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Szúz éve született Szebellédy Lúszló gyógyszerész professzor
az analitikai kémia neves hazai úttörője
D1: Bruntner Antal
tudoin;'inyo:.· kutatúsaiv11\
;1 inodcrn n1agyar kt:iniai iskola 111i.:galapitúJ<1 ..
Tcn nt:~zct tudon 1ú11yi
Lcxil·:\111 ( ! lJ(il-\J
„ ... Nagyjckntösl:gli

:\ Nógrád 111i.;u\ ci
községben
Rt:tsúg
190 ! . úpriiis 20-ón
szülct.:ll s·:cfli,,;'/h'.·l/i'
Lás:/(). !~dcsapja S':e/icl/(·({1 · 1--ercnc gyógyszerész ebben a 6(H,l
lelkes kis frlluban bérelt gyógyszt..'rt<Írat. Innen indu!t cl a gyógyszerész csa\{1d
t.:gy·..:tlcn gycrn1ckénck útja. aini azt;:in a gy·ógyszcré:;zi pü!ya sorún. a Pá::.11ui11.1· Péter li1donl(Í11ycgyctc111 /.s:-:. l\.l;l11iai !11t(;::.c1éhe \·czctctt. .:-\z alig két évtizedes C!!vctcini tcvékcnységc réYén elért tudo1nú11yos crcdn1ény~\~. a hazai és
külföldi clis1ncrésck birtokában, clnvcrte az cuvctc1ni t~111úri kinc\'czést, vc!c a „S:cr\·cr/c11--1.."s ,·l11aliuJ,.'ui A.·(;llliai
li111s:t;k" katcdrújút. az intézet vezetését. .'\ 1nintegy tíz
éYcs inté:zctvczctöi tc\'ékcnységéböl. oktatói és sokoldalú
tudo1núnyos 111unk{1ssúg~\bl1L !lata!on. 4.3 l:vcscn. 19-1 l ja11u<i1júban ragadta cl a hal<il.
1\ n:_ivúros ~·111a! ado1nc'111\'ozott díszsírhel\'cll lll'.lveztl:k
lirllk nyuga!u1nra 19~}-\. jan~1úr 26-ún. abb•n; a tcin;töbcn,
1nclybcn tudun1:iny(_1s élctünk. köztük nc\·es !!VÚ!.!vszerészeink. T/Jun 1\_·áruly és 11·/11klcr ÍA'.ios prl~l:.:::-:~~oraink
nyugszanak ( k.crepcsi tcinetö Nc1nzcti Sírkert "1..t"l túhlaJ.
.'\ kortúrs. neinrég elhunyt /:c;gli .·l11rul professznron1
1übbször is hangoztatta. hogy érzése szt.:rínt a n1agyar
gyógy;.;zcn!szet 111int ha ncn1 érezné kcl!öcn 1na!.!Úénak
5i:chc//(:,~r I.ús:lár. a két \'ilúghúború közti Í(llis;ak kieint!lkcdó alakjút, a rl'ndkívüli <1nali1ikai tehctséi:L'l. akit
külfüldön jobban n1egbecsültck, 111int h<1zújúban. ~II'i11klcr
Ll(jos és konúrsa Schulek Elc111ér nagyncvü p1\1fcsszoraink sorúban. új irún)'t 111egalapozó cgyéni ut;:ikon iúrt.
Sopronban és Ciylirben egy-egy· gyógyszcrt<.Ír lirzi ne~'Ct.
ldézzük a kortúrsakat. a kor neves kétnikusaíi. akik tcinctésén u köYelkczö gondolatokkal 111éltatt<.ík. és búcsúztak púlyat:írsuktól:
i\ ké1nikus (Jráli Cl.\'ltla professzor: (Jlyan férfil1. kire
rúbizhattúk az új kétnikus és gyóg~yszerész nenrzedék kíképzését. aki sz:1k111újúnak t'. hazúban lc!.!talú!l:konYabb
n1üvcllije vult. i\·lunl.:;ijúval dicslísl:gct sz~rzett ncn;csak
itthon. hani.:111 ha1ún1i11kun ki\·ül is. :\nnyi tuclornúnvos
rnunkút \'égzi.:tl. 111Í1l\ konúrsai közül kevesen.

