
A chemia történetének vázlata84 
 

Miután az általános chemia főbb eredményeit az előbbi fejezetekben tárgyaltuk, czélszerű lesz 

az általános chemia fejlődésével, legalább legfőbb mozzanataiban megismerkedni. Az egyes 

testek és vegyületekre vonatkozó fontosabb történeti adatokról leginkább az elemi testek 

leírásakor fogunk röviden megemlékezni. 

H. KOPP, a ki behatóan tanulmányozta a chemia történetét, ezt öt nagy korszakra osztja 

fel: 

1. Az ókor, a legrégibb időktől kezdve a 4-dik századig. 2. Az alchymia korszaka, a 4-

dik századtól kezdve a 16-dik századig. 3. Az iatrochemia korszaka 1493–1660. 4. A 

phlogiston korszaka 1660–1770. 5. Az újkor vagy a mennyiségi vizsgálatok korszaka 1770-től 

mostanig. E korszakokat a következőkben jellemezzük. 

Az ókor. A chemia ókoráról csak annyit tudunk, hogy egyes népek a mindennapi 

életben használt testeknek némely chemiai sajátságait és azoknak előállítási módját 

ismerték. Így a chinaiak ismerték a ként, a salétromot, sőt a lőpornak egy nemét is, 

továbbá a boraxot, a timsót, a papirost, számos festéket; előállították a manapság is híres 

chinai porczellánt. A zsidók művelődésüknek irányánál fogva, önállólag keveset 

foglalkoztak a chemiai ismeretek fejlesztésével; chemiai ismereteiket főképpen az 

egyptomiaktól vették át. Ugyanezt mondhatjuk a rómaiakról, mert PLINIUS Historia 

naturalis czímű műve, bár egyike a legérdekesebb irodalmi emlékeknek, nem egyéb, 

mint a görögök és egyptomiak természettudományi ismereteinek összefoglalása. 

Az egyptomiak már a legrégibb időkben ismerték a közönségesebb fémeket, a 

konyhasót, szalmiákot, járatasak voltak a kenyérnek, a bornak, a szappannak, számos 

festéknek és gyógyszernek előállításában. A holttestek conserválását oly ügyességgel 

végeztek, hogy a mumiák még manapság is csodálkozás tárgyát képezik. Mindezek a 

műveletek bizonyos chemiai ismereteket feltételeznek, a melyeknek részleteiről azonban 

csak kevés írott emlék maradt fenn. Igen valószínű, hogy a fémek átváltoztatásának 

eszméje is legelőször Egyptomban fogamzott meg, sőt az is valószínű, hogy a chemia 

neve is egyptomi eredetű, noha annak etymologiája még teljesen földerítve nincs. A 

»chemia« vagy »chymia« név alatt a IV. században és későbben is a fémek nemesítésének 

művészetét értették. A legrégibb iratokból az derült ki, hogy a kik ez értelemben a chemia 
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szót használták, az alexandriai egyetemmel – egyptom tudós papjainak utolsó 

menedékhelyével – közeli összeköttetésben voltak. 

A régi népek között, mint a tudományok egyéb ágára, úgy a chemia fejlődésére is, nagy 

befolyást gyakoroltak a görögök. Főképpen ARISTOTELES tanai (K. e. IV. század) voltak 

hosszú időn át irányadók. Aristoteles szerint minden meglévőnek alapja ugyanazon ősanyag, 

a mely bizonyos sajátságoknak, mint a szárazság, a melegség, a nedvesség és a hidegség 

hozzájárulásával, négyféle főállapotot vehet fel. E főállapotokat elemeknek nevezte, ilyenek 

voltak a tűz, a levegő, a víz és a föld. A tűz a szárazság- és melegségnek, a levegő a 

nedvesség- és melegségnek, a víz a nedvesség- és hidegségnek, végre a föld a szárazság- és 

hidegségnek képviselője. Felfogása szerint a testek különféle sajátságait e négy elem 

viszonyának mennyisége szabja meg. Aristotelesnek nagy tekintélyére vezethető vissza, hogy 

nézetei századokon át uralkodók voltak. Mióta a chemia a kisérlet ellenőrző kritikájának 

világánál tovább fejlődött; e nézetek nem tekinthetők egyebeknek, mint téves philosophiai 

abstractióknak. 

