
lyemszálak jönnek létre. A pókselymet reprodukáló vállalkozás
génmódosított selyemhernyók tenyésztésével foglalkozik, így ter-
melődik a rekombinált pókselyem. Főleg védőruházatok, akár go-
lyóálló mellények alapanyagaként kerül előtérbe – hiszen az aro-
más poliamidokkal szemben – a textiltermékek életciklusuk vé-
gén biológiailag lebomlanak.

Egy másik, többéves kutatás eredményeként baktériumok köz-
reműködésével állították elő a pókselyemre jellemző spidroin fe-
hérjét. A rekombináns anyagból képzett folytonos szálat ipari
méretekben sikerült gyártani, így a természetes pókselyem tu-
lajdonságait megtestesítő, biodegradábilis műszaki, sportruhá-
zati és orvostechnikai termékek előállítására nyílt mód.

Újabb módszer alkalmazásakor a pók genomját elemzik, en-
nek ismeretében mesterségesen előállítanak egy gént. Ezt a re-
kombinációra alkalmas gént mikrobatelepbe ültetik, tenyésztés-
sel létrehozzák a pókselyemfehérjét, majd elválasztják a gazda-
mikrobától. A keletkezett, finomított fehérjét használják szálkép-
zésre (11. ábra). ���
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11. ábra. Hibrid
selyemből 
készült ruházati
termék

Kótai István
 Állatorvostudományi Egyetem

Egy elfelejtett kémikus: 
Liebermann Leó 
Felmenők, gyermekkor, ifjúkor

Liebermann Leó Debrecenben született 1852. november 28-án, iz-
raelita vallású családban. Apja – Liebermann Ábrahám (1797–
1869) – városszerte ismert és népszerű orvosként szerzett magá-
nak hírnevet. Húga, az 1853-ban született Liebermann Róza a ké-
sőbbi neves társadalomtudós, lapszerkesztő és politikus, Jászi
Oszkár édesanyja volt.

Szülei az ifjú Liebermannt a vallási toleranciájáról és a szegé-
nyek iránti nyitottságáról híres Debreceni Kollégiumba íratták be,
amely akkortájt elemi iskolaként és gimnáziumként egyaránt
működött. A Kollégiumban találkozott először a nála hat évvel
idősebb Hőgyes Endrével, akinek később tanártársa lett a M. kir.
Tudományegyetem Orvosi Karán. 1869-ben kitüntetéssel tette le
érettségi vizsgáját. 

Egyetemi évek

Sikeres maturálását követően szülei beíratták a bécsi egyetem or-
vosi fakultására. Hogy miért Bécsbe küldték és nem Pestre? Talán
azért, hogy tökéletesen megtanulja a német nyelvet, amely ak-
kortájt a legelfogadottabb világnyelv volt.

Bécsi évei alatt először az anatómiába „szeretett bele”. Egyrészt
azért, mert sebész szeretett volna lenni, másrészt azért, mert a
bonctant a legendás hírű Joseph Hyrtl, az úgynevezett „második
bécsi orvosi iskola” egyik leghíresebb tanára oktatta. A magyar

hallgatókat különösen kedvelő, pályájukat egyengető, kismartoni
születésű Hyrtl a fiatal Liebermann Leónak a sebészet helyett más
tudományterületet javasolt; arra bíztatta, hogy mélyüljön el a kor-
szak legtöbbet ígérő tudományágában, a kémiában.

Az ifjú Liebermann hallgatott a szóra, de előbb még megírta
élete első tudományos közleményét a tekintélyes Wiener allge-
meine medizinische Zeitung című folyóiratba. Cikke – amelynek
megírására az élettan tanára, Ernst Brücke is buzdította – a kis
vérkör élettanával foglalkozott. Ekkortájt mindössze húszéves volt.

Megfogadva Hyrtl tanácsát – orvosi tanulmányainak folytatá-
sa mellett – a bécsi Josephinum vegytanprofesszorának, Franz
Schneidernek a laboratóriumába „kéredzkedett be”, hogy egy
szemeszteren keresztül kémiai analitikai vizsgálatokat végezhes-
sen. Schneider felfigyelt éles elméjű tanítványára, és amikor az
Innsbrucki Egyetem Orvosi Karának Alkalmazott Orvosi Kémi-
ai Laboratóriumában megüresedett egy asszisztensi állás, az ak-
kor még hallgató Liebermannt ajánlotta annak betöltésére.

