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ohár Pál akadémikus, az MTA Kémiai
Osztály ünnepi ülésén, 2006-ban a kö-

vetkezőket mondta: „A sikeres pályát Nyu-
gaton befutott kémikusok közt egész sor ki-
válóság van. A Budapesti Műszaki Egye-
tem, a Központi Kémiai Kutató Intézet és
a Gyógyszeripari Kutató Intézet dissziden-
sei között van Bodánszky Miklós peptid-
kémikus (Clevelandi Egyetem), az Alan
Pierce-díj első kitüntetettje, Gyermek Lász-
ló, a Kaliforniai Egyetem neves farmako-
lógus professzora, Horváth Csaba, Ladik
János külső tagok, Mester László és Mó-
czár Elemér, a Sorbonne professzorai, Oláh
György Nobel díjas, Pavláth Attila, az Ame-
rikai Kémikusok Egyesülete volt elnöke,
Rabó Gyula külső tag, Schügerl Károly, a
Hannoveri Egyetem professzora, aki külö-
nösen sokat segített a Magyarországról elme-
nekült kollegáinak, és még nagyon hosz-
szan sorolhatnám a híressé vált, Nyugatra
távozott kollégákat. Az ELTE Szerves Ké-
miai Tanszékről egy autóban disszidált az
antikommunista Kovács József és a meg-
szállott ortodox-kommunista Kandel Ist-
ván. Előbbi a New York-i St. Johns Egyete-
men, utóbbi a Torontói Egyetemen lett pro-
fesszor. Könyves Imre pártbizalmi a svéd-
országi Leo gyógyszergyárban futott be
nagy karriert, és a Lundi Egyetem díszdok-
torrá avatta.” [2]

Több száz vegyész, vegyészmérnök dip-
lomás távozott, és több száz egyetemistá-
ból, középiskolásból külföldön lett kémi-

kus. Őket a korábban, a háború után érke-
zett és már valamilyen egyetemi pozíció-
ban lévő magyarok is segítették. Az egyik
ilyen emblematikus alak volt Tóbiás Károly.
A budapesti Műegyetemen szerzett diplo-
mát 1942-ben, 1946-ban doktorált,  és 1947-
ben távozott az Egyesült Államokba. Ber-
keley-ben (Kalifornia) az elektrokémiai ok-
tatás, kutatás megalapítója. Volt tanszék-
vezető, dékán, számos díj kitüntetettje. A
későbbi elektrokémikusok közvetlenül vagy
közvetve mind kapcsolódnak hozzá.

Tóbiás Károly (1920–1996)

Munkatársai szerint reneszánsz ember volt.
Budapesten már jól hegedült, Berkeley-ben
gyermekeivel kamarazenélt. Az ottani szép-
művészeti múzeum igazgatósági tagja volt
éveken keresztül. 1993-ban az MTA külső
tagja lett.

Tóbiás Károly az ’56-os menekültek
nagy mentora testvérével, Tóbiás Kornél
orvoskutatóval, akit követve ment az Egye-
sült Államokba (lásd Somorjai Gábor ese-
tét).

Felesége, Vörös Klára segített lakást ke-
resni Kiricsi Imre kollégámnak ösztöndí-
jasként Berkeley-ben még 2001-ben is. 

A középiskolás korúak közül tipikus-
nak tekinthető a B. Nagy testvérek sorsa.
Ottó és János 1956-ban a győri bencés gim-
názium tanulói voltak. Innen indulva lép-
ték át a határt. 

B. Nagy János (1941)

Ottó Ausztriában érettségizett, János Bel-
giumban. Mindketten a leuveni egyetemen
szereztek vegyész diplomát. B. Nagy János a
namuri egyetem professzoraként ment
nyugdíjba. Fő kutatási területe: zeolitok
szintézise, jellemzése szilárd fázisú NMR-
technikával, újabban szén nanocsövek elő-
állítása és hasznosítása. Aktív emberjogi te-
vékenységet is kifejt családja segítségével.
A Magyar Zeolit Társaság tiszteleti tagja,
a Szegedi Tudományegyetem díszdoktora,
2001 óta az MTA külső tagja.

