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In memoriam Zsadon Béla

Zsadon Béla (1929-2010)

Megdöbbenve hallottuk a szomorú hírt, hogy életének 
81. évében, 2010. március 20.-án eltávozott közülünk Dr. 
Zsadon Béla, az MTA doktora, az ELTE TTK egyetemi 
tanára. 

Dr. Zsadon Béla 1929-ben született Debrecenben. 
Középiskolai tanulmányait a debreceni Református 
Kollégium Gimnáziumában, majd a Fazekas Mihály 
Gimnáziumban végezte, ahol 1947-ben kitüntetéssel 
érettségizett. 1947-t�l 1951-ig a Budapesti M�szaki Egyetem 
hallgatója volt. 1951-ben szerves kémiai technológia szakon 
kapott vegyészmérnöki oklevelet.

1951 és 1956 között hadmérnökként, robbanóanyagok 
technológiájával foglalkozott az egyik katonai m�szaki 
f�iskolán, és a M�szaki Egyetem Hadmérnöki Karán. 
1956-tól az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kémiai 
Technológiai Tanszékén dolgozott, 1977 óta egyetemi tanári 
beosztásban.

Az ELTE Kémiai Technológiai Tanszékén el�ször Dr. Gerecs 
Árpád akadémikus, tanszékvezet� professzor tanítványaként 
és munkatársaként ipari szerves szintézisekkel foglalkozott. 
Többek között új eljárást dolgoztak ki a C-vitamin gyártás 
fejlesztésére.

1958-tól az Alkaloida Vegyészeti Gyárral együttm�ködve 
a mor� n-gyártás egyes problémáival foglalkozott. „A 
mor� nnak mákgubóból történ� kinyerésével kapcsolatos 
vizsgálatok” címmel írta és védte meg kandidátusi 
értekezését 1960-ban.Kutatómunkáját ezt követ�en 

kiterjesztette növényi eredet�, biológiailag aktív vegyületek 
felkutatására, izolálására, kémiai átalakítási lehet�ségeik 
vizsgálatára. A „Biológiailag aktív vegyületek kutatása” 
f�irányhoz kapcsolódóan vezetésével tanszéki kutatócsoport 
alakult. A vizsgálatok során számos új indol-vázas alkaloidot, 
és más természetes anyagokat izoláltak Magyarországon 
termeszthet� növényekb�l, eljárásokat dolgoztak ki 
gyógyszerként vagy gyógyszeripari alapanyagként 
hasznosítható hatóanyagok el�állítására. „Vizsgálatok 
természetes indolalkaloidok izolálása és kémiai átalakítása 
körében” címmel foglalta össze az eredményeket akadémiai 
doktori értekezésében és 1974-ben védte meg.

1973-tól, Dr. Tüd�s Ferenc akadémikus, tanszékvezet� 
professzor kezdeményezésére kutatási területe új 
témacsoporttal b�vült. Ennek során gyógyászatban 
hasznosítható, természetes alapú polimerek és származékaik 
el�állításával és alkalmazási lehet�ségeik vizsgálatával 
foglalkozott. A kutatások legjelent�sebb eredménye a 
ciklodextrin gyöngy-polimerek és származékaik el�állítása, 
valamint ezek kromatográ� ás állófázisként való alkalmazása 
volt. E királis állófázisokon alkaloidok preparatív méret� 
reszolválása terén nemzetközileg is jelent�s eredmények 
születtek.

Dr. Zsadon Béla rendszeresen tevékenykedett az MTA Kémiai 
Tudományok Osztálya és a Biológiai Tudományok Osztálya 
Bizottságaiban. Tagja volt a Makromolekuláris Kémiai 
Bizottságnak, a M�szaki Kémiai Bizottságnak, a Szerves 
Kémiai Bizottságnak, az Alkaloidkémiai Bizottságnak, 
a Természetes Polimerek Munkabizottságnak valamint 
a Növénykémiai és Kemotaxonómiai Albizottságnak. 
Vezet�ségi tagja volt a Magyar Gyógyszerészeti Társaság 
Gyógynövény Szakosztályának. Választott tagja volt az 
ELTE Természettudományi Kar Tanácsának és a Kémiai 
Tanszékcsoport Tanácsának.

Dr. Zsadon Béla tudományos és közéleti tevékenysége 
mellett, 1951 óta végzett fels�fokú oktatási tevékenységet. 
Kémiai technológiai gyakorlatokat dolgozott ki és 
vezetett, továbbá el�adásokat tartott vegyész és tanár 
szakos hallgatóknak. A tantárgyak el�adásához kapcsolódó 
könyveket írt és fordított. 

Hallgatói a mindig felkészült, pontos, szépen és jól érthet�en 
el�adó tanárok között emlegették. Lényegre tör� el�adásain, 
csodálatos táblai rajzokkal segítette a kémiai technológia 
megértését és elsajátítását. Oktatási és kutatási tevékenységét 
egyaránt a nagyfokú igényesség jellemezte. A kiváló kutatót 
és oktatót gyászoljuk személyében, akire nagy szükség volt 
a fels�fokú kémiaoktatásban és ipari kutatásokban egyaránt. 
Emlékét munkatársai és tanítványai tisztelettel �rizzük!

Horváthné Dr. Otta Klára


