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Götz Irén Júlia Magyaróvár, 1889. ápr. 3. - Ufa, Szovjetunió, 1941.  
 

Götz Irén Júlia vegyész, egyetemi tanár, az első magyar női 
kémiaprofesszor Mosonmagyaróváron, az iskolánkhoz közeli Götz-
majorban született 1889. április 3-án jó módban élő német eredetű 
családban. Édesapja a település utolsó városbírója volt. 

Iskolai tanulmányait városunkban kezdte. Az 1903-1904. 
tanévben a budapesti Országos Nőképző Egyesület leánygimnáziuma 
V. osztályában folytatta tanulmányait. 1907-től a budapesti 
Tudományegyetem hallgatója és a Wlassics-kollégium tagja, lakója. A 
kémia, fizika, matematika mellett filozófiát is hallgatott. 1908-tól 
részt vett a radikális Galilei Kör tevékenységében. Az egyetemen 

kémiában Lengyel Béla, matematikában Beke Manó tanítványa volt. A doktori szigorlat után 1911-
ben vegyészdoktorrá avatják. Disszertációját Weszelszky Gyula egyetemi tanársegéd ismertette a 
Természettudományi Társulatban. 1911/12-ben ösztöndíjjal Párizsban Madame Curie 
rádiumlaboratóriumában képezte magát tovább. Hazatérte után nem folytathatta elkezdett 
kutatásait; a Tangl Ferenc vezette Állatélettani és Takarmányozási Kísérleti Állomáson 
alkalmazták fizetés nélküli segédvegyészként. 1913-ban lett Dienes László szociológusnak, a KMP 
egyik alapító tagjának a felesége. A Tanácsköztársaság alatt kinevezték a tudományegyetem 
elméleti kémia előadójának – ő lett az első nő Magyarországon, aki egyetemen taníthatott. A 
Tanácsköztársaság bukása után férjével együtt 1920 márciusában letartóztatták, majd Madzsar 
József segítségével illegálisan elhagyták az országot. Előbb Bécsben, 1920 őszétől 1921 végéig 
Bukarestben, majd 1921-től Kolozsváron élt férjével, aki ebben az időben a rangos kolozsvári 
folyóirat, a KORUNK munkatársa volt. 1922-1928-ig a kolozsvári egyetem gyógyszertani 
intézetének adjunktusa és 1925-től az orvosi karon is előadott. Romániában élelmiszer kémiát 
tanított és 1927-ben itt szerezte meg a fizikai tudományok doktora címet. 1928-ban a román 
vasgárdisták elől családjával együtt menekülni kényszerült a Királyi Romániából. 1930-ban 
Berlinben a Szovjetunió kereskedelmi kirendeltségének tanácsadója. 1931 telétől áttelepedik a 
Szovjetunióba. 1938-ig a moszkvai Nitrogén Kutató Intézet tudományos munkatársa, illetve 
osztályvezetője volt. Hamis vádak alapján 1941-ben letartóztatják, majd a börtönben kapott 
tífusztól hamarosan a börtönből való szabadulása után meghalt.  

Götz Irén Júlia személyében az első magyar kémiaprofesszornőt és a harmadik magyar női 
vegyészdoktort tiszteljük. Foglalkozott a folyadékok keverésekor beálló térfogatváltozásokkal, a 
hidroxil-ionkoncentrációk mérésével, s kísérleteket végzett különféle takarmányok tápértékének 
megállapítására. Tanulmányai jelentek meg a természettudományok filozófiai kérdéseiről. Götz 
Irén tudományos munkássága csak töredékesen ismert. Doktori disszertációjában Rutherford 
elmélete alapján finomította a Curie laboratóriumban alkalmazott mérési eljárásokat. Párizsban a 



rádium béta-sugárzásával foglalkozott. 1912 és 1919 között Gróh Gyulával publikált 
állatélelmezési és fizikai-kémiai tárgyú tanulmányokat. Kolozsváron oldatok molekula- és 
iondiffúziójáról írt értekezéseket. 1921-ben pozitivista tudományfilozófiai nézeteiről tett közzé 
tanulmányt. 

 
A rendszerváltás óta a város, a Majoroki Polgári Kör és a kerület iskolájaként, az Ujhelyi Imre 

Általános Iskola is érdemeihez méltón ápolja Majorok jeles szülötte, Götz Irén Júlia emlékét. 
2002. október 6-kán nagyszabású, de bensőséges ünnepség keretében a Majoroki Polgári Kör 
kezdeményezésére iskolánk főbejáratának bal oldali falán emléktáblát avattak Majorok jeles 
szülötte tiszteletére.         2007-ben pedig a város képviselőtestületének  határozata értelmében 
utcát is neveztek el róla az Akadémia dűlőn kialakított új lakóparkban, hogy a régi korok 
teljességre, tökéletességre, önfeláldozásra és tartalmas életre törekvő nagyasszonyát ne csak 
példaként tiszteljük, hanem örökre az emlékezetbe is fogadjuk. 
 
 
Részlet: Az Ujhelyi Imre Általános Iskola (Mosonmagyaróvár) 100 éves Jubileumi 
emlékkönyvéből 
 


