
X. TÉMAKÖR

A magyar kémia történetéből

A  vegytan  ősi  tudomány,  de  a  racionális  tanrendszer  nem  tévesztendő  össze  a  sokszor 

irracionalitásba hajló alkémiával,  avagy régies kifejezéssel élve:  alkímiával.  Az első hazai 

vegyészek valószínűleg hamuzsírfőzők voltak, s ne feledjük, hogy maga a ’hamu’ szó már a 

híres régi magyar nyelvemlékben, a „Halotti beszéd”-ben is szerepel: az „isa pur is chomuv 

vogmuc”. Ez a bizonyos ’chomuv’ szavunk, vagyis a ’hamu’ máig fennmaradt.

Hamuzsírfőzők

Maga a hamuzsír az üveggyártás alapvető kelléke, s tudjuk, hogy a XIII. században nagyhírű 

üveggyár működött a Selmecbánya melletti Szklenón (mellesleg e helyen alapított 500 évvel 

később Born Ignác egy nemzetközi tudóstársaságot), s tudjuk azt is, hogy az 1244-ben íródott 

Budai Jogkönyvben szó esik a szappangyártásról, s egykoron úgy gondolták, hogy annak is 

elengedhetetlen segédanyaga a hamuzsír. A hamuzsírt fából vagy szőlővesszőből nyerték, de 

néha  még  szőlőtörkölyt  is  használtak  e  célra:  1  puttony  tokaji  törköly  pálinkafőzés  után 

elégetve 18 uncia hamut eredményezett, amelyből 1,5 uncia hamuzsírt nyertek ki. A hamut 

általában forró vízzel lúgozták ki, s így állt elő a hamuzsír, amelyet átszűrtek, majd száradásig 

főztek.  Sajnos  e  mesterséget  sok  helyütt  erdőirtás  kísérte,  hiszen  alapanyagul  többnyire 

bükkfát,  tölgyfát,  juharfát  és  nyírfát  választottak,  s  jutottak  el  a  végtermékhez,  a  kálium-

karbonáthoz.

A XVIII. század közepéig a szódát és a hamuzsírt azonos anyagnak vélték, majd du 

Monceau  1735-ben,  Marggraf  pedig  1758-ban  kimutatta,  hogy  e  két  anyag  lángfestéssel 

megkülönböztethető egymástól, s Davy bebizonyította, hogy a szódában nátriumvegyület van, 

a hamuzsírban pedig káliumvegyület. Az egyik elsősorban nátrium-karbonátból, a másik meg 

döntő mennyiségben kálium-karbonátból áll.

Talán még egy fontos tényt tehetünk hozzá e történethez: azt, hogy a pozsonyi Torkos 

Jusztusz János Marggraféval azonos eredményre jutott – tőle függetlenül – 1763-ban, amit az 



e témában írt  könyve is igazol.  Torkos állította,  hogy a sziksó nem azonos a hamuzsírral, 

viszont  a  szappanfőzéshez  a  sziksó  (vagyis  a  szóda)  alkalmasabb.  Mivel  a  hamuzsír 

alapanyaga többnyire a fa volt, a sziksóé meg a szikes talaj, több erdőt is megmenthetett volna 

a tudósvilág, ha figyelnek Torkos szavaira. De természetesen nem figyeltek.

Később  a  hamuzsírt  már  a  répacukorgyártás  melléktermékéből,  a  melaszcefréből 

nyerték ki, s úgy tűnt, jó erre a napraforgószár, s más alapanyag is, így a hamuzsírfőzők –  

szerencsére ma már nem irtják az erdőket, s a XIX. században a szappangyártók közül többen 

végre a hamuzsír helyett szódát kezdtek alkalmazni. Száz évvel Torkos javallata után.

A salétromosok

A  másik  ősi  magyar  vegyi  mesterség  a  salétromtermelés  volt,  s  ez  az  anyag 

gyógyszeralapanyagul  éppúgy szolgált,  mint  a  lőporkészítéshez,  s  egyes  bányavárosok azt 

tervezték,  hogy annyi  salétromot gyártanak,  amennyinek a bevétele  már fedezi egy városi 

aranykiválasztó laboratórium megépítését.

A  várháborúk  idején  mindenütt  szükség  volt  salétromra,  kénre  és  faszénre,  hogy 

szükség esetén előállítsák belőlük a lőport. A salétrom, vagyis a kálisalétrom nem más, mint 

kálium-nitrát, s ez a természetben megtalálható, akárcsak a salétromsavas nátrium, vagyis a 

nátrium-nitrát (salétromon általában az előbbit értik). A salétrom egykoron az Alföldön volt 

található, a nagy esők után, mintegy kivirágzott a földből, s e „virágban” salétromsavas mész 

és magnézium is kimutatható volt nagyobb mennyiségben. A salétrom fehéres só, amely forró 

vízben jól oldódik,  s  kitűnő oxidáló anyag.  Más helyeken állati  trágya  volt  az alapanyag, 

amelyet komposzttal kevertek, mésszel fedtek le, s megvárták annak rothadását. Ekkor ún. 

mészsalétrom képződött, amelyből fahamu felhasználásával állt elő a kálisalétrom.

Mivel  a  salétrom  magas  hőmérsékleten  igen  erélyes  oxidáló  szer,  ezért  gyúlékony 

anyaggal,  pl.  kénnel  vagy szénnel  keverve,  a meggyújtáskor  felrobban,  ezért  használták a 

lőpor alapanyagául.  Oldata viszont antiszeptikus hatású,  ezért  konzerváló anyag,  s egyben 

gyógyszeralapanyag is lehet. (Sokszor pincék, istállók falára is rámondják, hogy salétromos: 

ez a salétrom nem tiszta kalcium-nitrát, de végül is ugyanaz az anyag, amelyet egykoron az 

Alföldön is gyűjtöttek). Érdekességként még elmondjuk, hogy 1719-ben a badeni Szt. Blasien 

bányászai az egyik salétrommunkás javaslatára érdekvédelmi szervezetet hoztak létre, amely 

később politikai párttá, majd vallási felekezetté lett, s őket mindenütt csak így ismerték: „a 

salétromosok”. És valóban ez volt a pártjuk neve.



