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mindamellett – sajnos – tragikusan fejezõdött be: a történelembõl ismerjük, hogy a
román megszállás folytán 1919 õszén az egyetem tanárainak nagy része, és velük
Fabinyi professzor is Budapestre ment, ahol a rövidesen kitört spanyol influenza
áldozataként, 1920. március 7-én fõorvos fia hûvösvölgyi intézetében, családi
körben elhunyt.

Fabinyi Rudolf munkatársai, egykori tanítványai már meghaltak, sõt a
tanítványok tanítványai közül is kevesen lehetnek az élõk sorában. Az újabb
nemzedékek így nem ismerhetik munkásságát, tanítását. Korunk sajátos tünete,
hogy a múlt tudománya, egy-egy kiemelkedõ tudós életmûve háttérbe szorul, nem
egyszer csendes lenézésben, közönyben részesül. Pedig a jelen a múlt életrevalónak
bizonyult tényezõinek összességébõl áll, és a mai elméletek, ismeretek sem
véglegesek, ezek is csak a jövõ igazságainak alsóbb fejlõdési fokát jelenthetik. A
múltat tehát nem letörölni vagy megtagadni kell, hanem feldolgozni és okulni belõle. Ezért
vállaltam, hogy az MTA Kémiai Tudományok Osztályának megbízására megírjam
legújabb, „Fabinyi Rudolf élete és kora” címû könyvemet. Örömmel tölt el, hogy
munkámat Kolozsvárott is bemutathatom, és igaz köszönetemet fejezem ki  az
Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományos Társaság vezetõségének, hogy a Fabinyi
emlékülésen alkalmat adott szerény megemlékezésemnek. Könyvemet azzal
ajánlom szíves figyelmükbe, hogy a múlttal való foglalkozás nem öncélú, mert
egykori nagyjaink, köztük Fabinyi Rudolf munkássága is, a jelen szakembereinek
gondolatokkal, ötletekkel szolgálhat a jövõ tudományának kialakításához.

Budapest, 1999. augusztus 24. Móra László
az MTA doktora, tudománytörténész

Találkozásom Fabinyi Rudolffal

A találkozás nem a szó mindennapi használata szerint értendõ. Személyes
ismeretség köztünk nem is jöhetett számításba, hiszen Fabinyi abban az évben halt
meg (1920), amelyben én születtem. De találkozás az is, ha egy elõttünk élt neves
személyiség életét, alkotásait igyekszünk megismerni s az életmû részleteinek
ismeretében mintegy személyes kapcsolatba kerülünk vele. Ez a Fabinyival való
szellemi találkozás lehetõséget kínál arra, hogy megismerjük szinte hihetetlen
sokoldalú tevékenységét, emberi nagyságát s felmutathassuk a példaképet magunk,
és a jövõ generáció számára.

A megemlékezés azért is indokolt, mert Fabinyiról mintha megfeledkezett volna
a köztudat, munkásságát, jelentõségét alig ismertük, elõadásainkban nem
hivatkoztunk rá, nem állítottuk példaképül az ifjúság elé. Pedig egyetemi
tanulmányainkat mi is az általa tervezett kémiai intézetben folytattuk, padjaiban
ültünk, laboratóriumaiban dolgoztunk, s könyvtárában búvárkodtunk. 1940 és 1944
között a Ferenc József Tudományegyetem diákja, doktorandusa, majd alkalmazottja
voltam – elõször mint m. kir. egyetemi díjtalan gyakornok – de nevével nem
találkoztam. Nyomok azonban voltak. A volt Mikó-kerti Mikó vadászkastélyban
otthonra lelt Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék elõadótermében volt egy
hatalmas szekrény, faltól falig, a padlótól a mennyezetig szinte elmozdíthatatlanul
beépítve. Némi titokzatosság övezte, vajon mit rejtegethet? Kinyitva, a benne



