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Szebellédy László emlékének 
(születésének 75. évfordulója alkalmából) 

DR VÉGH ANTAL 

„ Nagy jelent6ségft tudományos hutatásaival a modem magyar kémiai iskola 
megalapítója . " 

(Természettudományi Lexikon, 1968) 

" A coulometriás titrálás és a kror1,ometriás katalitikus 1neÍznyiségi eleni
nyom-meghatározási módszerek feltalálásával írta be a nevét a modern analitika 
történetébe. " 

(Szabadváry Ferenc, a kémiatörténelem professzora, 1975) 

„Rétságon, Nógrád megyében születtem, 1901. 
április 20-án. Róm. kat. vallású vagyok A gimná
ziun1ot a győri Bencés főgimnáziu1nban végeztem 
és itt 1919-ben jeles eredménnyel érettségi vizsgát 
tettem Ezután Téten, Győr megyében gyakornok 
voltam édesatyám gyógyszertárában. 1921-ben 
Budapesten, kitűnő eredménnyel gyógyszerészgya
komoki vizsgát tettem. Ezután a budapesti Kir, 
Magyar Pázmány Péter Tudományegyetemen 
1923-ban kitűnő minősítéssel gyógyszerészi okle
velet nyertem, majd ugyanitt 1926-ban „summa 
cum laude" doktorrá avattak, az I sz. Ohemiai 
Intézetben dr.. Winkler Lajos professzor vezetése 
mellett készített analitikai tárgyú disszertációm 
alapján. Dissiertációm címe: „Calciun1, strontium, 
baryum„" 

Még doktori oklevelem megszerzése előtt 1925 
májusában az I sz. Ohemiai Intézet díjas gyakm
nokává, majd 1926 januárjában megbízott tanár" 
segéddé neveztek ki Később 1927 szeptembertől 
kezdve 1933 októberig mint fizetéséá tanársegéd 
működtem. A szünidőben tanulmányutakat tet
tem, melyek során felkerestem a zürichi műegyete·
men W. D., Traedwell professzor analitikai intéze
tét, ahol akkori munkásságomról előadást is tar
tottam Másízben tanulmányoztam a drezdai mű
egyetemen E .. Müller professzor intézetét 

Az 1930 /31 téli és nyári szemeszterét, mint a ber
lini Oollegium' Hungaricum tagja ún .. kézi ösztöndíj 
elnyerésével a lipcsei egyetemen töltöttem, M le 
Blanc professor intézetében W. Bcttger professoI' 
analitikai kémiai osztályán. Lipcsei működésem 
alatt 2 elektroanalitikai dolgozatom jelent meg. 
Több ízben tartottam Böttger prnf felkérésére az ő 
egyetemi előadásának keretében előadást, úgy
szintén a Verein Deutscher Chemiker-ben össze
foglaló analitikai kémiai tárgyú előadást, eredeti 
tudományos kutatásaim alapján. 

1933 októbertől kezdve adjunktusi, megbízott 
laboratóriumi vezetői állást töltöttem be.. 1934. 
június 15-én „Analitikai kémia" e. tárgykörből 
magántanári képesítést nyertem. Az 1935/36 tan
évtől kezdődőleg a Bölcsészettudományi Kar és a 
Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter Ur megtisz
telő bizalmából minden év első szemeszterében a 
„A kémiai arialízis elemei" e„ kötelező tárgyat ad
tam elő bölcsész és gyógyszerész hallgatóknak 

Mikrokémiai munkásságom eredményeként kül
földi körökben azzal tiszteltek meg, hogy a mikro
kémia nemzetközi tudományos orgánun1ának, a 
„Mikrochimica Acta"-nak megindulásakor, 1936-
ban a szerkesztő bizottságába munkatársul kértek 
feL Majd az „Oesterrnichische Ohemiker Zeitung" -
tó] hasonló megtisztelő felszólítást kaptam Kb 
128 dolgozatom jelent meg magyar és külföldi tu
dományos folyóiratokban magyar, német és eszt 
nyelven .. 1939-ben a budapesti egyetemen a Szer
vetlen és Analitikai Kémiai Tanszékre nyilv„ rk, 
tanárrá, majd 1941--ben nyilv. rendes tanárrá ne-
veztek ki '' 

(Önéletrajzából) 

1942-ben járt utoljára külföldön, amikor Mün·· 
chenben a Verein Deutscher Ohemiker Arbeits
gruppe Mikrochemie alakuló ülésén, felkérésre, a 
megnyitó előadást tartotta. 1943 folyamán kezdő
dött betegeskedése rosszindulatú rákos daganatnak 
bizonyult Többszöri műtéttel sem tudtak rajta 
segíteni és nagyon súlyos szenvedések között 1944„ 
január 23-án, negyvenhárom éves korában el
hunyt. 

Ennek már több mint harminc éve. Alig másfél 
évtizedet kitevő kutatómunkásságának eredetisé
gét és eredményességét látva valóban összeszorul a 
szívünk, ha ana gondolunk, hogy originális meg
látásai milyen értékes eredményekkel járulhattak 
volna hozzá az analitikai kémiának az elmúlt há
rom évtizedben végbement újjászületéséhez .. 