Fémpróbázók

Az első honi vegyészek között találkozhatunk a nemesfémvizsgálókkal, a fémpróbázókkal is, 

hiszen  a  Magyar  Királyságban  1325-től,  Károly  Róbert  korától  már  forgalomban  volt 

aranypénz is, amelyet bizony folyamatosan ellenőrizni kellett az ún. kupellációs módszerrel, 

nehogy hamisítványok is  forgalomba kerüljenek. Az uralkodó létre  is  hozta  az ezeknek a 

műveleteknek az elvégzésére szakosodott hivatalokat, s tudjuk, hogy a honi fémpróbázók a 

XIV.  században  az  arany és  az  ezüst  szétválasztásához  a  salétromsavat  hívták  segítségül. 

Magáról a próbázásról egy 1342-ből fennmaradt királyi rendelet intézkedik is, a salétromsav 

alkalmazásáról pedig Zsigmond király 1405-ös rendelete óta van tudomásunk, de e módszer 

nyilván már korábban is ismert volt.

Az első olyan fémvizsgáló,  akinek már a nevét is  ismerjük,  Steckh Baltazár  volt,  ő 

Selmecbányán  dolgozott,  a  fennmaradt  irat  pedig  1498-as  keltezésű.  Az  ezt  követő 

századokban  a  vegyész  elsősorban  a  pénzverdék  és  a  bányák  munkáját  segítette,  míg  az 

uralkodók  szívesen  fogadtak  udvarukba  alkémistákat,  azaz  aranycsinálókat,  pontosabban 

fogalmazva  –  a  végeredményt  ma  már  jól  ismerve  –  arany-nemcsinálókat.  A vegyészetet 

becsületesen művelő fémpróbázók tehát nem tévesztendők össze a nem ritkán „hétpróbás” 

alkémistákkal.

Már  Károly  Róbert  idejében  évente  mintegy  évi  másfél  ezer  kilogramm  aranyat 

termeltek,  s  majd  tízszer  annyi  ezüstöt,  tehát  igenis  szükség  volt  az  arany  és  az  ezüst 

ellenőreire. (Ne feledjük, hogy akkoriban a legtöbb aranyat Afrikában bányászták, mégpedig 

évi 3000 kg-ot, mi tehát ily módon csak a szerény második helyre szorultunk!) Zsigmond 

1405-ben  azt  is  rendeletbe  foglalta,  hogy tilos  a  pénzzé  nem alakított  ezüstöt  és  aranyat 

kivinni az országból,  sőt kimondja,  hogy „az aranynak ezüsttől  »vízzel« való elválasztása 

mesterségét  se gyakorolja  senki,  csak azok, akiket  evvel  a tisztséggel  megbízni  akarunk”. 

Nyilván az e művelethez használt választóvíz nem közönséges kútvíz volt, hanem az a vegyi 

anyag, amelynek titkát csak a vegyész bírhatta,  s e titkot tovább nem adhatta.  E vegyület 

ugyanis  a  salétromsav  volt,  amely  oldotta  az  ezüstöt,  de  nem oldotta  az  aranyat,  szóval 

választani tudott a két fém között.

Fémekhez  értő  szakembereket  a  rézbányászat  is  alkalmazott,  ők  a  XV.  századtól 

kezdődően a rézfinomítást irányították, s ekkor már lángkemencék is rendelkezésükre álltak. 

Maga az eljárás a rézaffinálás volt, mely kezdetben csak salakképző anyagok felhasználásával 

történő többszöri megolvasztást jelentett, s erre azért is szükség volt, mert ha egyszerűen a 

nyers rezet exportálták, akkor az abban lévő, nem kis mennyiségű ezüst is a vevő tulajdonába 



ment  át  –  lényegében  ingyen.  Később  a  még  gazdaságosabb  kitermelést  segítendő,  a 

lángkemencék  mellett  kifejlesztették  az  ún.  cementálási  eljárást  is,  melynek  során  a 

rézbányászatkor képződött rézsótartalmú bányavizekből is ki tudták nyerni a rezet, ha azokba 

vasrudakat lógattak. A régi vegyészeti irodalom minden olyan eljárást cementálásnak nevez, 

amelynek során egy fémet a mellette található szennyező fémektől megtisztítanak.

Ez az eljárás tehát nem más, mint a fémtisztítás, amelynek módszerét több leírás között 

a  legrészletesebben  talán  Kolozsvári  Cementes  János  kézirata  őrizte  meg  számunkra  –  a 

szerző  nevében  is  ott  a  „cementálás”  szó  –,  s  a  nagybányai,  majd  nagyszebeni  finomító 

munkatársának e kézirata 1530 és 1586 között íródott. Jól ismerte az aranytisztítás módszerét, 

pl. az ezüsttől való megszabadítását, midőn ezt írja: „A tégla, só hathatós anyagok annyira,  

hogy ha valami ezüst az aranyban vagyon, azt magokba kiszívják. Az ón és az veres réz pedig 

az  ezüstöt,  melyet  az  tégla  és  só  kivont  és  magához  szítta  az  aranyból,  megtartják  és 

oltalmazzák.”  A  magyar  vegyészet  hőskora  tehát  a  honi  ércbányászat,  ércolvasztás  korai 

eredményeivel párhuzamosan írható le, de mellettük lassan-lassan megjelent a városi vegyész, 

a királyi probátor (próbázó) is.

Károly Róbert korától kezdődően a nemesfém-monopólium a kincstárt illette meg, s a 

Magyar  Királyság  volt  az  egyetlen  európai  ország  a  középkor  századaiban,  ahonnan  a 

nyugatiak  tudtak  aranyat  importálni.  A  kincstár  azonban  –  mint  említettük  –  csak  a 

feldolgozott  arany,  vagyis  az  aranypénz  forgalmát  engedélyezte.  Aranytermelés 

Körmöcbányán, Abrudbányán és Offenbányán folyt, továbbá Nagy- és Felsőbányán, valamint 

Körösbányán, Kisbányán, és Bócán. Erdélyben emellett divatos volt a fövenyarany mosása is, 

pl.  Szászsebesen,  Torockón,  Tordán  de  a  Csallóközben  és  a  Szepességben  is  voltak 

aranymosók.

