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KÕRÖS ENDRE
1927 – 2002

2002. február 18-án, életének 75. évében
elhunyt Kõrös Endre, a Magyar Tudományos
Akadémia rendes tagja, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Szervetlen és Analitikai
Kémiai Tanszékének professor emeritusa.*

Váratlanul, minden elõjel nélkül távozott
körünkbõl. Dolgozószobájának asztalán álló
naptárában olvashatók a február végén és
március elején esedékes programokra, fel-
adatokra vonatkozó bejegyzések: február
18-án, halála napján, egy akadémiai doktori
védés elnöke lett volna, 19-én az MTA Kémiai
Osztályának ülésén kellett volna részt ven-
nie, 20-ára vizsgáztatás volt beütemezve, a
következõ hétfõn a Kémiai Doktori Iskolák
akkreditációját végzõ bizottság ülésén lett
volna elõterjesztõ. Fizikailag és szellemileg
is aktív volt élete legutolsó napjáig. Értékes,
alkotó élet adatott meg számára. Sokat vállalt
és sokat teljesített. Nehéz lesz pótolni Õt!

Tudományos pályájának, oktatási tevé-
kenységének, kollégáihoz, munkatársaihoz
való viszonyának egy-egy mozzanatát, jel-
lemzõjét idézem fel most, amikor búcsúzás-
ként emlékezem életútjára. Tudományos és
oktatói karrierje – Schulek Elemér  professzor
úr kiválasztottjaként – 1949-ben kezdõdött
az ELTE Szervetlen és Analitikai Kémiai Tan-
székén, ahol 53 éven át volt a TTK Kémiai
Tanszékcsoportjának elismert és megbecsült
kutató-oktató professzora. Példaképétõl,
Schulek professzortól tanulta meg a tudo-
mány szeretetét és tiszteletét, a tudomány
mûvelésében való igényességet, Tõle örö-
költe a gyógyszerészképzés iránti megkü-
lönböztetett vonzódását is.

Az egyetemi oktatást kiemelkedõ fon-
tosságú feladatának tekintette. Évtizedeken
át volt elõadója a gyógyszerészhallgatók szá-
mára tartott Általános és Szervetlen Kémia
fõkollégiumnak, és állított össze speciálkollé-
giumokat vegyész, gyógyszerész, biológus,
valamint tanárszakos hallgatóknak a kom-
plexkémia, az extrakciós analitikai módsze-
rek, a radioizotópok alkalmazása, a donor-
akceptor kölcsönhatások, a periodikus reak-
ciók és a bioszervetlen kémia témakörébõl.

Az összesen 106 szemeszteren át végzett
oktatómunkájának köszönhetõen ma több
ezer egykori tanítványa dolgozik szerte az
országban és külföldön. Gyógyszerészek és
vegyészek generációi számára maradnak
emlékezetesek színes és világos stílusban,
modern tartalmú elõadásai, ma is biztos tudás
forrásai az általa írott tankönyvek, egyetemi
jegyzetek.

Több mint félévszázadot átívelõ kutatói
pályáján a kémia több területén alkotott ma-
radandót. Nevéhez fûzõdik a komplexomet-

* Az MTA Kémiai Osztálya elnökhelyettesének bú-
csúztató beszéde, 2002. márc. 8.
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riás titrálás bevezetése a magyarországi ana-
litikai kémiai kutatásba és oktatásba, az asszo-
ciációs sajátkatalízis fogalmának bevezeté-
se az izotópcsere reakciók kinetikájának ér-
telmezésébe, az ionszelektív elektródok al-
kalmazása periodikus reakciók mechaniz-
musának kutatásában. Nemzetközi hírét
1972-ben, az oszcillációs kémiai irodalomban
alapvetõ eredményként hivatkozott Field–
Kõrös–Noyes-mechanizmus egyik kidolgo-
zójaként alapozta meg. A mechanizmust tár-
gyaló közlemény csaknem 700 hivatkozás-
sal elnyerte a Citation Classics kitüntetõ cí-
met. Az ezt követõ 30 évben elért újabb szak-
mai sikerek tovább növelték tekintélyét bel-
földön és külföldön egyaránt. Mutatói ennek
az 1972 és 1990 között Angliában, Japánban,
Indiában, az USA-ban és Spanyolországban
szervezett elõadó körutak és a Magyar Tudo-
mányos Akadémia tagjává választása 1990-
ben. Tevékenységének egyik legjelentõ-
sebb eredménye volt egy olyan tudomá-
nyos iskola létrehozása, amelynek eredmé-
nyeit hazai és nemzetközi fórumokon egy-
aránt elismerik.

