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;\ 111agyar tudon1únyus élet egyik legkien1elkedőbb egyéniségét kísért.ük 
ntolsó útjára ai ehnült nnpokban. l~redtnények.ben gazdag és kihatú:-:aihan 
i::: tern1ékeny életnek vágh1 el fona.Jút <L halál. 

Zcn1plé11 (iéza neve egyet. jelent szá1nnnkra a n1agyar szerves ké1nin. 111eg
teretntésével. fejl/íclé~ének és jellegének több évtizedre szóló n1cgható.rozú~ávaL 
.\rnikor fiatal korúlJau az akkor n1egszervezett, icl{)rendben els{) ~zervt>N ké1niai 
tanszéken. a .\.líiegyetc•1nt·11 (:gyetenii tanári rnliködéséL n1egkczdte. a szer\·f's 
k01nicí.11ak st:·1u a tudo111cí.1.i_yos kutatú1-d1an, sern az iparban nálnnk figyele111re
tnéltó rnúltja 11t>Jt1 \·olt. () karita és vúllalta. azt a. -feladatot. hogy a sz{'r\·e,:.; 
kérnicít. an1i c_•!/írelialadottahh or:-;zúgok tudo1núnyos élet.éhen és iparúljaJl 
akkor llHÍI' jelenh'.í . ..:: SZL'!'epei' júh-:zot.t, 1~1eghonosÍtsa l;azánkhan. rJ1a.11Ít(11nesterl'.-
11ek l•:nlil F'ir..:.ehernek 11yo1udokain haladva a szénhidrátké1niát. -,;ála.sztott'a 
kutatási t-eriilet't~11ek. t~ a :-:z1.i11!Jidr<Í.t-ok (>." r.:dikozitlák szcrkezetkntahí.sn é:-; 
:-;zirtl0zi:-;e kapes<Í.11 o\ya11 t.'r('d1t1t:nyekPt' é1t el:-·hog,v azok a.lapján a \·il<lg szC.11-
h ir lní t' kén1ikusa i uak l·Jc:-;( q lOl'tjú l 111 kPrül t. 

En1t' kutat ásni n1el!f·t t. rnt·!yekhez ék,te végéig hi'i 111aradL szinte lllPf;
:-:~'.a!dt;l.-.; nélkül fogla!koz(ft-t (dya11 j>l'oblénlííkkaL rnelyPk az iparhau lllt'!'Ültek 
fp[ \·agy az ipar rl·szé!'(' !1írh1\.: jelentDséggel. .I\:üliiuiisképpen az akkor kí
!{·jltícléíhen h:\·/í niaµyar µ·y<'ig,yszeripar Yolt az. n1el.\cnek szintetikus kén1iai 
1n·ohll·111ái a 1nagyai· ~Z('!'\"l':-: l~{}rnia \.('zetc') egyl-niségének ércleklódt!:-;L"t' f{•l
ke!h·th"k. Sz:í1nr1s. az iparral k6zli:-;L'll \·l>gzetf'. kulatús l·s rnogoldoU: problén1;1 
kiiziitt az el:-;{; 1i1agyar 1><t11a\·eri11-:-:zint'(~zissl'l kapc;-;olatos n1n1tkúk. <tz anti
tu\iprkulotikurnuk iní.11\"Úhan véu:zett. kutat-<Í.:::ok. Ya!.!v a. nuts.:var Sal\·i~rsan 
s?.intí!zi;-;t.~·11ek kid(il.\.!uz;\~a n kil'n~·(,lkt:(h'íhl1 iuozzanat(;i>:. '~· 

{Jt' ÍlH.lon1ú11y~1 . ..; c·redtlll:nyvin l:,, ·az iparnak végzett kutatá:-:ain felül 
!f_,ll1Pcsiilhet-ei-h_·11 jPlPntr'í:-:(".~i'i \·o!t az az oktat-e') l·:-1 szervez{; nu111ka. !!tPl,\-u('k 
:-:1J1'Ún :-:ok ki'·izYl~HPn JJlHHkni<ir:-: (·;-: TH:'!.!V\"C'll t:\-folvan1 \·eu:vé;-;zn1c_;n1ük került 
ki az l·lelht>. I11f't'>zc-t(·lH';J rnag-ukkal , . .'JftPk a 8ZL'l:V{>.:• kéi~~·ia és a ter111é8zPi
t udu1n;i11 \·ok !fll'\!IH:C:'(i[(;~f··t . ;i i (TI né:-:z(·t-t ndon1iu1 yo~ Í\,!azsút;old:;.<d i"iZend1cn i 
;1 l<í za tnt. 
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;\ nau:vs'Z:í 111ú 111u1 tka t :ir:-; és ht n ít-vú11 \. tett~· köz~:et lc1; ül \"<t;:.! \' küz \·f:i \·p 
h.'!Jl't{ívt:• a nu'i-.~}ar ipar u·i1i1-, úg{utak, de klÚiinii:::e11 a szintetiktt•~·gyt'1gy:-:zl·l'
iparnak· az arú11ylag korai kif'cjUídé:-:(;t ('•:-; a kiilf'iHdde! :-:zeniheni \·tTseuy
kt'·1ie:-:ség{)t:. 

>:e111 \·1Uaszt!1a11·1 <·I l1 n11;//11 (~{·za L~redn1t!11,\·Pldie11 gazdag- életl·re \'<![(·1 

\'i,..;:-:zaPrnlékL·z<::-:tr'í! ttz ."t·ni. ]t11u\· tndo!11<Í11yo:-:. oktahísi é:-; szervt~z/íi te\·(:kl'11v
:-:t;i:rl·hl~I1 eu;(·sz Plet!.;11 {tt \.í;L:i~··kís(·ri'e .szilúrd rai:raszkodúsa. a vé1·heli ku1Hil·· 
<·~1~:-t~'len1("!~l'Z. a szabad.c.:úghi_;-z'. .. Errt· nz alnpra llel}:c,zkcdett- akknr i:', ! \l-l-t-hen. 
a1niknr az 11erll \colt. ve;-;z{•J\· n{dkill \·id<'l . 

. \Innkatúr:-;ai. hu!Íi\·úny«ri. a tnagyar t11do1nányns ölet. l~:-; a.z ipar rPprl~zen
túnsai 8ZOll\Cl!'Ú ;-;zívvC'! búl·:-:Ú?.tak nagy halot.tjnkt(iL aki erPd1t1Vtl}'eklie11 gaz
da!! Pletévf:'l iirökre h(•irh1 JH.'\'l'i ~1 ;.:zt•rves ké111ia t;s a rnagvar lernH;szettlHlonni-
11y~-l1.;: h_Jrt"önef'.ének kö11yv(!hv. L,. (/crecs .drpríd 
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