Asszisztensként perfektuálta utolsó szigorlatait, orvosdoktori
oklevelét már az Innsbrucki Egyetem állította ki 1874-ben. Rög-
tön ott is marasztalták, mint az Orvosi Vegytani Tanszék tanár-
segédét.

Innsbruckban

Belevetette magát a kutatómunkába. 1874-ben a paralbuminról
értekezett német nyelvű cikkében, ugyanabban az évben az Or-



ai és az élettani előadások folytak. Ennek az épületnek a kiseb-
bik, keleti felét foglalta el a Vegytani Tanszék. 

Liebermann intézetét így írta le Kotlán Sándor, az állatorvos-
képzés híres krónikása: „A kertfelőli bejáró kisebb előszobába ve-
zet, amelyből egy ajtó a kétszobás szolga-lakásba, egy másik aj-
tó pedig a tanár délfelé tekintő 2 ablakos dolgozó szobájába, ille-
tőleg a kertfelé tekintő 4 ablakos nagy dolgozóba vezet. A tanári
szoba mellett van egy kicsiny ’spectralszoba’, a másik oldalon pe-
dig az írószoba és kézi könyvtár. A nagy dolgozóból a ’gázszobá-
ba’, a mosogató helyiségbe és a ’kénhydrogen’ szobába lehet jut-
ni. A nagy dolgozó bejárata előtt van a mérleg szoba. Mindeze-
ken kívül az alagsorban is vannak helyiségek.”

Bár a leírás alapján az olvasó kissé nehezen tud eligazodni a
tanszék beosztásán, annyi bizonyos, hogy Liebermann „dőzsöl-
hetett” a helyiségekben, a Kunewalder-házhoz képest megnöve-
kedett alapterületen.

A következő évben bérlőtársat kapott intézetének épületébe, a
M. kir. Állami Borvizsgáló Állomást.

Kitérő: mezőgazdasági kísérletügyi állomások 
a dualizmus korában

A kiegyezés utáni Magyarország hihetetlen mértékű gazdasági
fellendülésében – az ipar, a kereskedelem és a közlekedés mellett
– a mezőgazdaság gyors ütemű fejlődése alapvető szerepet ját-
szott. Az eredendően súlyos feudális elemekkel terhelt agrári-
umban megjelentek és egyre gyorsuló ütemben teret hódítottak
a tőkés agrártermelésre jellemző attribútumok. Az agrárkapita-
lista viszonyokat – a szabad földtulajdon, illetve földforgalom, a
szabad piac, valamint a gépesítés mellett – a belterjes növény-
termesztés és állattenyésztés hegemóniája jellemezte.

A belterjes agrárium megteremtése, folyamatos fejlesztése, ter-
mékeinek minőség-ellenőrzése tudományos és intézményes hát-
teret igényelt. Az agrárfejlődés letéteményesei a dualizmus korá-
ban a gomba módra szaporodó kísérletügyi állomások voltak.
Ezek sorában hozták létre – az elsők között – a M. kir. Állami
Borvizsgáló Állomást. 

A M. kir. Állami Borvizsgáló Állomás, a M. kir. 
Állami Vegykísérleti Állomás, illetve az Országos 
m. kir. Chemiai Intézet és Központi Vegykísérleti
Állomás vezetője

A Borvizsgáló Állomás alapításának az általános borvizsgálati és
borminősítési feladatok ellátásán kívül speciális oka is volt. Az
1870-es évek végén ugyanis egyre több panasz érkezett a magyar
agrárkormányzathoz a Svájcba exportált borok minőségével kap-
csolatban. Megvádolták az exportőröket a borok „pancsolásával”,
utólagos festésével.

Az akkori földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter –
Kemény Gábor –Than Károly professzorhoz fordult tanácsért.
Kemény azt kérte Thantól, hogy prezentáljon egy jól képzett ve-
gyészt a vizsgálatok elvégzéséhez. Than Liebermannt ajánlotta,
aki 1881-ben az 1285. számú földmívelés-, ipar- és kereskedelem-
ügyi miniszteri leirat alapján megbízást kapott a Borvizsgáló Ál-
lomás felállítására. Az Állomás az Állatorvosi Tanintézet „kebelén
belül”, a Vegytani Tanszék épületében kezdte meg működését. 