Kõrös Endre a hazai egyetemi és tudo-
mányos közélet aktív szereplõje volt: 20
éven keresztül elnöke a Magyar Kémikusok
Egyesülete Komplexkémiai Szakcsoport-
jának, 1986 és 1990 között vezetõje az ELTE
Kémiai Tanszékcsoportjának, tagja az MTA
Felügyelõ Bizottságnak, Fizikai–Kémiai és
Szervetlen Kémiai Bizottságnak, a Környe-
zeti Kémiai Bizottságnak, 4 éven át elnöke
az OTKA Kémia I. Zsûrijének.

A gyászoló család mellett, halálával leg-
nagyobb veszteség az ELTE Szervetlen és
Analitikai Kémiai Tanszék kollektíváját, köz-
vetlen munkatársait érte, akik nap mint nap
élvezhették derût sugárzó jelenlétét, töretlen
érdeklõdését mind kollégáinak egyéni sorsa,
mind szakmai tevékenysége iránt. Mun-
katársaihoz fûzõdõ kapcsolatát kölcsönös
tisztelet és szeretet jellemezte. Felejthetet-
len azoknak az összejöveteleknek bensõsé-

ges hangulata, amelyeken valamelyikük
születésnapját, névnapját vagy éppen tudo-
mányos sikerét ünnepeltük. És emlékezete-
sek maradnak az élet minden területét érintõ
hétköznapi beszélgetéseink is. Problémáink
megoldásában biztos támaszt jelentett mû-
veltsége, tájékozottsága, kritikai érzéke, és
nehezen nélkülözzük ember- és helyzetis-
mereten alapuló tanácsait és véleményeit.

Kõrös Endre hivatalosan az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Kémiai Tanszékcso-
portjának professzora volt, de szoros oktatási
kötõdés fûzte a Semmelweis Orvostudomá-
nyi Egyetem, a Budapesti Mûszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem, a Veszprémi Egye-
tem, a Pécsi Egyetem, a Szent István Egye-
tem (azelõtt Kertészeti Egyetem) kémiai
egységeihez, tudományos kapcsolatot ápolt
a Debreceni Egyetem és Szegedi Egyetem
több oktatójával is.

Sokrétû és eredményes életútját számos
egyetemi, kormánykitüntetés és nemzetkö-
zi elismerés dicséri. Kõrös Endre az ELTE
Tudományos Díj, a Széchenyi Díj, a Magyar
Köztársaság Középkeresztje kitüntetettje, a
Schulek Emlékérem és a Winkler Emlékérem
birtokosa. Az MTA rendes tagsága mellett az
Európai Akadémiának is választott tagja volt.
Elismertsége halálában is tapasztalható volt:
a szomorú hír hallatán a világ számos orszá-
gában élõ tudóstársai, barátai és tisztelõi fe-
jezték ki levélben és táviratban együttérzé-
süket, méltatták a tudományos világban be-
töltött meghatározó szerepét.

Kõrös Endre biológiai értelemben eltá-
vozott közülünk. Munkájának eredménye,
mûvei, írásai velünk maradnak, és nem feled-
jük udvarias hangját, jellegzetes szelíd moso-
lyát. Szeretettel és tisztelettel õrizzük emlé-
két az Magyar Tudományos Akadémia falai
között, az egyetemi katedrán, a laboratóri-
umban – és a szívünkben.

Orbán Miklós
az MTA lev. tagja, tszv. egy. tanár, ELTE

orbanm@ludens.elte.hu
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SEBESTYÉN JÁNOS

Egy éve halt meg, kilencven éves volt, vak,
magatehetetlen, elméjében viszont még
õrizve élete keserûségét, keserûvé változ-
tatva mindazt, ami számára is gyönyörûség,
élete tartalma volt. Görcsös végakarata sze-
rint gyászjelentés nem jelent meg róla, sen-
kinek nem lehetett a saját halottja, tiltotta,
hogy temetése esemény legyen, még a szû-
kebb hozzátartozó körnek sem. Ezért is szó-
lok róla most, amikor talán már oldódott a
tiltás ereje. Akik ma rá még emlékeznek,
kevesen vannak, kortársainak többsége már
régen halott, tevékenységét, mint a mérnö-
kök tevékenységének többségét, elfedi az
idõ változása, annak az idõnek a változása,
amit a mérnök tudatosan gyorsít, alakít. Ma-
radnak az elõdeiktõl eltérõ, azokat rejtett
módon továbbplántáló új mûszaki generá-
ciók, amelyek és akik ennek tudata nélkül
vagy tudatos tagadásban úgy hordozzák az
elõzményeket, mint az idei növényzet a ta-
valyi, tavalyelõtti elhervadtak táperejét.

