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Fabinyi Rudolf
(1849–1920)

Fabinyi Rudolf a magyar szerves kémia úttörõje, aki a kémia számos területén
maradandót alkotott, neve mégis méltatlanul a háttérben maradt.

1849. május 30-án született, apja Fabinyi Sámuel kereskedõ és takarékpénztári
igazgató, anyja Markusovszky Hermina. 1868-tól a Budapesti Tudományegyetem
bölcs észeti karának hallgatója. 1875-ben ösztöndíjjal Németországba ment kétéves
tanulmányútra, ahol Heidelbergben Bunsen laboratóriumában analitikával, Wislicanus
mellett Würzburgban, majd Baeyer mellett Münchenben szerves kémiával foglalkozott.

1877-ben tanársegéd a József Mûegyetemen, a következõ évben tanulmányútra
ment Párizsba, a Sorbonne szerves kémia professzora Wurtz intézetébe. 1878. június
30-án kinevezték a kolozsvári Magyar Királyi Tudományegyetem elméleti és kísérleti
kémia professzorává.

1918-ban Budapestre költözött, ott halt meg orvos fiának szanatóriumában 1920.
március 7-én.

Tudományos tevékenysége

Kutatómunkája a kémiatudomány széles területét érintette. Foglalkozott szerves
kémiával, szervetlen és analitikai kémiával, kémiai technológiával, általános és fizikai
kémiával, kémiatörténettel. Több mint 100 publikáció sokrétû munkájáról; elõadásokat
tartott szakmai kongresszusokon; sok találmánya magyar, német és osztrák szabadalmi
oltalomban részesült. Szõkefalvi-Nagy Zoltán szavaival:

„Igen sok olyan megfigyelése volt Fabinyinak, melyet ma már el is felejtett a kémia,
s az újra felfedezéskor derült ki, hogy ezt a kérdést õ már legalább háromnegyed
évszázaddal ezelõtt megoldotta.”

Szerteágazó érdeklõdése, valamint a múlt század végi kémiai ismeretek kisebb
mennyisége lehetõvé tették, hogy Fabinyi Rudolf a kémiai tudományok polihisztorává
váljon.

Oktatói és közéleti tevékenysége

Nemcsak tudósként alkotott maradandót, oktatói és közéleti tevékenységét tekintve
is kiemelkedõ személyiség. Nagyon jó nevelõ, kiváló elõadótanár, az egyetemi ifjúság
tanácsadója volt. Megszervezte és irányította a kutatói tevékenységet az egyetemen, nagy
súlyt fektetett a laboratóriumi gyakorlatra. Oktatóként a „kevesebbet, de alaposan”
pedagógiai elvet alkalmazza, fõ célja az önálló természettudományos gondolkodás
kialakítása volt.

Vezetése mellett épült a kolozsvári egyetem új kémiai épülete (1881–1883) és az õ
javaslatára hozzák létre a Vegykísérleti Intézetet (1888). Megindította az elsõ magyar
nyelvû kémiai szakfolyóiratot, a „Vegytani Lapok”-at, amely 1882–1889 között jelent
meg. Amint „A Vegytani Lapok iránya és czélja” címû beköszöntõjében
megfogalmazta:

„A magyar vegyészek vegytani szaklappal nem bírnak. Kísérletemmel e hiányt
óhajtanám pótolni. Czélja a magyar eredeti dolgozatoknak részletes, a külföldi vegytani
irodalom minden fontosabb jelenségének pedig kivonatban való, lehetõ gyors közlése.”
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Kiemelkedõ közéleti személyiség volt. Az 1899–1900 tanévben az egyetem rektora,
több ízben megválasztották a Matematika-Természettudományi Kar dékánjává. 1891-
ben a Magyar Tudományos Akadémia levelezõ, 1915-ben rendes tagjává választotta. Az
1907-ben megalakult Magyar Kémikusok Egyesülete elsõ elnökéül Fabinyi Rudolfot
választotta.

Fontosabb szerves kémiai kutatásai

Bár tudományos tevékenysége a kémia valamennyi területét érintette, kedvenc
kutatási területe a szerves kémia volt. A kolozsvári egyetem vegytani intézete a szerves
kémia kutatás hazai bölcsõjévé vált. Szerves kémia terén jelentõsebb kutatási
eredményei:

– új eljárás kidolgozása a szilárd anyagok vákuumpárlás útján történõ tisztítására
(Berichte: Ueber Diphenoläthan, Ber. Dtsch. Chem. 11, 1878)

– dikinolin szintézisével kapcsolatos kísérleteinek közlése (Vegytani Lapok, 1, 1883,
237), vizsgálja az ecetsav etil-észterének bomlástermékeit (V.L. 1, 242, 1883), a jód
hatását nátriumalkoholátra benzolos oldatban (V.L. 2, 1, 1884), a kinolingyûrû
képzõdési mechanizmusát (V.L. 4, 1, 1886). Adatokat közölt növényi eredetû alkaloidák
szerkezetérõl.