A minisztérium egy éven belül kibővítette az Állomás hatás-
körét, illetve feladatkörét, és megváltoztatta a nevét is. 1882 ja-
nuárjától az intézmény a M. kir. Állami Vegykísérleti Állomás ne-
vet viselte. 

vosi Hetilap közölte eredményeit – természetesen magyar nyel-
ven – „A hugyany és a húgysav mennyiségi viszonya a húgyban
tüdősorvadásnál” címmel. 

1875-ben habilitált először, és az Innsbrucki Egyetemen az al-
kalmazott orvosi vegytan magántanárává nevezték ki. 25 éves
volt…

Hazatérés

1878-ban tért vissza hazájába. A Budapesti Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kara megerősítette Innsbruckban szerzett
magántanári képesítését, és Than Károly mellett kezdett el dol-
gozni. Közös munkájuk azonban nem tartott sokáig. Trefort
Ágoston kultuszminiszter – Than ajánlását figyelembe véve –
1879. június 26-án kinevezte Liebermannt a M. kir. Állatorvosi
Tanintézet újonnan létesített Vegytani Tanszékének nyilvános
rendkívüli tanárává.

A Magyar királyi Állatorvosi Tanintézet 
Vegytani (Chemiai) Tanszékének vezetője

Nagy örömmel készült tanszékének átvételére, ám a valóság
megdermesztette. A mai Múzeum körúton lévő, egykori Kune-
walder-ház kívülről méltóságteljes épületén belül a már régebben
ott dolgozók kissé összébb húzták magukat és biztosítottak új ta-
nártársuknak egy szobát. Ebben az ideálisnak nem mondható he-
lyiségben kellett elkezdenie a laboratóriumi munkát. (Az azóta le-
bontott Kunewalder-ház helyén napjainkban az ELTE Bölcsészet-
tudományi Karának épületei állnak. A háromszintes ház máso-
dik emeletén működött Semmelweis Ignác szülészete és a Balas-
sa János vezette sebészet, az alsó két szintet pedig a M. kir. Ál-
latorvosi Tanintézet szobái foglalták el.)

A Rottenbiller utcai – addig káposztatermelésre használt – tel-
ken 1879 utolsó napjaiban kezdődtek meg a talajmunkák, és egy
évvel később már meg lehetett kezdeni az épületekbe a beköltö-
zést. Valószínűsíthető, hogy Liebermann személyes dolgainak és
műszereinek, valamint kémiai eszközeinek az átszállítására nem
kellett több lóvontatta bútorszállító kocsit igénybe vennie…

Új tanszék új épületben

A Steindl Imre terveiben „déli épület” néven szereplő – István út
felé tekintő – létesítmény eredetileg földszintes és a mainál rövi-
debb volt, közepén egyetlen előadóteremmel, amelyben a kémi-
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Az utóbbi feladatkörét a felsőbb hatóság a következőkben ha-
tározta meg: „Ezen állomásnak a feladata: 1. A m. kir. földmívelé-
sügyi ministerium részére a chemiába vágó mindennemű munkát
teljesíteni és mint véleményező közeg közreműködni, 2. Magáno-
sok részére borvizsgálatokat teljesíteni, 3. Kereskedelmi-, pénz-
ügyi- és vámpolitikát érintő chemiai szakkérdésekben a kor-
mánynak szakközegeképp szerepelni, 4. A kereskedelmi forgalom-
ban előjövő ipari és gazdasági czikkeket, a m. kir. földmívelésügyi
ministerium által megállapított díjért, úgy magánosok, mint a ha-
tóságok részére megvizsgálni, 5. A mezőgazdaság, a mezőgazda-
sági chemiai ipar tekintetében tudományos kísérleteket folytatni”. 

Helyszűke alakult ki. A Borvizsgáló Állomás még úgy, ahogy el-
fért egyetlen szobában, a Vegykísérleti Állomásnak azonban már
négy helyiséget kellett biztosítani. Három új munkatárs alkalma-
zására is lehetőség nyílott, az intézmény évi „költségadománya”
3000 koronát (mai pénzben nagyjából 12 millió forintot) tett ki.

1886-ban az Állomást kivették a M. kir. Állatorvosi Tanintézet
fennhatósága alól, és 1890-ben az akkor már M. kir. Földmívelü-
gyi Minisztérium névre hallgató kormányzati szerv újonnan fel-
épített palotájának 13 szobájában, illetve pincéjének egy részében
helyezték el. 

1892-ben az intézmény neve Országos m. kir. Chemiai Intézet
és Központi Vegykísérleti Állomásra változott. 

