VEGYIPAR- ÉS KÉMIATÖRTÉNET

2013. november 12-én délelőtt sokan gyűltek össze a Stoczek utca 17/b bejárata körül. „Szomorúság és öröm vegyes érzései kavarognak bennem, ahogy a Stoczek utcai ház előtt tanítványok,
barátok és tisztelők között állva Kucsman Árpád emléktáblájának leleplezésére várok – gondolkozott el Tomasz Jenő, a régi barát. – Szomorúság, hogy nincsen már közöttünk, s öröm, hogy az
egyetemnek sikerült alig több mint egy évvel halála után emléktáblával megjelölni a házat, amelynek egyik harmadik emeleti lakásában Kucsman Árpád 51 évet élt. Eszembe jut a másfél év
előtti utolsó látogatásunk, amikor kezünkben az elmaradhatatlan
kedvenc süteménnyel, egy doboz meggyessel, kopogtattunk ajtaján. Felidéztük a közös múlt emlékeit: az Eötvös Collegiumot,
a tanszéki éveket, a tihanyi nyaralást. Ki gondolta akkor, hogy ez
lesz az utolsó látogatás?”
Aztán elkezdődött az ünnepség. Az emlékezőket Knapp Krisztina PhD-hallgató üdvözölte. Először Medzihradszky Kálmán professzor beszélt a pályatársról, az együtt töltött évekről, közben
felelevenítette, hogyan születtek Bruckner Győző híres szerves
kémiai könyvei. A munkálatokban a tanszék fiatal munkatársai
is részt vettek, élükön Kucsman Árpáddal. Erről szól a Szerves
kémia, I–III. írás.
Kucsman Árpád később megújította a szerves kémia tanítását:
„Bruckner professzor javaslatára lettem 1970-ben tanszékvezető,
s 1972-ben átvettem tőle a vegyész főkollégiumot is. … Az előadói
asztal mögött állva a könnyedség mögött, persze, nem kis szorongást éltem át. Nagy feladat volt Bruckner professzor nyomába
lépni, éreztem, hogy az utánzás céltalan kísérlet volna. Megpróbáltam hát az addigi, németes jellegű, teleírt táblákkal dolgozó,
elegánsan konzervatív stílus helyett, egy, az angolszász iskolához
közelebb álló, modern illusztrációkkal kísért, oldottabb hangulatú előadást megalkotni, amely a fenomenologikus leírás helyett inkább a szerkezeti szempontokra teszi a hangsúlyt. Mivel korban
egy nemzedékkel közelebb álltam a hallgatókhoz, mint a korábbi
professzor, nem esett nehezemre a közvetlen, humoros hangvétel,
amelyet, úgy tűnik, jól fogadtak. Nagyon nagy kitüntetésnek érzem, hogy elnyerhettem tőlük a Kar Kiváló Oktatója címet.”1
Hudecz Ferenc professzor, az ELTE Szerves Kémiai Tanszékének mai vezetője Kucsman Árpád előadásaira járt, aztán néhány
év múlva kollégák lettek: „Amikor készültem a mai avatóünnepségre, olyan tulajdonságokat kerestem, amelyek példaként szolgálhatnak, szolgálhattak az elmúlt közel négy évtizedben a munkatársaknak, a hallgatók generációinak – így nekem is. Talán a
következő címszavakban foglalhatók ezek össze:
Minőség: szakmai igényesség az oktatásban, a kutatásban,
igényesség a gondolatok megfogalmazásában, a leírt szövegekben, a felszínesség elutasítása.
A »Szabadon szolgál a szellem« (az Eötvös Collegium jelmondata) filozófia értékrendje: a véleményalkotás szabadsága, igény
a tudás megszerzésére és átadására, a tolerancia, a tekintélyelvűség elutasítása, a kritikus gondolkodás.
Nyitottság: a világ jelenségei, a kultúra, az irodalom, a képzőművészet és a zene értékei iránt, mások értékei és kultúrája iránt.
Szolidaritás és tapintat: a szegények, a gyengék és elesettek, a
rászorulók segítése, szemérmes támogatása.”
Kucsman Árpád nem csak szerves kémiát tanított.

