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A magyar, cseh-szlovák, lengyel és NDK kö-
zös színképelemzési és analitikai kémiai kapcso-
latok és együttműködések jelentó'sebb lépéseinek 
az idó'rendi rendszerezése az 1. táblázatban van 
feldolgozva, ahol az ezekhez a rendezvényekhez 
kapcsolódó bolgár, román, szovjet és jugoszláv 
rendezvények is fel vannak tüntetve.

Az együttműködés témaköreinek rendszerezése

A közép- és keleteurópai analitikusok és 
színképelemzó'k már az 1954 és 1958 között meg-
tartott rendezvényeken sikeresen meghatározták 
az együttműködés prioritásainak a témaköreit. 
Ezek a követ kezó'k:

a) Az egyes említett országok analitikai 
és színképelemzési laboratóriumainak a le ltá ro -
zása” úgy a személyek, mint a műszerezettség 
szempontjából. Ez a munka azért volt lényeges, 
mert kezdetben az egyes oktatók és kutatók nem 
ismerték egymást, és a műszerezettség foka sem 
volt eléggé ismert.

b) Egyformán fontos lépés volt az említett 
országok kutatási irányzatainak a felmérése és 
klasszifikálása. Ez a felmérés fó'leg az egyes or-
szágok analitikai és színképelemzési akadémiai 
munkabizottságainak a keretén belül történt. Ez-
zel kapcsolatban megkezdó'dött a műszerfejlesz-
tési lehetó'ségek felmérése is.

c) Az együttműködések perspektívája szem-
pontjából meg kellett vizsgálni az egyes érdekelt 
országok törvényhozási viszonyait, eló'írásait és 
jogi lehetó'ségeit is. Itt elsó'sorban az ikerpartne-
rek, majd a lehetséges többirányú partnerkapcso-
latok megszervezésére irányult a figyelem.

d) Legnagyobb jelentó'ségű volt azonban a 
közös kongresszusok, konferenciák és egytémájú 
szimpóziumok szervezése. Már itt fontosnak te-
kintették azt a tényt, hogy ezek a rendezvények 
úgy legyenek megszervezve, hogy ne versenyezze-
nek a CSI és a IUPAC által szponzorált rendezvé-
nyekkel, vagy más általános nemzetközi konferen-
ciákkal, hanem inkább egészítsék ki a nagy kon-
ferenciák témaköreit. A másik szempont az volt, 
hogy lehetó'séget teremtsenek az említett orszá-
gok analitikusainak és színképelemzó'inek a közös 
tájékozódásra. A tervezett rendezvények rendsze-
rezésénél külön ki lett hangsúlyozva az a tény, 
hogy az általános analitikai és színképelemzési 
konferenciákon kívül igen fontos az egy témával 
foglalkozó, leszűkített témakörű, vagy határterü-
leteket érintő' szimpóziumok rendezése is.

Lényeges probléma volt azonban a rendezvé-
nyek nyelve. Itt éppen Zimmer Károly volt az, aki 
elsőként foglalkozott a nemzeti és az általánosan 
elismert nemzetközi kommunikációs (angol, fran-
cia, német és orosz) nyelvek használatának kér-
désével. Szükségesnek tartotta, hogy a nemzet-
közi kommunikációs nyelvek általánosan tapasz-
talható gyér ismerete ne riassza el, főleg a kezdő 
kollégákat a rendezvényeken való részvételtől és 
főleg a vitába való bekapcsolódástól.

e) Igen jelentős volt az a javaslat, amely az 
analitikai és színképelemzési kiadványok, progra-
mok, körlevelek intézményes, többirányú cseréjét 
szervezte meg. Ezzel a javaslattal párhuzamosan 
kezdődött meg az egyes egyéni kapcsolatokon ke-
resztül a szakmai cikkek cseréje és a közös mun-
kák publikálása a szomszéd államok tudományos 
szaklapjaiban.
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1. táb lázat
A közép- és keleteurópai analitikai kém iai tevékenységek időrendi feldolgozása

1954
1955

Banská Stiavnica 
(Selmecbánya)

Szlovák Vegyészkonferenciák
Az első' szlovák-m agyar kapcsolatok felvétele

1956 Bratislava (Pozsony) 
Budapest

Az első szlovák-m agyar egyetemi szintű cserelátogatások

1958 Budapest Jubileumi Vegyész Konferencia
Sopron I. Magyar Színképelemzési Vándorgyűlés. Az első többirányú közép- és keleteurópai 

analitikai és színképelemzési kapcsolatok felvétele
1959 Tatranská Lomnica 

(Tátralomnic)
II. Cseh-Szlovák Spektroszkópiai Kongresszus. A közép- és keleteurópai analitikai és 
színképelemzési együttműködés megalapozása — a későbbi CANAS-konferenciasorozat 
megalapozása

