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Kémiatörténeti évfordulók 

III. rész 
280 éve született 
Winterl Jakab 1739. április 15-én Eisenerzben (Ausztria). 

Bécsben szerzett orvosi diplomát. Tanulmányai alatt különösen a 
kémia iránt érdeklődött. 1769-ben a nagyszombati egyetem kémia 
és botanika tanára lett. Az egyetemnek Budára, majd Pestre költö-
zése után annak első professzoraként feladata volt a tanszék felállí-
tása. Közel negyven éven át vezette ezt a tanszéket és tudományos 
kutatóként rendszeresen publikált német folyóiratokban. Könyvei 
és cikkei jelentek meg, melyeknek rangja volt szerte Európában, 
sokszor vita tárgyát is képezték. Állította, hogy a természettudomá-
nyok nem lesznek képesek nagy előrelépésekre addig, míg a szaktudományok (fizika, ké-
mia, kohászat, élettan stb.) egymástól elszigetelten fejlődnek. Ennek szellemében szervezte 
meg az első magyar természettudományi egyesületet 1784-ben Magyarországi Tudós Tár-
saság néven azzal a céllal, hogy a különböző szakterületek kutatói egymást segítsék a hala-
dásban. A társulat folyóiratot is kiadott, de mind a kettő nagyon rövid életű volt. Az első 
ülés után a társulat felbomlott, a folyóiratnak csak egy száma jelent meg, melyben Winterl 
leközölte Az elektromos anyag kémiai módon való vizsgálata című dolgozatát. 1800-ban kiadta 
latinul a Felkészülés a XIX. sz. kémiájához című könyvét, melynek bizonyos részeit J. Ch. 
Oersted német fordításban is kiadta. Ez a munkája a legelső elektrokémiai műnek is te-
kinthető, amiben már az akkumulátor elvi lehetőségét is  felvetette.  Számos kísérletet írt 
le. Jó megfigyelő, de nem elég jó következtető volt. A kémiai elemzésben is több érdekes 
eredményt ért el, így ő figyelt fel először a „rodános vasreakcióra”, jelentősek ásványvíz 
elemzései. A pontosságra való törekvése vezette azonban tévútra. Észrevette, hogy min-
den vegyszerben megtalálja több-kevesebb mennyiségben ugyanazt az anyagot, amiről azt 
hitte, hogy valamilyen különleges hatású elem (andróniának nevezte). Évekig folyt világ-
szerte a vita ezzel kapcsolatban, míg ki nem derült, hogy az andrónia nevű anyag nem 
más, mint szennyeződés. Magyarországon először végzett kőolaj-vizsgálatot (1788), a mu-
raközi kőolajat bontotta párlatokra. 1809. november 24-én halt meg Pesten. 

 
240 éve született 
Berzelius, Jöns Jacob 1779. augusztus 20-án Vaversunda Sögardban (Svédország). 

Szülei nagyon korán meghaltak, nehéz körülmények között tanulhatott. 1793-ban a 
linköpingi középiskolában tanult, ahol a természetrajzot szerette 
meg, ezért orvosnak készült. 1796-ban az upszalai egyetemre 
iratkozott, ahol anyagi nehézségei miatt megszakításokkal orvosi 
diplomát szerzett. Közben A. G. Ekeberg (neves kémikus volt, a 
tantál felfedezője) laboratóriumában megszeretve a kémiát, 
gyógyvíz analízisből írta doktori disszertációját. 1810-ben a 
stockholmi egyetem kémia tanára lett. Kora legjobb vegyelemző-
je volt, gravimetriás módszerrel közel kétezer vegyület összetéte-
lét állapította meg. Munkájával igazolta az egyenértékek, az állan-
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dó súlyviszony törvényét és Dalton atomelméletét, bár megkérdőjelezte annak egyes kí-
sérleti bizonyítékait. Számos elem atomtömegét határozta meg az oxigén atomtömegé-
hez viszonyítva, amit 100-nak tekintett. Az általa felállított táblázatban 41 elem relatív 
atomtömege van. 1811-ben bevezette az elemeknek a ma is használt jelölési módját és a 
vegyületek jelölésére használt képleteket (a vegyület képletében a vegyjel melletti indexet 
jobb felső sarokba tette, Liebig vezette be 1834-ben az alsó indexszel való jelölést az 
atomok számára). Elsők között vizsgálta az anyagok viselkedését elektromos áram hatá-
sára. Megfigyelései alapján felállította a dualista elméletét (1812), amely szerint minden 
anyag olyan atomokból vagy gyökökből épül fel, amelyeknek ellentétes elektromos töl-
tésük van. A szerves anyagok estén nem tűnt kielégítőnek elmélete. Munkatársaival vég-
zett kísérletei során számos új elemet (cerium, szelén, cirkonium, szilícium) és vegyüle-
tet állított elő. A kémiában számos új fogalom megnevezését vezette be: a halogén, az 
allotrópia, izoméria, polimer, a glukózt a formaldehid polimerjének tekintette. Az élet-
erő elmélet híve volt. Növények leveléből elkülönítette a xantofilt és a piruv savat, ta-
nulmányozta a klorofillt. Nagyszámú dolgozatot közölt és híressé vált kézikönyveket írt. 
1848. augusztus 7-én halt meg Stockholmban. 

