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Vargha László 1940-1945 között a kolozsvári Ferenc József  Tudományegyetem, 
majd 1945-1950 között a Bolyai Tudományegyetem szerves kémia professzora. 
1903-ban született Berhidán (Magyarország), ahol apja református  lelkipásztor 
volt. Középiskolai tanulmányait Pápán a nagy hírű Református  Kollégiumban 
végezte. Itt keltette fel  a kémia iránti érdeklődését e tárgyat tanító tanára, aki 
bevonta őt az előadást szemléltető kísérletek előkészítésébe. 1920-ban kiváló 
eredménnyel érettségizik és ugyanebben az évben beiratkozik a budapesti 
Pázmány Péter Tudományegyetem Természettudományi Karára. Már felsőbb 
éves hallgatóként bekapcsolódik Pacsu Jenő akkori magántanár (később a 
Princetoni Egyetem jeles professzora)  szerves kémiai kutatásaiba. Az alap-
tanulmányok befejezése  után Pacsu professzor  irányítása alatt készítette el doktori 
disszertációját, melyet 1926-ban „summa cum laude" minősítéssel védett meg. A 
doktori cím megszerzése után Zemplén Géza, a budapesti József  Nádor 
Műegyetem világhírű professzora  gyakornokként alkalmazta, majd hozzásegíti 
egy külföldi  tanulmányi ösztöndíj elnyeréséhez. Ennek birtokában két évig a 
Berlini Egyetemen H. Ohle professzor  mellett szénhidrátkémiai kutatásokat 
végez. A cukorkémia iránti érdeklődése tartósnak bizonyult, amit számos e 
területről készített és különböző szakfolyóiratokban  közölt cikkei igazolnak. Ezt 
követően ugyancsak két évet dolgozik A. Schönberg professzor  meghívására a 
Berlin-Charlottenburgi Műegyetem szerves kémiai intézetében, ahol szerves 
kénvegyületek vizsgálatával foglalkozott.  Ebbe az új témakörbe is gyorsan 
beilleszkedik, amit a két év alatt közölt hat tudományos dolgozat is bizonyít. 
Négyévi külföldi  eredményes tevékenység után, 1931-ben visszatér 
Magyarországra és megadatik számára a lehetőség, hogy egy évig Szegeden a 
Ferenc József  Tudományegyetem Orvos Vegytani Intézetében Szentgyörgyi 
Albert munkatársaként bekapcsolódjék a C vitamin szerkezetkutatásába. Ekkor 
izolálta Szentgyörgyi a szegedi paprikából az ún. „hexuronsavat", melyet tulaj-
donságai alapján a régen keresett C vitaminnak tartott. A vitaminkutatással 
foglalkozó  tudósok egy része kételkedett a megállapítás helyességében, de a 
későbbi szerkezetvizsgálatok amelyekben Vargha László is döntő bizonyítékot 
szolgáltatott, igazolták a hexuronsav C vitaminnal való azonosságát. 

1933-1935 között a szegedi egyetem Szerves és Gyógyszerészi Kémia In-
tézetében folytat  cukorkémiai kutatásokat. Az ott elért eredményei alapján 
1935-ben az egyetemi magántanári címet nyeri el. Ezt követően meghívást kap 
a budapesti Richter Gedeon Vegyészeti Gyárba, ahol megbízzák a szintétikus 
szerves kémiai kutatólaboratórium megszervezésével. Itt kerül kapcsolatba első 
ízben a gyógyszerkémiával amelytől aztán nem is szakadt el élete végéig. Ebben 
a gyárban dolgozta ki 1938-ban a sztilbösztrol néven ismert szintetikus női nemi 
hormonféleség  szabadalmi eljárását. 



Pályafutásának  egyik fontos  szakaszaként emelhetjük ki azt a tíz évi egyetemi 
tanári tevékenységét, melyet 1940-1950 között folytatott  a kolozsvári magyar 
egyetemen. 1940-ben a Szegedről Kolozsvárra visszatelepülő Ferenc József 
Tudományegyetem professzorává  és Szerves Kémia Intézet igazgatójává nevezik 
ki. Kiváló tudományos felkészültségét,  jeles pedagógiai érzékét és 
szervezőkészségét nagy sikerrel gyümölcsöztette a szerves kémiai oktatásban és 
kutatásban, valamint az intézet korszerűsítésében. 1945-től szerződtetett 
tanárként folytatja  munkáját az újonnan létesített Bolyai Tudományegyetemen. 
Vargha professzor  úr kiválóan rendszerezett, újdonságokkal teletűzdelt előadásai 
és nem utolsó sorban pedáns táblavázlatai mindig élményt jelentettek hallgatói 
számára. Tiszteletet ébresztett szerény, higgadt, tanítványokkal szemben 
megértő, de ugyanakkor igényes személyisége. 

A magyar állampolgárságú tanárokkal évente kötött szerződést a román 
kormány 1950-ben nem hosszabbította meg, ezért tíz éves kolozsvári 
tevékenységét megszakítva visszatér Budapestre. Itt a Gyógyszerkutató Kémiai 
Intézet osztályvezetőjévé, majd 1957-ben igazgatójává nevezték ki, s élete végéig 
összesen 15 éven át viselte ezt a tisztséget. Vargha László igazgatói működése 
idején épült fel  az intézet új székháza, korszerűen felszerelt  laboratóriumokkal. 
Ez alkalommal is újra bizonyította magas tudományos felkészültségét,  szervező, 
irányító képességét. Tudományos munkásságának elismeréseként a M. T. A. 
1951-ben levelező, 1964-ben rendes tagjává választotta. 1956-ban Kossuth díjjal 
tüntették ki. Ebből az időszakból gazadag kutatása eredményeiből említésre 
méltó a citosztatikus cukorszármazékok felfedezése,  és gyártási eljárásuk kidol-
gozása. A "degranol" néven szabadalmazott és forgalomba  hozott gyógyszert 
sikerrel alkalmazzák rosszindulatú daganatok kezelésére. Egész tevékenységét a 
fejlett  tudományos gondolkodás, az elméleti és gyakorlati problémák kölcsönös 
kapcsolatának vizsgálata jellemezte. Volt tanítványai és közvetlen munkatársai 
szeretettel és tisztelettel adóznak emlékének. 

Vargha Jenő 
Kolozsvár 

Fizika évfordulók 
I. rész 

375 éve született VINCENZO VIVIANI (1622.IV.5.-1703.IX.22,) olasz fizikus, 
aki Torricellivel együtt 1643-ban elvégezte a klasszikussá vált kísérletet, amely a 
higanyos barométer megszületését eredményezte. 

350 éve született DENIS PAPIN (Blois, l647.VIII.22.-London, kb. 1712.) francia 
fizikus,  mérnök. Orvostudományt tanult az angers-i egyetemen, ahol 1669-ben 
végzett, de Párizsban Huygens asszisztenseként helyezkedett el, ahol ügyes 
kísérletezőnek bizonyult. Eredményei a hőtanhoz, hidraulikához, és a pneuma-
tikához tartoznak, Boyle-lal tökéletesítették a légszivattyút. 1680-ban feltalálta  a 
róla elnevezteti fazekat,  melyet egy év múlva biztosítószerkezettel is ellátott. 
1690-ben először használt gőzt a dugattyú működtetéséhez, 1707-ben közölte a 