;\gyógyszerész s·chu/ck l:,'/cn1(;r: i\ sú\vanalitika kioldúsos cljúrús~ít épp olyan 1ncstcrien alkahnazta. 111int
ahogy a térfogatos eljúrúsok t.:g0sz sorút vezette be a !.!Yakur!<1lba. kon1p!exkén1iai tanuln1{lnvai credn1énvc!~Ónt.
.-\z indik{nun1k tanulinún\·uzúsa lHis~zú idt:i!.! fo;!alkuzlatla. :\z c!ek1ru~111ali;ik<iba11 nevéhez ~ !üzÓdik -a
Luu!n1nr.:1ri~is J11érl'.st:k ri.:ndsz:r.:rének bevezetése. i\lúr 111int
professzor. ri)vid idó alan isko!ót tere1ntt:t1 az aktivú!t ka1a!i1ikus reakcil1k analitikai L-rtCkcsítéséY\d. :\z ultra1nikn1a11<1litika i.:uróp;:ii nc\'Ü 111Ü\'elliie.
intézet\'i.:zctö pro~
lntézctébl_il L)hc~\"i '1djunktus.
r'-·sszor S:chelh;dy e1nbcri 1n<1gatanús{t\ inL·l!atta: l(ÖZ\"Ctlen, n1i.:li.:g csalúdi légkört tcre1ntcll n1aga körüL Nc1n kö,·etr.:lt tisz1c!etct. dc 1nindenki ~1 \l'.gnagyobb tisztelettel
vcltc klirü!. Tekintl:lye a tud~'1sból. tchctsCgéböL 1nunkaszcreti.:1éböl. ne1ni.:s cgvénis0!.!0bli! fakadt. :\ le!.!!iatalabb
duktni:ii.:Hi!tti.:l sze111bc1; SC!ll ~-ise!ki.:dctt rc!ji.:bb~valókl:nt.
sz:1\·a 1nindig ki..:-lh·es. barúti hang \'olt.
S:t·hclli·1.~\" Lás://1 önL·!l'.trajzúblJ! hiti.:!cs kCp rajzoló~
dik ki pá\\'úiún<1k sl1k.:;zínüsé!..:érl_i!. oktatói Cs tudo1n<invos
inunkúss/;g,~rúL ;1 gyógy.szci~.szképzl:.'i k0n1iai. analitÚ.;:;,;i
<dapjainak 111i..:-gújítús;.1ba11 \'l'.!.!zett lc\·ékcnvsl:!.!l:rö!. r-\ rCt~
súgi szü!tíi húzblll l:s az i.:len~i isko!úból ú.tja; győri bcncl:s r(igitl111ÚZÍll11lba \·ezc\ett. a!JoJ J 9 J 9-ben jeles cred111l:n11yi.:l tette l'-' L·n:ttsL·gi \'iz~·;gcljút. Ciyllgys;er0sz gyakornuki te\·ékcnységét l:dr.:supja akkor inúr Tét közsl:!.!i
csalúdi gy1"1g:-'szenúrúban \'é!.!cztc,
((iylír 111cgye)
! lJ2 l-br.:n Budapesten kitünö cr.::dn10nnye! tl.'ttt.: le a
gyógyszerl'.s1.gy:1kllrnuki \·izsg:ij;_it. \'l:gül l 923-ban a K_ir:'dyi !\la!.!yar l\11.n1;'111v Pl:1i.:r Tutklln<'111\'c!.!vctcn1cn kitünli
1nintisi1C~si.:! nycni.: ci. :i gyúgyszerészi.ul~li.:\·c!l:t.
llú1klcr L(!ios pnlfr.:ss1.t1r \'l'.Zctl::-;é\'l.'l az!. s:. C'hl,'liÚoi f11h;:ct! 1 t'il kl:szíii.:tl1.' i.:! a „Calciuin. stronciu1n. bariu111„ e. analíiikai tc"1rgyú dokturi disszcnúciójút; 1926-ban
„su1111n~1 cu111 laude" duktorrú avatt{1k. !(özbi.:n ! 925-ben
díjas gyakurn(lkkú. ! '!2(i i~1nuúrjúbc1n llle!.!bizott 1anúrs(:g0dd0 ne\·czték ki. 1927-.t(íl 1933-ig 1nú1-:- rnint !izctl:scs
tanúrscgéd te\·l:kenykcdík. SzünidejCbcn tanuln1únyi uta~
kc1l tett. igy jutott cl Zürichbe JJ: /J. li·ocd1rcl pr(lrt:sszor
analitikai in1ézctébc. 1n<~id [)rezdúha !:.:. :\/ii!/er professzor
111ücgyetc1ni kéniiai intl:zetébc.
:\ 1930/3 l tanév téli-ny<"iri szc1ncszlt:rét ·- 1nin1 a bi.:rlini Col!i.:giun1 i-!ungaricu111 tagja. IÍ"ztség\·isellijc. ösztöndijasa -- Lipcséb1.·n ;\/. ÍL' !J/u11c prufes.'iL:Or intézetében
a !lC\'CS n: B/irrgcr prufi.:sszor an,ilitikai kéinlai osztúlván
tii!ti'l\tc. Bckapcsolódotl '1z intézet 111unkújúba. nyilvú;1os
egyctc111i ekiadúsukat tanult 0:-; itt n1úr az eli.:ktroanalitika
11.·rli!ctéró! jclentt..'k 1ncg dolgozatai.
:\dju11ktuss{1 l 'lJJ öszCn 11i..:\TZtél-; ki és 1nint n1i.:gbízoll
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laboratóriunii

vezető.

