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A kor 

 

A XIX. század történelme, és ezen belül a tudományok története igen mozgalmas volt. 

Hazánk viszonyait tekintve pedig különösen bővelkedett máig ható eseményekben. A 

reformkor a polgári demokrácia szellemét akarta hozni a feudális és az osztrák elnyomási 

béklyók között vergődő nemzetnek. A szabadságharc bukása nem vetett teljesen véget 

ezeknek a reményeknek. A megtorlás évei után, még az önkényuralom alatt is jelentős 

szellemi mozgalmak alakultak, megindult a tudományos élet. Például már 1850–55 között 

kiadták az ’Ujabb kori Ismeretek Tárá’-t, melyben meglepően haladó és hazafias érzelmű 

írások is megjelentek. 

A reformkorban egy egyetem és néhány rangos főiskola működött hazánkban. Az 

eredetileg Pázmány Péter alapította nagyszombati egyetem 1769-ben Budára, majd 1780-ban 

Pestre költözött. A természettudományok oktatása szempontjából a selmeci Bányászati és 

Kohászati Akadémia és a debreceni Református Kollégium volt jelentős. A kor kiváló 

vegyészei voltak Kerekes Ferenc és Hatvani István debreceni tanárok, Müller Ferenc és 

Kitaibel Pál, akik egymástól függetlenül fedezték fel a tellúrt, Irinyi János akinek pályáját a 

szabadságharcot követő elnyomás törte ketté, Winterl Jakab és Nyulas Ferenc, akik 

elsősorban a hazai ásványvizek elemzésével kapcsolatban értek el fontos eredményeket. 

Egészében véve azonban a hazai kémia oktatás nem volt jelentős és többen a bécsi vagy a 

prágai egyetemeken folytatták tanulmányaikat. Így Irinyi János és Görgey Artúr is. A 

természettudományok általában, a kémia pedig különösen, nem volt népszerű a felsőbb 

tanulmányokat végezni akarók körében. Jellemző, hogy még 1856-ban is, amikor Szily 

Kálmán bejelentette apjának, hogy a mérnöki pályát választja élethivatásul, ezzel nem okozott 

családjának örömet, melynek egyik nagytekintélyű tagja megbotránkozásában így szólt az 

apához: „Ádám, remélem nem fogod tűrni, hogy Kálmán fiad szégyent hozzon tisztes családi 

nevedre azzal, hogy indzsellér válik belőle”1 Ez annak a következménye volt, hogy 

Magyarországon a kiegyezés előtt alig volt ipar, vegyipar pedig egyáltalán nem volt. A fejlett 

                                                           
1 Ilosvay Lajos: Id. Szily Kálmán emlékezete. 1838–1924. Bp., 1933. Akadémia. pp. 1–36. (A MTA elhunyt 
tagjai fölött tartott emlékbeszédek. Vol. XXI. No. 21.) 



nyugati országokban az alapvető kémiai felfedezések nyomán széleskörű ipari fejlődés indult 

meg. 

A tudományos fejlődés meghatározó eseménye volt a Magyar Tudományos Akadémia 

megalapítása 1825-ben és a Magyar Természettudományi Társulat létrehozása 1841-ben. Az 

Akadémia elsődleges feladata kezdetben és még több évtizedig a magyar nyelv ápolása és a 

humán tudományokkal kapcsolatos kutatások fejlesztése volt, bár kezdettől fogva voltak 

tagjai között a különböző természettudományok művelői közül. Később megalakult a III. azaz 

Matematikai és Természettudományi Osztály. 

Az egyetemen 1848. március 22-én bevezették a magyar nyelvű oktatást az addigi latin 

helyett. Mivel az addigi kémia professzor, Sangaletti, nem tudott magyarul, a kémiai tanszék 

élére Nendtvich Károly, az MTA tagja, a József Ipartanoda kémia tanára került. A 

szabadságharc bukása után azonban ismét Sangaletti lett az egyetem kémia professzora.. Az 

egyetemet arra kötelezték, hogy az oktatást a magyar mellett német nyelven is folytassák. 