Debrecen II. Magyar Színképelemzési Vándorgyűlés 
Az oldatos színképelemzési ku tatások egyeztetése

1960 Veszprém III. Magyar Színképelemző Vándorgyűlés (II. CAN AS) 
A magyar és cseh-szlovák együttm űködés kidolgozása

1961 Jelitkowo Lengyel Spektroszkópiai Konferencia (III. CANAS)
A nemzetközi együttműködés területeinek a m eghatározása, az NDK színképelemzőinek 
a felzárkózása

Miskolc V. Magyar Színképelemzési Vándorgyűlés
A színképelemzéses fémipari kutatások egyeztetése. Etalonok cseréjének a megszervezése

1962 Görlitz NDK Színképelemzési Konferencia (IV. CANAS)
Kísérlet a Szovjetúnió és Rom ánia intenzívebb és szervezettebb bekapcsolódására a 
közép- és keleteurópai konferenciák láncolatába.

1963 Smolenice (Szomolány) Az első színképelemzési m onotém atikus szimpózium a nemvezető anyagok elemzéséről 
és a gerjesztési folyamatok értelmezéséről. A nyugati szakemberek első megjelenése a 
közép-keleteurópai régióban (V. CANAS) A közép- és keleteurópai kutatók lényeges 
bevonása

1966 Marianské Lázne III. Cseh-Szlovák Spektroszkópiai Konferencia (VI. CANAS) 
Nyugat- közép- és keleteurópai kutatók részvétele

Dresden (Drezda) Reinstoffsymposium
1966 Zakopane Lengyel Színképelemzési Konferencia

A rendezvények keretén belül m ár nagy hangsúlyt kapnak egytém ájú kerekasztal 
megbeszélések. A közép- és keleteurópai spektroszkópiai egyesületek közötti 
kapcsolatok és együttműködési témakörök egyeztetése. Az egyes akadémiai 
spektroszkópai bizottságok bevonása az együttm űködésbe

Smolenice (Szomolány) Egytémájú szimpózium. Szilikátmátrixok analitikája
1967 Debrecen XIV. CSI

Kosice (Kassa) 1. CSI-Postkolloquium
Egytémájú szeminárium a gerjesztésről a nem vezető anyagok szempontjából

1969 Smolenice (Szomolány) Egytémájú szimpózium. A nyomelemek színképelemzési m eghatározása
1969-1972 Általános m egtorpanás Cseh-Szlovákiában, Lengyelországban és az NDK-ban. A nem zeti konferenciák 
majdnem kizárólag csak belföldi részvétellel kerülnek megrendezésre, a kiutazások még meghívások esetében 
is lényegesen korlátozódtak. NDK és R om ánia nem rendez színképelemzési konferenciát.

1970 Beograd-Zenica
(Belgrád)

Jugoszláv Össznemzeti Spektroszkópiai konferencia

1973 Smolenice (Szomolány) Spektroszkópiai szimpózium. A spektroszkópia és a nyomelemzés problémái
1974 Pécs A MTA Spektroszkópiai M unkabizottság ülése, külföldi kutatók részvételével. Az ülés 

keretén belül m egtörtént az 1970 és 1974 közötti munkának az áttekintése és az 
1975-1980-as évek számára pontosítva lettek az együttm űködések témaköreinek a 
célkitűzései, és a várható konferenciák sorrendje.

1975 Cingov Egytémájú szimpózium a szám ítástechnika és a kem om etria színképelemzési 
felhasználásáról

1976 Várna Bolgár Spektroszkópiai Konferencia. A bolgár-lengyel-m agyar-N D K  és cseh-szlovák 
konferenciák és egyéb rendezvények rendszerezése. Kísérlet a CANAS-konferenciák 
legalizálására

1977 Balatonfüred CSI-Praekolloquium. Egytémájú szimpózium a gerjesztési folyam atok klasszifikálásáról 
és a folyam atok értelmezéséről
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1. táb lázat folytatása

P rah a  (Prága) XX. CSI
Strbské Pleso 
(Csorba-tó)

2. CSI-Postkolloquium. Egytém ájú szimpózium a kiértékelési folyam atokról és a statisztika 
alkalmazásáról az analitikai adatok értékelésében

1978 Radzejowice Egytém ájú spektroszkópiai szimpózium a m átrixhatások m egállapításáról, ezek 
rendszerezéséről és analitikai hatásukról

1979 Finsterbergen Analytiktreffen ’79 -  Atomspektroskopie. A korábbi együttműködési egyezmények 
kiértékelése és újraszövegezése. A CAN AS-konferenciák végleges szabályozása

1980 és 1993 között a külföldi kutatók részvételével megrendezett nemzeti analitikai és színképelemzési rendezvények 
keretén belül mindig meg le tt rendezve az egyes együttm űködő országok képviselőinek a tanácskozása. Ezeken 
elsősorban a következő konferenciák időpon tja  és a témakörök rögzítése volt a fő téma.