Középiskolás volt Stang Péter is 1956-ban,
Budapesten. Magyar apa és német anya
gyermekeként Nürnbergben született. ’56-
ban szüleivel az Egyesült Államokba, Chi-
cagóba került. 

Stang Péter (1941)

1966-ban doktorálta a Berkeley-n, Kalifor-
niában. 1969 óta a Utah-i Egyetem (Salt Lake
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Kémikusok, akik 1956-ban
hagyták el Magyarországot1

Az 1956. október 23-át követő néhány hónapban a hivatalos osztrák és jugoszláv jelentések szerint 193 885 magyar
állampolgár hagyta el illegálisan az ország területét. Rendőrségi kijelentőlap összesen 151 731 személy külföldre tá-
vozásáról érkezett be, ami az ország lakosságának 1,5%-a. A disszidáltak 2/3-a kereső, ezek 1/4-e szellemi dolgozó,
akik között a műszakiak vannak többségben, ezen belül a mérnökök, 2300 fő. Elsősorban fiatalok mentek. Amíg 100
lakosra átlagban 1,5 disszidált jut, addig a 15–24 év közötti korosztályra 4,2. [1] 

1 Készült az MKE 2. Nemzeti Vegyészkonferencián, Haj-
dúszoboszlón 2015. augusztus 31-én, a Pavláth Attila-
szekcióban elhangzott előadás alapján.
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City) munkatársa. Volt tanszékvezető, dé-
kán, tématerülete a szupramolekuláris ké-
mia. A Journal of the American Chemical
Society főszerkesztője. 

Számos díj birtokosa: Priestley-érem (2013),
Nemzeti Tudományos Érem – kémia kate-
góriában (2010), Oláh György-díj (1997).
2007 óta az MTA külső tagja.

Az egyetemistaként távozók közül az
egyik leghíresebb Somorjai Gábor lett. A
Trefort utcai Mintagimnáziumba járt, majd
a műegyetem vegyészmérnöki karára. 

„Az 1956-os forradalom után, negyed-
évesen mentem el. Bécsben egy diákotthon-
ban laktam. Ekkor érkezett oda Berkeley-
ből Tóbiás Kornél orvosfizikus. Odaadta
öccsének, Tóbiás Károlynak a névjegyét,
aki szintén Berkeley-ben tanított vegyész-
mérnököket, mondván, hogy ha érdekel ott
egy egyetemi lehetőség, értesítsem Tóbiás
Károlyt. Amikor magyar menekültként ki-
vittek Amerikába, állást kerestem. Tóbiás-
nak is írtam. Ő válaszolt először, felaján-
lottak egy próbaidős graduális ösztöndíjat,
18 éves feleségemnek pedig elsőéves hall-
gatói felvételt.” [3]

Somorjai Gábor (1935)

1960-ban doktorált, dolgozott az IBM-nél,
1964 óta a Berkeley Egyetem munkatársa.
A felületkémia és katalízis világhírű mű-
velője, ezért kapott Wolf-díjat 1998-ban Ger-
hard Ertllel. Meglepően ugyanezért a No-
bel-díjat Ertl egyedül kapta meg 2007-ben.

Számos díj birtokosa: Priestley-érem
(2008), az Amerikai Akadémia kémiai díja
(2013), az ACS Nichols-díja (2015). Az MTA
tiszteleti tagja.

A később híressé vált kémikusok több-
sége már diplomás volt 1956-ban. 