Mivel sem Sangaletti, sem pedig utóda az osztrák Wertheim nem tudtak magyarul, a kémia 

oktatás német nyelven folyt. Jelentős fejlődést jelentett azonban, hogy az addig az orvosi 

karhoz tartozó kémia tanszék, és még néhány másik természettudományokkal foglalkozó 

tanszék, átkerült a bölcsészeti karhoz, ezzel megkezdődött a természettudományos képzés és 

kialakult természettudományi kar csírája is. Lehetőség volt az egyetemi tanulmányok 

folytatására az osztrák és a külföldi egyetemeken. Így került Than is Bécsbe. 

Az októberi diplomát követő provizórium lényeges enyhülést hozott a politikai életben, 

1861-ben már megalakult a magyar országgyűlés, 1867-ben pedig létrejött a kiegyezés. A 

kiegyezés közvetlen és távolabbi következményeinek megítélése nehéz feladat, az azonban 

kétségtelen, hogy egyértelműen a hazai tudomány és gazdaság fellendülését eredményezte. 

A provizórium lehetővé tette, hogy visszaállítsák az egyetem autonómiáját, és lehetővé 

tették a magyar nyelvű oktatást. Wertheim lemondott tanszékéről és a gráci egyetemre ment, 

Pesten pedig pályázatot hirdettek a kémiai tanszék vezetésére is. Érthető módon nem jöhettek 

szóba Nendtvich és Irinyi, akik a szabadságharc alatt fontos szerepet játszottak. A pályázók 

közül minden illetékes Thant ajánlotta, és őt is nevezték ki előbb segédtanárrá, majd két év 

múlva rendes tanárrá. A nagyon szükséges fejlesztés azonban csak a kiegyezés után, Eötvös 

József minisztersége alatt jött létre. A kiegyezést követően 1871-ben az addigi polytechnikum 

teljes jogú műegyetemmé alakult, de csak lassan fejlődött. 

Az ipar és az egész gazdaság fejlődésének meghatározó eleme volt a vasútépítés. 1865 

és 1914 között tízszeresére nőtt a vasútvonalak hossza. A vasútépítés egyik fontos 

következménye volt a hazai kőszén és ércbányászat, valamint a gépgyártás fellendülése. Nagy 



szerepet játszott a hazai malomipar fejlődése, melyben lényeges szerepe volt Mechwart 

Andrásnak a hengerszék feltalálójának. Ebben az időszakban fejlődik rendkívüli mértékben a 

Ganz gyár, valamint a mezőgazdasági gépek gyártása. A vegyipar fejlődése csak lassan indult 

meg. Ekkor létesülnek az első cukorgyárak és konzervüzemek, a kőszén gázosításával és a 

kátrány feldolgozásával és falepárlással foglalkozó gyárak. Több gyufagyár alakult, az elsőt 

még Irinyi János alapította. A század második felében már igen jelentős volt a kőolajlepárlás, 

és Nagybocskón 1868-ban üzembe helyezték az első kénsavgyárat, melyet hamarosan 

követett a Hungária Műtrágya és Kénsavgyár több üzemének munkába állása. Jelentős volt a 

hazai szeszipar fejlődése, mások mellett létrejött a Gschwindt gyár és a Törley pezsgőgyár. 

Az ipari fejlődés természetesen a magasabb képzettségű szakemberek iránti igény 

megnövekedéséhez vezetett. A XIX. század végén kezdődött el a szintetikus szerves vegyipar, 

valamint a gyógyszeripar kialakulása. Először csak egyes patikák, később igazi nagyüzemek 

foglalkoztak gyógyszerek készítésével. Wagner Dániel, az első magyar vegyészdoktor 1867-

ben alapította meg a Központi Magyar Gyógyszerészeti és Művegyészeti Rt.-t, ez azonban 

már 1877-ben megszűnt. Az első hazai készítmény, Rozsnyay Mátyás aradi gyógyszerész 

találmánya 1871-ben, az ízetlen kinin (a tannin és a kinin vegyülete) volt. Egger Leó 

budapesti és Egger Izidor nussdorfi gyógyszerészek 1895-ben kezdtek el Budapesten 

különböző gyógyszereket előállítani. Az első igazi hazai gyógyszergyárat Richter Gedeon 

alapította az általa vezetett Sas patikából 1906-ban. Wolf Emil, aki közvetve Than Károly 

tanítványa volt, alapította 1910-ben az Alka gyógyszergyárat, mely 1913-ban a ma is működő 

Chinoin gyógyszergyárrá alakult. 

