 
gy\)gyszerhatástanból meg sejtbiológiából, de eze
ket az ember bizonyos mértékig pótolta Azon a 
bioszervetlen kémián - amit előadok-, nyilvánva
lóan érezni, hogy egy kémikus által kidolgozott 
bioszervetlen kémia, mert itt a komplexkémiai is
meretekre teszem a hangsúlyt és próbálom, még 
bonyolultabb esetekben is, a folyamatoknak a mo
lekuláris, ionos ismertetésével tisztázni a felmerü
lő problémákat Hogyan tud az ember elsajátitani 
egy új tudományterületet? Például úgy, hogy spe
ciálkollégiumot hirdet Egész életemben az volt az 
elgondolásom, hogy úgy lehet valami újat megta
nulni, ha azt tanítom is a diákjaimnak Meghirde
tem a kollégiumot, ez rákényszerít, hogy rendez
zem, elmélyítsem az idevágó ismereteimet, mert 
szisztematikusan, logikusan felépített anyagot le
het csak a hallgatóknak átadni, ha az ember azt 
akarja, hogy valami haszon legyen belőle Ezt több 
tudományterületen is alkalmaztam. Bioszervetlen 
kémiából még 1974-ben hirdettem meg a speciál
kollégiumot, amit nagy örömömre ebben a 
2001/2002 tanévben is 60-70-en hallgatnak, ve
gyészek, gyógyszerészek, biológusok, biológia 
szakos tanárok, sőt az Állatorvosi Egyetemről is 
jöttek egy páran a korábbi években. Nagyon kibő
vült a bioszervetlen kémia azzal, hogy sok olyan 
problémakör is idekapcsolódott, ami kifejezetten 
az orvostudományokhoz tartozik Gondolok itt el
sősorban a terápiára, a platinakomplexek antitu
mor hatására, vagy a rheumatoid arthritis kezelé
sénél alkalmazott aranykomplexekre, vagy a má
niás depressziós betegségekben alkalmazott 

lítiumterápiára Ennek nyilvánvalóan erősek az 
orvosi aspektusai, azonban a kémiát azt én mon
dom el, de azokra a területekre természetesen már 
nem megyek, melyeken nem érzem magam eléggé 
otthonosan A gyógyszerészek szempontjából 
nyilván nagyon érdekes - és ez az előadásaimban 
most hangsúlyozottan előkerül - az ún. Medicina! 
Inorganic Chernistry, amit magyarul mondhatunk 
gyógyászati szervetlen kémiának Ez a téma a 
gyógyszerészi tudományok felé nyit széles kaput 
Jelentőségét mutatja, hogy a Chemical Reviews
nak, a legrangosabb összefoglaló kémiai folyóirat
nak a másfél évvel ezelőtti teljes kötete, mintegy 
800 oldalon foglalkozik ennek a tudományterület
nek a legkülönbözőbb aspektusaival 

- Személyes kérdéssel kezdtük, azzal is fejezhetnénk 
be. Nem is olyan sokára, Professzor Úr unokája diplo
más gyógyszerész lesz Mit gondol, ő mzlyen szakmai 
munkát fog végezni, amikor annyi időt töltött el a pá
lyán, mint mostanra a Professzor Úr? 

- Erre sokkal nehezebb felelni, mint bármelyik 
korábbi kérdésére Annyit tudok mondani - és ez 
már valamit jelent -, hogy a diplomamunkáját a 
Mikrobiológiai Intézetben fogja megírni, mert a 
mikrobiológia után érdeklődik, de nagyon szeret- , 
te a biofizikát is és speciálkollégiumként a biofizi- i 
kát is hallgatta Nem hiszem, hogy ő oktatói vagy · 
tudományos pályát választana a továbbiakban, 
bár nincs teljesen kizárva ez sem Ő ugyanis egy 
praktikusan gondolkodó hölgy, aki nagyon szíve
sen elmegy gyógyszertárba, sőt most lehetősége 
nyílik arra, hogy a Chinoinban végezzen szakmai 
gyakorlatot és megismerkedjen az ipari problé
mákkal Elsősorban a gyógyszer analitika az, ami 
őt érdekli, mert a kémiát mindig is szerette Azért 
is választotta a gyógyszerészi pályát, mert közép
iskolai tanulmányai során kémia és biológia fakul
tációra járt, és mert ezek voltak elsősorban a na
gyon erős és kedvelt tantárgyai Az a baj, hogy 
egyikünk sem tudja azt megmondani, hogy ötven 
év múlva mi lesz Én azt az időt már biztosan nem 
élem meg, de remélhetőleg ő is meg fogja találni a 
pályán azokat a területeket, amelyek őt érdeklik és 
tudja majd hasznosítani azt, amit öt év alatt az 
egyetemen megtanult 

Noszál Béla 