1neghatúroz6 oktatói és tudon1únyos

szerepet visz ll'i11kler professzor intCzctébcn. 1934 januúrjúban „ a11a/i1ikai ki:nria" tárgykörből nyerte el a „tnagántanúri" képesítést. r\z 1935/36 tanévtől. a tant:v első szc1ncsztcrébcn. a „ ké111iai anali::.is e/c111ei" cí1nü túrgyat adja le a bölcsész. vegyész és gyógyszerész hallgatóknak.
ll'inkler Lqjo.•: professzort 1934-bcn - nyugdíjba vo-

nulúsút követően - a Szegedről feljött S=éki Tibor professzor Y<.'tltotta ft:I, 1niközbcn az intézet neve „Analitikai
l;S Gyógy.•;::erés:i J\é111iai 1!11é:e1 "-re vúltozott.
i\z ! 935/36 tanévről. a tanév első szcn1csztcrébcn. a
„ kéniiai a11alí:is ele1111.:i" cí1nü tárg:yat adja le a bölcsész.
\·cgyész és gyógyszerész hallgatóknak.
:\z 1939-es egyetc1ni reí~Jnn sorún S::.éki 77hor prore:->:->zor intézt:"téröl IL"Yúlt az analitikai részleg é:-; az így
1nL"galakull1 „ S:c1Tct!e11- (;.,. :l 11u!itikai Kl;nliui 7i111s:L··k „
veZL'téséYL"l a nyi!vúnos rendkh·üli 1an(1rrú e!ölépctt S:ehcl!t"1~1 · Lús:IÚ! biztúk 1neg. S:cficllúc(1 ·t 194 1-bcn neYcz1ék ki nyilvúno:-> rcnch:s tanúrrú.
,\z húborÚS éYCk nchézségei közcpctle rogolt hozzÚ az
ú,i intéZL'l okt~Húi és kutatói 1nunkúja IC!tétclcinck kiépitéséht:z. 1nt:gszc1Yczéséhez..'\ rö\·id idejli. 1nintcgy öt éYes
in1ézet\·czet6i tc\·ékenysége sorún. cred111Cnyes 111unkút
\'égzt:tt i.IZ oktat:1s. a kuta\ÚS fcj!esztésében. korszerÜsÍtésébcn.
/\ 1. vilúghúborút küvetöen az európai analitikai iskolúk sorra nyitottak új területek. inctodikúk. a klasszikus
rnódszerek fé!Jnikro és 111ikro cljúrúsai. a fizikai kC1nia
111üszeres n1otodikúi relé. S:chc//é(~rt az új irúnti f'ogékonysúga vitte az új 1ncgoldúsok kercsésl:n:. Ebbcn 1nunkús:-;{1gút \'2'.gig kisl:rte taní1ó111estcre. IVi11klcr ÍAÜOS !Cn:yeglútúsa. a gravin1etriú:-> 1núdszerck !inoin fogúsain és
prccízségCn ncvclódött szc111lélete.
Analitikai 1nunkússúgúnak isn1ertetésénél két gyógyszerész analitikus pro!l:sszor. Las:/01·s:f~1· ,hi:.1'(_f .. S::c/iclh;dy 11n!ít'.\'S:or 111ikruu11ulirikoi n11111kús.wígu "e„ vala1ninl
a küzc!inúltban elhunyt !Jurger K(ilnui11 professzor „S:chelh;t~\' l.iis:/1i a k11!0111ctriús anulirikai c{iánis 111egtcrt'111r1Ul·" cin1lí. S::l·ht·lh;1~\' Lús:/1'1 ll<dú!únak 2:'i. évf'ordulójúra írt. a 111unkc'1ssúgút részletesen L'lc111zll 1nunkúira tú111a:->zk(ldc•111 é:-; (iket idézc111.

S;.ebcll ét(I'

111 ik roa ll a li tik ai 111u11 kássága

!\'lég csak egyete111i gy·akornok. a1nikor n1egjclenik cls(} kvalitatív analitikai túrgyú dolgozata J 928-han. 1nely a
\·as(!l)ion ki1nutatúsúra szo!gú!ó turbullkék. és a
vas(lll)iun kiinutat<Í:iÚra szo!gcilú ber!inikCk reakciójúnak
sokat \'Ítal<Jtt 1ncgkülünhliztcthctüs~gé1 \'izsgú!ta.
:\ t(1vúbbi 1nikrok\'<:ilitativ reakciókkal fogl<.dkozó dolgozatai 193..+-ból. ill. ! 936~tól jelennek n1eg. Eközben adj<l ki. ! 930~han f"rir: F'cig!. a bécsi cgyetcn1 prol'esszora
„ Q11o!itutil\' Anulyse n!ft f-!i(/'c 1·011 T1.ij'.(elreaktio11c11" ci~
111ü 1nu1Ü;:c\i<'1t. 1ne!y új ircinyt ad a kvalitati\' ké1niai ana!ízisnL'k. F köny\' gyakorlati rCszL·hen leirt n1ódszL'rek, kültiniisen a szüröpapiron elvCgzt'.tt cst:ppana!itikai n:akci\'1k. a kva!itati\· 1niLruanalízisnek. a nyon1ele1nkutatúsnak
egészen l1j terülelL'Íl nyi1ott<Ü\ 1neg.