A csodálatos vizek

A középkorból számos olyan helységnév maradt fenn, amely arra utal, hogy ott fövenyarany 

mosása folyt.  Hogy a magyar  föld csodálatos vizekkel  rendelkezik,  arra a szepesi kamara 

igazgatója, Wernher György is rájött, aki 1549-ben Bázelben önálló művet is közreadott  a 

forrásvizekről s köztük a nagy rézsótartalmú szomolnoki vízről. Thököly István később, 1665. 

jan.  30-án az egyik  gothai herceg levélbeni  megkeresésére azt  válaszolta,  hogy való igaz, 

„meg van írva: Szomolnokon a vas anyaga átváltozik rézzé”. 1749-ben Bél Mátyás jött rá, 

hogy itt semmi csoda nem történik, mindössze réz válik ki a cementvízbe merített vasrúdra. 



De  1551-ben  mindez  még  csodának  hatott,  természetesen  e  csodavíz  mellett  Wernher 

művében  a  „normális”  gyógyvizekről  is  beszámolt.  Morvaország  későbbi  főorvosa, 

Kolozsvári  Jordán  Tamás  1575-ben  Frankfurtban  adott  ki  könyvet  a  morvaországi 

gyógyvizekről.  A kötet  érdekessége,  hogy 1580-ban cseh nyelven is  megjelent,  mégpedig 

Brünnben.

A  lengyelországi  Gdańsk  főiskoláján  tanult  Szepsi  Csombor  Márton,  aki  1617-es 

dolgozatában szintén ír e híressé lett vízről, 1619-ben pedig gdański tanulótársa, Besztercei 

Simon Pál adott közre egy értekezést a források és vizek keletkezéséről.

E  művek  félig-meddig  misztikusak  voltak,  hiszen  azokban  keveredtek  a  kémiai  és 

alkémiai megállapítások, s nyilván így volt ez a XVI. század végétől Angliában élt Bánfy-

Hunyadi János receptjeiben is.

Magyarhonban is élt és működött számos alkémista, de megfordultak külföldiek is.

Érdemesebb inkább még arról szólni, hogy a vegytan világához valóban komolyan értő 

tudoraink  az  arany mellett  az  ezüst-  és  rézkészítmények  finomságára  is  ügyeltek,  s  hogy 

később fontos exportcikkünk lett a higany is, amely utóbbi első bányaközpontja az erdélyi 

Zalatna volt. Európában a tükör-, gyógyszer- és festékipar igen komoly mennyiséget vett át 

belőle.

E cikk – akkori nevén kéneső – a kohászatban az arany és ezüst kiválasztásához is jól 

használható  volt,  s  ezért  is  volt  rá  igény Európa ipartelepein.  A gyógyszerészek  is  sokat 

vásároltak  belőle,  mert  a  szifiliszes  betegek  részére  készítettek  gyógyírt  higanyból,  de 

használták szemgyulladások elmulasztására is

Gyógyvízelemzők

A vegyészet a XVII. században, igaz, még lopva, de bevonult néhány kollégium tananyagába 

is, kísérleteket mutatott be pl. Hatvani István, az ördöngös debreceni református professzor. 

Kortársai  közül  többen gyógyvízelemzéssel  foglalatoskodtak,  köztük Paterson-Hain  János, 

Eperjes neves, jatrokémiához is értő tudósa, a vas-acetát első előállítója.

A budai vizek első elemzése Stoker Lőrinc nevéhez és az 1721-es évszámhoz kötődik. 

Kortársa, a Besztercebányán élő Moller Károly Ottó a Szepes megyei gyógyvizeket analizálta. 

Hermann  András  1726-ban  a  trencsén-teplici  vizekről  értekezett,  míg  Furlani  András  a 

fertőrákosi vizek analízisét végezte el (1738).



Mivel  Hatvani  elsősorban  a  természetfilozófiában,  Paterson-Hain  a  mikroszkopi-

zálásban, Moller pedig az orvoslásban tűnt ki, nem sértjük meg tudományunk e jeleseit, ha azt 

állítjuk,  hogy a  gyógyvízelemzés  első,  kiemelkedő  honi  tudója  a  pozsonyi  Torkos  Justus 

János volt, aki a pöstyéni (1745) és a dunaalmási (1746) gyógyvíz analízise mellett Zólyom 

megye számos forrását is vizsgálat alá vette. Emellett – mint említettük – őt tekintik a hazai 

sziksó első tudományos leírójának is, az 1763-ban e témakörben megjelent könyve alapján.

A vegytan  középfokú oktatásba történő belopódzása nem volt  elegendő annak teljes 

elfogadásához,  felsőfokú  oktatása  viszont  már  tekintélyt  parancsolt  e  tudománynak  is.  A 

selmeci bányászati szakiskolában már a megalakulás évétől, 1735-től kezdődően tanították a 

próbázás  tudományát,  s  amint  az  intézmény  akadémiai  rangra  is  emeltetett,  a  kémia  a 

metallurgiával együtt önálló tanszéket kapott.

Selmec akadémikusai

Első professzora, a németalföldi (hollandiai) születésű, s korábban Bécsben élt N. Jacquin lett, 

aki orvos, botanikus és vegyész képzettségű volt.  Hat éven át tanított Selmecbányán, de a 

később, 1783-ban írt kémiai tankönyve visszatért a bányavárosba mint kötelező olvasmány. 

Utóda is remek szakember volt: G. Scopoli, aki Dél-Tirolból került hazánkba, s már 1771-ben 

tankönyvvel lepte meg hallgatóit. Országos hírű tudós volt ő, a természet három országáról írt 

műve még Csokonai házikönyvtárába is eljutott,  s nyilván szívesen forgatták azt Csokonai 

tudós barátai is.