Az alchymia korszaka. Aristoteles tanait később az arabok fejlesztették tovább, a 

kik kétségtelenül az egyptomiaktól sajátították el chemiai ismereteiket; az arany- és 

ezüstcsinálás mesterségét az arab névelő hozzácsatolásával alchymianak, későbbi iróik 

al-kîmiyanak nevezték. Az alchymia eredeti feladata volt az úgynevezett bölcsek kövének 

a feltalálása. Erről azt hitték, hogy kis mennyiségben a közönséges fémekkel vegyítve, 

ezeket nemes fémekké: aranynyá, ezüstté változtatja. Az alchymia művelői századokon 

át, bámulatos kitartással és a legábrándosabb kisérletek végzésével törekedtek a bölcsek 

kövének feltalálására. E törekvéseiknek sikeréről annyira meg voltak győződve, hogy a 

fémek egymássá való átváltozását bebizonyítottnak tartották. E meggyőződésükben 

megerősítették őket olyan tapasztalások, hogy a vörösréz némely zink tartalmú érczczel 

összeolvasztva, az aranyhoz hasonló színű fémmé változik, hogy a czement-víz a vasat 

rézzé változtatja. A csalódás, mint ma tudjuk, abban állott, hogy a vörösréz zink 

érczekkel összeolvasztva a sárga rezet adja, melynek csak a színe sárga, de nem arany, 

hanem zink és réz ötvözete. A czement-víz pedig híg rézsulfat-oldat lévén, abból a vas a 

rezet egyszerűen kiválasztja, míg a vas mint sulfat az oldatba jut. 

Az arab alchymisták között a leghíresebb volt GEBER a VIII. században, kinek 

munkái a chemiai irodalomnak legrégibb maradványai.. A tudomány feladatát, mint a 

többi alchymisták, ő is abban látta, hogy a közönséges fémeket nemes fémekké lehessen 

átváltoztatni. E czélra különféle anyagokkal és műveletekkel kellett megismerkednie, a 

melyeket szakavatottsággal ír le műveiben. Így pontosan leírta az oldás, szűrés, kristályosítás, 



a destillatio, sublimatio és az izzítás műveleteit. Kisérleteihez használta a timsót, a salétromot, 

a zöld vitriolt (ferrosulfat), a szalmiákot, megismertette a salétromsav és a királyvíz 

sajátságait, mely a fémek királyát, az aranyat is feloldja. Valószínű, hogy tisztátalan 

állapotban már a kénsavat is ismerte. Előállított számos fém-készítményt, nevezetesen a 

higanyoxydot és a higanychloridot. 

Geber volt az első, ki a fémek összetételére nézve elméletet állított fel. Szerinte a fémek 

két alkatrészből, a higanyból és a kénből állanak. Az elsőnek köszönik fényüket, 

nyújthatóságukat és azt a sajátságukat, hogy megolvaszthatók. A könnyen meggyújtható kén 

pedig a fémek változékonyságának az oka. A fémek különféle sajátságait felfogása szerint ez 

alkatrészeiknek különböző viszonyos mennyiségére lehet visszavezetni. 

A XI. századig főképpen az arabok művelték az alchymiát, ezután azonban 

Spanyolországon át egész Nyugot-Európában is elterjedt. Híresebb alchymisták voltak pl. 

Spanyolországban RAYMUNDUS LULLUS (XIV. század), Francziaországban ARNOLDUS 

VILLANOVANUS (XIII. század), Németországban ALBERTUS MAGNUS és tanítványa 

THOMAS AQUINUS, Angolországban ROGER BACON, kit kortársai dr. Mirabilisnek 

neveztek. A XV. században a leghíresebb alchymisták egyike volt BASILIUS VALENTINUS, 

ki számos antimon-készítmény előállítását és sajátságait nagy pontossággal írta le. Úgy 

látszik ő volt az első, a ki bizonyos oldatokat kémlőszerül használt. Basilius Valentinus 

kibővítette Geber elméletét, a mennyiben feltette, hogy a higanyon és kénen kívül a 

fémek sót is tartalmaznak, mi alatt azt a részüket értette, mely a tűzben meg nem változik 

és a calcinatio alkalmával visszamarad. 