2001. dccc1nbcr

,;\ kYa!itativ analízis új 1nikroanalitikai 1nódszerci S:e~
hc/li·dy érdeklé1dését is felkeltették. K.utatúsaiban azonban
új utakat kcn:s. l~rdckl{)désCnck középpontjában az
egl:szen k!s tnennyiségck ki1nutatúsa és 111cghatúrozúsa
ú\J. E célra kons1ruúljúk n1eg p!. C'loudcr Ouó1·al a 1nikroanalitikai s(!lybürcttát, 1nc!yct egy-két későbbi cljárúsukban crcc\1nCnyescn hasznúlnak. Lipcsei tanulinányútja a\kaliná\'al tigycln1c a tizikoké1niai analitikai 1nódszerck
felé tere!ödik. és néhúny új t:ljár<Ísl is kidolgozott. ;\z
elcktro1netriús 1nóclszL'rek területén azonban tulajdonképpeni céljút -- p(intos 111ikro 1ncgha1úrozús kidolgozását csak néhúny' é\'vcl késóbb. nen1 sokkal ha!úla elött Cri cl.
a couluinetria rcl!t:dczésévcl.
.\z egyes i(lnok ki111ut~1thatósúgúnak határt szab az alka!rnaznll reakciú észlelhctösége. 1\ csapadékos rcakció11~il ugyanis a ki1nuta1;111dó ~inyag csiikkentésé\'e! elé1jük
l<!:isankénl a csapadék tddékonysúgút is . .:\ csapaclCkus reakciók ész!e!hc1óségé1 !lÜ\'elhetjük bizonyos rukig azzal
is. ha az egyébkCnl 1nciJ· nen1 észlclhetli !inDnl eluszlú:-;ú
csap:1dékkal \·alainí!yen festéket adszorhcú!tatunk. Részben hasDnh'l <I helyzet a szinreakciókkal is ..\ kiinutatandó ion 1nennyiségCnck csökkcntéséYcl a reagenssel !étcsítell. ri.:ndszL'rint n1sszul disszociúló. tehút eléggé stabil
ku1np!ex \·cgyü!i.:t di:-;szoci:1ciója fokozódik. vagyis a stahilitúsa csökken.
:\ rL'akcill ~rzCkenysCgének roktizús:'ira . .'i::ehelli:t~1·
1nu11katúrsaiv;d több irúnyban is ru!ytatott kutatúsokat. :\
111ikrDana!itikai inódszerck szeinpontjúb(ll aznnban sokkal je!entliscbb S:chclli·t~\' proll:ssz(1r 1nunkússúgúban a
:->ZÍ!l\'Úllozússa! j<iró red(1xrendszerek tanu!1nlinyozlisa. \'alan1i111 a redl1:-;indikútorok és külünö:-;cn a rcdo:-;folya1natl1k scbessCgét gyorsitll k~11a!izo'11orok t'e!kutatúsa. K.utatúsainak crcdinénycként ! 933-han rei fedezik a szelénben az
e!s(i an<irganikus hro1nato1nL'triás redoxindikútort, rne!yel
késlihh 1nég újahh:1k kilvctnck.
S::L'hcll/'i~r indik:ú(lr- l:s kata!izútor kutatúsai. \·alainint
az ezzel kapcsulatban kid(llgozott litritnctriús 111(1dszer jele111(i:-; területei 111unk;'1ss{1g<'111ak. rnelyck szoros kapcsolatban \·;1nnak c1 Lata!ízis segítség2\·el \·égrehajtliató n1ikroana!itikai eljúrúsaiv<.11. :\ szinvúltozússal júró és igen lassan \'agy c:i<tk 1ncghat<'1n11:(llt rednxpotenci<ílú nxidúk1s?.cre\.; h;:1túsóra véghe1ncn(i foly'a1natok scbt:ssége egyes ionok hatúsúr;:1 sok esetben er~isen 1ncgnt)vekszik . .:\z i!letli
iPn jelenlétére tchút kataliz(dó hatús~'1ból lehL't kövL'tkcztelni. :\ kat<llitikus reakeil1k egyik E1j1újúra igen jó példa
S::che/h;t(1· clsü katalitikus 1níkroanalí1ikai 1nunkája.
1nclyt:t li111a_1· lsn·á11. soproní gyógyszerCsszel vt:gzctt.
\/izsgúlatainak egy n1cisik csoportjúnúl a reakció fo!yainatuk 1núr 1nósképp j:'itszódnak le. EzekhL'z a reakc!ókhl)Z is <1x!dúlószerL'k hatúsúra. szÍn\'Ú\t(lZ<isra képes vt:gylilel pl. re<.k1.\indikc.1tor. oxidúló:-;zcrké111 pedig olyan \·cgyülct szükséges. 111c!y csak igen lassan (1xidúlja az índik:1turL „\ szin\·<íllozústis reakcill aztinban csak igcn lassan
JllL'gy \'éght:. :\ J'\il_ya111at sebessége YiSZlltlt <! !\:!h<!SZ!l(\]l
in11 rnennyiségétlíl függ.
S:::ehc//(;(~1· a fé111in11Llk ka1ali1!kus hatúsúnak ellbegíté:->érL' k\1111plcxképzlít hasznúlt. Ezt küvetlien 1núr sziszte1na1ikus kutatússal kereste 11e1ncsak a katal!tíkus rcakcil1kh\lf ;dka!111<.1s sziHvúltozús:-;al júró reduxrcakcióka1. ha-
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ncn1 azokat a ko1np\exkt:pzöket is, 111elyckkel a ki1nutatand6 fé1n katalitikus hat<isút !Okozni lehet. igy vúlt S:ebcllét(\' a katalitikus n1ikroana!itika egyik ágúnak, clnevezt:se szerint az „ alail·ált kat(l/f:is" segítségét fclhasznúló
kin1utatúsi 1nódszercknek a 111egalapitójávú.
l\Z első jelentős lépést ezen a téren néhúny ion katalitikus hatúsának fe\isn1erése jelentette. Ezt követte a katalitikus vaskin1utatássa! kapcsolatban a ko1nplcxképzök
,.aktiváló hatúsának'' fclis1nert!se. r\z utolsó nevezetes
pont pedig a katalitikus kiinutatások továbbf'cjlcsztése
kvantitatÍ\' 111eghatározúsokkú. rvlunkáinak jelentős része
csak disszertációk rorn1újúban jelent 1ncg, és így gyakorlatilag nt.:111 is is111L'rtL'k az iruda\0111 szóinúra.
Sajnúlatos rnódon a közbejött intézctszervczési feladatok. 1nclyckkcl rt:ndkivül n1ostoha körü!inények k(izt
kc!k~lt 111L'gküzdcnic. alkotótcvékt:nységénck az clüzö
é\·t:kbt:n tapasztalt híhetctlcn akli\·itúsút csökk::ntctték.
llycn kiirüiinényck közt a kutatón1unka csak nehezen tudott haladni. pcdig az aktivúlt katalizisnek a kvantitatív
initro anali1ikúban való fclhasznú!úsa cs~1k czutún kL·rült
\'11l11a behatóbb 1anu!inúnyuz<Ísn1.