Úgy tűnik, hogy Selmec csillaga egyre feljebb haladt, a Scopoli-utód, egyben Bergman-

tanítvány,  Ruprecht  Antal  munkásságából  ugyanis  erre  következtethetünk.  Ő  már  az  ún. 

antiflogisztikus kémia híve volt, s 1792-ig valóban a lehető legmodernebb szellemben vezette 

be hallgatóit a vegytan titkaiba. Talán nem véletlen, hogy utóda egy volt selmeci diák, Müller 

Ferenc lett, aki a nemzetközi színtéren is versenyezhetett a kémia nagyjaival. Müller nevéhez 

ugyanis már egy kémiai elem, a tellúr felfedezése fűződik, s ilyen dicsőséget bizony nem sok 

vegyész könyvelhet el magának.

De nemcsak ezért lett Selmec nemzetközi hírűvé, hanem azért is, mert ez volt az első 

olyan európai főiskola,  ahol a hallgatók kötelező laboratóriumi gyakorlaton vettek részt,  s 

midőn  1794-ben  megtervezték,  a  később  oly  nevessé  lett  francia  főiskola,  az  École 

Polytechnique tantervét, ahhoz a magyar iskola szervezetét vették alapul. Liebig ezután már a 



francia mintára hivatkozva vitte tovább Giessenbe ezt az oktatási módszert, s így terjedt el 

Európában. A kezdet azonban a selmeciek érdeme.

Ez volt az intézmény virágkora, amelyben tehát Müller elemet fedezett fel, egyik utóda, 

Wehrle Alajos pedig egy ásványt, amelyet neve után wehrlitnek neveztek el.

Nagyszombat, Kolozsvár

Mária Terézia rendelte el, hogy minden megye egy-egy tisztiorvost köteles alkalmazni, s az 

orvosok feladatai közé tartozott a gyógyvizek vizsgálata is. Lényegében ekkor, s az analitika 

módszereivel kezdődött meg az ország természeti kincseinek feltárása,  s e munka gyorsult 

azáltal,  hogy Nagyszombatban a tudományegyetemet  1770-ben orvosi karral  is  bővítették. 

Vele együtt  tanszéket kapott a kémia is, amelynek első professzora a nagy tudású Winterl 

Jakab lett. Őt a botanikusok is saját tudományuk egyik kiemelkedő személyiségeként tisztelik. 

Főműve 1800-ban jelent meg, ez amolyan kémiai vitairat volt, amely valóban vitát váltott ki, s 

a  vita  végül  is  az  analitikai  kémia  továbbfejlődéséhez  vezetett,  még  akkor  is,  ha  a  mű 

szerzőjének nem volt mindenben igaza, minden hipotézise nem igazolódott be. Az egyetem 

közben  (1777)  felköltözött  Budára,  majd  néhány  évre  rá  Pestre,  s  itt  működött  Winterl; 

igyekezett tudóstársaságot is szervezni, botanikuskertet is alapítani, s lassan-lassan Pestet is 

egy kicsit tudósközponttá alakítani. Egyik követője, Oesterreicher Manes József 1781-ben a 

budai  gyógyvizek  korábbinál  jobb  elemzését  adta,  ő  egyébként  azért  is  híres  név 

tudományunk történetében, mert Balatonfüred első főorvosa lett.

Ha tovább utazunk Kolozsvárra, ott Winterl professzortársaként Etienne András nevével 

találkozhatunk,  aki  luxemburgi  származású  vegyész  volt,  s  1793-tól  tanított  Kolozsvár 

főiskoláján. Lavoisier tanainak szellemében íródott 1795-ös tankönyve korának legmodernebb 

magyarországi  kémiai  munkája  volt.  Utódai  sajnos  nem követték  tanításait,  mert  a  jóval 

elmaradottabb szemléletű irányzatokat vettek át. Etienne sem lett igazi próféta, pedig nem is a 

saját hazájában akart azzá lenni. Egyvalaki azonban talán mégis próféta lett, akinek az első 

magyar nyelvű kémiakönyvünket is köszönhetjük: Nyulas Ferenc.

„Még  senki  magyarul  vizet  nem  bontott,  a  kémia  is  újság  nyelvünkben,  innen 

szükségképpen  sok  új  szókat  kellett  csinálnom,  ha  igazán  akartam  magyarul  írni”  – 

olvashatjuk az első magyar  nyelvű kémiai szakkönyvünkben 1800-ban. „Az erdély országi 

orvos vizeknek bontásáról közönségesen” címet viselő nagy munka Kolozsvárott jelent meg 

Hochmeister  Márton nyomdájában,  mely az első komoly,  hazai,  magyar  nyelvű,  analitikai 



kémiai mű. (Népszerűsítő jellegű előzményeként szokás emlegetni La Langue János 1783-as 

nagykárolyi  és  Babocsay  József  1795-ös  soproni  gyógyvízelemző  kötetét,  s  azokat  is, 

amelyekről már szóltunk.)

E  mű szerzője,  Nyulas  Ferenc  Kolozsvárott,  Bécsben,  majd  Pesten  tanult,  s  lett  az 

utóbbi helyen 1788-ban orvosdoktorrá. Doboka vármegye főorvosa volt, Szamosújváron élt, 

majd  Kolozsvárra  költözött  át,  s  lett  Kolozs  vármegye,  majd  1806-ban  Erdély  főorvosa. 

Nevéhez fűződik a Jenner-féle hímlőoltás korai propagálása, emellett egy évtizeden keresztül 

Radna vidékének vastartalmú gyógyvizeit  elemezte.  E kutatásait  summázta  a  már  említett 

háromkötetes  munkájában,  s  elsők  között  foglalkozott  a  híres  borszéki  forrásvizek 

analízisével is.

A  dombháti  vízből  egy  különleges  anyagot  –  akkori  elnevezéssel  magnéziumot  – 

mutatott  ki,  csakhogy  ez  nem  a  magnézium  volt,  hanem,  amint  az  Berzelius  1807-es 

kutatásaiból  kitűnik:  a  mangán,  pontosabban  a  mangán-karbonát.  Valóban,  ez  utóbbit  a 

világon elsőként ő mutatta ki ásványvízben.

