
Mayer Béla emlékezetére

1963 július hó 11-én váratlanul elhunyt Mayer Béla oki. vegyészmérnök, 
a Fővárosi Vegyészeti és Élelmiszervizsgáló Intézet ny. főmérnöke.

1893 október 4-én született Városlődön. Középiskolai tanulmányai elvégzése 
után a Budapesti Műszaki Egyetemre iratkozott be vegyészmérnök hallgató
ként. Az első világháborúban katonai szolgálatot teljesített, számos kitüntetést 
kapott, majd súlyos sebesülést szenvedett, s mint t. főhadnagy leszerelt. Foly
tatta abbamaradt egyetemi tanulmányait, s mérnöki oklevele megszerzése után, 
1921-ben a Főváros szolgálatába lépett a Fővárosi Vegyészeti és Élelmiszer- 
vizsgáló Intézetbe, mint vegyész, s megszakítás nélkül itt teljesített szolgálatot 
1956-ig, nyugalomba vonulásáig.

Az Intézetben tej-, tejtermék-, gyümölcskészítmények-, erjedésipari ter
mékek-, fagylalt-, méz, stb. vizsgálatával foglalkozott, 1942-től mint labora
tóriumvezető. Szakmai tevékenységét a pontosság, megfontoltság és megbíz
hatóság jellemezte. Emberi tulajdonságai, szerénysége, segítőkészsége pedig 
munkatársai őszinte szeretetét és megbecsülését vívták ki.

A hazai élelmiszeranalitika, illetve a minőségvizsgáló Intézetek munkájá
nak fejlesztésében szakismerete és tudása sok segítséget jelentett az 1930-as 
évek kapitalista kisüzemei gyümölcskészítményei hamisításánák kiderítésénél 
(„gyümölcspasztából” készített szörpök és üdítőitalok). Munkatársaival foglal
kozott a gyümölcskészítmények kénessavtartalmának összehasonlító vizsgála
tával. 1938-ban a fagylaltrendelet megalkotásánál végzett alapkísérletei nyúj
tottak lehetőséget az akkoriban még teljesen rendezetlen „fagylaltkérdés” 
megoldására. Az említett modellkísérletek alapján állapították meg azokat a 
határértékeket, melyeket az egyes fagylalttípusoknál be kellett tartani. Ezek a 
határértékek szolgáltak alapul az MSZ fagylaltszabványok megalkotásánál is. 
A második világháború idejében az elszaporodott savanyítószer-pótló gyártó 
üzemek ártalmas működésének felgöngyölítése is az 6  nevéhez fűződik.

Munkásságában a klasszikus módszerek szem előtt tartása mellett állandóan 
figyelemmel kísérte az élelmiszeranalitika új, fejlett módszereit, a műszeresítést 
és a gyors laboratóriumi vizsgálati módszerek bevezetési lehetőségét. így 6 
szélesítette ki az Intézetben munkatársaival a refraktométerek laboratóriumi 
felhasználását, a merülőrefraktométer alkalmazását metilalkoholtartalom meg
határozására (Gibbs háromszög), sörvizsgálatokra(Lehmanés Gerum nomogramm), 
a polarimetrikus vizsgálatokat hazai mézek nádcukortartalmának meghatáro
zására stb.

Váratlan elhunytakor fájó szívvel gondolunk az őszintén szeretett munka
társra és jóbarátra, s emlékét kegyelettel őrizzük meg szívünkben.
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