S::ebe/h!t(r a ku/0111ctriás a11a/itika 111egtere11aú]e
S::.i:bt:!!Jt.~r 1938-ban Sun1ogyi-val együtt közölt dol~
gozataiban egy ch·i!cg új. c!n1l:lct!lcg és gyakorlati szen1pontból nagyjelentöségü fízikai-ké1niai analitikai 1nódszcr. a kulon1ctría alapjait vetette 1nt:g. S:chel!Jdy clsö
ku!oinctriús dolgozatai óta ez az analitikai 111ódszer az
t:gész világon elte1jedL több szúz tudon1únyos dolguzat
foglalkozik a!kahnazúsúva!. :\ k(1r kutatói néhúny új f~1góssal, szúinos korszerübb 1nüszerrcl (úran1L'rÖsst:g-. ill.
reszliltség-stabi!izúló. új kulo1nétcr-1ípus stb.) gazdagitoltúk az e!júrúst. .:\z alapel\· kidolgozúsa és ezzel a 1núdszi:r
incgterenltésc azonban S:chclli·i(r lús:fr) professzor én.le-

n1c.

,\z elektrogra\·i1netriás analitikai 1nérő1nódszcr azon
alapszik. h<1gy· a 111eghatúrozandó anyagot elektrolízis sorún az L'!t!ktrúdra !evú!aszt,iuk (:s az elektród súlyg:y.'arapticlúsút 1né1~jük. S':e/ic/h;c(1· a f~aradc1.1·-ti'ir1·C11y alapjún 1nintegy az clcktroinossúgot vúlasztotta titcralapan~,:agnak.
Ebbúl az L'rcdeti e!jórúsból nütt ki az egész kulotnt!!ria.
.)·:l·he/h'·i(r isn1cnc fel c!öször. hogy· a Ff.1raf(1·-t/irl'J11y
~1na!i1ikai célokra is alkalinazható . .'\Z e!ektródok(,1!1 clre~
agólt anyag 111cnnyiségc a reakció sorón az elektródon útha!a<lt elektro1nos l töltés-) 1nennyiségbö! (cou\01nb-ok
szú1núb6!) kiszún1ítható. S:chel/Uc(r az últala kidolgozott
kulonlL'triús i.::ljúnísoknól inég scn1 az ánunerösséget. scin
a ft!szültségct ncn1 stabilizálta. Így czeknCl a n1ódszcrcknél külön gondoskodni kellett a reakció végpontjúnak jclzl:séröl és az úthaladt árain 1nérő1nüszcrrcl történő n1éréséról is ..:\z e célra hasznúlt ezüst kulo1néter rendkívül
pontos és 111egbízható. 1-!ibúja azonban. hogy n1ivc! sú!y~
1néréssel van összekötve. csak nagy töltésinennyiségek
tnérésén.: a!kal111as. fdikron1érctben jobban bevúltak az
ún. titrin1ctri;:'1s ku!o1nétL'rck. és a lcgink{1bb hasznúlt hidrogén-oxigén kulo111Ctcr.
S:chclli:lf1·t követően szú1nosan foglalkoztak UJ
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kulon1etriús analitikai c!júrúsok kidolgozúsúva\. a szükséges 111üszerek fejlesztésével, n1odcrnizú!úsúval. Sorozat
c\c1nzések céljúra ku\01nctriús analiz<íló au101na1úka1
konstruáltak. Szú111os ele1n, vegyület és kornplcx-rendszer kvantitatív analízisére kulon1ctriús cljárflsokat dolgoztak ki. Ezek is igazoljúk S::.ehel/é((v korszakos tnunkúinak nagy értékét.

5':ebelléc(r a gyógys;.erés::., gyógys::eranalitikus
f"l'gh Antal pro!'t:sszor - 1nint S::chelh;dy konúrsa .s·:i.:l!L'lléd)· szü!L'tésének 75 évfurdu!ójún ín 11u.:ge111\ékezésében hiteles képet ad S::.chelh;d.F lás::.híról a gyógyszc~
r~sz proJ't:sszorróL az egycteini ok1atúsban. a gyúgyszcrészképzésben betö!tötl szercpéröl.