Liebermann – tanszékvezetői megbízatása mellett – 1902-ig,
vagyis 21 éven keresztül vezette a különböző neveket viselő Állo-
mást. Ez alatt az idő alatt kiváló élelmiszervegyésszé vált.

1902-ben – 50 éves korában, akkor, amikor az emberek már
megállapodtak és csak ritkán váltanak – ez a kiváló kémikus és
élelmiszervegyész otthagyta állásait, és „felcsapott” higiénikusnak.

A Budapesti m. kir. Tudományegyetem Orvosi Kara
Közegészségtani Tanszékének élén

Liebermann elődje, Fodor József, akit a magyar közegészségtan
megteremtőjeként tisztelünk, 1901-ben, fájdalmasan fiatalon el-
hunyt. Megüresedett állására pályázatot írtak ki. Az eredmény ér-

dekesen alakult; a három je-
lentkező mellőzésével Lie-
bermannt hívták meg tan-
székvezetőnek. A tanári kar
döntése kiemelte, hogy „a
higiéné tanárának gyakor-
lati laboratóriumi munkás-
nak kell lennie, aki ottho-
nos a kémiai, fizikai, bak-
teriológiai munkálatokban,
s e tekintetben Liebermann
Leó a pályázókat megelőzi”.

Liebermann csak hosszú
lelki tusa után fogadta el a
meghívást. Egyfelől zavarta
elődje nagyságának a sú-

lya, aki hatalmas szellemi örökséget hagyott utódaira, másfelől
bizonyos averzióval viseltetett a higiénia tudományával szemben.
Mint mondta: „… a higiéné, mint tudomány csupa határterület-
ből áll, alig kerül-fordul az ember, már a határon van.” Végül
mégiscsak engedett a csábításnak, és 1902-ben elfoglalta új inté-
zetének vezetői székét, továbbá megkapta az ezzel járó nyilvános
rendes tanári címet (amit egyébként sem az Állatorvosi Taninté-
zetben, sem az Állatorvosi Akadémián, sem az Állatorvosi Főis-
kolán nem sikerült elérnie).

Új munkahelyén sem hagyott fel a laboratóriumi munkával,
„dolgozdai” vizsgálatait mindig az éppen aktuális mikrobiológi-
ai-járványügyi-közegészségügyi probléma megoldására fókuszál-
ta. Foglalkozott munkaegészségügyi kérdésekkel és az iskolaor-
vosi rendszer bővítésének, illetve átszervezésének a lehetőségei-
vel is. Különös figyelmet fordított a falusi lakosság egészségügyi
problémáinak megoldására, ezen belül elsősorban az akkor még
népbetegségnek számító tuberkulózis terjedésének a korlátozá-
sára. Az utóbbi érdekében aktív felvilágosító tevékenységet foly-
tatott, továbbá követelte a kormányzattól, hogy a betegek számá-
ra üdülőtelepeket létesítsenek.

Sürgette egy önálló népjóléti, illetve népegészségügyi miniszté-
rium létrehozását. Ez az elképzelése ugyanúgy nem valósult meg,
mint az a nagyszabású terve, amely egy demonstrációs céllal mű-
ködő közegészségügyi múzeum megteremtésére irányult.

Intézetének munkakörülményei tanszékvezetői működésének
első 12 évében – az I. világháború kitöréséig – ideálisak voltak. A
következő évekről 1925-ben így írt: „Abból a 23 évből, ami eltelt azó-
ta, hogy átvettem a közegészségtani tanszéket, 11 év a háborúra és
a háború utáni rettenetes évekre esik, amelyekben a laboratóriu-
mi normális üzem fenntartása is óriási nehézségeket jelentett.”

Haláláig, 1926-ig vezette intézetét.

A tudós kémikus

Kémia iránti rajongása egész életét meghatározta. Lehetett élel-
miszervegyész vagy éppen higiénikus, kémiai vizsgálódásait so-
ha, egy pillanatra sem függesztette fel. Alapvetően a biokémiá-
hoz vonzódott a legjobban, de más szerves kémiai kérdések (el-
sősorban a fehérjékre vonatkozók) is megdobogtatták a szívét. 

Kémiai kutatásainak sorából hármat emelnék ki, amelyekkel
nemzetközi ismertséget sikerült elérnie.

Egészen fiatalon, még Ausztriában kezdett el foglalkozni a kü-
lönböző alkaloidok kimutatási, illetve elkülönítési lehetőségeivel.
1876-ban – német nyelven megjelent – közleményében ismertet-
te azt a reagenst, amelyet később róla neveztek el. A Lieber-
mann-reagens (tömény kénsavban feloldott kálium-nitrit) szín-
reakciók alapján képes az egyes alkaloidok elkülönítésére. 