1999-2000/4 141

felhalmozott legkülönfélébb dolgok közül néhány füzet omlott a padlóra. Doktori
értekezések voltak, méltóságos Fabinyi Rudolf professzor úrnak ajánlva. Ekkor
találkoztam elõször leírva a nevével. Sajnos, az értékes dokumentumokra nem
figyeltünk fel, nem õriztük meg õket. Teljes jegyzékük Móra László kitûnõ
monográfiájában megtalálható (Fabinyi Rudolf élete és kora, Technika Alapítvány
kiadása, Budapest, 1999). Újabb nyomok: régi típusú üvegretorták – padláson,
vegyszeres üvegekre ragasztandó címkék egy fiókban, a rányomtatott szöveg:
Solutív Kalii biiodici decinormalis. 1 literben 3,25 gr. Készítette: ........

De lehetett volna közvetlenebb kapcsolat is, a története a következõ: Fabinyi
nem írt tankönyvet, de elõadásai anyagát pontosan ismerjük, mert kedvenc
tanítványa, majd professzortársa Ruzitska Béla lejegyezte s több száz oldalas jegyzet
formájában kétszer is kiadta, elõször 1895-ben (Elméleti chemia. Dr. Fabinyi
Rudolf egyetemi tanár elõadásai nyomán írta Ruzitska Béla, 263 lap, 3 táblázat)
majd másodszor 1906-ban (Bevezetés az elméleti chemiába, 409 lap, 7 táblázat).
Ruzitska Béla pedig a tanárom volt, az 1940/41 tanévben kémiai technológiát
tanított. Sok mindent lehetett volna kérdezni tõle. De Fabinyi Rudolf nevét õtõle
sem hallottuk.

Fabinyival a találkozást akkor kezdtem el keresni, amikor az 50-es években
kineveztek a Bolyai Tudományegyetem Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszé-
kének tanszékvezetõjévé. Mint ismét a magyar egyetem tanára, felvetõdött az
elõdök kérdése: kiknek a nyomába léptem, mit alkottak, mit kell folytatni? Egyelõre
az említett nyomokon kívül nem sokat tudtam meg. A Fabinyi körüli csendet végül
is egy amerikai kutató törte meg, aki a Magyar Kémikusok lapja egyik 1968. évi
számában részletesen közölte életrajzát, ismertette munkásságát, méltatta
jelentõségét. E cikk döbbentette rá a magyar tudományos közéletet, hogy Fabinyi
milyen nagy tudós, közéleti személyiség volt, egyben arra a mulasztásra is, hogy
jelentõségét nem ismerték s nem méltatták kellõképpen.

Az eddig megismert adatok felhasználásával 1973-ban egy Fabinyi életét és
munkásságát bemutató cikket közöltem az Igazság nevû kolozsvári napilapban.
Másnap egy levelet kaptam Désrõl Dr. Parádi Kálmán orvostól. Íme a levél egy
részlete:

"Nagy érdeklõdéssel olvastam az »Igazság« mai számában a kolozsvári kémiai
kutatókról írott értékes cikkét, s benne sok adatot találtam, amelyekrõl nem is
tudtam. Fabinyi Rudolf a nagyapám volt.

Többször is tartózkodtunk náluk, a vegytani intézetben levõ lakásukban, s az
egész környék, a régi botanikus kerttel együtt, meg Apáthy folyton ugató kísérleti
kutyáival mély benyomást gyakoroltak rám. Örvendek, hogy Fabinyi Rudolfot, a
számos újszerû ötlet megvalósítóját, az állandóan kutató vegyész-tudóst végre
„kiásták” a homályból, s a megérdemelt helyére, követendõ példaképp állítják. Dr.
Parádi Kálmán.

A levél érdekessége, hogy benne egy eddig nem ismert Fabinyi-unoka jelenik
meg, sõt nem is egy, mert mi ismertük Dr. Parádi Kálmán két testvérét is, Dr. Pa-
rádi Frigyes gyógyszerészt és Parádi Katus tanárnõt. Tehát õk is Fabinyi unokák.