1959, november 7 -én Győrött ünnepélyes keretek 
között nyitották meg az újjáépült 5 /58-as, állandó 
ügyeletes gyógyszertárat és Szebellédy Lászlóról 
nevezték eL A Gyógyszerész Szakcsoport 
részt vett a névadó ünnepségen és lapjának decem
beri számában két cikkel is adózott emlékének. 
„Szebellédy László mikroanalitikai munkássága" 
címen Laszlovszky J 6zsef, „Szebellédy László a 
kulometriás analitikai eljárás n1egteremtője" cí
men pedíg Burger Kálmán professzorok ismertet
ték tudon1ányos 1nunkásságát ( „Gyógyszerészet", 
1959,. évf. 459, ill. 467 .. old.), ahol publikációinak 
felsorolása is megtalálható. Sopronban is Szebellédy 
Lászlóról nevezték el a Május l tér 35 .. szám alatti 
gyógyszertárat Születésének 75. évfordulója alkal
mából a Magyar Tudományos Akadémia Kémiai 
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Osztályárn1k Analitikai Bizottsága Pungor Ernő 
professzor akadémikus vezetése mellett tartott ápri
lis 5-én emlékülést. Bár ez alkalommal ismét az 
említett két gyógyszerészprofesszor is fontos sze
rephez jut, mégis úgy érzen1, inintha a 111agya1 
gyógyszerészet összessége ne1n érezné kellően ma
gáénak ezt a soraiból kikerült rendkhüli analitikai 
tehetséget.. Legjobb tudomásom szerint az említett 
két gyógyszertáron k_í,; ül sen1mi egyéb nen1 őrzi ne
vét. Pedig Szebellédy, Winkler, Schulek mellett, 
teljesen új, egyéni utakon járva, alkotó periódusa 
tragikus rövidsége ellenére az aktivált katalitikus 
reakciók analitikájával, valamint a kulometria fel
fedezésével olyan maradandót alkotott, hogy nem
csak itthon, de külföldön még most, 30 év eltelté
vel is szán1osan hivatkoznak alapvető r>uhliká
cióira„ Nevét a következő tudós gene1ációban is 
meg fogják őrizni 

Rövid életének utolsó öt éve volt a sikerekben 
legeredményesebb, de ezek a legmostohább körül
mények között születtek meg.. Egyetemi tanán á 
kinevezve - újjá.szervezések következtében ~ 
olyan intézet élére került, ahol az elmozdíthatatlan 
bútoroktól eltekintve jóformán semmi berendezés, 
felszerelés nem maradt, Ekkor 1939-et írtunk és a 
háborús idők n1ár előrevetették ár11yékul{at„ Ily 
körülmények között kellett megküzdenie az okta
tási és a kutatási munka alapfeltételeinek megte
remtésével A második világháború egyre fokozódó 
gazdasági és anyagbeszerzési nehézségei sen1 tud
ták energiáját teljesen felemészteni. Ebből az idő
szakból szár1nazik vezetése n1ellett készült 6 olyan 
bölcsész- és 5 gyógyszerészdoktori értekezés, mely 
originalitásának további dokumentuma. Ez az öt 
gyógyszerészdoktori értekezés csak betetőzése volt 
őt a gyógyszerészethez fűző szoros kapcsolatnak, 
mely a szülői házzal kezdődött, a gyógyszerészi 
oklevéllel és gyógyszerészi doktorátussal folytató
dott, hogy Winkler professzor oldalán bekapcsolód
hassék a gyógyszerészek oktatásába. Széki Tibor 
professzorsága alatt n1á1 n1int n1agánta11á1 ok
tatja az analitikai kémiát és előfütárja a kémiai 
analízis megújuló, elméleti alapokat kereső sze111-

NÖVÉNYVÉDŐ SZEitEK 
MIKitOOitGANIZMUSOKBÓL 

Re/ Phmm Ztg 120, (30), 1098 (1915) 

Új utakat jár a_ ,növényvédele1n te1·én a Bayei AG 
inost induló kutatóprogra1nja. Cél: n1inél nagyobb biz
tonság az a.lkahnazó és a fogyasztó szá1ná1 a. A n1unka
prograrr1 felöleli a n1ik1oorganizrnusok új törzseinek 
arra irányuló vizsgálatát, vajon azok anyagcse1·etel -
mékei képesek-e a rovarok, a go1nbák vagy a gyo1nok 
fejlődését gátolni. A Baye1-cég egyetemi intézrnényekkel 
karöltve foglalkozik új tö1zsek gyűjtésével, illetőleg sza
porításukkal, kultíuasiüredékek és n1icéliumkivonatok 
biológiai hatékonyságának vizsgálatával Egészen új 
vizsgálati módszereket dolgoztak ki, melyekkel rninin1á
lis anyagfelhasználás n1ellett biztos adatokat lehet 
nyerni gazdasági sze1npontból fontos rovar-, gon1ba- és 
gyornfajtákkal kapcsolatban. A hétnlillió márkára rúgó 
költségek kétharmadát az NSZK kormánya vállalta 
n1agára, tekintettel a kezden1ónyezés tá1sadalo1npoli
tikai jelentőségére. Re1nélik, hog3 a ,„ú_HaJkozás 1976 
végére sikerrel befejeződik (J 9 7) 