.)':ebe!IJl(1·1 az últalúnos ana!il!kai kutatúsai 111e!le1t
egyes gyógyszerana!itikai f'cladatokat is fogla!kuztanúk.
Így \'lJlt i.::z az .·l11g11s:ti11 Bt'la ~a g)'Ógynöv(:nyl~u1atúsok
1negalapltója - fe!kérésl:re vegzett ricinusn1ag ()!aj tartaln1únak 1ncghatúrozúsa esetén. ahol a gyúgyszcrküny\·j
n1óclszcrt !/50-es n1t:retre kicsinyítette. Brilliúnsan o!d(ltta
1ncg. hogy rniként lehet pontosan dolgozni ilyen kis 1néröo!dat ini.::nnyiséggel is. C'faudcr ()l!1Í\'al n1ús ki:>l:rlctek során 1nár alka!n1azotl súlybürcttújút hasznúl\·a e célra.
Hasonlóan cgyszerücn és clegúnsan oldotta n1L'g a zsi~
radCkok júd-brún1szú1n 1ncghatúrozúsúra szolgúló !\'.
(iyógyszerkönyvben elöirt n1(1dszcr reakciúidejénr.::k 30rlll 5 percre cslikkentését. Itt a \·izes fúzis 111éretét 50 1111röl annak tized rész(:re. 5 111!-rL' csükkt:ntcttr.::. s ezl:n az a!ka!n1azott brón1 a vizes fúzisban tízszr.::r akkora konct:ntrúcióba került. 111ínt az eredeti rcct:pl szt:r!nt. Ez inaga
utún \·onta a reakci{iidö 30-ról 5 percre csökkentését.
.Y:e/le/h:'((1· tudoin<inyos tevékL'nységénr.::k h;1sznút !útt.:1
a Jfag.\'ur C1\1igys:ert.··.1·;t11do11uí11yi Ti.í1:1·11.wíg is. a1nelynek
„!'.:nesítö"-jl:ben szú1nos do!gozatút je!cntt:ttt: 1ncg és kuu1tc'1si ercd1nényeir(í] rcndszcrcsL'n beszú1no!t a Túrsasúg 1udu1núnyos ü!(:scin. L'.:zzel S;<:hclli·l(1'11ck Schulek 1ncllL'tt vezet() szerepe volt a túrsasógi e!öadóüksek szinvunalún<1k
t:111ell:sl'.b..:11 és a Tórsasúg tudo1núnyo.:; tekintélyének rneg~
:ilap(lzúsúhan. Tt:\·l'.kt:nysl'.gét a Túrsas,·1g azzal honl\rúlta.
hogy \'CZctö testületi tagjai soníba \·ú!asztotta és ! 9J9-ben
a „Jakabluí::.y 7sig111011d" cn1h;lú.'l'l'll1111cl tüntette ki.
A. ;\/agyar (~1·ágl's:crés:111do11uinyi Túrsaság a har111incas é\·ck fo!yan1ún .\fo:so11.1·i Súnd(lr iniciatí\·újún1
nagy erüfeszít(:seket tett a gyógyszcrl:sz tu\·úbbképzés
egyt:lört: legalúbb !Úrsadahní Úlun \'aló „_ n1cgszt:rvezl:sére. 5':ehclh\(\' ebben a 1nunkúban is részt veti az a11ali1ikai
k(:111ia és a gyógyszerL·szi k0111ia llklatúsú\·al.
.:\ gyógyszerésziönénész Ernyey egyike vult az e!sóLnck. aki !ClisincrtL.· S::.ehclh;1(1· citlagon !\:!üli in1c!ligenciújút. púratl<.1n n1c1núriójút és hatalinas lcxik{!lis tudús~·1t.
.'\zidl\bcn Ernyey asztaltúrsasúgúhuz !lL'\'CS tudústlk tartoztak. Fcnntartús nélkül vezelle közéjük és harútknz1atu1
\·clük össze az akkor 1nég fiatal asszisz1t:11s 5·:cbe!J:·c~rt.
Ernyt:ynek sikerült 5·:t.'Íh:fh'·dyr 1nég arra is r<'il1irni. hogy
az/. c·1ie111iai /11té::.ct ~a \Vinkler intéz::!,_ tiirtént:tét Í(j<i
n1eg, a nc1gyszu1nbati I.:úniioi Botanikai /11/t;::.cr a!api1úsútól kezd\'e.
„
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GYÓGYSZERÉSZET
S::.ebel!ét~l'