Fabinyi teljes „kiásását” Móra László tudománytörténész végezte el a rendkívüli
alapossággal megírt monográfiájával [Fabinyi Rudolf élete és kora. Technika
Alapítvány, Budapest, 1999].
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E könyv, amint Dr. Szabadfáy Ferenc az elõszóban írja, Fabinyi Rudolfnak a
kolozsvári egyetem egykori kémiaprofesszorának nemcsak életrajza, hanem mint a
cím mutatja korkép is. Korkép az ottani egyetem születésérõl és kibontakozásáról,
majd elvesztésérõl, a társadalomról, az egyetemi életrõl, tudományos egyesületekrõl
és társaságokról, sõt még az erdélyi szabadkõmûves mozgalom szerepérõl és akkori
tevékenységérõl.

E hatalmas tudományos apparátussal, alapos könyvtári és levéltári
dokumentálódással, élvezetes, szépirodalmi nyelven megírt könyv immár személyes
közelségbe hozza a tudós professzort, intézet és tudományos iskolaalapítót
tevékeny közéleti személyiséget, a diákok nagy barátját. Nem szakember számára is
igen hasznos, élvezetes olvasmány.

Fabinyi szétágazó tevékenységébõl csak néhányat emelek ki.
Az elsõ az egyetemi vegytani intézet  felépítése. Fabinyi Rudolf több ízben járt

külföldön, ahol tanulmányozhatta az ottani újabb kémiai intézeteket. Gazdag
tapasztalatait az épület tervezésénél és fõként berendezésénél értékesítették.

Az épületet az Erdélyi Múzeum-Egyesülettõl a VKM által 50 évre bérbe vett ún.
Múzeum-kert egyik magas dombján húzták fel. Ami az intézetet kiemelte a korabeli
hasonló intézetek sorából, az a fûtés, világítás, szellõzés, vízvezeték, azaz az
épületgépészeti berendezések korszerûsége volt. Ebben az épületben létesült
elõször Kolozsváron elektromos világítás és elektromos vetítõlámpa-berendezés
1882-ben.

A tudományos kutatások friss alapítású otthonárol az Ellenzék címû kolozsvári
lap 1882. április elsejei száma „Az új vegytani intézet” címmel, a következõ képpel
számol be:

„Azoknak, akiket […] útjok a múzeumkertbe visz – ott a kert északi oldalán, a
régi múzeumépület elõtt – pavillon-stylû csinos, egyemeletes épület tûnik
szemökbe, melynél az egyszerûség ízléssel és csínnal van párosulva. Ez az új
vegytani intézet. Az épület emeleti, földszinti és souterrain részekbõl és a következõ
localitásokból áll úm. egy 200 ülõhellyel bíró tanterem prosceniummal, egy 40
gyakornok számára berendezett analitykai és egy 8 gyakornok számára berendezett
szerves laboratórium, továbbá physikai czélokra, szerves elemzésre, optikai
czélokra, vegyikészítmények elõállítására, légritkított térben való lepárlásokra, s
tûzveszélyes munkákra egy-egy külön laboratórium, van egy gépszoba, egy mûhely,
egy projiciálásokra szolgáló és világító udvar, egy olvasztó és egy ágyuszoba (?), egy
mérlegszoba, egy légelemzésekre szolgáló laboratórium, egy kénhidrogén szoba
stb., s az intézet szolgálati lakásai.

A ventillatio berendezése a legtökéletesebb, a milyent, ti. a tudomány és
technika jelenlegi állása szerint produkálni lehet. Így a laboratóriumok nemcsak
általános ventillátióval bírnak, hanem úgy vannak berendezve, hogy minden egyes
dolgozó hely külön szellõzõ készülékkel van ellátva. „

Kezdetben egyemeletes volt az épület, amelyet 1904-ben bõvítettek, az épület
középsõ részére második emeletet húztak, majd az állattani intézet elköltözésekor –
az új Apáthy-féle épületbe – a felszabadult Múzeum-kerti Mikó féle vadászlak
helyiségeit is a vegytani intézethez csatolták. Ebben faragtak belõlem is kémikust.