Az iatrochemia korszaka. E korszakot az jellemzi, hogy a chemiai készítményeket 

gyógyszerül alkalmazni megkisérlették. A bölcsek kövének oly varázserőt kezdtek 

tulajdonítani, mely nem csak a fémeket képes átváltoztatni, hanem az emberi testet 

megerősíti, betegségeit meggyógyítja, sőt azt meg is ifjítja és az életet meghosszabbítja. 

Ezzel kezdődött a XVI. században az iatrochemia (1493–1660), melynek hohenheimi 

PARACELSUS a megalapítója. Paracelsus, ki a báseli egyetem orvosprofesszora volt, 

elfogadta Basilius Valentinus elméletét és az állat- és növényvilágra is kiterjesztette. 

Nézete szerint ezek a szervezetek is, miként a fémek, a higany, kén és sónak a vegyületei. 

Az emberi test egészsége ez alkatrészék helyes viszonyától függ, melynek megváltozása 

a betegségnek az oka. Felfogása szerint a chemia feladata az orvosságoknak a készítése, 

és azt tartotta, hogy a betegségek gyógyítása chemiai szempontból eszközölhető. Ő 

honosította meg a higany-készítményeket a gyógyítás tanában. Paracelsusnak téves 

elméletei kevéssé mozdították elő a chemia fejlődését, kivéve azt, hogy az 



iatrochemikusok számos gyógyszert chemiai úton iparkodtak előállítani. Ez időtájban 

állították elő a benzoesavat, a faeczetet, az acetont, a tejczukrot, az æthert stb. 

Az iatrochemikusok között kiváló volt GLAUBER (1603–68), ki egyes ásvány-savak és 

azok sóinak sajátságát és előállítását tanulmányozta; a natriumsulfat mai nap is glaubersó 

nevezete alatt ismeretes. Ezenfelül számos czélszerű új készüléket és műveletet írt le. 

AGRICOLA német tudós de Re Metallica czímű művével tűnt ki, mely a bányászatnak és 

kohászatnak teljes kézikönyve volt. A. LIBAVIUS Alchemia czímű munkája volt az első 

chemiai tankönyv (1595), mely a chemia feladatáúl a gyógyszerek készítését tekintette és a 

fémek átváltozását is elfogadta. E korszak legkiválóbb chemikusa VAN HELMONT (1577–

1644), ki Aristoteles, Valentinus és Paracelsus nézeteinek határozottan ellentmondott. 

Szerinte a testek elégésekor annyira különféle sajátságú termékek állanak elő, hogy a 

higanyt, ként és a sót a testek közös alkatrészeinek tekinteni nem lehet. Tagadta azt is, 

hogy a föld egyszerű test, de a levegőt és a vizet egyszerűeknek jelentette ki. Nagy 

érdeme, hogy különféle gázoknak a létezését ismerte fel; ő különböztette meg a levegőtől 

a széndioxyd-gázt (gas sylvestre) és bebizonyította, hogy e gáz az erjedéskor és az 

égéskor is képződik. 

A természettudományok ujjászületése. Az iatrochemia idejében GALILEI korszakot 

alkotó buvárkodásaival a régi előitéletek egész seregét czáfolta meg, és az Aristoteles 

iskolájából eredő megrögzött tévtanokat a természettudományok terén halomra döntötte. E 

nagy szellem a physikai kutatás módszerét nemcsak megállapította, hanem annak jövőbeli 

helyes irányát is határozottan kijelölte. Nemsokára következett KEPLER felfedezéseinek és 

világnézeteinek általánosabb elismerése, valamint a legkiválóbb természetbuvároknak, mint 

HUYGHENSnek és NEWTONnak nagy felfedezései. E felfedezések a természettudományoknak 

többi ágaira és a philosophiára is a legnagyobb befolyással voltak és a természettudományok 

ujjászületését előidézték. A nagy reformok hatása alatt indult meg a chemia fejlődésének azon 

időszaka, mely tudományos irányának kezdetét jelzi. Ezt a plogiston korszakának (φλόγιστς  = 

éghető) szokták nevezni, mely a XVII. század közepétől a XVIII. század utolsó negyedéig 

terjed. 

