
Természet Világa 2013. március142

V endéglátó városokkal ismerkedve, ut-
cáikat járva, valahogyan mindig egy 

könyvesboltban találom magam. Így volt 
ez velem 2006 novemberében is, egy szép 
napos novemberi szombat délutánon. A Tu-
dományos Diákkörök Erdélyi Konferenci-
áját tartották a sepsziszentgyörgyi Mikes 
Kelemen Elméleti Líceumban, ahová meg-
hívtak, hogy népszer_sítsem folyóiratunkat 
és annak diákpályázatát. Ebédszünet volt, 
nekiindultam a városnak.

A Benedek Elek utcában, egy helyes 
könyvesboltban kezembe került Kiss Sándor 
könyve, Matematikus a XX. század viharai-
ban. A kötet az Erdélyi Múzeum Egyesület 
(Kolozsvár) és az Appendix Kiadó (Maros-
vásárhely) gondozásában jelent meg, 2003-
ban. A könyv a nemzetközi hír_ erdélyi ma-
tematikus, Maurer Gyula életútját, munkás-
ságát mutatja be. Mivel több példány már 
nem volt a raktárban, megvettem az utolsó, 
viharvert kötetet. Jó döntésnek bizonyult.

A könyv gerincét egy hosszú életútinterjú 
képezi, melyben Maurer professzor tanítvá-
nyának, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem 
matematika szakán végzett Kiss Sándornak 
a kérdéseire válaszolva elbeszéli nem min-
dennapi küzdelmeit szakmájával, és az Qt 
körülvevQ világ huszadik századi irraciona-
litásaival. Külön regény ez a könyvben, mé-
lyen elgondolkodtató, szomorú tanulságok-
kal gazdag. Ugyanakkor mégsem lehangoló, 
mert azt is megmutatja, hogy az értelem sza-
bad erejével felfegyverzett, egyenes gerin-
c_ ember miként vívhatja meg küzdelmeit a 
kisszer_ség, az immoralitás ellen, saját iga-
záért. A beszélgetQtársnak és a nyílt, szóki-
mondó tanárának közös, példaérték_ m_ve 
ez a matematikával átitatott korrajz. A nyo-
munkba lépQk kötelezQ olvasmánya lehetne.

Maurer Gyula a kolozsvári tudomány-
egyetemen oktatta 1983-ig az algebrát, majd 
áttelepült Magyarországra. Tanított a Marx 
Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, 
Nyíregyházán, a Bessenyei György Tanár-
képzQ FQiskolán, vezette Miskolcon a Ne-
hézipari M_szaki Egyetem Matematikai In-
tézetét, dolgozott Budapesten, az MTA Ma-
tematikai Kutatóintézetében. H. Sachs oszt-
rák matematikussal 1990-ben nemzetközi 
matematikai folyóiratot alapított, a napjaink-
ban is megjelenQ Mathematica Pannonica-t. 
Maglódon hunyt el, 2012. január 8-án. Ham-
vai Kolozsváron, a Házsongárdi temetQben 
nyugszanak, szülei sírjában.

Kiss Sándor tovább folytatta az erdélyi 

gyöker_ neves természettudósok bemutató 
monográfiák írását. 2011-ben három továb-
bi kötete is megjelent: Weszely Tibor (szü-
letett Brádon) és Radó Ferenc (Temesváron 
született) matematikusokról és Bodor Mik-
lós (Szatmárnémetiben született) vegyészrQl.

A Bolyaiak vonzásában. Weszely Tibor 
matematikus életpályája cím_ könyvét Ács 
Tibor hadtörténész már részletesen bemu-
tatta folyóiratunkban (Természet Világa, 
2011. 6. sz.).