 
185 éve született 
Schiff, Hugo 1834. április 26-án Frankfurt an Mainban. Göttingában Wöhler tanít-

ványa volt. Szerveskémiával foglalkozott. A berni egyetemen ta-
nársegédként dolgozott, politikai nézeteiért (Marxszal és En-
gelsszel levelezett) Olaszországba távozott, Firenzében lett pro-
fesszor. Előállított tionil-kloridot (1857). Felfedezte az azometi-
neket, melyeket aldehideknek primér aminokkal való kondenzá-
ciójával állított elő (1864). Tiszteletére Schiff-bázisoknak nevez-
ték el ezeket a vegyületeket. Az aldehidek felismerésére javasolta 
a fuxinnal való tesztreakciót (1866). 1915. szeptember 5-én halt 
meg Firenzében. 

 
180 éve született 
Crafts, James Mason 1839. március 8-án Bostonban 

(A.E.Á.). Tanulmányait Cambridge-ben a Harvardon kezdte, 
majd Freibergben, Heidelbergben és Párizsban folytatta. Párizs-
ban C. Friedellel az aromás szénhidrogéneknek alumínium-klorid 
katalizátor segítségével megvalósítható reakcióit fedezték fel, amit 
róluk Friedel-Crafts szintézisnek neveztek el. Ez a reakciótípus 
lehetővé tette a szintétikus szerveskémia rohamos fejlődését. Ta-
nulmányozta a szilícium-organikus vegyületeket. Kémiaprofesszo-
ra volt a Massachusetts-i Technológiai Intézetnek és a Cornell 
Egyetemnek. 1870-ben Minőségi kémiai analízis címen könyvet 
adott ki. 1917. június 20-án Ridgefielden hunyt el. 
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170 éve született 
Fabinyi Rudolf 1849. május 30-án Jolsván (Felvidék). Kö-

zépiskolai tanulmányait Rozsnyó és Igló evangélikus gimnázi-
umaiban végezte.  