A phlogiston korszaka. E korszaknak egyik legkiválóbb tudósa volt ROBERT BOYLE 

(1627–91), angol chemikus és physikus. Nagy érdeme volt annak kimondásában, hogy a 

chemiát nem mellékes czélokért, hanem mint a természettudományoknak egyik ágát, 

önállóan kell művelni. Ő volt egyszersmind a chemia kísérletező módszerének a 

megalapítója. Határozottan kifejezte, hogy minden elméletnek alapját csak a kisérletekkel 

bebizonyított tények alkothatják. A gázok nyomásának és térfogatának összefüggését ő 



fedezte fel és a chemiát a physikával kapcsolatba hozni törekedett; Boyle állapította meg 

először az egyszerű vagy elemi test fogalmát. Ebből fejlődött ki később a testek chemiai 

összetételének helyes felfogása. Ámbár az égés tüneményeivel még nem volt teljesen 

tisztában, egészben véve Aristoteles, Paracelsus és Valentinus téves nézeteit a chemiában 

végleg megdöntötte. 

A phlogiston korszak kiváló képviselői J. J. BECHER (1635–82) és G. E. STAHL (1660–

1734). STAHL az előbbinek eszméiből kiindulva az úgynevezett phlogiston-elméletet 

állította fel. E szerint minden éghető testben egy közös alkatrész van, melyet 

phlogistonnak neveztek és az égés lényegét úgy képzelték, hogy égéskor e közös 

alkatrész elillan az égő testből. Azt tartották, hogy a fémek tulajdonképpen a földeknek 

(a mai fémoxydoknak) vegyületei a phlogistonnal. Mikor a fém elég, akkor belőle 

phlogiston távozik el és visszamarad a föld. A szénről, mint éghető testről feltették, hogy 

benne sok phlogiston van. Ha a földeket (az oxydokat) szénnel hevítették és a fém 

színállapotban vállott ki, ezt úgy magyarázták, hogy a szén phlogistonja a földdel fémmé 

egyesült. Ez elméletnek feladata volt, hogy az égés tüneményét magyarázza. Noha e 

felfogás, mint később bebizonyult, alapjában téves volt, mind a mellett azért nagyobb 

jelentőségű a chemia történetében, mert ez volt az első elmélet, mely egységes 

felfogásból törekedett értelmezni a chemiai változás jelenségeit; később az égés ez 

értelmezését kiterjesztették minden egyéb chemiai átalakulásra is. Mivel ez elmélettel 

számtalan tény összefüggése minőségileg megérthető, általánosan el volt terjedve és 

helyességéről e korban csaknem minden chemikus meg volt győződve. 

A phlogistonnak e korszakban a chemiai jelenségek magyarázatában körülbelől 

olyan fontosságot tulajdonítottak, mint korunkban az energiának. Az elméletnek hibája az 

volt, hogy a phlogistont inkább anyagi természetűnek képzelték, főképpen pedig az, hogy 

a magyarázatokban ennek változásait, valamint a testek anyagi változásait csak minőségi 

szempontból vették tekintetbe, és emiatt maradtak a chemiai változások lényege felől 

tévedésben. Egészben véve azonban e korszak vizsgálatai az előbbi korszakhoz képest 

már igen nagy szolgálatokat tettek a chemia későbbi fejlődésének a szigorúbb 

tudományos irányban. Habár az elmélet téves is volt, helyességének kiderítése vagy 

megdöntése czéljából új kisérleti vizsgálatoknak végrehajtására ösztönözte a buvárokat, a 

mi a következő néhány adat felsorolásából is kiviláglik. 

E korszakban működő tudósok közül kiemeljük továbbá a német MARGGRAFT (1709–

82), ki a magnesiumoxydot megkülönböztette az aluminiumoxydtól, továbbá a czukor 

előállítását leírta és kimutatta, hogy a húgyban phosphatok vannak. A skót J. BLACK (1728–



99) bebizonyította, hogy az úgynevezett enyhe alkaliák (a lúgok és a lúgos földek carbonatjai) 

savakkal, úgyszintén a hevítéskor széndioxyd-gázt fejlesztenek, és hogy ugyanez a gáz 

képződik a szén elégésekor, valamint a lélegzéskor és az erjedéskor is. Ő állapította meg a 

rejtett hő és a fajhő fontos fogalmát. Ugyancsak VAN HELMONT és HALES elődei után ő volt 

az, ki a gázokkal a chemiai szempontból való foglalkozást újból meghonosította. 