Rabó Gyula (1924–2016)

Egyikük Rabó Gyula vegyészmérnök, a
Nagynyomású Kísérleti Intézet helyettes
igazgatója (1951–1956), később a Union Car-
bide Co. mérnöke (1957-től), majd tudo-
mányos igazgatója (1961–1990) lett az Egye-
sült Államokban. A Magyar Zeolit Társa-
ság tiszteletbeli elnöke, a Magyar Kémi-
kusok Egyesülete tiszteleti tagja, az MTA
külső tagja volt (1993). Főként az iparilag
fontos katalitikus reakciókkal, zeolitok ka-
talitikus hatásával foglalkozott. Varga Jó-
zsef (1891–1956) adjunktusaként részt vett
Varga két fontos eljárásának kidolgozásá-
ban (1953: hidrokrakk-eljárás; 1954: asz-
falttartalmú olajok lebontása hidroaromás
szénhidrogének jelenlétében), s felfedezte
az Y zeolit savas formájának a katalitikus
krakkolásban való alkalmazhatóságát. Visz-
szaemlékezése szerint az NDK-ban folyta-
tott üzemi kísérlet végeztével hazafelé jövet
csak Bécsig jutott. Egy szállodában vára-
kozva kapott állásajánlatot a Union Carbide
Corporationtől, és vált a zeolitkatalízis aty-
jává Amerikában. 

Többször jelölték Nobel-díjra.

Csicsery Zsigmond (1929)

Csicsery a nagyváradi Gábor Áron Tüzér
Hadapródiskola másodéves növendéke volt,
amikor a szovjet csapatok fenyegető kö-
zelsége miatt 1944. december 29-én az is-
kola elindult több ezer kilométeres útjára.
Ezen élményeit a Majdnem katona című
könyvben írta meg.

1951-ben a Műegyetem vegyészmérnöki
karán diplomázik. 1952-ben munkaszolgá-
latra kényszerül mint „osztályidegen”, majd
1953 májusában izgatás vádjával letartóz-
tatják, s börtönéből egy év után szabadul.

A forradalom kitörésekor Nyugatra távo-
zik, és hamarosan Amerikába érkezik. Ku-
tatóintézetekben, laboratóriumokban dol-
gozik, 1961-ben doktorál mint szerves ve-
gyész. Fő szakmai területe a katalitikus fo-
lyamatok kutatása, zeolitok alakszelektív
katalízise. 1962-től 1986-ig a Chevron olaj-
vállalat kutatójaként dolgozott, s a Cali-
fornia Catalysis Societynek elnöke és igaz-
gatója lett. 1986-ban nyugdíjba ment, saját
szakmai tanácsadó vállalkozást indított,
mely több földrészen dolgozott. 2001-ben
a Magyar Tudományos Akadémia köztes-
tületi tagjává választotta. 23 országban
tartott előadást, és tanított több egyete-
men. Egy munkája miatt elnyerte az Egye-
sült Nemzetek „Centre of Excellence” dí-
ját.

Pavláth Attila (1929)

Vegyészmérnöki diplomáját 1952-ben a Bu-
dapesti Műegyetemen, doktorátusát 1955-
ben szerezte meg. 1956-ig a Központi Ké-
miai Kutató Intézetben dolgozott, majd
1958-ig a montreali McGill Egyetemen foly-
tatta kutatómunkáját. Tíz évet töltött a
Stauffer Kémiai Vállalat kaliforniai kuta-
tóintézetében, és 1967 óta az Amerikai Föld-
művelésügyi Minisztérium Western Regi-
onal Research Centerében számos terüle-
ten vezet kutatási csoportokat. Pályafutá-
sa alatt nemcsak az Egyesült Államokban,
hanem nemzetközileg is elismertté vált a
fluorkémiában, az elektromos kisülési re-
akciók kutatásában, a textilkémiában, a bio-
massza energetikai alkalmazásában és bio-
lógiailag lebontható filmek előállításában.
Világszerte több száz előadást tartott eze-
ken a területeken, és számos szimpóziumot
szervezett. Több mint 130 publikációja és
25 szabadalma van. Több könyvet írt a flu-
orkémiáról és a mezőgazdasági termékek
tartósításáról. 2001-ben az Amerikai Ké-
mikus Társaság elnökévé választották meg.
Munkássága a kémia „imázsának” vissza-
állítására világszerte nagy elismerést kel-
tett. Az egyik legismertebb munkája a Tech-
nology Milestones in Chemistry kiállítás,
amit elnöksége alatt szervezett, és több mint
30 nyelvre lefordították. A Szegeden készült
magyar fordítás bejárta az egész országot.
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Pavláth Attila évfolyamtársai közül is
ajánlott néhány érdekes és sikeres életutat
ismertetésre. [4]