Kialakultak az első vegyvizsgáló állomások. Nagy vita folyt, arról hogy ezek központi 

intézményhez tartozzanak, vagy pedig az egyes városok, illetve városi körzetek alakítsanak ki 

ilyen állomásokat. Különösen jelentős volt a Földművelésügyi Minisztérium mezőgazdasági 

kísérleti állomásainak a hálózata. 1908-ban 28 ilyen intézmény működött. Ezek is igényelték 

a z egyetemi végzettségű vegyészeket. 

Megalakult a Magyar Mérnök és Építész Egylet vegyészmérnöki szakosztálya és a 

Magyar Vegyészeti Gyárosok Országos Egyesülete. 1910-ben tartották meg a Magyar 

Vegyészek Első Kongresszusát Budapesten, melyen 221-en vettek részt, az elnöki tisztet 

Lengyel Béla látta el. A helyzetet jól jellemzi elnöki megnyitója, melyből a következőket 

idézzük:2 

 

                                                           
2 Lengyel Béla: Elnöki megnyitó. In: A magyar vegyészek első országos kongresszusa. Sajtó alá rend.: Halmi 
Gyula. Bp., 1911. Pesti Lloyd. pp. 33–41.  



„Nincs olyan tudományos felfedezés, mely a közéletre, a nemzetek fejlődésére közvetve 

vagy közvetlenül hatással ne volna. Megtörténhetik, hogy abban a korban, mikor 

valamely új tény felfedezése sikerül, ennek a közélet anyagi hasznát azonnal nem látja; 

de kétségtelenül elkövetkezik az idő, mikor e fölfedezésnek, melynek addigelé csak 

tudományos értéke volt, meglesz a gyakorlati értéke is és az ember jólétének 

előmozdítására fog szolgálni. Ebben rejlik annak a közismert, de sokaktól csupán üres 

frázisnak vélt mondás jelentősége, hogy a tudás hatalom. Igen, hatalom, még pedig 

nagy hatalom, mert annak a nemzetnek, mely a tudomány birtokában van, jólétet, 

gazdagságot, hatalmat biztosít és e mellett olyan kincs, melyet tőle elrabolni nem lehet. 

És most intézzük magunkhoz azt a kérdést, hogy mi magyarok mivel és 

mennyiben járultunk hozzá a kémia és a vele kapcsolatos iparágak fejlesztéséhez. Ha e 

kérdésre, kerülve az öndicséret nem ritkán alkalmazott módszerét, tárgyilagosan 

megfontolt választ kivánunk adni, akkor az nem lehet már, mint az, hogy 

tudományszakunk és a vele kapcsolatos iparágak fejlesztéséhez mi vajmi kevéssel 

járultunk hozzá. 

Ennek okát különböző körülményekben kell keresnünk, melyek összeműködése 

okozta a tudományos búvárkodásban és az ezzel kapcsolatban álló ipar fejlesztésében 

történt elmaradásunkat. Mi a multban nem voltunk önálló állam, nem rendelkezhettünk 

a a magunk sorsa és javaink felett szabadon, önállólag; ez tudományos művelődésünkre 

és iparunk fejlesztésére bénítólag hatott. Egy félszázad óta azonban magunk vagyunk 

sorsunk intézői és ez idő alatt igyekeztünk fokozott tevékenységgel pótolni a 

mulasztottakat. Tudományos intézeteink a megfelelő színvonalra emeltettek és 

fölszerelésük lehetővé teszi úgy a tudományos búvárkodást, mint a tanítást. A 

tudományos képzettség elsajátítására az eszközök megadatván, jogosult volt a 

reménység, hogy ennek kapcsán iparunk is nagy lendületet vesz. Ez azonban csak 

csekély mértékben következett be, a minek egyik okát társadalmunk felfogásában 

látom. 