Az érettségi után a pesti tudományegyetemen kémia-fizika szakos 
középiskolai tanári oklevelet szerzett, bölcsészdoktorrá avatták, majd 
pár év múlva Than Károly ajánlásával a szerveskémia magántanári 
képesítést is megszerezte. Pályafutását 1871-ben, a József Műegyete-
men kezdte, Nendtvich Károly professzor tanársegédeként. Állami 
ösztöndíjjal külföldre ment, és két évig Wislicenus mellett Würz-
burgban, majd Baeyer müncheni laboratóriumában és Heidelbergben, Bunsennél dolgozott. 
1878. tavaszán Párizsban, a Sorbonne szerves kémia tanszékén Wurtz professzor mellett dol-
gozott, itt értesült arról, hogy a nemrég (1872) alakult kolozsvári egyetem vegytani katedrája 
megüresedett. Tizenhét jelentkező közül az egyetem javaslatára a király 1878. június 30-án ki-
nevezte a kolozsvári tudományegyetemre az Elméleti és Gyakorlati-vegytan tanszék profesz-
szorának. E beosztásban négy évtizeden át tevékenykedett tanár-, orvos- és gyógyszerészhall-
gatók generációit nevelve. Fabinyi kiváló pedagógus volt. Az oktatásról vallott elveit így fo-
galmazta meg: „A chemia tanításának nálam vezérelvül szolgál az, hogy a hallgatóság a chemi-
ai ismeretekbe a történelmi fejlődés alapján és amennyiben csak lehetséges, szemléleti úton 
vezettessék be.” A hallgatók önálló természettudományos gondolkozásának kifejlesztésére tö-
rekedett. Az anyag megválasztásánál a klasszikus pedagógia elvét (kevesebbet, de alaposan) 
valósította meg azzal, hogy a látszólag kevéssel is sokat mondott. Felfogása szerint a legfonto-
sabb az oktató és a hallgató közötti közvetlen, élő kapcsolat, mert a tankönyv nem pótolhatja 
az élő szó erejét. Ezért tankönyvet nem írt, a hallgatókat az előadások intenzív figyelésére, 
jegyzetelésre, majd a megadott irodalom alapján önálló felkészülésre nevelte. (Előadásainak 
anyaga fennmaradt, tanársegéde, Ruzitska Béla lejegyezte és kiadta 1895 és 1906-ban). Az ok-
tatás és kutatás kapcsolatáról Eötvös Loránd felfogását vallotta: fődolog, hogy tudósok tanít-
sanak. Tudós pedig nem az, aki sokat tud, hanem aki saját tudományágának területén vala-
mely részben kutatni tud, és ezáltal tudományát előbbre viszi. Csak így lehetnek eredeti gon-
dolatai, tapasztalatai, melyeket megoszt tanítványaival. Külföldi tapasztalatai alapján a kolozs-
vári egyetem vegytan tanszékének korszerű fejlesztését valósította meg (1881–1883). Intézet-
ében 1887-ben vegykísérleti állomás is létesült, ahol irányítása mellett közegészségügyi, ipari és 
műszaki vizsgálatokat végeztek. Ezekkel hozzájárultak Kolozsvár víz- és közműhálózatának 
kifejlesztéséhez. Tudós tanárként felismerte a tudományos haladáshoz szükséges tájékozott-
ság és az új ismeretek jelentőségét. Ezért saját költségén megindította a Vegytani Lapokat, 
amelyet az első magyar nyelvű kémiai szakfolyóiratként tart számon a sajtótörténet. A lap 
1882–1889 között jelent meg. Fabinyi a folyóiratában az intézetében folyó kutatások mellett 
ismertette a kémia külföldön elért legújabb eredményeit is. Szerkesztése megkönnyítette az in-
formációszerzést a mai szakfolyóiratok számítógépes szerkesztési módjához hasonlóan (név- 
és tárgymutató, a címből kiemelt tárgyszavak használata). 

Fabinyi sokoldalú kutatómunkát fejtett ki munkatársaival az analitikai kémia, a szervetlen 
kémia, a fizikai-kémia, és a kémiai technológia terén. Magyarországon elsők között ismerte fel 
például az elektromosság szerepét a kémiai kutatásokban. Már 1879-ben vizsgálta az egyen-
áram hatását különböző fémekre, a nagyfeszültségű áram hatását gázelegyek abszorpciójára. 
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Megállapította (1884), hogy a nagyfeszültségű elektromosság a széngázokban szintetikus fo-
lyamatokat is létesít. Ezért Beck Mihály szerint „Fabinyi nemzetközi viszonylatban azon első 
vegyészek közé tartozónak, ha nem a legelsőnek tekinthető, aki mai szóhasználattal prebioti-
kus körülmények között vizsgálta a szerves vegyületek képződésének lehetőségét csendes 
elektromos kisülések hatására.” 

