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Az biztos, hogy a három-négyszáz főnyi nézősereg nem áll há-
rom-négyszáz színészből. 

Mi van akkor, amikor a Tudós mondja el a monológját? 
Először is azt nem Shakespeare írta. Ő maga. A hallgatósága

sem áll háziasszonyokból, kútfúrókból, orvosokból, diákokból stb.
Egyáltalában nem. A harminc vagy háromszáz »néző« (hallgató-
ság) harminc vagy háromszáz pályatárs (kolléga, konkurencia
stb.). Miért várhatnánk azt, hogy harminc vagy háromszáz pá-
lyatárs a gyönyörűségtől leszaggatja a csillárt a 31. vagy 301. pá-
lyatárs előadásának meghallgatása után? 

Nyilvánvaló tehát, hogy a Tudós előadásával kapcsolatos prob-
lémák egyik forrását a hallgatóság összetételében kell keresnünk.

Lente Gábor

A cikk szerzője megköszöni Prof. Pongor Sándor segítségét, Prof. Sajgó Mihálynak
pedig a fotókat.

A Tudós felfedezéseit kétféle úton bocsáthatja az emberi-
ség rendelkezésére: cikkírás és előadás útján. Előadni nehezebb.
Rendkívül sajátságos adottságok szerencsés keveredése kell ah-
hoz, hogy a Tudós felfedezését (mondanivalóját) úgy tálalja (ad-
ja elő), hogy az nemcsak a tárgyilagos tényekre épülő kísérlete-
ket tükrözze, de szellemes következtetéseivel magával is ragadja
a végül tombolva ünneplő közönséget. 

A nehézségek elsősorban egy sajátos ellentmondásból adód-
nak. Gondoljuk csak el, mi is van tulajdonképpen, ha egy színész
színpadra lép és elmondja Hamlet monológját? A nézők (= hall-
gatóság) döbbent csendben hallgatják a felejthetetlen shakes-
peare-i sorokat. A gyönyörűségtől ájultan. És a végén? Vörösre
tapsolják a tenyerüket. De kik ülnek a hallgatóság soraiban? Há-
ziasszonyok, kútfúrók, orvosok, diákok, kalauzok, ügyvédek,
esztergályosok. Lehet, hogy egy-két színész is. Nem valószínű, de
lehetséges. (Véletlenül vagy kíváncsiságból, netán irigységből stb.)

49. Komplexkémiai Kollokviumot 2015. május 26–28. kö-
zött rendeztük meg a Siófoki Akadémiai Üdülőben. A Komp-

lexkémiai Kollokvium konferenciasorozat története egészen az
1960-as évekig nyúlik vissza, a hazai koordinációs kémia és ro-
kon területeinek művelőinek nyújt találkozási alkalmat minden
évben. A mostani, 3 napos konferencián 50 résztvevő összesen 30
előadást hallgathatott meg a téma különböző területeiről. A ren-
dezvény résztvevői túlnyomó részt a nagy hazai egyetemekről
(Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Debreceni
Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pannon Egyetem,
Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem) és akadé-
miai kutatócsoportokból (MTA Energiatudományi Kutatóköz-
pont, MTA–DE Homogén Katalízis és Reakciómechanizmusok
Kutatócsoport, MTA–PTE Szelektív Kémiai Szintézisek Kutató-
csoport, MTA–SZTE Bioszervetlen Kémiai Kutatócsoport) érkez-
tek, de külföldi egyetem is képviseltette magát (Universita del Pie-
monte Orientale „Amadeo Avogadro”).

Az elmúlt évek hagyományának megfelelően most is a Komp-
lexkémiai Kollokvium adott helyet az MTA Koordinációs Kémi-
ai Munkabizottság tavaszi ülésének, amelynek keretében négy
hosszabb előadást hallhattunk Skodáné Földes Ritától (PE), Joó
Ferenctől (DE), Nyulászi Lászlótól (BME) és Kégl Tamástól (PTE).
A munkabizottság ezen előadásokkal köszöntötte Kollár Lászlót,
a Pécsi Tudományegyetem Szervetlen Kémia Tanszékének tan-
székvezető egyetemi tanárát 60. születésnapja alkalmából. A Ko-
ordinációs Kémiai Munkabizottság szekcióján belül emellett két,
tervezett MTA doktori értekezés előzetes bemutatása is elhang-
zott: Kathó Ágnes (DE) Semleges és ionos tercier foszfinok víz-
oldható Ru- és Rh-komplexei, valamint katalitikus tulajdonsága-
ik, míg Gyurcsik Béla (SZTE) Fehérjék és modelljeik fémkomple-
xei – mesterséges „bio”-molekulák címmel tartott előadást. A
munkabizottság a bemutatókat követő részletes vita eredménye-
ként mindkét értekezés benyújtását egyhangúan támogatta.

A kollokviumon ezek mellett további 24 előadás hangzott el.
Ezek között érdekes új eredményekről hallhattunk a réz(II)- és
cink(II)-tartalmú metalloenzimek és hormonok modellezéséről,
a neurodegeneratív betegségek biokémiai hátteréről, a legújabb
MRI-kontrasztanyagokkal kapcsolatos kutatásokról, különféle

mérgező fémionok megkötésére vagy kimutatására szelektíven
alkalmas peptidek szintéziséről és vizsgálatáról, vízoxidációs
elektrokatalizátorok tervezéséről, a növényekben található vas-
tartalmú ACC-oxidáz enzim modellezéséről, PTA-t tartalmazó
Ru(II)komplexek fotokémiai előállításáról, nitrilek hidratálásáról
komplexek segítségével, hidrogénfejlesztésről és -tárolásról Ir(I)-
komplexek segítségével, vízoldható lantanoida(III)-porfirinek fo-
tokémiai tulajdonságairól, félszendvics szerkezetű, potenciálisan
rákellenes Ru(II)-aminohidroxámsav komplexekről, ketonok Fe(II)-
komplexekkel katalizált Baeyer–Villiger oxidációs reakciójáról,
vas(IV)-enzimmodellekről, (µ-oxo)(µ-1,2-peroxo)di-vas(III) közti-
termékek reaktivitásáról, valamint vizes közegű parahidrogéne-
zési reakciókról. Az előadások között egy (többszörös) könyvbe-
mutató is elhangzott: Lente Gábor tartott beszámolót három, a
közelmúltban megjelent angol nyelvű könyvéről és könyvpubli-
kálási tapasztalatairól.

Ebben az évben először a Komplexkémiai Kollokvium prog-
ramja nemcsak nyomtatásban és körlevélként jutott el a résztve-
vőkhöz, hanem elkészült az MKE Komplexkémiai Szakcsoport
internetes honlapja is (http://www.inorg.unideb.hu/komplexke-
miai/index.html), ahol a Kollokvium programja, a Szakcsoport és
a Kollokvium története és egyéb fontos, érdekes dokumentumok
érhetők el.

A résztvevők egyöntetű véleménye szerint ismét magas szín-
vonalú, sikeres konferencián vehettünk részt, így várakozással telve
tekintünk a jövő évi, jubileumi 50. Komplexkémiai Kollokvium elé.

Várnagy Katalin Ősz Katalin
MKE Komplexkémiai Szakcsoport, MKE Komplexkémiai
elnök Szakcsoport, titkár
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