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Török Ferenc (1929-1981)

Hírnév és teljesítmény nem mindig jár együtt: a korán 
elhunyt Török Ferenc viszonylag kevéssé ismert a kémikus 
társadalomban, pedig úttör  szerepe volt a magyar elméleti 
kémia megteremtésében.

Pécsett született 1929. május 30-án. Középiskolai 
tanulmányait a Jézustársasági Pécsi Pius-Gimnáziumban
végezte. A kémia „kitüntetett szerepe” már itt 
megmutatkozott: érettségi bizonyítványa 11 tantárgyat 
tüntet fel, melyek eredménye mind jeles, egyetlen kivétellel: 
a „vegytan” csak jó. Elszántságát ez láthatólag nem törte 
meg, s 1947-ben megkezdte egyetemi tanulmányait az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) vegyész szakán, 
ahol 1952-ben diplomázott. Szakmai pályafutása a Lengyel 
Béla professzor vezette Általános és Szervetlen Kémiai 
Tanszéken indult, s tulajdonképp végig ehhez a helyhez 
köt dött. 1962-t l mintegy tíz évig akadémiai státuszban 
volt, majd 1971 után újból a Tanszéken oktatott-kutatott, 
egyetemi tanári beosztásban. 1960-ban A metilszilikonok 
egyensúlyi átrendez désér l c. értekezése alapján szerezte 
meg a kémiai tudományok kandidátusa fokozatot, majd 
1970-ben lett - már elméleti kémiai témában (rezgési 
er állandók) - a kémiai tudományok doktora. Id közben,
még 1967-ben alkalmazott matematikusi diplomát is 
szerzett. A hetvenes években mi, a környezetében úgy 
gondoltuk, lassan megérdemelt lenne az akadémiai tagság 
is, de - az akkori szokásoknak megfelel en - jelezték neki, 
hogy ehhez illene belépnie a Pártba …

Kandidátusi értekezése még – az MTA-kutatócsoport 
profi ljának megfelel en – a szilikonkutatásokhoz 

kapcsolódott, de már itt is megmutatkozott matematikai-
elméleti érdekl dése: polisziloxánok egyensúlyozódásának 
id függését, mint matematikai problémát vizsgálta. 
(Eltökéltségére jellemz , hogy amikor el ször
matematikusokhoz fordult, k azt mondták, ezt nem 
lehet megoldani;  azonban makacsul, “mint egy cipzárt, 
legombolyította” a feladatot, s megoldotta problémát.) 
Ezután még határozottabban fordult az elméleti kémia 
felé. Ez akkor, a hatvanas évek elején nem létezett önálló 
tudományterületként, s Török Ferenc rengeteg önképzéssel 
jutott el oda, hogy körülötte lassan kialakult egy elméleti 
csoport (Pulay Péter, Fogarasi Géza, Császár Pál, kés bb
Pongor Gábor.) A hatvanas-hetvenes évek fordulóján a 
Török-csoport már nemzetközileg kiemelked  - itthon még 
kevésbé elismert - eredményeket mutatott fel. E kutatásoknak 
különlegességet adott egy akkoriban teljesen új szemlélet, a 
spektroszkópia és a kvantumkémia sajátos ötvözése.

Az els  elméleti (kifejezetten matematikai jelleg ) kutatások 
az infravörös (IR) spektroszkópia inverz rezgési problémájá-
val foglalkoztak. Ekkoriban számos kutatócsoportot 
foglalkoztatott a világban az a kérdés, hogy hogyan 
lehetne egy molekula rezgési frekvenciáit számításokkal 
meghatározni. Tisztán elméleti (elektronszerkezeti) módszer 
még nem jöhetett szóba, viszont egyre több kis molekula 
er terét (rezgési er állandóit) sikerült meghatározni a 
kísérleti frekvenciákból.; az er állandókat aztán nagyobb 
molekulákra átvíve lehetett utóbbiak rezgési frekvenciáit és 
így spektrumukat közelít leg számítani, s ezáltal részletesen 
értelmezni. Probléma volt azonban, hogy a kísérleti 
normálfrekvenciák száma általánosságban kisebb, mint a 
meghatározandó er állandók száma. S t, az adatok számát 
izotópfrekvenciákkal, vagy akár fi nomszerkezeti állandókkal 
is kiegészítve, az inverz probléma még mindig határozatlan 
maradhat. Török Ferenc ezért egy érdekes kérdést vetett fel: 
rögzített számú kísérleti adat mellett, ha az er állandók nem 
is meghatározottak, milyen tartományon belüli értékeik 
vannak összhangban az adatokkal. Részben Pulayval együtt, 
ezt a kérdést a hatvanas évek második felében egy hosszú 
cikksorozatban tárgyalták az Acta Chimica Hungarica-ban.
Az „F mátrix paraméteres formája” módszer rövid élet
volt, de rendkívüli mértékben járult hozzá az er állandó-
probléma mély megértéséhez.