A Budapesti József  Nádor Mûegyetemet
1934-ben kitüntetéssel és önerõbõl, minden
családi vagy más anyagi támogatás nélkül
végezte el. Ez volt elsõ próbája az elkövet-
kezõ nehézségekhez. Az egyetem elvégzé-
se után nagyon nehezen és csak sokára ka-
pott munkát, mivel a gazdasági világválság
még nagyon erõsen hatott. Ezért és a fasiz-
mus elõretörésének hatására elõször gondolt

a kivándorlásra, majd itthon maradva szim-
patizált a kommunista mozgalommal, de
tagja egy pártnak sem volt. 1935-ben végül
elhelyezkedett a Budapesti Kismotor- és
Gépgyár elõdjénél, egy kis cégnél, ahol õ
volt az egyedüli – és mint kezdõ, nagyon
olcsó – mérnök. A háborúban a gyár a hadi
termelés szolgálatába állt, hûtõgép-kom-
presszorokat és páncélostornyokat forgató
villamos motorokat gyártottak. Mint egyedüli
mérnök, a haditermelésben pótolhatatlan
volt, ezért nem kellett bevonulnia.

 1944-ben sikerült az üldöztetés elõl elrej-
tõzve életben maradnia, de ennek nyomasz-
tó emléke végigkísérte életét. Dolgozott a
fõváros Elektromos Mûveinél, majd a kiváló
és tapasztalt szakembert az 1946-tól foko-
zatosan szélesülõ állami ipar mûszaki veze-
tésébe hívták. Késõbbi miniszterelnök, le-
endõ akadémikusok, a politika változékony
színeiben is tevékeny emberek dolgoztak
szakmai beosztottjaiként, õ maga sem akkor,
sem késõbb nem vállalt politikai jellegû sze-
repet, kezdettõl visszahúzódott.

Elsõ hatalmas alkotása a Dunai Vasmû volt.
A tervek és mûszaki berendezések elsõ szál-
lítmányai a Szovjetunióból érkeztek, de ere-
detük a második világháború amerikai mû-
szaki segélyére néz vissza, az akkor még tel-
jesen korszerû és a Szovjetunióban általában
elég megbízhatóan reprodukált amerikai
technológiát tükrözték. Ezt kellett kiegészí-
teni a magyar építési és szerelési tervekkel
és számos magyar vagy más importból szár-
mazó technológiákkal, mint például az erõ-
mû és a villamos rendszer teljes egészével,
majd egyre inkább a hozzáférhetõ nyugat-
európai megoldásokkal. Sebestyén János fe-
jében az egész, minden technikai részletével
és összefüggésével együtt mûködött, tudott
minden csõvezetékrõl, ismert minden ada-
tot, volt elképzelése minden berendezés
funkciójáról, kapcsolódási feltételeirõl. Maga
az alapkoncepció is elõremutató volt: szem-
ben a magyar kohászatnak még a 19. század
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igényeihez alkalmazott gyártmányaival
Sebestyén és munkatársai már a 20. század
fogyasztói konjunktúráihoz építkeztek. Le-
mez kellett az autóiparnak, a háztartási nagy-
gépiparnak, sokkal több lemez, mint profil-
vas. Ez a koncepció tette lehetõvé, hogy a
Vasmû a 21. század fordulóján is nyereséges
üzemként mûködjék, amikorra a hatalmas
beruházásokkal segített többi hazai kohá-
szati üzem már régen tönkrement.

Ma, a rendszertechnika, a logisztika korá-
ban visszatekintve erre a magyar iparban
példátlanul nagyszabású és összetett teljesít-
ményre, csodálattal kell néznünk az akkori
nehéz idõk e páratlan, és döntõen egy zseni-
ális ember által alkotott mûvére.

1953-ra a sztálinista diktatúra rendszere
nemcsak a társadalomban, hanem ezzel szo-
ros összefüggésben a gazdaságban is csõdöt
mondott. Az ország energiaellátása nem bírta
a túlfeszített iparosítási ütemet, Budapesten
a napi csúcsforgalomban rendszeresen leáll-
tak a villamosok, esténként sötétségbe borul-
tak a házak és az utcák.