Szelke Mihály 1952-ben végzett a Műe-
gyetem vegyészmérnöki karán. Már ne-
gyedéves korában a szerves kémiai tan-
széken dolgozott Dr. Schügerl Károly ta-
nársegéddel. Végzés után a Chinoinban
folytatott gyógyszerkémiai kutatást. 1955-
ben a Központi Kémiai Kutató Intézethez
csatlakozott (Oláh György), és ’56-ban, a
forradalom után Angliába ment. A Londoni
Egyetemen megszerezte doktorátusát, és
ott folytatta kutatását gyógyszerkémiai vo-
nalon. Számos eredménye között egy ve-
sével kapcsolatos új gyógyszert (renin) fe-
dezett fel, amit egy svéd vállalat megvásá-
rolt több millió fontért. Otthagyta az egye-
temet, és saját kutatási intézetet alapított,
ahol ő irányította a vesével kapcsolatos ku-
tatást. Számos cikkben számolt be eredmé-
nyeiről. Tizenkét évvel ezelőtt vonult nyug-
díjba. 

Balogh Béla 1952-ben végzett a Műe-
gyetem vegyészmérnöki karán. Már ne-
gyedéves korában a szerves kémiai tanszé-
ken dolgozott Pallos László tanársegéddel,
és graduálása után Mester László adjunk-
tussal 1956-ig, amikor Bécsbe emigrált, és
az ottani műegyetemen szerezte meg dok-
torátusát. 1961-ben az Egyesült Államokba
emigrált, ahol előbb a University of Cali-
fornán (Berkeley), majd a University of Co-
loradón (Denver) volt posztdoktor. 1968-
ban a Szilícium-völgybeli Raychem válla-
latnál dolgozott polimerkémiai kutatásban
(számos szabadalom tulajdonosa). Végül
1980-ban saját vállalatot alapított vitami-
nok kereskedelmi forgalmazására. Ez gyor-
san bővülő, nagy sikerű, több millió dollá-
ros üzletnek bizonyult, amit 2010-ig veze-
tett; ekkor átadta a vállalatot családjának.
Évente többször jön Budapestre, ahol hó-
napokat tölt.

Trajmár Sándor a debreceni egyetemen
szerezte meg vegyész diplomáját 1955-ben,
és a forradalom után néhány ausztriai me-
nekülttábort érintve az Egyesült Államok-
ba emigrált. Előbb New Yorkban dolgozott
egy kisebb kémiai vállalatnál. A szputnyik
fellövése után a kaliforniai Stauffer Che-
mical Company meghívta San Francisco
környéki laboratóriumába. Berkeley-ben
Tóbiás Károly professzor vette pártfogásá-
ba, és ott szerezte meg doktorátusát. Gra-
duálása után a pasadeniai Jet Propulsion
Laboratory hívta meg, hogy a Space Race
csoporthoz csatlakozzon. Itt dolgozott több
mint 35 évet, miközben osztályvezetővé
emelkedett. Sajnos, kutatási eredményei
még mindig „secret classification” alatt

Voltak olyan kémikusok is, akik később,
de ’56-os szerepvállalásuk miatt kénysze-
rültek elhagyni Magyarországot. Tipikus
képviselőjük Fodor Gábor.

Fodor Gábor (1915–2000)

Egyetemi tanulmányait Grácban és Buda-
pesten végezte, majd Szegeden fejezte be.
Itt szerzett doktori fokozatot 1937-ben Bruck-
ner Győző és Szent-Györgyi Albert tanít-
ványaként és munkatársaként, 21 évesen. 