Kísérleteivel azt is igazolta, hogy a szénsavnak rothadást gátló hatása van, s hogy ez a 

vegyület  jól  alkalmazható  a  hús  tartósítására.  Erre  a  megállapításra  sem  figyeltek  fel,  s 

eredménye csak akkor lett  kuriózummá, érdekes előzménnyé,  midőn 82 évre rá azt Kolbe 

ismét igazolta, bizonyítván a szén-dioxid antiszeptikus voltát.

Kémia magyarul?

Nyulas Ferenc a kémia magyar szókincse egyik megalapozója is. Hogy tudománya elszigetelt 

maradt,  az  részben  az  erdélyi  izoláltságnak,  részben  az  új  felfedezésekkel  szembeni 

óvatosságnak,  s  a  szerény  anyagi  lehetőségeknek  tudható  be.  Az  utóbbiról  így  ír:  „Nem 

feredhetünk  magunk  erszényünkre  Lavoisierrel  kénesőben,  se  nem  utazhatunk  királyi 

költségen Jacquinnal Amerikába, Gmelinnel Szibériába, grófok se vagyunk sokan Buffonnal, 

hogy  amíg  magunk  a  természet  hozományai  után  hegyet-völgyet  az  országban 

összekóborlunk, az alatt házunk népe otthon meg ne ehülne.”

Nyulas Winterl tanítványa volt, akárcsak Kováts Mihály, aki 1807-ben már egy jóval 

nagyobb terjedelmű kémiai munkát jelentetett meg magyar nyelven, amelyet Gren művéből 

fordított, s ezt a címet adta neki: „Chémia vagy természettitka”. A könyv legfőbb értéke, hogy 

szerzője  megpróbált  megbirkózni  a  kémia  magyar  tudományos  nyelvével,  s  a  későbbi 



évtizedekben  még  számos  követője  volt,  akik  hozzá  hasonlóan  igyekeztek  magyarítani  a 

szakkifejezéseket.

E magyarítás igencsak nehézkessé tette a kémia tudományos szókincsét, hiszen oxigén 

helyett azt írták, hogy éleny, hidrogén helyett meg ezt: köneny. Az első ugyanis az élet eleme 

volt,  a  második  meg  a  legkönnyebb  elem volt,  s  könnyűsége  miatt  lett  köneny.  Mivel  a 

levegőben nitrogén is van, ezért ezt a kémiai elemet elkeresztelték légenynek. Ez a bizonyos 

-any és -eny végződés talán a finnugor eredetű arany mintájára született.

Megfigyelték azt is, hogy a klór halványan égett, ezért lett a neve halvany, a foszfor 

pedig a gyufa fején villanásszerűen gyulladt meg, s innen az elemelnevezés: vilany. A jód 

ibolyaszínű,  tehát  jogos  a  magyar  név:  iblany.  A  brómot  –  szaga  után  –  büzenynek 

keresztelték el,  a magnéziumot íze után kesrenynek. A titán kemény anyag volt,  ezért  lett 

kemeny,  a  kobaltot  színe  után  kékenynek  keresztelték  el,  a  fluort  meg  halmazállapota 

ismeretében folyanynak. Higany nem lehetett, mert az már egy másik elem neve volt.

A  kémiai  nyelv  megújításában  döntő  szerepe  volt  Schuster  Jánosnak,  aki  Winterlt 

követte  a  katedrán,  tehát  ő  volt  a  tudományegyetem második  kémiaprofesszora.  Schuster 

tisztelte  elődjét,  hiszen  1807-ben  sajtó  alá  rendezte  Winterlnek  a  kémia  dualisztikus 

rendszerére vonatkozó nézeteit, s professzortársát, Kitaibelt is tisztelte, mert Kitaibel halála 

után,  1829-ben  a  kéziratban  maradt  gyógyvíz-analitikai  vizsgálatait  rendezte  sajtó  alá. 

Schuster 1839-ben hunyt el, s kortársai országos gyűjtést rendeztek, hogy emlékére egy szép 

sírkövet állíttathassanak.

A gyufa

Még hosszasan lehetne sorolni a kémiai megnevezéseket, de talán térjünk vissza a foszforra, 

hiszen  az  abból  készült  gyufa  sok  gondot  okozott  a  felhasználóknak,  robbanásszerűen 

gyulladt, s ezt a háziasszonyok bizony nem szerették. Jól ismert tény, hogy e problémát végül 

is Irinyi János oldotta meg. Irinyi 1817-ben született Albison, felsőbb tanulmányait a bécsi 

műegyetemen  folytatta,  s  ott  ismerte  fel  1836-ban,  hogy  az  1805  óta  forgalomban  lévő 

mártógyufa  ugyanolyan  veszélyes  volt,  mint  utóda,  az  1815-től  elterjedt  dörzsgyufa,  s  a 

foszforos  gyújtóról  is  ugyanez  mondható.  Ekkor  többen  kénvirággal  dörzsölt  ólom-oxid 

segítségével állítottak elő gyufát,  de Irinyi  úgy találta,  hogy ha foszfort olvaszt meg forró 

vízben, s azt szemcsésíti, s az elegyben meghagyja a már bevált ólom-szuperoxidot, de a ként 



elhagyja,  s  az  anyagot  arab  mézgával  ragasztja  a  kis  fácskákra,  eljut  a  zajtalanul  gyújtó 

foszforos gyufához.

Maga a foszforos gyufa tehát ismert volt Irinyi korában, ő csak továbbfejlesztette azt, s 

találmányát 1834-ben Rómer István bécsi gyufagyárosnak adta el. Találmányáért igen keveset 

kapott.  Pestre  visszatérve  egy  kis  gyárat  épített,  amely  1839  és  1845 között  üzemelt,  de 

nagyobb jövedelemre ekkor sem tudott szert tenni.

1849-ben  Kossuth  lőporgyárát  irányította,  ezért  később  elítélték,  szabadulása  után 

gazdálkodó lett, de tönkrement, s ezután a debreceni István-gőzmalomban vállalt állást 1863-

ban.  Öt  évre  rá  nevével  mint  Bihar  vármegye  árva-szolgabírája  találkozhatunk.  Később 

malomigazgató lett, majd egy biztosító társaságnál revizor. Az emberek többsége annyit tud 

róla: feltalálta a gyufát.