A matematika szolgálatában. Radó Fe-
renc matematikus életpályája cím_ kö-
tetével Kiss Sándor a Babeş-Bolyai Tu-
dományegyetem egykori tanárának állít 
emléket, aki a nomográfia, a geometria, 
a függvényegyenletek és a matematikai 
programozás területén ért el jelentQs ered-
ményeket. Ma már Q is a Házsongárdi te-
metQben nyugszik (lásd Kása Zoltán cik-
két: Kolozsvári temetQben nyugvó ma-
tematikusok, Természet Világa, 2010. 6. 
sz.). Radó Ferenccel (1921–1990) Kiss 
Sándornak már nem volt alkalma beszél-
getni, könyvében a róla emlékezQk törté-
neteit gy_jtötte szerves egységbe, illetve 
a professzorhoz legközelebb álló társsal, 
a feleségével készített hosszabb beszélge-
tést, és lánya, Ágnes megható emlékezését 
adta közre. Érdekesek Radó Ferenc és Or-
bán Béla A geometria mai szemmel cím_ 
könyve magyarországi és erdélyi fogad-
tatásának újraközlései, valamint a váloga-
tás Radó Ferenc matematikát népszer_sítQ 
írásaiból.

A SzatmárnémetitQl a világhírig cím_ 
könyvével Kiss Sándor Akadémiánk kül-
sQ tagjának, a Szatmárnémetiben érettségi-
zett, Kolozsváron szerves kémiából diplomát 
szerzQ Bodor Miklós sikeres gyógyszerterve-
zQi életútját rajzolja meg.

E kötet is követi a szerzQ elQzQ könyveinek 
felépítését: a nemzetközi hír_ elméleti és gya-
korlati szerves kémikus életrajzának bemuta-
tása után egy hosszabb beszélgetésben maga 
a kutató ember is elénk lép. Végigkövethet-
jük Bodor Miklósnak a kitartó kutatómunka 
lépcsQfokain magasba vezetQ életútját, meg-
megállva a tanulságokkal szolgáló, kitekintést 
adó fordulópontoknál. SzatmárnémetibQl, a 
családi fészekbQl indulva, a kolozsvári Bo-
lyai Tudományegyetemen megszerzett diplo-
mán át, majd az ottani Gyógyszerkémiai Ku-
tató Intézetben fiatalon kiérdemelt doktorátus 
után bejárhatjuk vele az Amerikába vezetQ 
utat, és megismerhetjük gyógyszertervezQi, 

-fejlesztQi kutató-
munkájának ki-
teljesedését. Sok 
tanulsággal szol-
gál ez a beszél-
getés, melyben 
szó esik az ame-
rikai szellemrQl, 
a kutatásokhoz 
nélkülözhetetlen 
pénzforrásokról, 
a gyógyszerfelta-
lálás szabadalmaztatásáról, az egyetemi kép-
zésrQl, s a fejlQdés irányairól a gyógyszer-
tervezésben, hogy azután a beszélgetés vé-
gén megpihenhessünk a berceli Bodor-kas-
télyban. A nógrádi vidék e kis településének 
XVII. századi barokk kastélyában, melyet 
Bodor Miklós mentett meg az enyészettQl, 
hogy családjával idQnként itt, a világ zajától 
elvonulva, nyugalomra leljen. 

Kiss Sándor könyvének további fejeze-
tében tanítványok, munkatársak értékelik 
Bodor Miklós munkásságát, láttatják em-
berarcát. Az életút illusztrációjaként e kötet 
végérQl sem maradt el a jól összeválogatott 
képgaléria.

„A nagy nemzetek emelik az Q fiaikat, kis 
nemzeteket pedig fiaiknak kell emelni”, idé-
zi Apáthy Istvánt (1863–1922), a kolozsvári 
egyetem zoológia professzorát, az MTA le-
velezQ tagját a könyv szerzQje. P, aki példa-
mutató kitartással kutatja fel és mutatja be az 
erdélyi magyarságnak a természettudósait, a 
maguknak és a magyar nemzetnek is hírne-
vet, megbecsülést kivívókat. Bízunk a továb-
bi kötetek megjelenésében.
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