A M. kir. Állatorvosi Tanintézetben kezdte el „embryochemiai”
vizsgálatait. Ezek során tisztázta a tyúktojás kémiai összetételét
és az összetétel változásaiból – akkortájt még merésznek tartott
– következtetéseket vont le a keltetés során zajló anyagcsere-fo-
lyamatokról.

A 19. század utolsó éveiben fiatal és nagyon tehetséges mun-
katársával (egyben későbbi tanszéki utódjával), Bugarszky Ist-
vánnal folytatott kiterjedt fehérjekutatásokat. A fehérjék tulaj-
donságainak vizsgálata során – 1898-ban – érdekes észleletre ju-
tottak. Itt azonban át kell adnom a szót Szabadváry Ferencnek,
a neves kémiatörténésznek, aki szabatosan elmagyarázza nekünk
a felfedezés lényegét. „Bugarszky István és Liebermann Leó fe-
hérjék fizikai-kémiai mérési módszerekkel történő vizsgálata so-
rán vette észre, hogy ezek az anyagok viszonylag nagy mennyi-
ségű lúgot és savat képesek felvenni, velük szemben tehát resis-
tensek, míg sókkal szemben nem így viselkednek. Tulajdonkép-
pen tehát a fehérjék puffer (tampon) természetűek, jóllehet ezt
a szót még nem használták.” Ez a felismerés hatalmas lépést je-
lentett a pH-értékkel kapcsolatos kutatások területén. Miért is?
Forduljunk ismét Szabadváry Ferenchez a magyarázatért!

„Az oldatok kémhatása finom vizsgálatának úttörői különös,
de érthető módon elsősorban orvosok és fiziológusok voltak. A
kémikusok, úgy tűnik, sokáig nem tudták megérteni a pH fogal-

LXXIV. ÉVFOLYAM 7–8. SZÁM ● 2019. JÚLIUS–AUGUSZTUS ● DOI: 10.24364/MKL.2019.07-08 253

VEGYIPAR- ÉS KÉMIATÖRTÉNET



olvadási pontjának meghatározásáig terjedt. Talán nem is illik Lie-
bermannra az élelmiszervegyész meghatározás, helyesebb lenne
őt az alkalmazott vegyész titulussal illetni.

Számoljunk egy kicsit! Az említett öt évben közel harminc dol-
gozata jelent meg, közülük majd’ mindegyik idegen nyelven is
napvilágot látott. És Liebermann 21 évig volt alkalmazott ve-
gyész…

A tudós higiénikus

Liebermannt a közegészségtan professzoraként – a hagyomá-
nyos közegészségügyi feladatok megoldása mellett – elsősorban

a korszakra jellemző, forradalmian
új távlatokat megnyitó immunoló-
giai kérdések foglalkoztatták. Szin-
te természetes, hogy az immunfo-
lyamatok hátterében húzódó kémi-
ai kérdések keltették fel érdeklődé-
sét elsősorban. Személyében a ha-
zai immunkémia megteremtőjét és
első művelőjét is tisztelhetjük. 

Immunkémiai munkái arról ta-
núskodnak, hogy behatóan foglal-
kozott a baktériumtoxinok kémiai
összetételével, az antitestek külön-

böző típusaival, a hemagglutininnel, a hemolizinnel és a komp-
lementtel. 

Mesterséges keverékek készítésével immunreakciókat model-
lezett és kémiai elméletet dolgozott ki az immunreakciók speci-
fitásának értelmezésére.

Élete alkonyán – korábbi immunkémiai kutatásait összefoglal-
va – megalkotta szelekciós hipotézisét, amely alapul szolgált Bur-
net (1960-ban Nobel-díjjal jutalmazott) klónszelekciós teóriájának
kidolgozásához.

Irodalmi munkássága

Liebermann pazar irodalmi munkásságot fejtett ki, több mint
kétszáz tudományos közleménye jelent meg a korabeli német és
magyar szaksajtóban. Több könyvet és könyvrészletet is írt (szám
szerint húszat), közülük csak néhányat, a nagyobb lélegzetűeket
említem meg.