Fabinyinak kedvenc kutatási területe a szerveskémia volt. Az 1880-as években ezért jelen-
tős kísérleteket folytatott azaronnal és származékaival. Vizsgálta a kolozsvári Múzeumkertben 
található „Asarum Europeum” nevű növényből vízgőzzel való desztillációval előállított 
azaront, és az ebből oxidálással kapott azaronaldehid (trimetoxibenzaldehid), valamint szár-
mazékainak szerkezetét. Az azaronok kémiájának kutatását Széki Tiborral az 1900-as évek el-
ső évtizedeiben is folytatta. Az 1890-es években vizsgálatai új festékanyagok felfedezéséhez 
vezettek. Előállításukra új eljárást dolgozott ki, melynek lényege, hogy szalicil-aldehidet keto-
nokkal kondenzált savas és lúgos közegben. Olyan terméket kapott, melyből igen szép, vízben 
oldható festékanyagok képződtek. A festékanyagot, mely a meggyfa gyümölcsének (Cerasus 
acida) színére, szagára és ízére emlékeztetett, ceracidinnek nevezte el. Az Új festékanyagok és eljá-
rás előállításukra című találmánya 1898-ban magyar, osztrák és német szabadalmi oltalomban 
részesült. A savanyú közegben lejátszódó reakciót ma is Fabinyi-féle reakció néven ismeri a 
szakirodalom. Alkalmazzák az izoleucin fotometriás meghatározására, a lúgos közegben vég-
zett reakciót pedig általában aminosavak meghatározására. Fabinyi igyekezett szaktudását az 
ipar területén is hasznosítani. Erre vallanak szabadalmai a kémiai technológia terén (pl. a fa 
száraz desztillálására (1899), „Eljárás vasércek szinítésére szénhidrogén gázokkal”, melyet 
Guman Jenő kolozsvári bányamérnökkel 1918-ban nyújtottak be szabadalmaztatásra). Élete 
utolsó éveiben találtak Sármáson földgázt, amely csaknem vegytiszta, természetes metángáz, 
ennek gyakorlati értékesítésével is sokat foglalkozott. E tanulmányai azonban nem kerültek 
publikálásra. Utóda, Széki Tibor professzor szerint: „A sármási földgáz gyakorlati értékesítésé-
re számtalan kísérletsorozatot végzett, mely a kohászat terén oly hasznos lehetett volna”. 
Felmérte, hogy mi a fontos, a fejlődést biztosító probléma a szaktudományában, ezért munka-
társaival végzett kutatásaira szinte mai napig hivatkoznak.  

A Magyar Tudományos Akadémia 1891-ben levelező, majd 1915-ben rendes tagjának vá-
lasztotta. Székfoglalóját 1893-ban „Stereochemiai tanulmányok” címen tartotta, és ebben az 
azaril-aldoxim kísérleteinél észlelt sztereoizomériát ismertette. Kiterjedt kutatói és rendszeres 
pedagógiai tevékenysége mellett aktív közéleti munkát végzett az egyetem rektora (1900-
1901), a természettudományi kar dékánjaként. Számos előadást tartott a kolozsvári társadalmi 
és szakmai egyesületekben, az Erdélyi Múzeum-Egyesület orvos-természettudományi szak-
osztályának ismeretterjesztő estélyein (a víz összetételéről, a szerves vegyületek szintéziséről, 
vagy az égés elméletéről, a természettudomány és hit kapcsolatáról, kitért szaktudományának 
a társadalomtudományokra gyakorolt hatására is). Felfogása szerint ugyanis minden tudósnak 
vállalnia kell szaktudománya népszerűsítését, az újabb tudományos eredmények megismerte-
tését a nagyközönséggel. „Ápoljuk a természettudományt, mert a megnyugvás boldogító szel-
lemét árasztja magából, a bizalmat a sorsunkhoz, a lélek igazi szabadságát.” A Budapesten 
1907-ben megalakuló Magyar Kémikusok Egyesülete első elnökének választották. Irányításá-
val az egyesület jelentősen fejlődött. 1909-ben javaslatára elindították a Magyar Chemikusok 
Lapja című folyóiratot, szerkesztésénél felhasználták az egykori Vegytani Lapoknál szerzett 
tapasztalatait. A kolozsvári Unió szabadkőműves-páholy vezető főmesterének választotta. El-