1 A különös kénvegyületektől Vivaldi muzsikájáig. Kucsman Áropáddal Gács János beszélgetett. http://chemonet.hu/hun/teazo/interju/kucsman.html (utolsó hozzáférés: 2013.
november 18.)
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Kucsman Árpád emléktáblája

Medzihradszky Kálmán
és Hudecz Ferenc
a márványtábla előtt

A tanítványok és a Magyar
Kémikusok Egyesülete nevében
Tömpe Péter helyezett el koszorút

Emlékezők

Szerves kémia, I–III.
Magam a szerves kémia tankönyv-irodalmával elsőéves koromban (1946–47) Gróh Gyulának jobbára csak az orvostanhallgatók
számára írt kis könyvéből ismerkedtem meg. Másodévben Széki
Tibor tartotta a szerves kémiai előadásokat, tankönyv hiányában
csak saját jegyzetelésre támaszkodhattunk. Ezt segítette egy
stencilezett jegyzet, melyet az akkori intézeti munkatársak állítottak össze Széki előadásai alapján. Aki még emlékszik a stenciles sokszorosítási technikára, jól tudja, milyen nehéz volt a
stencilre képleteket rajzolni, a benzolgyűrűk igencsak gótikusra
sikerültek, s a szubsztituensek, oldalláncok rajzolása is hagyott
maga után kívánnivalót.
Bruckner Győző Budapestre érkezésekor (1949 őszén) már túl
voltam a szerves szigorlaton, jegyzetre már nem volt szükségem.
Nem úgy az utánam következő generációk, melyeknek Bruckner
modern felfogású előadásai s addigra már 17 éves szerves kémiai előadói múltja és didaktikai tapasztalatai égetően szükségessé tették egy korszerű, magyar nyelvű szerves kémiai tankönyv
megírását. Elképzelései szerint ennek a műnek többet kellett tartalmaznia, mint amennyit a vegyészhallgatók számára előírt
szerves kémiai tanmenet anyaga magában foglal, s ezáltal nemMAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA
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csak az egyetemi ifjúságnak, de a gyakorló kutatónak és a szerves kémiát alkalmazó szakembereknek is hasznára válik.
A forrásmunkák összegyűjtése, az időszerű tudományos eredmények felkutatása többemberes feladatnak bizonyult, ezért az
intézet fiatal munkatársai is bekapcsolódtak a szerkesztői munkába, élükön Kucsman Árpád 1950-ben kinevezett tanársegéddel,
aki a szerkesztés mellett a sajtó alá rendezésnek is fő irányítója
lett. Munkájában segítőtársai voltak Medzihradszky Kálmán, M.
Schweiger Hedvig, később pedig Kajtár Márton és Császár János
is, néhányan közülük később egy-egy fejezet megírásával Bruckner professzor társszerzőjévé is váltak. A fiatalabb generáció feladata volt természetesen a korrektúra elvégzése, a tárgy- és névmutató elkészítése is.
A mű első, a nyílt szénláncú vegyületeket tárgyaló kötete 1952ben hagyta el az Egyetemi Nyomda gépsorait. A nyomda dolgozói számára rémálom lehetett az a néhány hét, míg a kötet
nyomdai munkálatai tartottak. A szerkesztői team tagjai ugyanis a nyomtatás során éjjel-nappal a gép mellett tartózkodtak, s
lépten-nyomon megállíttatták a folyamatot, egy-egy hatalmas
ívet kiemelve és gyorsan áttekintve, hogy az esetleges – elég
gyakran előforduló – hibákat felfedezzék és a javítása felől intézkedjenek. Monoszedéssel készült ugyanis az egész mű, s a festékező henger olykor-olykor kiemelt egy-egy lazábban befogott betűt – legtöbbször az amúgy is különálló oldalszámokat, és azokat
elfektetve, csúnya fekete foltokat okozott a szöveges részen. Gépleállítás, javítás, újraindítás, időveszteség stb., érthetően nem voltunk szívesen látott nyomdászati munkatársak.
A megjelent kötetet hamar elkapkodták, 1953-ban az első,