Fabinyi javaslatára 1888-ban Kolozsvárott Vegykísérleti Intézetet is létesítettek,
amely az õ vezetése alatt az Egyetem Vegytani Intézetével karöltve mûködött.
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1878-ban a kolozsvári m. kir. Tudományegyetem elméleti és gyakorlati tanárának
kinevezett Fabinyi Rudolf ebben az intézetben fejtette ki rendkívül gazdag,
sokoldalú munkásságát, amely elõtt ma csodálattal adózunk, s keressük a feleletet
arra a kérdésre, hogyan is lehetséges ennyi mindennel behatóan foglalkozni, tudva,
hogy közéleti kérdések is élénken foglalkoztatták.

43 évi tanári mûködése során a kémiatanárok, kutatóvegyészek, gyógyszerészek
és orvostan hallgatók generációit nevelte. Õ alapította az elsõ magyar nyelvû kémiai
szakfolyóiratot Magyarországon, a Vegytani Lapokat, 1882-ben, amelynek 7 éven
át, amíg a lap megjelent, kiadója is volt. A lapban fõleg kolozsvári egyetemi
közlemények jelentek meg, de a hazai szerzõk mellett külföldi folyóiratszemlét is
tartalmazott.

Tevékeny szerepe volt a Magyar Kémikusok Egyesületének megalapításában is,
amelynek elsõ elnöke volt 1907-ben.

Számos tudományos közleménye jelent meg hazai és külföldi
szakfolyóiratokban, szám szerint 94; irányításával mintegy 35 doktori értekezés
készült. Vizsgálatai a kémiatudomány széles körét érintették. Kutatói tevékenységét
a következõ területeken fejtette ki: 1. Általános és fizikai kémia; 2. Analitikai és
szervetlen kémia; 3. Szerves kémia; 4. A kémia egyéb ágait érintõ területek,
kémiatörténet.

Számos területen maradandót alkotott. Tanszékén, vagy ahogy akkor nevezték,
a Vegytani Intézetben, irányítása alatt az akkori modern kémia legtöbb fejezetét
elõadták. A tantárgyak felsorolásából kiemelném:

Bevezetés a vegytani búvárkodás módszereibe. A tudori szigorlatra készülõk
részére, heti 48 óra. Elektrokémia (Publikum részére!!) heti 1 óra.

Fabinyi hosszú tanári mûködése alatt mindig arra törekedett, hogy a  gyorsan
fejlõdõ kémiai tudományok állásáról kellõ idõben tájékozott legyen, ismerje az új
eredményeket. Így az elõadásaiban, tankönyvében továbbadott ismeretek mindig a
legkorszerûbbek voltak.

Kitûnõ elõadó volt. A Fabinyi által bevezetett új módszerek, szemináriumszerû
foglalkozások, gyakorlati kísérletek tovább fokozták oktatói tevékenységét. Ma is
megszívlelendõ az alábbi megállapítása:

„Általában úgy az elméleti, mint a gyakorlati oktatásban a fõcélt nem az ismeretek
nagy halmazának a közlése képezi, hanem inkább mérsékeltebb körû tananyagnak
lehetõ kiaknázása, a hallgató tudományos érzékének intensivus felköltésére és
megszilárdítására s önálló természettudományi gondolkozásnak a kifejlesztésére.”

Az ifjúság igazi barátja volt. Volt hallgató visszaemlékezéseibõl tudjuk, hogy
hallgatói mindenikét személyesen ismerte, és sorsukat éber figyelemmel kísérte. Ha
csak egy elõadásról is hiányzott, vagy késõn jött valamelyikük, másnap már számon
kérte a hiányzást. Pedig nem volt szükség a hallgatóságot kényszeríteni elõadásai
meghallgatására. Szívesen és örömmel hallgatták. Minden elõadása ugyanis egy
formailag tökéletes szónoki remekmû volt. Hogy elõadásait élvezetesebbé tegye,
azokat a legváltozatosabb, sõt a leglátványosabb kísérletekkel tarkította.