a::. inté::.eti•e::.etó", gyógys:.erés-;.oktatá,
re_f"ornter

Rövid életének utolsó öt éve volt a sikerekben legcred1nényesebb. dc ezek a leg1nostohúbb körühnények
között születtek 1ncg. Egyeten1i tanúrni kinevezése során
- újjászervezések következtében - olyan intézet élére került, ahol az ehnozdíthatatlan bútoroktól eltekintve jófor1nún scn11ni berendezés, felszerelés ne111 1naracit. Ekkor
! 939-et írtuk és a háborús idők 1nár elörcvetctték árnyékukat. Ily körlihnényck közt kellett 1negküzdeni az oktatási és a kutatási 1nunka alapfeltételeinek n1egtere1ntéséveL ;\ 1násodik vi!úgháború egyre fokozódó gazdasági.

anyagbeszerzési nehézségei scn1 tudtúk energiújút teljesen fclen1észteni. Ebböl az időszakból szúnnazik a vezetése n1e\lctt készült 6 olyan bölcsész- és 5 gyógyszcrész<loktori értekezés. 1ne!y eredetiségének. zscnialitús~inak
tovúbbi doku1nen1unHL /\.z öt gyógyszerészdoktori értekezés csak betetőzése volt a gyógyszerészethcz füzöclö
szoros kapcsolatnak. n1ely a szülői házzal kezdődött, a
g)'Ógyszerészi oklevéllel és a gyógyszerészi doktorútussal
folytatódott. hogy /Vinkler Lc~jos profCsszor olda!ún
bckapcsolódhassék a gyógyszerészek oktatásába. S::.éki
Tihor pro!Csszor alatt n1int 1nagúntanór oktatja az analitikai kéiniát és előfutára a kénúai analízis 1ncgújuló clinélcti alapokat kereső szcn1lélctének. Professzorrá kinevezése utún rcú bíztúk az l. éves gyógyszerészhallgatók kén1iai alapoktatásút (últalúnos és szervetlen ké1nia). \'ala1nint a II. éves analitikai képzést. Utóbbit a bölcsész-vegyész hallgatók oktatúsával együtt hítta el. Szernlé\ctévcl
kitcijcsztcttc az oktatús 1negújhodúsút a gyógyszerészhallgatókra is. a1nivel a 1nodern gyógyszcranalizis kövctcl!nénycinek és igényeinek inegfelelö alapokat rakott le.
Ez alútú1nasztja. hogy a kío::.sonyi Sándor prof'csszor
indította refonnképzés kapcsún felállt Gyógrs::.erés::.kép::.ús l\arkli':i .·Íllandó Bi::.0Hságha11 S::.ehe/lél(1'11ek tevölegcs szerep jutott. 19.:.10-1942-ig 1nint jegyző. 1942 után
1nin1 alelnök nagyn1értékbcn segítette a négyéves. új
rcndszerü gyógyszerészképzés zavartalan lcbonyolítúsút .
.'\ gyógyszcrészi..:ket oktató - n1úr elhunyt ·- j/iidli11gcr
G11s::.tá1· prott:sszor 1nint kon:irs. erre az időre úgy cinlékezik \'issza. hogy S:ehellédy \·olt a refonnképzés leglc!.·I s:er::.6 cinzc: 5·::.c11!lári11c,