Első könyve 1877-ben, Stuttgartban jelent meg és az Anleitung
zu chemischen Untersuchungen címet viselte. Ezt követte 1880-
ban az ugyancsak Stuttgartban napvilágot látott Grundzüge der
Chemie des Menschen című munkája. Az utóbbi, 238 oldalas mű-
vet az utókor biokémiai alapvetésnek tekinti. Az 1881-ben és
1883-ban kiadott Die chemische Praxis auf dem Gebiete der Me-
dizinalpolizei című könyve a maga korában igazságügyi orvosta-
ni alapmunkának számított.

Állatorvostan-hallgatóinak írásos anyaggal való ellátása érde-
kében adta ki 1890-ben a Jegyzetek vegytani előadásokhoz címet
viselő, közel kétszáz oldalas munkáját.

Jegyzetének sikere arra serkentette, hogy segédtanárával, Bu-
garszky Istvánnal közösen tankönyvet jelentessen meg. A Chemia
tankönyv egyetemi és főiskolai hallgatók számára című művük
először 1900-ban jelent meg. A későbbi bővített és átdolgozott ki-
adások 1908-ban, 1913-ban és 1918-ban hagyták el a nyomdát. Az
újabb megjelenésekkel párhuzamosan nőtt a könyvek oldalszá-
ma is, az 1900-as kiadás 657 oldala az 1918-as kiadásban már 856
oldalra duzzadt.  

mát, számukra a savasság sokáig a titrálható sav mennyiségét je-
lentette. A biológiai oldatokban, például a vérben a hidrogénion
koncentráció finom változásai azonban nagyon fontos szerepet
játszottak, érthető, hogy erre legelőször orvosok figyeltek fel.

A pH-jelölést a dán Sörensen 1909-ben ajánlotta a hidrogénion
koncentrációra. Az ő munkássága nem volt alapvető, hiszen a
hidrogénion koncentrációt már értelmezték és mérték is. Javalla-
ta csupán praktikus előnnyel bírt: 10–7 helyett ennek negatív lo-
garitmusát, vagyis egyszerűen 7-es számot kellett írni. A közle-
ményben, ahol Sörensen javaslatát megtette, számbaveszi a szak-
terület vezető kutatóit, közöttük Szily Pált, Bugarszky Istvánt,
Liebermann Leót, Rhorer Lászlót, Tangl Ferencet, Farkas Gézát
és Rigler Gusztávot. Az amerikai-német Michaelis 1914-ben írta
a hidrogénion koncentrációról az első könyvet a világon. A könyv
előszavában elpanaszolja, hogy a kémikusok még mindig nem
értik meg az aciditás és az alkalitás fogalmának jelentőségét, és
ezért sok jelenséget tévesen értelmeznek. Két személyt nevezett
meg ezután, Bugarszky Istvánt és Liebermann Leót, mint akik az
új gondolkodásmódot és metodikát teljes mértékben megértik és
alkalmazzák.”

E cikk szerzője ehhez csak annyit tud hozzátenni, hogy a Sö-
rensen által felsorolt hét magyar kémikus, illetve fiziológus közül
öt töltött el rövidebb-hosszabb időt állatorvosképző intézményünk
Vegytani (Liebermann, Bugarszky) vagy Élettani (Tangl, Farkas)
vagy Orvosi Fizikai (Rhorer) Tanszékén mint tanár.

Az élelmiszervegyész

Az alatt a több mint két évtized alatt, amelynek során élelmi-
szervegyészként is működött, Liebermann ontotta magából a
közleményeket. Közel másfélszáz dolgozata jelent meg a szakte-
rület különböző kérdéseiről és problémáiról korának nívós folyó-
irataiban. A cikkeket először általában a hazai szaklapokban pub-
likálta, majd – hogy bekerüljenek a nemzetközi tudományos élet
vérkeringésébe – német nyelvű folyóiratok szerkesztőségébe is el-
juttatta. Jelen megemlékezés terjedelme nem teszi lehetővé, hogy
valamennyi dolgozatát – akár csak felsorolásszerűen is – meg-
említsem, így inkább találomra és önkényesen kiragadtam mun-
kásságából öt évet, és ennek az intervallumnak a kutatási témái-
val ismertetem meg az olvasót. 