Mi első sorban jogászállam vagyunk és ez okból mindenki, a kinek ambiciója (és 

kinek ne volna ambiciója), hogy hazánk és nemzetünk sorsának intézésében, javításában 

részt vegyen, abban a szerintem téves hitben van, hogy erre egyedül és kizárólag a 

jogvégzettség kvalifikál. És valóban, a tények e felfogást igazolni látszanak, mert 

bármerre tekintünk, közintézményeink élén, kevés kivétellel, mindenütt jogászokat 

látunk. Ebben kell keresnünk egyik okát annak, hogy tanuló ifjúságunk nagy száma a 

jogi pályára lép, mert kis korától fogva hallja, hogy a jogi pálya sok mindenre 



kvalifikál, talán olyanra is, a mi a jogi tudományokkal szorosabb kapcsolatban nem is 

áll. Távol vagyok attól, hogy a jogi tudományokat és az alapos jogképzettséget ne 

becsülném magasra, hiszen a tudományoknak, mint művelődési eszközöknek 

értékelésében különbséget tenni nem szabad és nem is lehet, mert minden ismeret, 

bármily térről származik is, látókörünket tágítja és így szellemi tökéletesedésünket 

előmozdítja. 

Csupán arra kivántam rámutatni, hogy nevelésünknek ez az egyoldalúsága nem 

kedvez annak, hogy más tudományágakban, nevezetesen a természettudományokban a 

kivánatos hatást felmutathassuk; oly fokú haladást, mely alapul szolgálhatna 

egészséges, virágzó ipar kifejlődésére. 

Már régebben érezzük az ilyen ipar hiányát. A bajon az állam szubvenciók 

engedélyezésével próbál segíteni; de nemcsak tőke kell, hanem megfelelő tudományos 

szakképzettség is és ez még fontosabb, mint a tőke; mert nagy tudással és kis tőkével 

meg lehet indítani valamely iparvállalatot és lassanként virágzóvá is lehet azt tenni; de 

megfordítva: nagy tőkével és tudatlansággal ipart teremteni nem lehet. Ehhez járul még, 

hogy azok, a kik a megfelelő tudással rendelkeznek, tőke hiányában tétélenségre vannak 

kárhoztatva; azok pedig a kik vagyonnal birnak, a már jelzett oknál fogva inkább a jogi 

pályát keresik fel. Milyen más kép állana előttünk, ha a tudás és tőke egymással kezet 

fogva hazánk természeti kincseit, melyekkel a természet oly bőségesen megáldott, 

értékesítenék!” 

 

A kémia oktatásának és művelésének nagy gátja volt a magyar kémiai szaknyelv hiánya. Ezen 

természetesen megpróbáltak segíteni, de a törekvések egy része a maga túlzó voltával több 

kárt okozott, mint hasznot. Szily Kálmán, a fizikában és a nyelvtudományban egyaránt 

kivételesen jelentős alkotó érzékletesen írja le a kémiai műnyelvvel kapcsolatos nehézségeket. 

Érdemes 1879-ben megjelent cikkéből hosszasabban idézni:3 

 

„A jelen század 20-as éveiben a budapesti egyetem chemiai tanszékén egy régi világbeli 

öreg úr ült. Schuster János volt a neve. Előde és mestere a zseniális Winterle volt, ki az 

ő pályafutása végén, szertelen spekuláczióitól elragadtatva, egy olyan vakútra tévedt a 

chemia elméletében, melyből élte fogytáig sem tudott többé kigázolni. A szorgalmas 

tanítvány és később buzgó munkatárs, a mi Schusterünk is bentrekedt a Winterle-féle 

                                                           
3 Szily Kálmán, id.: A természettudományi műnyelvről a magyar irodalomban. (Történeti vázlat és javaslat.) = 
Természettudományi Közlöny 11 (1879) No. 9. pp. 329–345. 



zugban. Java idejét a mester hóbortos spekuláczióival töltvén el, napról-napra jobban 

lemaradt az akkor tájt hirtelen fejlődő chemia magaslatáról. 

