"Nem hal meg az, ki m illiókra kö lti
dús élte kincsét, ámbár napja múl . . .

Erdey Grúz Tibor
1902 - 1976

1976 augusztus 16-n meghalt Erdey Grúz Tib or, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke.
Budapesten született 1902-ben. Ugyancsak a fővárosban szerzett kémiából d o kto ri oklevelet.
Már kezdetben az egyetemi oktatással — gyógyszerész képzéssel — fo g la lko zott; tudásszomja késztette
a gyógyszerész oklevél megszerzésére is. Ez az okta tó i- nevelői képesség és szeretet egész életén át kísérte.
Tudásszomja az akkoriban a kémia talán legbonyolultabb ága, a fizika i kémia felé terelte, főként
pedig ennek gyakorlati alkalmazási lehetőségei, így az elektrokém ia vonzotta. E szakterület korunk ta Ián egyik legdinamikusabb, szinte robbanásszerűen fejlődő tudományága, a radio a ktivitásfizika i, kémiai
alkalmazásához vezették.
Gyakran nem egyedül fo ly ta tta tudom ányos búvárkodásait, hanem kortársaival, a korabéli nagy
kém ikusokkal (Buzágh Aladár, Erdey László, Imre Lajos, Proszt János, Schay Géza stb.) karöltve dől gozott, alkotott,m ódszereket a la kíto tt ki, és ezek művelésére és hasznosítására nevelte az egyetemi ta nuló ifjúságot, a jövő magyar társadalom alappillérét.
A társadalomformálási tevékenysége hazánk felszabadulása után, 1945-ben d o m b o ro do tt ki tel jes egészében. A szocialista társadalom építésében, a marxista-materialista természettudom ányok építé
se és kifejlesztése feladataiban elévülhetetlen érdemeket szerzett közéleti tevékenységével is. M int egye
tem i professzor, később a Budapesti Tudományegyetem Természettudományi Karának dékánja, majd
felsőoktatási ill. oktatásügyi miniszter. Nevéhez fű ző d ik hazánk korszerű szocialista oktatási rendszeré
nek megteremtése és kifejlesztése.
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Tudományos és közéleti tevékenységének állandó összeforrottságát jellem zi, hogy a Magyar Tu dományos Akadémiának több cikluson át fő titk á ri tisztségét, 1961-től 1964-ig a Tudományos és Fel sőoktatási Tanács elnökségét, 1970-től pedig a Magyar Tudományos Akadémia elnöki tisztségét látta el
fáradhatatlan munkabírásával, és világraszóló eredményekkel.
Ezek elismeréseként számos tudom ányos testületnek és társaságnak volt vezetőségi tagja; a Szov
jetun ió Tudományos Akadémiájának, a Berlini Tudományos Akadémiának, a Román Tudományos A ka
démiának, az Osztrák Tudományos Akadémiának, a Bolgár Tudományos Akadémiának, a Csehszlovák
Tudományos Akadémiának volt tiszteletbeli, levelező vagy külső tagja, stb. Számos magas hazai és kül fö ld i (szovjet, bolgár stb.) kitü nte té st nyert el, fő ké n t a baráti szocialista államokban.
Sok tudományos-, vagy o k ta tó jellegű dolgozata illetve könyve jelent meg, több kiadásban, így
pl. a „F iz ik a i- kémiai p ra ktiku m ” 1934-től 1967-ig tíz kiadásban lá to tt napvilágot.
Szinte lenyűgöző term észettudom ányi materialista szemlélete m ellett a magyar természettudo mányos szaknyelvezetnek kialakításában és pontosításában szerzett érdemei maradandóak. „ A magyar
kémiai elnevezés és helyesírás szabályai” alapvető mezsgyekövet jelentenek hazánk tudom ányos nyel vezetőnek végső kialakulásában is.
Eredménydús életének talán utolsó nagy sikerét jelentette a hazánk tudom ányos akadémiája
fennállásának 150 éves jubile u m i ünnepségeinek megszervezése.
Tudományismerete a tu d o m án yo k szinte valamennyi ágazatára kite rje d t. E sorok írója, fo ly ó ira 
tunk szerkesztője szomorú szívvel hajtja meg némán fejét és vesz búcsút a nagy magyar „p o lih is z to rtó l” ,
kinek tanító-nevelő előadásait egyetemi tanulm ányai alatt fé l évtizeden át hallgatta a Tudományegye temen, a kémia nagy tanítóm esterétől, ki fo ly ó ira tu n k k a l kapcsolatos segítségét, támogatását és elisme rését az egyik legutóbbi („n em ze tkö zi” ) számban a Magyar Tudományos Akadémia 150 éves é vforduló
ja alkalmával írt „invo ca tio ba n ” fejezte ki.

Kottász József
szerkesztő
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