1881 és 1885 között dolgozata jelent meg a kénessav borból és
más folyadékokból történő kimutatásáról, a könnyen olvadó fé-
mek és öntvények olvadási pontjának meghatározásáról, a pet-
róleum lobbanási pontjának meghatározásáról, a petróleumnak
a gyakorlatban megengedhető lobbanáspontjáról, a murexidről,
a borkősav száraz lepárlásáról, a magyar borokról, a petróleum
közforgalmáról, a nátronmész fehérjékre gyakorolt hatásáról, az
alkaloidák kimutatásáról, a higany kimutatásáról, az urobilinuri-
ának egy ritka esetéről, a tej, hús és a tojás konzerválásáról, az
olajpogácsák zsírtartalmának meghatározásáról, a sorghun (ci-
rok) és a tengeri (kukorica) cukortartalmáról, a magyarországi
burgonyák vizsgálatáról, a tej zsírtartalmának meghatározásáról,
az ólomnak vizekben történő „mennyileges” meghatározásáról,
a bor festékanyagának vizsgálatáról, 120 magyar bor kémiai
elemzéséről, 25 Magyarországon „termett” amerikai szőlőmust-
ról, a pálinkafélék és a „spiritus” vizsgálatáról, a zsíros olajok
vizsgálatáról, a kenőolajok vizsgálatáról, az ólommérgezés szar-
vasmarhánál történt előfordulásáról, a konyhasó élettani hatásá-
ról és a vegyészeti iparról. 

Nemcsak a mennyiség döbbenetes, hanem a kutatásoknak az
a széles palettája is, ami a cirok cukortartalmától az öntvények
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Liebermann 1904-ben mint bibliográfus jelentkezett. Arbeiten
aus dem hygienischen Institute der Universität Budapest című
könyvében új munkahelyének szakirodalmi tevékenységét össze-
gezte a kezdetektől 1904-ig.

Korszerű tankönyv hiányában hozzájárult ahhoz, hogy az egyik
tanítványa kőnyomatos jegyzet formájában megjelentesse elő-
adásainak anyagát. Az 1913-ban, majd 1922-ben napvilágot látott
Közegészségtani jegyzet több mint négyszáz oldalasra sikeredett. 

A közéleti ember

Liebermann Leó aktív szerepet vállalt korának tudományos köz-
életében. Hazai és külföldi társaságok választották tagjaik sorá-
ba, több tudományos folyóirat szerkesztőbizottságának a mun-
kájában is részt vett. A Magyar királyi Orvosegyesületben 1912 és
1916 között elnöki tisztet töltött be, tagja, majd másodelnöke volt
az Országos Közegészségügyi Tanácsnak.

A nemzetközi tudományos élet számos szereplőjével ápolt szo-
ros kapcsolatot, barátjának tekinthette a francia Alexis Carrelt az
első szövettenyészetek létrehozóját, a német Paul Ehrlichet, az
immunológia egyik nagymesterét és a Salvarsan felfedezőjét, va-
lamint az ugyancsak német származású Emil Behringet, a mes-
terséges passzív immunizálás atyját. (Zárójelben megjegyzem,
hogy mindhárman Nobel-díjasok voltak.)

Az elismert tudós

Liebermann szerteágazó és kiemelkedő munkásságáért szinte
minden akkortájt elérhető kitüntetést megkapott. Közülük csak
hármat, a legnagyobbakat emelem ki; a 3. osztályú Vaskorona-
rendet, a Lipót-rend lovagkeresztjét és a Ferenc József-rend csil-
lagos középkeresztjét.

1895-ben királyi tanácsosi, 1910-ben pedig udvari tanácsosi cí-
met kapott. 1905-ben az uralkodó nemesi címet adományozott
neki, attól kezdve a szentlőrinczi előnevet használta.

Érdekes módon a Magyar Tudományos Akadémia nem mél-
tatta arra, hogy tagjai sorába iktassa.

A magánember

A kortársak kihalásával egyéniségének jegyei lassan kimosódtak
az emlékezetből. Emberi tulajdonságaira a róla megjelent – And-
riska Viktor tollából származó – nekrológból következtethetünk:
„Mint ember végtelenül szerény, magával szemben kérlelhetet-
lenül szigorú, nem ismer fáradtságot, ha saját kötelességeiről van
szó. Ha másokról van szó megértő, jóságos, sokszor elnéző, de
mindig igazságos. Szerette hazáját, mint nála jobban senki, ha-
zaszeretetének legfényesebb bizonyítéka az a sok-sok felvilágo-
sító levél, amelyeket nagynevű külföldi tudós barátainak írt Ma-
gyarország megismertetése érdekében.” 

Ugyancsak Andriska írta Liebermannról, a tanárról: „Mint ta-
nár kitűnő előadó. Előadása közvetlen, világos, emellett élénk és
színes: a hallgatóság érdeklődését állandóan leköti. Az ifjúság
iránt érzett szeretete és jószívűsége határtalan.”