1980 N itra  (Nyitra) VI. Cseh-Szlovák Spektroszkópiai Konferencia
1981 Bialowiezsa VI. Lengyel Spektroszkópiai Konferencia
1982 Sopron XXV. Magyar Színképelemző Vándorgyűlés -  VIL CANAS
1984 Ceské Budéjovice V II. Cseh-Szlovák Spektroszkópiai Konferencia -  VIII. CANAS
1986 Neubrandenburg Analytiktreffen ’86 -  Atomspektroskopie -  IX. CANAS
1987 Debrecen XXX. Magyar Színképelemző Vándorgyűlés
1988 Sírava Cseh-Szlovák A tom spektroszkópiai Értekezés
1989 Torun VII. Lengyel Spektroszkópai Konferencia -  X. CANAS

Sofia (Szófia) XXVI. CSI
1990 Szekszárd XXXIII. Magyar Színképelemző Vándorgyűlés

N eubrandenburg Analytiktreffen ’90 - Atomspektroskopie
Moskva (Moszkva) XI. CANAS

1991 Brünn II. Chemometrics
1993 O berhof Colloquium A nalytische Atomspektroskopie. Ossznémet Színképanalitikai Konferencia a 

közép- és keleteurópai kutatók bevonásával; a CANAS új megfogalmazása
Brünn III. Chemometrics. Nemzetközi kemometriai és analitikai konferencia a nyugati és a közép- 

és keleteurópai ku ta tók  és egyesületek bevonásával
Lillafüred XXXVI. Magyar Színképelemző Vándorgyűlés és a 6. Magyar-Olasz Spektroszkópiai 

Szimpózium: A Környezetvédelem Analitikai Kémiai Problémái.

Az említett témakörökben előirányzott tevé-
kenység igen körülményes volt és sok nehézségbe, 
főleg kicsinyes megnemértésbe ütközött, főleg a 
hivatalos hatalmi szervek oldaláról. Ezzel szem-
ben a szakemberek lelkesedése igen pozitív ered-
ményekhez vezetett.

Végül, de nem utolsó sorban, az együttmű-
ködést lényegesen előmozdította az egyes orszá-
gok szakembereinek kölcsönös meghívása konfe-
renciákra és főleg meghatározott témájú előadá-
sokra, ami a mai napig is tart.

Kronológiai értékelés

Már 1954 és 1955-ben is léteztek cseh-
szlovák és magyar kapcsolatok az elektrokémia 
területén. Azonos kapcsolatok létesültek, Kemula 
professzor aktivitása révén, a cseh-szlovák és len-
gyel partnerek között. Főleg a prágai Polarog- 
ráfiai Intézet fogadott magyar elektrokémikuso- 
kat (Bodor, Pungor, Réti) rövidebb kutatási fel-
adatokra. Az 1956-os év volt e kapcsolatokban 
a legjelentősebb áttörés. Ebben az évben látoga-
tott el Török Tibor, Kőrös Endre és Zimmer Ká-

roly először Pozsonyba és részben Brünnbe meg 
Prágába is. Itt ismerkedtek meg az analitikai és 
színképelemzési egyetemi és akadémiai szintű la-
boratóriumok felszerelésével és az oktatást meg 
a kutatást végző személyekkel. Ez a tény azért 
volt lényeges, mert 1955-ben Buzágh, Erdey és 
Schulek akadémikus-professzorok csak a Selmec-
bányán megtartott Szlovák Kémikusok évi kon-
ferenciáján vettek részt. Ezen kívül a Budapesti 
ELTE és a Műszaki Egyetem vegyészei is ellá-
togattak Pozsonyba. A szlovák vegyészek, főleg 
a pozsonyi Műszaki Egyetemről, még abban az 
évben viszonozták a magyar vegyészek látogatá-
sát Budapesten. Ezeken a találkozásokon a leg-
vitatottabb témakör a komplex együttműködés 
megszervezése volt, az adott, sajnos kicsinyes és 
leszűkített, politikai légkörben.