1954-ben a második utánnyomásra is sor került. Ez alatt az idő
alatt Bruckner természetesen már a második kötet megírásával
volt elfoglalva (megjelent 1955-ben), mely az aromás, aliciklusos
és izoprénvázas vegyületekkel, valamint a szteroidokkal foglalkozott. Már ennek a könyvnek előszavában írja a szerző, hogy
számításával szemben a tárgyalásra szánt anyag terjedelme anynyira megnövekedett (csak ez a második kötet 900 oldalasra sikerült!), hogy a heterogyűrűs vegyületek számára újabb kötet
megnyitására lesz szükség. Innen kezdve már nehéz az újabb kötetek tartalmi vagy időbeli követése, s az is nyilvánvaló, hogy az
újabb részek az új tudományos felismeréseket is rendszeresen figyelembe véve egyre korszerűbbek és terjedelmesebbek lettek.
Ennek megfelelően 1961-ben a nyílt láncú vegyületeknek negyedik átdolgozott kiadása jelent meg I–1. kötet megjelöléssel. Az
új, osztott struktúrának megfelelően 1964-ben már a III–1. kötetben látott napvilágot a heterociklusos vegyületek tárgyalása,
melyet 1965-ben követett a porfinvázas vegyületek, alkaloidok és
nukleozidok ismertetése. S természetesen nincs vége a sornak,
1974-ben az I-2. kötet ismerteti az aminosavak, peptidek, fehérjék, szénhidrátok kémiáját, míg végül 1977, illetve 1979 már a II–
1. és II–2. kötet, az aromás vegyületek, illetve az aliciklusos vegyületek újabb átdolgozásának kiadási éve.
Az új II–2. kötethez Bruckner prof. még 1979 májusában írt
előszót. A könyv megjelenésekor, 1981-ben már nem volt az élők
sorában. S a most felavatott emléktábla már Kucsman Árpád halálának első évfordulójára emlékeztet.
Nyugodjanak békében!
Medzihradszky Kálmán

IDÉZETSAROK

A

gyönyörű idézet, szakmai ars poeticám, Diószegi Sámuel és Fazekas Mihály 1807-ben kiadott Magyar Füvészkönyvéből való. Mikrobiológus bátyám hagyta rám,
mielőtt 1956-ban az Egyesült Államokba távozott. Ő találta meg
és fényképeztette le, majd a fényképet bekereteztette és kifüggesztette laboratóriumában. Most már több mint 50 éve az én
otthonomat díszíti. Való igaz, hogy igazi kutatóember számára
nem lehet nagyobb öröm, mint kíváncsiságának kielégítése mellett tudásának folyamatos gyarapítása, vagy, ahogy több mint
200 éve mondották: „az esméret-terjedése és szélesedése az ember okos lelkébenn”.
Tomasz Jenő



Hogy pedig most, ez a’ plántáknak Tudomány-Rendbenn való
előadása, a’ haszon feljegyzése nélkül magában száraz és gyönyörűség nélkül való lenne; azt nem gondoljuk. Mert nem igaz
az, hogy az esméret’ gyönyörűségének tsak a’ haszon volna a’
rugója. Gyönyörködik a’ Kertész számtalan plántáibann és virágibann, mellyeknek semmi hasznát nem tudja; gyönyörködik
a’ mezei ember, ha az Égre tekintvénn eggynehány Tsillagokat
névenn nevezhet; gyönyörködik a’ tanúlt ember a’ Tudománybann a’ mellybenn jártas; bár annak orvosi és gazdasági hasznáról nem számolhat is. Maga az esméret-terjedése és szélesedése az ember okos lelkébenn a’ legtisztább és nemesebb gyönyörűség-érzésnek kútfeje. A’ ki abból magából is gyönyörűsé-

get érezni nem tud: tegye félre a’ Természet vizsgálását; sőt a’
Tudománynak minden névvel nevezendő nemét tegye félre;
nem néki való.

Szerkesztőségünk várja fiókjaikban-számítógépeikben őrzött „tudományos idézeteiket”.
LXIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. JANUÁR
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