Jelentõs eredményeket ért el az azaron és származékainak vizsgálatával. Az azaron
növényi kivonat, melyet az „Asarum Europaeum” növény gyökerébõl izolált
vízgõzdesztillációval hófehér, kristályos anyag formájában nyert. Ezután Fabinyi és
munkatársai a szerkezete és molekulasúlya meghatározásához kezdett. Ez a múlt század
végén nem volt egyszerû feladat. Tisztában voltak a feladat nehézségeivel:

„… bizonnyal még sok idõt és munkát fog igényelni, míg az Asaron és
származékainak atomviszonyáról oly képleteket adhatunk, amelyekre nézve a
felelõsséget nyugodtan elvállalhatjuk.”

A szerkezetvizsgálat módszere abban az idõben a különbözõ reagensekkel szembeni
viselkedés vizsgálata volt. Ezért Fabinyi és munkatársai megvizsgálták az acetilklorid,
sósav, salétromsav hatását azaronra, valamint az azaron oxidációs származékait.

Természetesen nemcsak a laboratóriumi munka volt fontos, hanem a szakmai
irodalomban való tájékozottság is. Fabinyival egyidõben Butlerov és Rizza vegyészek is
megpróbálták megállapítani az azaron összetételét. Az általuk feltételezett C12H16O3

molekulaképlet különbözött a Fabinyi által elfogadott C20H26O5 molekulaképlettõl.
Fabinyi és munkatársai kiszámították az azaron és származékainak molekulasúlyát a

Fabinyi által kidolgozott molekulasúly-meghatározási módszerrel. Megállapították, hogy
az azaronszármazékok esetén a mért és számított molekulasúly-érték jól egyezik, azaron
esetén azonban nem. Az azaron képletéül elfogadták a
Butlerov és Rizza által javasolt molekulaképletet. Fabinyi
meghatározta az azaron szerkezeti képletét, amely szerint
az azaron egy trimetoxi-allilbenzol:

Tanítványával, Széki Tiborral vizsgálta a Grignard–
reagens hatását azarilaldehidre. Megállapította, hogy a
reakció sajátosan játszódik le, a várt alkoholok helyett egy
éter jellegû termék keletkezik: (I.)
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(CH3O)3C6H2 – CHO + R-MgI = (CH3O)3C6H2 – CH(OMgI) R

azarilaldehid

(CH3O)3C6H2–CH(OMgI)R+H2O=(CH3O)3C6H2 –CH(OH)R+MgI(OH)

(CH3O)3C6H2 – CH(OH)R (CH3O)3C6H2 – CH – R
+ Õ                      > O       +         H2O

(CH3O)3C6H2 – CH(OH)R (CH3O)3C6H2 – CH – R
I.

Tanulmányozta az azarilaldehid sajátos kondenzációs és addíciós termékeit,
valamint az azarilaldehid trifenilmetán származékait:

Az 1890-es években a szalicilaldehid ketonokkal
való kondenzációját tanulmányozva új
festékanyagokat fedezett fel. Az eljárásra magyar,
osztrák és német szabadalmat nyert : Új festékanyagok és
eljárás elõállításukra néven. Szalicilaldehidnek acetonnal
való kondenzációjából tömény kénsav jelenlétében
meggyléhez (cerasus acida) hasonló fizikai
tulajdonságokkal rendelkezõ vörös festékanyagot
nyert, amelyet ceracidinnek nevezett el: (V)

Tömény NaOH jelenlétében végrehajtva a kondenzációt, egy sárga festékanyaghoz

jutott, amelyet nátriumligoszinátnak nevezett el, ez a di-o-kumarketon nátriumsója.
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A nátriumligoszináttal kísérletezve kininligoszinátot állított elõ, amely antiszeptikus,
baktericid hatású, a sebet nem roncsolja, a vérzést gyorsan megszünteti. Találmányát
Eljárás alkaloidák lygosinát-preparátumainak elõállítására néven jelentette be a Szabadalmi
Hivatalnak.

A Fabinyi-féle szalicilaldehid-reakció máig is használatos, az alkalmazásával nyert
termékeket azóta számos módszerrel vizsgálták. Munkáira még most is sokan
hivatkoznak, ami azt bizonyítja, hogy felfedezéseinek jelentõsége mai napig sem avult el.

A kolozsvári egyetem új vegytani intézete a Mikó-féle
Múzeum kertben

Fabinyinak a molekulasúly meghatározására
szerkesztett készülékei (1888-1911)

Az azaronról
(1886)

A Fabimyi –
Farkas féle

tüzelõanyagcellás
galvánelemek

elõállítása (1887)

(Az illusztrációk Dr. Móra László: Fabinyi Rudolf élete és kora címû könyvébõl valók.)

Hegyi Csilla
vegyészhallgató