Az együttműködések 1956 és 1959 között 
nem csak a cseh-szlovák és magyar vonalon kez-
dődtek meg, hanem párhuzamosan lengyel és 
cseh-szlovák, lengyel és magyar vonalon is. A 
lengyel kollégák (Fialkovski, Hulanicky és Pszo- 
nicky) Kemula professzor útján kezdeményezték 
ezeket a kapcsolatokat, és használták fel a már
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létező személyes ismeretségeket is. Különösen a 
magyar és cseh-szlovák kapcsolatokban volt igen 
lényeges az az együttműködés, amely az elektro-
kémia területén jött létre. Már az 1957-ben felújí-
tott együttműködés meghozta az első eredménye-
ket egy közösen megrendezett (Prága-Pozsony) 
polarográfiai szimpózium formájában. Később 
(1965-75) az oszcillometria területén sikerült tar-
tós együttműködést kifejleszteni. Itt szlovák rész-
ről Molnár László és magyar részről Püngor Ernő 
aktivitása volt döntő. Az oszcillometrián kívül 
még az ionszelektív elektródok alkalmazása az 
elektrokémiai mérések területén vált igen lénye-
ges együttműködési témakörré. Az 1958-ban Bu-
dapesten megrendezett „Jubileumi Vegyész Kon-
ferencia” igen megfelelő alkalom volt a külön-
böző, említett országokból Magyarországra láto-
gató oktatóknak a véleménycserére. Elsősorban 
itt és azután Sopronban az „I. Magyar Színképe-
lemző Vándorgyűlésen” , főleg a színképelemzés 
területén lettek meghatározva az egyes feltétle-
nül szükséges együttműködési prioritások.

Már 1959-ben, a Tátralomnicon megrende-
zett Cseh-szlovák Színképelemzési Kongresszu-
son, a magyar és lengyel delegációk voltak legna-
gyobb számban (kb. 70) képviselve. Az NDK-beli 
kollégák, főleg az eredményes 1960-as veszprémi 
és az 1961-es jelitkowói kongresszusok hatására, 
igen szorosan felzárkóztak az együttműködő szer-
vezetekhez, és ezáltal ezeknek az államoknak az 
analitikusai és színképelemzői, ahol a színvonal 
körülbelül azonos volt, igen hatásos eredmények-
kel dicsekedhettek.

A legnagyobb sikereket vitathatatlanul ép-
pen a közös rendezvények szervezése és megvaló-
sítása terén érték el. Ezek közül a CANAS (Con-
ference on Analytical Atomic Spectroscopy) vég-
leges legalizálása és elismertetése volt a legjelen-
tősebb eredmény. Ezt a tényt az is bizonyítja, 
hogy 1993-ban, 3 éves megszakítás és bizonyta-
lanság után, újra meg lett szervezve Oberhofban 
(a már egyesített Németországban) a CANAS, 
de már aktualizált formában mint „Colloquium 
Analytische Atomspektroskopie”.

Az említett országok a IUPAC-on keresz-
tül más nemzetközi rendezvényekkel is koope-
ráltak és társultak. Az EUROANALYSIS kon-
ferenciát 1975-ben Budapesten rendezték meg, 
ahol. egy önálló színképelemzési szekció keretén 
belül, főleg a cseh-szlovák, lengyel, NDK, de a

bolgár és jugoszláv színképelemző-analitikusok is 
nagy számban vettek részt. Sajnos, az „Inter-
national Symposium on Microchemical Techni-
ques” , a „Festkörperanalytik”, meg az „Ange-
wandte Oberflächenanalytik”, témaköreik sokol-
dalúsága és sajátossága következtében, már nem 
kooperáltak ilyen szorosan a közép- és keleteu-
rópai színképelemzőkkel. Ez egy bizonyos „me-
mento” a jövő számára, mert ezek a határterüle-
tek nem fejlődhetnek eléggé intenzíven az anali-
tikusok és a színképelemzők nagyobb arányú be-
vonása nélkül.

Végezetül meg kell állapítani, hogy Zimmer 
Károly professzor logikusan felépített, szorgal-
mas, konstruktív és mérhetetlenül önfeláldozó 
szervezési tevékenysége az említett 35 éves idő-
szakban meghatározó irányban befolyásolta a 
közép- és keleteurópai színképelemzők együttmű-
ködését.

Ö sszefoglalás

A szerző áttekinti az 1954 és 1991 közötti 
közép- és keleteurópai színképelemzési és anali-
tikai tevékenységeket, különös tekintettel a kü-
lönböző idetartozó országok kutatói és oktatói 
közötti szakmai kapcsolatok lehetőségeire. Idő-
rendi sorrendben megadja a megrendezett kon-
ferenciák helyét, témakörét és jelentőségét a kap-
csolatok kiépítésének szempontjából.

A ctiv ity  in th e field o f analytical chem -
istry  and spectroscopy in C entral and 
E astern Europe in th e period 1954-1991.
M. Matherny __ _

The activities in the field of analytical chem-
istry and spectroscopy in Central and Eastern 
Europe in the period 1954-1991 are reviewed, 
with special emphasis on the possibilities of 
cooperation between the scientists of the special 
area. The topics, places and times of the confer-
ences organized in the field are listed, and their 
importance in the establishment of cooperation 
is pointed out.
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