R. B. 

léletének ProfBsszo11á kinevezése után reá bízták 
az L éves gyógyszerészhallgatók kémiai alapoktatá
sát (általá11os és szervetle11 kén1ia), valantint a II. 
éves analitikai képzést Utóbbit a bölcsész-vegyész 
hallgatók oktatásá;;al,'.együtt látta el. Ezt külön is 
szeret11én1 kihangsúlyozni l\1iko1 a n1odern anali
tika 111agya,r0Jszági oktatásának úttörő,jeké11t ka
tedrára lépett, 1>rovidenciális érzékkel kiterjesz
tette az oktatás ilyetén n1egújhodását a gyóg,y
szerészhallgatókra is, a111ivel a 1noder11 gyóg:yszer
analízis kövcteln1é11yeinek és ig~11yességének 1neg
felelő oktatás alapjait rakta le. Midőn az analitikai 
oktatás stafétabotját halála után a Winkler-iskola 
nrásjk kongeniális letéte1nényese )._'Jcltulek Elen1é1 
vette át, 1ná1 erre 11z alapra tá111aszkodhatott 
Szebellédy a Magyar Gyógyszeiésztudományi Tár
saHág rendezvényein is igen sok előallást tartott 
A 100-nál több tudon1ány·os dolgozata közül 35 a 
Társaság Értcsít6jében jelent 111eg, l\.ü]füldi (oszt
rák, észt) gyógyszerészlapokban pedig 9 .. Szebellédy 
tudon1ányos n1unkásságának_ isn1crtetéséhez, a 
Laszlouszky- és Bu1 get-cikkeke11 túln1cnően csak 
annyi hozzáfűzni valón1 v-an, hogy a zön1111el álta
lános analitikai dolgozatai között alig eg_y-kottéí 
CHak a kifejezetten gyóg:yszerészi vonatkozású 
(ilyenek: 1'~xt1actun1 n1alatis f0rri két és há10111 
\'-egyértékű vastartaln1ának i11eghatá1ozása egy-
1nás n1ellett 1Vfik10Ír1ódszer ;:1 Iicinusolaj sa\-
szá1nánnk n1eghatározására Bron1aton1etriás 
gyors jócllnón1-szá111 111eghatá1ozás) rralán ez is 
egyik oka annak, 11ogy en1léke nen1 hatolt szakn1ai 
közvélen1ényünk e111lékczetének n1élyeLb réte
geibe. 

Születésének 7 5. évfürdulója leg:yen az az all{a
lom. hogy megkapja az őt megillető helyet a ma
gyar gyógyszerészet l_)antheonjában Ezzel 11eki 
is, de 1nagunknak talán n1ég inká.Lb tartozunk 

.A B e 1 ;Tal1to C eút;1eiJu 

A. '' ( g h: T„ászló ,_C,'zebcllédy 

l)1 A.\ e'~ g h: ]„ászló h'zebcUérly-ro1n'tnnn0111tlon 
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PILLANTÁS AZ AGYBA 
llc/ J\lünch J\ie1ku1 8, 12 (1975) 

Hosszas és bf-J1aló kísé1letezés után kidolguzL1,k egy 
új iöntgcnczési uljá.1rist, a111ell:yel jelent6sen ITif-Jg lehet 
könnyíteni az ag.)- vEJő elváltozáRainak diagnosztizálását 
Az eljá1áshoz szükséges készülékek S0Tozatg)'á1tása ha-
111a1 osan n1f-;gkezdődik. _A Fi ankfur tban lefolyt labo1 ató
l iun1i kipróbálás után be is rr1utatták az első ipa.iilag elő
állított 8ien1ens-készülékct az e1langeni egyetern id0g· 
sebészeti klinikáján. A. „Süeto111" nevű, kon1puteJrel 
össz~kapcsoit ton1oy1 áj ne1ncsak olusóbbá teszi a vizsgá
latot, ha.nr:n1 az 01 vosnak és betegnek egyai ánt ineg
könn) íti a 1lolgát. TV olfgang Sl hiefer pi ofE-sszo1, a klinika 
igazgatója kijelentette, hogy ne1n csupán nagyobb tu
n1orokat és e:,iszt"áka.t lehet ily inódon optikailag kin1u
tatni, hanc111 ag) vé1 zéseket és kisBLb eln1eszesedéseket 
is, 1111:'.-ghozzá kontrasztanyag alkahnazása nélkül.. A 
\·izsgálatot an1bulá.ns rendelés keretei között n1axiináli
san 30 pf-:IG ala.tt el leliet végezni, a páciens niindennen1ű 
„károsítása" nélkül. A vizsgálat iévén kapott adatok le
hetővé teszik: a céltudatos kezelc~s idejekorán tör téníí 
1negkezdését (205). R B. 