Modern laboratóriumok

A  kémiai  összefoglaló  harmadik  része  már  a  vegytan  modern  korszakához  vezeti  el  az 

olvasót.  Ezek  végül  is  nehezen  érthető,  s  inkább a  beavatottaknak  szóló  találmányok,  de 

ahogy egykoron Than Károly is tette híres ismeretterjesztő előadásain, úgy mi is igyekszünk a 

kémia egy-két fontos részletével megismertetni az olvasót. Köztük egy érdekes epizóddal, az 

egyik első magyar női vegyészdoktor szomorú élettörténetével.

A  magyarországi  kémia  modern  korszaka  valahol  a  XIX.  század  közepén  veszi 

kezdetét, talán Irinyi János kísérleteinél vagy már Görgey Artúr érdekes kísérleténél, amikor ő 

Prágában  a  kókuszzsír  vizsgálata  során  felfedezi  a  laurilsavat.  Görgey ott  tanársegédként 

működött,  de sajnos e felfedezés  körülményeiről  keveset  tudunk. A szabadságharc bukása 

után a  tudományegyetem több tanszékére  is  osztrák  professzorokat  neveztek  ki,  de mivel 

akkoriban Bécsben feltűnt egy tehetséges fiatal magyar, Than Károly,  aki 1859-től a bécsi 

egyetem tanársegéde volt,  majd  pályázatot  adott  be a  pesti  egyetem kémiai  tanszékére,  e 

pályázatot elnyerte. Ennek több oka is volt, az egyik az, hogy a távozó pesti professzor, az 

osztrák Th. Wertheim ismerte a fiatal Than kutatásait, másrészt a magyar szakembernek olyan 

kiváló ajánlója volt, mint Bunsen. Így azután Than Károly 1860. október 25-én kineveztetett a 

pesti Tudományegyetem kémiai tanszékére, s vele kezdődik a magyarországi kémia modern 

korszaka,  hiszen  48 éven át  vezette  e  tanszéket,  s  tanított  jó  néhány generációt  kémiára, 

analitikai kémiára, a gyógyszerészeti kémia alapelemeire, s tanította meg az orvosoknak és a 

tanárjelölteknek mindazt, amit a kémiából tudniuk kellett. Than e tudományokban jártas volt, 



hiszen  volt  Bécsben  orvostanhallgató  is,  meg  járt  a  gyógyszerészekhez  is,  s  doktorált 

kémiából. Így azután elnézték neki, hogy 48-as honvéd volt, s még azt is engedélyezték, hogy 

a Magyar Tudományos Akadémia a 26 éves fiatalembert levelező tagjává válassza.

1864-ben Than azt javasolta, hogy az ásványvizek összetételét ne az akkor megszokott 

módon  adják  meg,  hanem  a  ténylegesen  meghatározható  alkatrészek  formájában,  vagyis 

anionokban és kationokban. Ez azonban csak az ionelmélet kidolgozása után vált elfogadottá, 

azóta viszont a mai napig Than-féle egyenértékben adják meg az ásványvizek összetételét, s 

ez olvasható ma is a Magyarországon forgalomba kerülő keserűvizeken.

1860-ban  javasolta  a  Than-só  bevezetését,  amelyeket  az  analitikai  savmérőoldatok 

hatóértékének  beállítására  használnak  azóta  is.  Elsőként  írt  Magyarországon  a 

spektroszkópiáról, ennek alapjait valószínűleg Bunsen laboratóriumában sajátította el. 1867-

ben fedezte fel a karbonil-szulfidot, s ezért az osztrák tudományos akadémiától egy komoly 

díjat  is  kapott.  Than  talán  legfontosabb  tudományos  közleménye  1887-ben  jelent  meg, 

amelyben definiálja a gázok móltérfogatának fogalmát.

Ekkor az egyetemen még csak egy kémiai tanszék volt, a második 1877-ben alakult, s 

annak első professzora Lengyel Béla lett, aki csak aránylag későn jutott komoly laboratóriumi 

helyiségekhez, akkor, amikor 1888 után elfoglalhatták a Múzeum körúti épületüket. Lengyel 

fő  feladata  az  volt,  hogy  a  gyógyszerészhallgatóknak  adjon  elő  kémiát,  Than  az 

orvostanhallgatókat  tanította,  a  tanárjelöltek  pedig  választhattak,  hogy melyikük  előadását 

veszik  fel  indexükbe.  Mindketten  tankönyveket  is  írtak,  s  ezzel  valóban  biztos  alapra 

helyezték a kémia elemeit.

A radioaktivitás

Akkoriban  még  az  is  érdekességnek  számított,  ha  valaki  tiszta  fém-kalciumot  és  hasonló 

tulajdonságú stronciumot állított elő, ahogyan azt Lengyel Béla és munkatársai meg is tették,  

mert terméküket még az 1900-as párizsi világkiállításon is bemutatták. Elsők között figyelt fel 

Lengyel  a radioaktivitásra,  s nála  doktorált  e témakörben Götz Irén 1911-ben, aki később 

Madame  Curie  munkatársa  lett  Párizsban.  Az  első  női  vegyészdoktor  egyébként  Kovács 

Laura volt, ő Thannál doktorált, Buchböck Gusztávnál szerzett doktorátust 1910-ben Breitner 

Thyra,  s  őt  követte  a  neves  könyvtári  szakember,  Dienes  László  felesége,  Götz  Irén. 

Mosonmagyaróváron  született  1889-ben,  középiskolai  tanulmányait  Budapesten  végezte,  s 

ezután  iratkozott  be  a  Tudományegyetemre.  Cikkei  is  jelentek  meg  a  Magyar  Chemiai 



Folyóiratban. Ezután elnyert egy ösztöndíjat, s eljutott Madame Curie laboratóriumába, ahol 

már egy másik magyar szakember is dolgozott, Szilárd Béla. 