Különben tevékeny, munkához szokott ember levén, öreg napjaira kigondolt 

magának egy ártatlan mulatságot: csecsebecséket faragcsált, nem csontból, nem is fából, 

hanem egy ezeknél sokkal puhább jószágból, t. i. a magyar nyelvből. Új elemekkel, új 

vegyületekkel nem bírván a chemiát gazdagítani, magyar szóhangokból új neveket 

faragcsált a már meglevők számára. Olyanforma mulatság, mintha azon törte volna a 

fejét, hogy Boerhave-nak, Berzelius-nak, Dalton-nak, Lavoisier-nek vajjon mi lett volna 

a neve, ha Magyarországon születnek. Hogy Kekulé Küküllei lett volna, az bizonyos.” 

 

Különösen sokat foglalkozott a magyar szaknyelv kialakításával Bugát Pál, aki nagyon fontos 

szerepet játszott hazánkban a természettudományos kultúra kialakításában. Szóalkotásai közül 

többet ma is használunk, mint pl. az agy, vegytan, inga és a hőmérséklet de a 

Természettudományi Szóhalmaz című, 1843-ban kiadott munkájában javasolt negyvenezer 

szó túlnyomó többsége szerencsére feledésbe merült. Róla írta Szily Kálmán: 
 

„Megismerkedvén Schuster faragványaival, s talán maga is már előbb is foglalkozván 

ilyesmikkel, egy borzasztó terv és ennek nyomában egy herostratosi elhatározás 

szülemlett meg a fiatal tanár agyában.. Megtalálta, mint mondja élete czélját: ő a 

magyar irodalom számára teremt egy külön természettudományi nomenklaturát, 

függetlent attól, melylyel az egész világ természettudósai élnek, kiirt műnyelvünkből 

minden idegen származású vagy kissé hosszabb, nehezebb kiejtésű szót.” 

 

Lényegében ma is érvényesnek tekinthetjük azokat a Szily Kálmán által javasolt szabályokat 

a magyar műszavak kialakítására: 
 

„1. A mely természettudományi fogalomnak vagy tárgynak nincs internationális 

elnevezése, jelöljük azt mi is a magunk nyelvéből való műszóval. 

2. Ha valamely tudományos tárgyra helyesen alkotott, határozott értelmű és 

világos magyar szavunk már van ne polgárosítsuk meg az idegen szót, még ha 

internationális kelendősége volna is, hanem őrizzük meg és használjuk közakarattal a 

magunkét. 
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3. Ha valamely rosszul alkotott magyar műszót az eddigi folytonos és általános 

használat már egészen érthető és határozott értelmű szóvá tett, és ha a kiirtás 

megkisértése előre láthatólag sok nehézséggel járna s a megállapodást megint sokáig 

késleltetné, még az ilyen magyar műszót is tartsuk meg szoros kivételképpen és 

használjuk ezentúl is. 

4. Ha valamely internationális műszó helyébe nem tudunk helyesen alkotott, 

határozott értelmű és világos magyar szót állítani, fogadjuk el mi is (a 3. alá tartozó 

csekély számú kivételekkel) az internationális műszót és nemzetesítsük meg, ha 

szükséges úgy, hogy a magyar szóképzőknek és ragasztékoknak elfogadására 

alkalmatosabb legyen, anélkül mindazáltal, hogy azt nevetségesen megkorcsosítsuk.” 

 

A XIX. század második felében gyorsuló fejlődés következett be a természettudományok 

terén, de még mindig nagyon le voltunk maradva Ausztria és a nyugati országok mögött. A 

fejlődésben kitüntetett szerepet játszott a középiskolai oktatás gyökeres reformja, melyet a 

fiatal Kármán Mór (Kármán Tódor apja) dolgozott ki, melynek nyomán kiváló gimnáziumok 

tucatjai jöttek létre. 

 