A Nagy Imre kormány Sebestyént hívta
segítségül, és õ a villamosenergia-iparért fe-
lelõs miniszterhelyettesként Zentai Bélával
elképesztõen rövid idõ alatt teremtett rendet
a fogyasztásban, megszervezte az igénybe-
vételek legésszerûbb ütemezését, az ener-
getikai hálózat üzembiztos mûködésének
feltételeit.

1954-55-ben komoly szerepe volt a ma-
gyarországi atomenergia-kutatás és az ehhez
kapcsolódó, a magyar technológiai profilra
támaszkodó ipar beindításában. Õ képviselte
Magyarországot az ENSZ-ben, amikor elõ-
készítették a Nemzetközi Atomenergia Ügy-
nökség megalakítását.

1956 forradalmában nem vett részt, tette
mûszaki feladatait, de nem volt ismeretlen
kritikus gondolkodása, ezért 1957-ben ki-
vonták a hazai szolgálatból, a frankfurti ke-
reskedelmi kirendeltség vezetõje lett. Az ott
töltött évek legalább annyit jelentettek szak-

mai továbbfejlõdésében, mint a korábbi mér-
nöki gyakorlat. Megismerkedett a tõlünk két
évtizeden át elzárt Nyugat technológiai és
gazdasági újdonságaival, és kapcsolatot
tudott kialakítani a német ipar vezetõivel,
akik hamar megtanulták becsülni felkészült-
ségét, jellemerejét, kiváló partneri tulajdon-
ságait.

Az 1956 utáni megtorlások idõszaka
1962-ben ért véget, ekkor kezdõdött a ma-
gyar politika és közgondolkodás olyan, meg-
szakításokkal elõre haladó korszaka, amely-
ben az ország fokozatosan elszakadt a szovjet
modelltõl, és amikor arra a nemzetközi hely-
zet lehetõséget adott, bekövetkezett a rend-
szerváltozás. E folyamat kulcsemberei hívták
haza ekkor Sebestyént, hogy Kiss Árpáddal
elõharcosai legyenek a magyar technológiai
és az ezen keresztül ható gazdasági-társa-
dalmi megújulásnak. Ennek a kettejük által
alapított Országos Mûszaki Fejlesztési Bi-
zottság volt a szervezeti eszköze.

Az OMFB máig is a jövõ államigazgatási
szervezetének eszményképe lehetne. Kis,
bürokráciától mentes szervezet, amely kivá-
ló, nagy áttekintésû és tapasztalatú szakem-
berek legfeljebb húszfõs csoportjával dolgo-
zik. Nem utasításokkal, hanem mecénási
segítséggel támogatja azokat a hosszú távú
kezdeményezéseket, amelyeknek idõhori-
zontja túllép a gazdaság közvetlen szereplõi-
nek látó- és érdekeltségi körén. Ez a szûk,
de kitûnõ csoport az ország különbözõ né-
zetû szakembereinek százaival dolgozott
együtt, akik szakértõként tanulmányokat
készítettek a legújabb mûszaki irányzatokról,
az azokra való hazai felkészülésrõl. A tanul-
mányok készítése és vitái során általában
egyetértõ nézetek vagy alaposan kidolgo-
zott, nem napi politikáktól függõ döntési
változatok alakultak ki. A többi vezetõ állami
szerv szakemberei is itt tanultak nem hatalmi
eszközökkel, hanem a tények megismerte-
tésével lett az OMFB az ország különösen
befolyásos testülete.
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A támogatások metodikái is ennek a gon-
dolkodásmódnak feleltek meg, az akkor ki-
vételes lehetõségnek számító közvetlen
devizajuttatásokkal, tanulmányutakkal a
Nyugat vezetõ ipari országaiba támogatták
az arra érdemeseket. Ehhez az akkori poli-
tika haladó erõi, elsõsorban a késõbb szovjet
beavatkozásra eltávolított Fock Jenõ minisz-
terelnök adtak támogatást. A haladás és a
nyugati kitekintés ellenségei ezt fel is ismer-
ték, koncepciós pert készítettek elõször Se-
bestyén János, majd rajta keresztül Fock Jenõ
ellen. Sebestyén titkárát, Simon Endrét letar-
tóztatták, és igyekeztek meghurcolni, tõle
továbbgombolyítani a szálaikat a régi recep-
tek szerint.  A megindított folyamatot Kádár
János akkor állította le, amikor érzékelte,
hogy a sztálini idõk visszahozásán szorgos-
kodók õt is el akarják távolítani.

Az OMFB lett a gazdasági reform gon-
dolatainak és a reform kísérleteinek talán
leghatásosabb mûhelye. Sebestyén itt már a
60-as években elmondta, hogy a szimulált
tulajdon helyett valódi tulajdonra van szük-
ség, sõt németországi tapasztalatai nyomán
a több generáción át örökölhetõ vagyon fon-
tosságáról is beszélt, mint a hosszú távú, fe-
lelõs gondolkodás biztosítékáról.