Götz  Irén  ismét  publikál,  ez  alkalommal  1912-ben  a  La  Radiumban.  Egy  fiatal 

könyvtáros,  Dienes  László  akkor  épp  Párizs  könyvritkaságait  búvárlotta.  Találkozásukból 

házasság lett. Budapestre visszatérve Götz Irén nehezen kapott állást, s csak 1919 áprilisában 

kapott  katedrát,  férjét  pedig  népbiztossá  nevezték  ki.  A  Tanácsköztársaság  bukása  után 

menekülniük kellett. Bécsbe kerültek, majd Kolozsvárra, s az utóbbi helyen alapította 1926-

ban Dienes László a Korunk című folyóiratot, amelyben felesége is publikált Einsteinről és 

Madame  Curie-ről,  az  elemek  átváltozásáról,  s  a  modern  kémia  alapjairól.  Következő 

állomáshelyük Berlin, majd ezt követi Moszkva. Götz Irén három gyermeket nevelt. 

Koholt vádak alapján őt is, mint oly sok magyar tudóst, bebörtönzik. 1941-ben szabadul 

valamelyik orosz börtönből, s nem sokkal később meghal tífuszban. Dienes László túlélte e 

nehéz  időszakot,  s  1945  decemberében  visszatért  Budapestre,  ahol  a  Fővárosi  Könyvtár 

igazgatójává nevezték ki.

Kémia a társegyetemeken

Kolozsvárott Fabinyi Rudolf volt a kémia első, híres professzora, aki 1882-ben megindítja a 

Vegytani  Lapok  című  periodikát,  amely  az  első,  valóban  csak  kémiával  foglalkozó 

folyóiratunk volt,  s  amelyet  csak egyetlen  rokon témájú  lap  előzött  meg,  a  Vegyészet  és 

Gyógyszerészet. A következő honi kémiai periodika a Magyar Chemiai Folyóirat volt, amely 

három  évvel  később  indult  meg,  s  ez  a  Királyi  Magyar  Természettudományi  Társulat 

gondozásában adatott ki.

Az 1880-as évek közepének fontos kémiai  felismerése volt  az az óriás-akkumulátor, 

amelyet Schenek István és Farbaky István talált fel és épített meg, ez az akkumulátor ugyanis 

már  alkalmas  volt  a  közvilágítás  táplálására  is.  A  feltalálók  a  selmecbányai  akadémia 

vegyészei voltak. A Műegyetemen Ilosvay Lajos 1889-ben vezette be az első ionspecifikus 

kémszert a nitrit kimutatására és meghatározására. Győri István 1893-ban találta fel a kémiai 

analízisben  azóta  is  használt  bromatometriás  titrálási  módszert.  Than  tanítványai  közül 

Winkler  Lajos  a  térfogatos  és  súly  szerinti  analitika  elismert  művelője,  jó  néhány ismert 

módszer kidolgozója lett.

Wartha  Vince  és  Pfeifer  Ignác  a  vízkeménységet  oly  módon  határozta  meg,  hogy 

módszerük hosszú időn keresztül  használatban  maradt,  de Wartha  nevét  az  általa  feltalált 



eozinmáz  kapcsán  is  jól  ismerjük,  s  e  találmánya  tette  a  Zsolnay-gyárat  külföldön  is 

elismertté,  ami  világkiállítási  sikereikben  is  megmutatkozott.  Pfeifer  Ignác  Wartha 

professzorutóda  lett  a  Műegyetem  kémiai  technológia  tanszékén,  majd  ezt  követően  az 

Egyesült Izzó kutatólaboratóriumát vezette, s váltak – közvetve – segítségével is világszerte 

elfogadottá e gyár termékei. A Tudományegyetemen 1897-től Bugarszky István találta fel az 

első, endoterm áramtermelő folyamatú galvánelemet. 1903-ban jelent meg Szily Pálnak az a 

közleménye, amely alapot adott a kolorimetriás pH-mérés bevezetésére. 1906-ban tette közzé 

Buchböck Gusztáv módszerét az ionhidratáció vizsgálatára – szóval a magyar kémia szinte 

pillanatok alatt nemzetközi hírűvé lett, s igyekezett behozni lemaradását.

Világhírűvé lett magyar vegyészek

Ami a magyarországi kémia valóban nagyon gyorsan nemzetközivé vált eredményeit  illeti, 

azok sorában első helyre kell tennünk Hevesy György kísérleteit.  Ezek közül az első a G. 

Panethtel  elvégzett  bécsi  kísérlete,  melynek  során  kidolgozták  a  radioaktív  indikáció 

módszerét,  s  a  világ  vegyészei  és  biokémikusai  csak  azóta  tudják,  hogy mire  és  hogyan 

használhatják  a  radioaktív  izotópokat.  Hevesy  e  felfedezésével  néhány  év  alatt  valóban 

világhírűvé lett, s ha nem kezdődik el a II. világháború, akkor azt nyilván már jóval korábban 

komoly kitüntetéssel is elismerték volna, végül is Hevesynek ítélték az 1943-as év Nobel-

díját.  Nevéhez  egy  másik  fontos,  korai  publikáció  is  kötődik:  1920-ban  Budapesten 

Zechmeister  Lászlóval  közösen  –  ennek  a  bizonyos  radioaktív  indikációs  módszernek  a 

segítségével  –  bebizonyították  az  atomok  intermolekuláris  cseréjét,  egyben  igazolták  a 

világhírű Arrhenius elektrolitos disszociációs elméletét. Ez a tény ma már az egyetemi és a 

középiskolai  tankönyvekben  is  szerepel.  Egy  másik,  Hevesyhez  kötődő  felismerés:  D. 

Costerrel együtt,  de már Koppenhágában felfedezte a hafnium nevű kémiai elemet. Müller 

Ferenc Nagyszebenben 1784-ben felfedezte a tellúrt, s így ez az egyetlen, Magyarországon 

felfedezett kémiai elem, de mint látható, egy másik magyar tudós, Hevesy nevéhez is fűződik 

kémiai  elem felfedezése,  s  mivel  a  periódusos  rendszerben  jelenleg  csak  105  elem neve 

olvasható,  végül  is  büszkék  lehetünk  arra,  hogy közülük kettőt  magyar  tudós  talált  meg. 