2001. decen1ber

kesebb tagja. és cbbt:n jelentös szerepet vitt. /\z üléseket
is az Ö tanszékén, a Szervetlen és ;\nalitikai K.é1niai Intézet könyvtúrhelyis~gében t<.irtottúk. S::.cbelléc(r javaslatára
alapozví:l bívtúk 1neg az új tárgyak elöadúsára a külső.
1negbizott előadókat. 1\ dolgot nehezítette. hogy az új
képzés 1nc!lett n1ég a régi képzés is folyt egy ideig.
t\z 1939-1944 időszakban 1ncgjelent disszcrtációkból. a nehéz köri.ihnény ellenére kitüník, hogy S':.ebelléc~r
ötleteiben rendkívül gazdag és 111erész elképzelésü tudon1únyos 1nunkússúga igen sok eredn1énnyel gazdagította
volna a kén1iai analízis tudo1núnyút. 194 J-ben és 1942ben n1ég külföldön tartott clöaclúsaiban sz{nno!t be inunkússúg;.'u-úl. I)e S:::.cbcllr:r(r a ivlagyar Gyóg,yszcrt'.sztudo1núnyi -rúrsasúg rendczvénycin is ígcn sok clöadúst tartott ..~\ l 00-nú! több 1udo1n<Ínyos dolgozata közül 35 a
Társ~1súg f~ncsítójt:bcn jt:lcnt 111cg.
Egész;;égi úll<.tpl11únak hirtclcn ru1nlúsa iniatt 1ncg kc!lt:tt szakítani. ~ibban kcllca hagyni inunk~ijút. kutatúsait.
t\·lúr 1943 folyain<in kezdődött bt:tt:gcskt:dése rosszindulatú rúkos daganatnak bizonyult, 1öbbszőri n1ütéttc! sc1n
:>ikt:rül1 raj la :>cgítcni. ;;ú!yos szcnYt:dések között 19..J.-l. januúr 23-ún. ncg)'Vt:nhárun1 é\·cs korúban hunyt cl.
Szülc1ésénck 1UO. Cvfordulója - csatlakoz\'a konúrsa,
az t:lhunyt 1-·t'.•g/i ..l1ual professzor szándékához - lt:gyt:n
az az alkaloin. hogy 1ncgkapja az üt 1ncgilletö helyet a
n1agyar gyógyszerészet Panthconjúban. Ezzel neki is. dc
1nagunknak 1alún 1nl:g inkúbb tartozunk.

FELIL\SZ:"i':\Lr IHOD:\LO\I
1 I.11s:!m·s:ky .! 51.1.:bdkdy prllk:;sz(lr mikrn:malitikai mtmkó.%:ig;i.
tiy\1gy ..;zcré:;z..:1 3. -l.5\J -.lúö ! 195(.JL 2. Bw:f..!cr f:„ Sz..:b..:lkdy L;"i:;z!ó.

a kulomctri:is :rnalitikai cl.i:ir:is mcgt..:n.:rntlijc. Gyúgyszcrl:szct 3.
3. 1·L;gh A.: Szcbclkdy l.:'1szk1 .:mkkl:nck - szi.ikt0;011ck -:::::;. évfr\rdu!\lj:i :dk:!l11i:'tbt\l. Ciy(·,gyszcrészc! 20. 16-l--165 (!97<í).
.;, 1·,:gh .-J.. Szebellédy L;'isz!\l a gy\1gyszcrész. Gyúgyszcrészc! 21.
21 -2o ( 1977 l 5. .\'ikt1!ics f.:.: ;\ gyiiri Szcbc!kdy L:'tst.!ú gy('1gyszcrtúr
ni..::gnyit:is:L (iy\Jgys1cr0.-;zct 3. -!SO ( 1(!){)). -· (1. ;\f1ira L.: Szdidkdy
l. i~::l\1 „ :1 m:1gyar ana!itiL1 n:~gy mü\·clöjc 1901 J().J.i. i\bgyar \'cgyé:·/L:li \lú?.cum l:i:1d\·:my:1. lludap..:s1. ( 1981 ).
. i(,7-.\(19 ( J!).5()1.

:\. !I r •1n1ne1·: I 00 yc11/'s 111111frcr.wt1~1· 1~(Lris:fli S:cbdlédy. pn'.fi~ss11r
11f111111lcs f/1111g11ria11pim1ecr1!(illlt1fyticaf chcmist1:r

1~(phar11111ly.

,\/i111kúc.<.~1·

.\íihú/_1· 11. _,_,_ - 7()..f()