Nehéz felsorolni, hogy az OMFB hányfajta
új technológia bevezetését propagálta és se-
gítette, egyik legelsõ, akkor korszakváltó tet-
tük az elsõ nagy nyugati szabadalomvásárlás
volt. A bírálatok kereszttüzében megvalósult
a vasúti vontatási fordulat. Az OMFB-bõl in-
dult a könnyûszerkezetes építési technológia
bevezetése, a számjegyes vezérlés magyar-
országi meghonosítása, legfõképpen pedig
az ideológiáktól mentes, józan, mûszaki–
gazdasági szemlélet elterjesztése a politikai
orientációktól terhes fél évszázad után.

Legnagyobb tettük a számítástechnika
és a korszerû információs technológiák hazai
áttörésének elõkészítése volt. Ezek a vég-
eredményben rendszerkritikus újítások egy-
általán nem voltak olyan kézenfekvõk a köz-

gondolkodásban, ahogy azt ma természetes-
nek tartanánk. Számos más, tradicionális
iparág befolyásával kellett megküzdeni, és
el kellett fogadtatni azt a tényt, hogy Magyar-
országnak technológiai fejlesztési és import-
politikájában gyökeresen el kell térnie a ko-
rábbi autark, majd a KGST-re támaszkodó
magatartástól, technológiában és iparszerve-
zésben a Nyugat felé kell tekinteni. Ennek
persze megvoltak az ideológusok és egyéb
hatalmasságok által hamar felismert társa-
dalmi következményei is. Sebestyén itt is a
racionális mérnöki gondolkodás példáját szol-
gáltatta. Létrehozta a szükséges szakemberi
és gyártási magokat, a születõket segítette
és közben olyan kompromisszumot dolgo-
zott ki a KGST együttmûködésben, amely
elkerülte a veszedelmes konfrontációkat, de
mégis megõrizte a magyar fejlõdés külön
útjait, nyugati licencekkel és Nyugatról vá-
sárolt oktatási, kooperációs sémákkal való
kapcsolódással. Az eredeti kezdeményezé-
sek többsége a rendszerváltást követõ nem-
zetközi nyitás nyomán szerkezetileg ugyan
megszûnt vagy alig felismerhetõen alakult
át, de a gondos szemlélõ nyomon követheti
e hatalmas munkának az eredményét abban,
hogy Magyarország tudott elõször vissza-
kapcsolódni a világ mûszaki–gazdasági vér-
áramába, ide több tõke tartotta érdemesnek
termelõ beruházást hozni, mint a többi volt
KGST országba együttvéve, itt hasznosnak
bizonyult kutató–fejlesztõ bázisokat is létre-
hozni, a külföldi partnerek gyorsan megta-
lálták a közös nyelvet a magyar szakembe-
rekkel.

Egyik legnagyobb mûvük ma is virágzik,
sõt hatalmasra fejlõdött: ez a hazai informá-
ciós infrastruktúra megteremtése volt. A háló
megteremtése, itthoni elindítása Sebestyén
személyes érdeme, ezt persze a mai felhasz-
nálók százezrei már nem tudják. A mérnök–
hõs nem kap lovasszobrot, hanem elmúltá-
ban is munkatársaira, a vele együtt dolgozók-
ra mutat.

Megemlékezés
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Sebestyén egész pályája idején igyeke-
zett segíteni az értékes, de a változó idõkben
üldözött vagy félretett, törést szenvedett
szakembereken. Nemcsak mentette õket,
hanem be- és visszakapcsolta az alkotó mun-
kába. Számára a saját értékrendszere volt a
mértékadó: szakmai hitelesség, a feladat iránti
elkötelezettség és az emberi becsület. Sok
százan, ha nem ezren voltak, lehettek hálásak
ezért, rejtõzködõ, visszahúzódó egyénisége
hatalmas vonzóerõ volt.

Szolgálója és tisztelõje volt a tudomány-
nak és a tudományból születõ fejlõdésnek.
Mindig elhárította az elismeréseket, félreállt
akkor is, amikor az övénél sokkal szeré-
nyebb érdemekért osztogattak tudományos
fokozatokat, egyetemi pozíciókat. Minden-
kivel és mindennel szemben okos volt, csak
magával szemben nem.

Vámos Tibor
akadémikus, kutatóprofesszor, MTA, SZTAKI