Az egyes új testek felfedezésében leginkább kiváló C. W. SCHEELE (1742–86) svéd 

gyógyszerész, ki megvizsgálván a levegő szerepét az égésben, nemsokára PRIESTLEY után, de 

tőle függetlenül, felfedezte az oxygen-gáz előállítási módját (1775–77). Ő fedezte fel a chlort, 

melyet dephlogistizált sósavnak nevezett, a baryumhydroxydot, a molybdaen- és wolfram-

savat. A berlinikék vizsgálatakor felismerte a kéksavakat. Ezenkívül a carbonsavaknak egész 

sorát állította elő; ilyenek a borkősav, czitromsav, almasav, csersav, a húgysav és tejsav, a 

zsírok szétbontásakor előállította a glycerint. 

A gázok chemiája körében tett felfedezései által híressé vált J. PRIESTLEY (1733–1804), 

ki 1744-ben felfedezte az oxygent, melyet a higanyoxyd hevítése útján tiszta állapotban állított 

elő. Az oxygent dephlogistizált levegőnek nevezte. A nitrogenoxydul, a szénoxyd, a 

kéndioxyd, az ammonia, a sósav és a fluorsilicium gázok felfedezője. Legelsőnek megvizsgálta 

a növények gázcseréjét a napfény hatása alatt, és kimutatta, hogy zöld részeik víz alatt 

megvilágítva tiszta oxygent választanak ki. 

H. CAVENDISH (1731–1810) vizsgálatai sok tekintetben átmenetet képeznek a chemia új 

korszakához. Noha párthive a phlogiston elméletnek, az által tűnt ki, hogy kisérleteit 

többnyire mennyiségi irányban végezte. Kimutatta, hogy bizonyos fémek a savakból 

hydrogen-gázt fejlesztenek és ezt ő phlogistizált víznek tekintette; első volt, ki a gázok 

sűrűségét meghatározta. Bebizonyította, hogy a levegő 20.8%-a dephlogistizált (oxygen) és 

79.2%-a phlogistizált levegőből (nitrogén) áll. Eudiometeres kisérletekkel bebizonyította, 

hogy két térfogat éghető levegő (hydrogen) egy térfogat dephlogistizált levegővel (oxygen) ég 

el, tehát legelőször végezte a víz mennyiségi synthesisét; de a téves phlogiston elmélettől el 

lévén fogúlva, kisérleteiből nem volt képes helyes következtetést vonni a víz chemiai 

összetételére. 

Az újkor. A chemiának e korszakát A. L. LAVOISIER (1743–94) nyitotta meg a 

chemiai buvárkodás mennyiségi módszerének alkalmazásával. Lavoisier 1772-ben 

kezdette meg vizsgálatait, az égés tüneményét tanulmányozta, felhasználván Black, 

Cavendish és Priestley kisérleteinek eredményeit. Saját döntő kisérleteinek 

értékesítésével minden kétséget kizáró módon bebizonyította, hogy a phlogistonelmélet 

helytelen. Így pl. mikor beforrasztott lombikban ónt vagy ólmot levegővel hevített, ezek 



abban oxydálódtak, de a lombik súlya nem változott meg míg zárva volt; a mikor 

azonban a lombik beforrasztott hegyét letörte, levegő hatolt be és súlyszaporodás állott 

elő. Evvel és hasonló kísérletekkel bebizonyította, hogy az égés lényege nem a phlogiston 

elillanásában áll, hanem abban, hogy az éghető test a levegő oxygenjével egyesül. 

Kimutatta azt is, hogy égéskor a levegőnek csak egyik része egyesül az égő anyaggal, és 

hogy a másik része a közönséges levegőtől s a fix levegőtől (így nevezték akkorában a 

széndioxydot) különbözik. Közzétételeiben az említett buvárok által már elért 

eredményekre nem mindig hivatkozott, mi miatt később azzal vádolták, hogy mások 

felfedezéseit is hajlandó volt magának tulajdonítani. Lavoisiernek fő érdeme azonban 

nem csupán felfedezéseiben, hanem a jelenségeknek világos és helyes értelmezésében 