Személyében az egyetemi ifjúság atyai barátjára, készséges segítõjére lelt. A
hallgatók anyagi segélyezésére évente pályadíjakat írtak ki, az arra érdemeseknek
Intézete ösztöndíjakat alapított. A kiváló szorgalmú, de szegény származású
hallgatók segélyezésére a tanárok és tanítványok közadakozásából „Fabinyi alap”
létesült, amelybõl évente 1-2 hallgató részesült segélyben.
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Fabinyi pedagógusi elveit 11 gyermek felnevelésében is megvalósította.
Kiváló szónoki készségét a közügyek, elsõsorban Kolozsvár városának

szolgálatába állítva, a nagyközönség részére is nagysikerû elõadásokat tartott. Ezek
színhelye az Erdélyi Múzeum Egylet tudományos ülése volt.

A legnagyobb sikert „A vízrõl, a levegõrõl és a talajról, különös tekintettel
Kolozsvár egészségügyi viszonyaira” c. elõadássorozatával aratta. Íme hogyan
emlékezik meg ezekrõl az elõadásokról a korabeli sajtó (Ellenzék) 1882. február 7,
Egy vegytanár  vizsgálatai címmel:

„Dr. Fabinyi Rudolf, egyetemünk derék vegytanára tegnap folytatta a múlt
alkalommal megkezdett elõadását a vízrõl és talajról, különös tekintettel Kolozsvár
egészségügyi viszonyaira. A Vigadó nagyterme ez alkalommal is zsúfolva volt a
legintelligensebb férfi és hölgyközönséggel. Kiváló érdekkel bírt ezen elõadás már
csak azért is, mert egy kitûnõ szakférfiú szájából hallhatta meg a közönség, hogy
milyenek városunk vizei, melyek a nagyközönség által ivóvízül használtatnak. Elõre
bocsátva és röviden vázolva az ivóvizek minõségét és azon kellékeket, amelyek
múlhatatlanul megkívántatnak, hogy valamely ivóvíz egészséges legyen, áttért a
kolozsvári vizek tárgyalására, elõadván tizenöt kolozsvári kútnak vegyelemzési
eredményét és rajzokban mutatván be azok fekvését és talajviszonyait. Valóban
szomorú kép tárult fel az elõadottakban elõttünk városunk egészségügyi
viszonyairól. Kútjaink vizei egytõl-egyig olyanok, melyek közül csak egy sem
mondható még tûrhetõnek sem, s ami a legbotrányosabb, ki lett mutatva e kitûnõ
szakférfiú által, hogy éppen azon kút vize a legegészségtelenebb, mely a
nagyközönség által legnagyobb mérvben vétetik igénybe. E kút az ún. talpaskút.
Ennek vize nemcsak, hogy szilárd alkatrészekben a legdúsabb, de ezen kívül nagy
mennyiségû ammóniákat sõt mikroszkópikus állatkákat is tartalmaz.”

Íme néhány mozzanat a találkozásról egy igen tanulságos, sok tekintetben
rendkívüli életpályáról. Móra László érdeme, hogy ezt most részletesen
megismerhetjük, s példaképp állíthatjuk mind magunk, mind pedig az ifjúság elé!

A kolozsvári Házsongárdi temetõ lutheránus részlegében van egy Fabinyi sír. A
professzor nem itt, hanem a budapesti Fiumei úti Nemzeti Panteonban van
eltemetve. A kolozsvári sírban Fabinyi elsõ felesége, Wéber Katinka, valamint há-
rom fia nyugszik s utólag ide temették a már említett dr. Parádi Ferenc unokát is.

Fabinyira emlékezve születésének 150. évfordulóján, tegyünk egy szál virágot
erre a sírra is.

Dr. Kékedy László