Hevesy nevével még jó néhány helyen találkozhatunk a kémiában: így az izotóphígításos és a 

röntgen-fluoreszcenciás analitikai módszer kifejlesztésénél és a neutronaktivizációs módszer 

felismerésénél is.



Egy másik külföldön élt, világhírű magyar tudós, Szilárd Leó nem csak fizikával, de 

kémiával is foglalkozott, s nevéhez fűződik annak a magkémiai jelenségnek a leírása, amelyet 

a szakirodalom azóta Szilárd–Chalmers-effektusként emleget. De más magyar kémikusok is 

jelentős helyet foglalnak el e tudomány históriájában. Gondoljunk csak Polányi Mihályra, a 

jeles vegyészre, aki már a ’20-as évektől Németországban élt, később Angliába települt át, s 

nevét  viseli  a  gyökök  és  a  molekulák  közötti  kémiai  reakciók  aktiválási  energiája  és  a 

folyamat reakcióhője közötti összefüggés, vagyis a Polányi-szabály. A gázok adszorpciójához 

kötődik a róla elnevezett adszorpciós potenciál, s fontos összefüggéseket ismert fel Wignerrel 

és másokkal együtt is. Angliában világhírű tudományfilozófus lett.

Ma a nemzetközi szakirodalomban számosan idézik, ugyanúgy, mint fiát, John Polányit, 

aki időközben (1986) kémiai Nobel-díjat kapott, igaz, e tényre a hazai közvélemény s a sajtó 

nemigen figyelt fel. Pedig Polányi János, a Kanadában élő tudós magyarnak vallja magát.

1940-től  dolgozott  az  amerikai  földrészen  a  már  itthon  is  elismert  kromatográfus, 

Zechmeister László, a híres Zemplén-iskola egykori tagja, aki nem véletlenül lett Pasadena 

műszaki egyeteme szerves kémiai tanszékének professzora. Akadémiánk 1930-ban választotta 

tagjává az akkor 41 esztendős vegyészt.

A kutatás nem áll meg

Ami  pedig  az  itthon  maradottakat  illeti:  a  Zemplén-féle  cukorlebontási  módszer  a  világ 

számos  tankönyvében  azóta  is  fontos  helyen  szerepel,  s  egyébként  is  a  Zemplén-iskola 

valóban nemzetközi rangot vívott ki magának a szerves kémiában. Zemplén Géza, az iskola 

alapítója a Műegyetem neves professzora volt, s itt töltött be hasonló tisztet testvére, a fizikus 

Zemplén Győző is. A vegyész Buzágh Aladár a híres Ostwalddal együtt fogalmazta meg a 

gélekkel kapcsolatos üledékszabályt,  s Buzágh volt a kolloidkémia hazai megalapozója.  A 

már  említett  kromatográfiás  módszerek  egyik  alapműve  lett  az  1937-ben  e  témakörben 

összeállított  honi  szakkönyv,  amelyik  a  vegyészet  akkor  elfogadott  szaknyelvén,  németül 

jelent meg. A coulometriás titrálás módszerét 1938-ban dolgozták ki magyar vegyészek, s ez 

is egy nemzetközileg elfogadott eljárássá vált.

A  Zemplén-iskola  egyik  legnevesebb  tagja,  az  1956-ig  Magyarországon  élt  Oláh 

György már  fiatalon  nagyszámú  tudományos  közleményt  publikált  a  halogén  tartalmú 

szénhidrogének  kémiájáról.  Hogy  fluorkémiával  tudott  foglalkozni,  ez  egyrészt  az  ő 

makacsságának köszönhető, másrészt pedig annak, hogy rögtön produkálni tudta a kezdeti 



eredményeket. A tudományos világ csodálattal fogadta ezt a bámulatra méltó teljesítményt. 

Ezekkel a publikációkkal jelent meg a tudományos színen.

Ehhez kapcsolódóan fedezett fel olyan, mondhatni rendkívül erős savakat, amelyek a 

kénsavnál  sok-sok  milliószor  erősebbek.  Ezeket  hívjuk  szupersavaknak  vagy  mágikus 

savaknak. Ezek a savak például az általában reakcióképtelennek tartott  metánt is át tudják 

alakítani egy pozitív töltésű részecskévé: CH5
+. Ez a pozitív töltésű ion már könnyedén tovább 

tud  reagálni.  E  felfedezés  nyomán  kitárult  előtte  egy  új  világ,  megnyílt  egy  olyan  ipari 

potenciál,  amely  nagyon  olcsó  alapanyagokból  teljesen  új  termékek  előállítására  ad 

lehetőségeket.  1994-ben  kapott  kémiai  Nobel-díjat,  hiszen  felfedezése  is  hozzájárult  az 

ólommentes benzin és a magas oktánszámú benzin ipari méretű előállításához. 

Körülbelül  ezerkétszáz  publikációja  jelent  meg  huszonnégy  különböző  területen. 

Jelenlegi  fő  kutatási  témája,  az,  hogyan  lehet-e  az  atmoszférában  felhalmozódott  szén-

dioxidot kivonni az atmoszférából, és – a ma meglévő kémiai tudásunkkal – visszaalakítani 

alapvető  üzemanyagokká  és  termékekké.  Ez  laboratóriumi  körülmények  között  már  jól 

működik, de még jelentős energiát igényel. A kőolaj azonban jó harminc év múlva elfogy, 

úgyhogy  igencsak  nagy  szükség  lesz  Oláh  György  és  kutatócsoportja  remélhetően 

mihamarabb várható szenzációs eredményére.

Az 1937-ben Karcagon született,  s Izraelben élő  Herskó Ferenc (Avram Hershko) – 

kollégáival együtt – 2004-ben kapott Nobel-díjat a test fehérjéinek lebomlásával kapcsolatos 

kutatásokban elért kiemelkedő eredményeiért. A tudós két társával együtt a fehérje-lebontást 

tanulmányozva arra jött rá, hogy abban az ubikvitin nevű anyagnak meghatározó szerepe van. 

Ez a folyamat számos alapvető biológiai funkcióban fontos és egyebek között a daganatos 

betegségek gyógyításához is közelebb viszi az orvostudományt. 
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