állott. Az égés tüneményeinek mennyiségi tanulmányából, mint szükségszerű 

következményt, vezette le az anyag megmaradásának törvényét, mely nem csak 

megdöntötte a phlogiston elméletet, hanem minden későbbi mennyiségi kutatásban a 

chemia terén irányadó elv rangjára emelkedett. A chemiának nem sokára gyorsan 

egymást követő nagy felfedezései, nevezetesen a stöchiometriai törvények az anyag 

megmaradása alapján fejlődtek ki. Lavoisier helyesen értelmezte a testek chemiai 

összetételét, nevezetesen kimutatta, hogy a szén, kén és phosphor elégésekor ezek az 

egyszerű testek a levegőnek egyik alkatrészével az oxygennel egyesülnek és így belőlük 

összetett testek képződnek. Kimondotta, hogy az oxygen az akkor jobban ismert savak 

lényeges alkatrésze. Ezért adta neki az oxygen nevet (όξύς = savanyú, γεννάω = nemzek). 

Bebizonyította a víz összetételét és ő értelmezte azt legelőször helyesen. Ezután 

kimutatta, hogy az úgynevezett organikus anyagok szén tartalmúak. Végül a lélegzés 

folyamatának chemiai lényegét nagyszabású kisérletek végrehajtásával fejtette meg és 

így egyszersmind a physiologiai chemia megalapitója. A nagy franczia forradalom alatt a 

rémuralom időszakában ártatlanul halálra itéltetett, és a hazája hírnevén fáradozó nagy 

férfiú érdemteljes életének, kora derekán, 1794-ben a guillotine vetett véget. Összes 

munkáit III. Napoleon császár korában a császári kormány adta ki négy nagy kötetben 

»Oeuvres de Lavoisier« (Paris, 1862) czímen. 

Lavoisier felfogása kezdetben sok ellenzésre talált, de később általánosan 

elfogadtatott. Ennek köszönhető, hogy nemsokára oly irányú mennyiségi vizsgálatokat 

végeztek, melyek a chemiai összetétel törvényeinek felismerésére vezettek. Így B. 

RICHTER (1762–1807) »Chymische Messkunst« vagy »Stöchyometrie« czímen közzé tett 

művében kisérleti alapon állapította meg azokat a mennyiségi viszonyokat, melyek 

szerint a különféle bázisok és a savak egymásra hatnak. A phlogiston elmélet ellen folyt 



heves vita közben azonban munkája kevés méltánylásra talált. A tőle felismert összefüggésből 

fejlődött ki később mai alakjában a vegyülő súlymennyiségek törvénye. PROUST franczia 

chemikus (1795–1826) C. L. BERTHOLLET-vel folytatott hosszas tudományos vitája közben 

bebizonyította az állandó súlyviszonyok törvényét. A methan és az æthylen chemiai 

összetételének vizsgálata vezette J. DALTON (1766–1844) angol physikust és chemikust a 

sokszoros súlyviszonyok törvényének felfedezésére. Dalton volt az, a ki az állandó és 

sokszoros súlyviszonyok törvényének megmagyarázására igen szerencsés módon alkalmazta 

az atomhypothesist, mely egyidejűleg kapcsolatba hozta a sokszoros súlyviszonyok törvényét 

a vegyülési súlyviszonyokéval, a miből levezette 2-dik törvényét, t. i. az atomsúly-összeg 

törvényét. Mivel a Dalton meghonosította atomhypothesis minden chemiai ténnyel 

összhangzásba hozható, általánosan elfogadták. Az atomhypothesis, mint a chemiai 

buvárkodás irányadó eszméje, igen nagy befolyást gyakorolt a chemia későbbi és legújabb 

fejlődésére is. 

J. L. GAY-LUSSAC (1778–1850) Párisban a gázoknak hőokozta kiterjedését 

tanulmányozta és kimutatta (1807), hogy ugyanazon hőfoknövelésre vonatkoztatva a 

különféle gázok kiterjedési együtthatója egyenlő. Ennek és a Boyle-féle törvénynek 

egyesítéséből állott elő az úgynevezett gáztörvény, mely jelenlég oly nagy fontosságú a 

tudományban. Gay-Lussac mindjárt ezután fedezte fel és tette közzé az egymással vegyülő 

gázok térfogati törvényét. Neki köszönjük a jod vegyületeinek remek vizsgálatát, valamint a 

cyan-vegyületekét is, mely utóbbi vizsgálat azért is általános fontosságú, mert az összetett 

gyök fogalma és szerepe e vizsgálatok által honosodott meg a tudományban, 

A gázok térfogati törvényének magyarázatára néhány évvel később 1811-ben A. 