Részben az el bb említett kérdéskör vezetett tovább a 
molekuláris er állandók tisztán elméleti, az elektronszerkezet 
számításán alapuló meghatározásához, ami az utóbbi 
évtizedek egyik legnagyobb magyar sikere a szerkezetkutatás 
területén. Az elektronok Schrödinger-egyenletét a magok 
helykoordinátáinak függvényében (vagyis elvben nagyon 
sok maghelyzetre) megoldva, az E(R) függvény jelenti 
azt a potenciálfelületet, amely a molekularezgéseket 
meghatározza. Török Ferenc biztatására és támogatásával, 
Pulay teljes lendülettel fordult a kvantumkémia felé, amihez 
a technikai lehet ségeket (computer) is megteremtette 
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egy 1967/68-as DAAD-ösztöndíj az NSZK-ban. Pulay 
nevéhez f z dik az analitikus deriváltak („er -módszer”)
kidolgozása, mely ma minden kereskedelmi program 
nélkülözhetetlen része.

Török Ferencnek abszolút meghatározó szerepe volt a 
kvantumkémiának az oktatásba való bevezetésében. Két-
három évig speciálkollégiumot tartott, majd az „Elméleti 
Kémia” kötelez , kétféléves kollégiumként bekerült az ELTE 
vegyészképzésébe. Ezt a világviszonylatban is élenjáró 
kezdeményezést sokan és sokáig fenntartással nézték. 
Nagy elégtétel lenne „Feri” számára, ha láthatná, hogy ma 
már a preparatív szerveskémikusok is szinte mindennapi 
eszközként „futtatják” a kvantumkémiai programokat.

Az oktatáshoz rögtön egyetemi jegyzet is készült. A 70-es 
évek legelején megjelent Török-Pulay-féle Elméleti Kémiát 
legalább 25 évig nyomtatták újra. Hasonlóan, részben még 
ma is használt jegyzet a Török Ferenc szerkesztésében 1974-
ben megjelent, maga és munkatársai által írott A kémiai 
szerkezetvizsgáló módszerek elmélete c. jegyzet. Nagyobb 
igény , alapvet  szakkönyv a Kapuy-Török szerz páros Az
atomok és molekulák elektronszerkezete c. m ve, mely máig 
is meghatározó a téma magyar nyelv  irodalmában.

Török Ferenc jó megjelenés , magas, er s testalkatú ember 
volt, azzal a békés, csöndes természettel, mely sokszor 
épp’ az ilyen embereket jellemzi. Alig tíz-egynéhány évvel 
volt id sebb nálunk, mégis szinte apának kijáró tisztelettel 
néztünk fel rá. Az ebéd utáni rendszeres teázásainknak is az 

 megnyugtató, fanyar humorral f szerezett életszemlélete 
adta meg alaphangulatát. Az már a mélylélektan kérdései 
közé tartozik, hogy ez a nyugodt, magabiztosnak t n
férfi  élete utolsó éveiben súlyos depresszió áldozata lett, 
ami hozzájárulhatott sajnálatosan korai halálához. Látva 
azonban a magyar elméleti kémikusok mai nemzetközi 
sikereit, meggy z déssel mondhatjuk, hogy az épület, 
melynek alapkövét lerakta, er sebben áll, mint valaha.
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