Szép búcsúszavak.

Családja

Baum Teréziával kötött házasságából három fia született. Mind-
hárman az orvosi hivatást választották életpályául. Kimagasló te-
hetségek voltak, sorsuk azonban igen különbözőképpen alakult.

Legidősebb fia, az 1883-ban született ifjabbik Liebermann Leó or-
vosi tanulmányait Budapesten végezte, és 1905-ben avatták dok-
torrá. Először a Grósz Emil vezette I. sz. Szemészeti Klinikán volt
gyakornok, majd tanársegéd, később a Szent Rókus kórház sze-
mészeti osztályának főorvosává nevezték ki. Sokoldalú személyi-
ség volt, aki gyógyított, oktatott, kutatott (170 tudományos köz-
leménye jelent meg), és mindemellett tehetségesen hegedült, il-
letve csellózott.

Életébe azonban tragikusan beleszólt a történelem. 1938. má-
jus 29-én ugyanis a parlament törvénybe iktatta az 1938. évi XV.
törvénycikket, amely „a társadalmi és gazdasági élet egyensúlyá-
nak hatályosabb biztosításáról” szólt. Ez a törvény – egyszerűb-
ben az I. zsidótörvény – korlátozta a közéletben és a gazdaság-
ban dolgozó zsidó származású személyek százalékos arányát. Bár
ifjabb Liebermann Leó – apja katolizálásából eredően – ekkor
még kereszténynek számított, számot vetett sorsával, megsejtet-
te a jövőt. 1938. december 23-án önkezével vetett véget életének.

Középső gyermeke, az 1885-ben született Liebermann Pál or-
vosi tanulmányainak 1908-ban történt befejezését követően gya-
kornok, majd tanársegéd lett az Orvoskar Élettani Tanszékén.
Már kezdő oktató korában elkötelezte magát a lélektannal és
Freud korszakalkotó tudományos elméletével, a pszichoanalízis-
sel. Első munkái még pszichológiai témájúak voltak, később ér-
deklődése a filozófia felé fordult. Személyében Schopenhauer
több művének magyarra fordítóját tisztelhetjük. 

Az 1920-as évek vége felé egyre inkább magába fordult. Szere-
pet játszott búskomorságának kialakulásában hallásának folya-
matos romlása is, amely meggátolta őt kedvenc időtöltésében, a
muzsikálásban. Elméje is egyre inkább elhomályosult, szanatóri-
umról szanatóriumra vándorolt, majd az olaszországi Capri szi-
getére költözött. Itt élt a sziget apácazárdájának nővérei által
ápolva, betegségekkel sújtottan, teljesen megsüketülve és elsze-
gényedve 1945-ben bekövetkezett haláláig.

Legkisebbik fia, Liebermann Tódor 1891-ben született. Az ő
életének kezdeti szakasza is szokatlanul alakult. Már medikus
korában „beleszerelmesedett” a grafológia tudományába, és még
doktorrá avatása előtt – 1913-ben – megjelentette „A graphologia
(az írás-analysis tana) és helyzete az orvosi tudományok között”
című munkáját, amely az első magyar nyelven megjelent írásta-
nulmányi szakmunkának tekinthető.

Később „szabványosabb” orvosi szakterületet választott, és
fül-orr-gége szakorvosként tevékenykedett. Rövid ideig ő próbálta
orvosolni Babits Mihály gégerákját.

Halála, temetése

Liebermann Leó 1926. július 20-án hunyt el Budapesten, életének
74. évében. Két nappal később, július 22-én temették a Kerepesti
(ma: Fiumei úti) temetőben. Elhanyagolt nyughelye a sírkert 39.
parcellája 1. sorának 26. sírhelyén található. Melléje temették
1934-ben eltávozott feleségét és 1973-ban elhunyt legkisebbik fiát
is. Sírját 2004-ben védetté nyilvánították.

Emlékezete

Liebermann Leóról nem neveztek el közterületet, iskolát, emlék-
táblája sincs sehol. Évfordulókon nagy ritkán megjelennek róla
emlékezések, de életének és munkásságának részletes feldolgo-
zása még késik. És fájdalmasan hiányzik egy emléktábla is az Ál-
latorvostudományi Egyetem kémiai előadóterének bejáratánál
Bugarszky István és Gróh Gyula társaságába! ���
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