1938 és 1945 között a Chinoin kutatója,
majd a szegedi egyetem szerves kémiai tan-
székén jutott el a tanszékvezetésig. 1951 és
1955 között az egyetem rektora.

1956-ban ő olvasta be a szegedi rádió-
ban a számos professzor által aláírt, a világ
egyetemeihez szóló segélykérést, ami Szent-
Györgyi Albert révén megjelent a The New
York Timesban és a Nature-ben is. Leváltot-
ták a tanszékvezetésről, Budapesten ka-
pott kutatói állást.

Nem oktathatott, 1964-ben Kanadába
emigrált. 1969-től a West Virginia Univer-
sity professzoraként dolgozott, újra együtt-
működött Szent-Györgyivel is. A Szegedi
Egyetem 1994-ben tiszteletbeli doktorává
avatta. 

Összeállításomban a teljesség igénye nél-
kül, Pavláth Attila ösztönzésére és segítsé-
gével, egy későbbi generáció képviselője-
ként próbáltam tisztelegni ’56-os elődeink
előtt. Többükkel volt szerencsém szemé-
lyesen találkozni, B. Nagy Jánossal szak-
mailag is együttműködni. Ezek a találko-
zások számomra életre szóló élményt je-
lentettek. ���
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vannak, de az tudható, hogy az amerikai
űrkutatásban nagy szerepet játszott.

Zemplén Géza tanítványa volt Pavláth
Attila mellett Oláh György is, az 1994-es
kémiai Nobel-díj nyertese, aki „hosszú éle-
tűvé tette a karbokationokat”. Mivel Zemp-
lén az 1902-ben Nobel-díjat nyert Emil Fi-
scher tanítványa volt, Oláh Nobel-unoka,
Fischer „tudományos unokája”. 1950 táján
többek között Pavláth Attilával kezdték ta-
nulmányozni a szerves fluorvegyületeket.
1956-ban az MTA Központi Kémiai Kuta-
tó Intézetének társigazgatója volt, amikor
családjával külföldre távozott. Rövid ang-
liai tartózkodás után Kanadában kapott
munkát ipari kutatóintézetben. 1965 és 1977
között az Egyesült Államokban, Cleveland-
ben, a Case Western Reserve Universityn
volt egyetemi tanár. 1977 óta Kalifornia ál-
lamban él, ahol a Dél-kaliforniai Egyete-
men (USC) tanít. Még abban az évben ki-
nevezték az egyetem Szénhidrogén-kutató
Intézetének tudományos igazgatójává. 1991
óta a Los Angeles-i Loker Szénhidrogénku-
tató Intézet (Loker Hydrocarbon Research
Institute) igazgatója. 1990 óta az MTA tisz-
teleti tagja. Folyamatosan tartja a kapcso-
latot a magyarországi, például a szegedi ku-
tatókkal. 

Oláh György (1927)

Szupersavak (a 100%-os kénsavnál is erő-
sebb savak) segítségével Oláh György ala-
csony hőmérsékleten állított elő karboka-
tionokat és tanulmányozta szerkezetüket,
tulajdonságaikat. A szupersavak közül is a
legszuperebb a fluor-szulfonsav és az anti-
mon-penta-fluorid elegye (HSO3F · SbF5),
amelynek erősségét egy Brönsted- és egy
Lewis-sav kölcsönhatása adja. Ezzel még a
metán is protonálható. Oláhék mágikus
savnak nevezték, és védetté is nyilvánítot-
ták az elnevezést. Önéletrajzi könyvének cí-
mében is ezt a megnevezést használja Oláh
György. [5]

Jelenleg is folytat kutatómunkát. A glo-
bális felmelegedés problémájának megol-
dását szolgálhatja a vezetésével kifejlesz-
tett direkt metanolos tüzelőanyag-cella,
amely a szén-dioxid levegőből való kinyeré-
sére és hasznosítására épül. [6]
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