AVOGADRO olasz physikus azt a szerencsés hypothesist állította fel, hogy a gázok egyenlő 

térfogatában a molekulák száma egyenlő. E tétel nagy mértékben hozzájárult a molekula 

fogalmának tisztázásához és a molekulasúlyok pontos meghatározására vezetett. Ez által e 

törvény a vegysúlytani törvényeket kiegészítette és a testek chemiai összetételére vonatkozó 

ismereteinknek mintegy befejezését képezi. Újabban pedig a Gay-Lussac és Avogadno-féle 

törvénynek az elméleti chemiában is igen nagy fontosságú szerepe van. 

E század elején 1807-ben H. DAVY (1778–1829) hatalmas elektromos telepek áramának 

alkalmazásával elektrolysis útján kamutattá, hogy az egyszerűeknek tartott alkaliák addig nem 

ismert új elemeknek, az alkali fémeknek oxygen vegyületei. Bebizonyította továbbá, hogy a 

sósav hydrogen és chlor vegyülete, és hogy a chlor elemi test. GROTHUSS 1805-ben a víz 

elektrolysisére vonatkozólag hypothesist állított fel, melynek elfogadásával Davy 

kezdeményezője volt az elektrochemiai elméletnek. Ez elméletet J. BERZELIUS (1779–1848) 



svéd chemikus általánosította, melyből az úgynevezett dualistikus chemiai elmélet fejlődött 

ki. E felfogás szerint a sókat az elektropositiv bázisok vegyületének tekintették az 

elektronegativ savval. Berzelius nagy érdeme, hogy a legtöbb elem atomsúlyát nagy 

pontossággal meghatározta; később e meghatározásokat. J. G. STAS a szigorúság legnagyobb 

fokára emelte. 

A kifejezések rövidítése czéljából már az alchymisták az egyes testeket, 

nevezetesen a fémeket, külön jelekkel látták el, melyeket főképpen a régi mythologiából 

és a csillagászattól kölcsönöztek. Így az arany jele a Napé , az ezüsté a Hold , az 

ólomé a Saturnus ♄, a vasé a Mars ♂ stb. Berzelius volt az első, a ki a mai nap is 

alkalmazott chemiai jeleket és képleteket használta és ekként a vegysúlytani törvények 

értékesítésével a testek chemiai összetételének kifejezése világossá és áttekinthetővé vált. 

DULONG és PETIT (1819) a szilárd testek fajhőjét vizsgálva, felismerték a róluk elnevezett 

atomhő-törvényt. E törvény fontos segédeszközzé vált az atomsúlyok nagyságának 

meghatározására, különösen miután később REGNAULT a legtöbb elemi test faj hőjét nagy 

szabatossággal megállapította. E. MITSCHERLICH (1794–1863) Berlinben 1820-ban 

felfedezte az isomorphia törvényét, mely az atomsúlyok meghatározásában az előbbi 

törvényt sok tekintetben kiegészítette. Végül 1833-ban M. FARADAY (1794–1867) az 

elektrolysis törvényeit fedezte fel, melyek legújabban az elméleti chemiában is nagy 

jelentőségűek. 

A chemia újabb iránya. A chemia újabb korszakában a buvárkodás módszerei, 

mind szigorúság, mind sokoldalúság tekintetében, rendkívül nagy lendületet nyertek. Ez 

irányban legnagyobb érdemeket szereztek J. Berzelius és Fr. Wöhler, H. Rose és R. 

Fresenius, kik a mennyiségi súlyelemzések módszereit tökéletesítették. Gay-Lussac első volt, 

ki a szénvegyületek mennyiségi elemzésére módszert gondolt ki. Ő egyszersmind a titrálás 

megalapítója, mely a gyakorlatban egyszerűségénél és pontosságánál fogva nagyon el van 

terjedve. Ez elv szerint az első pontos módszert találta fel az ezüst mennyiségi 

meghatározására. Nagy jelentőségűek V. REGNAULT (1810–78) vizsgálatai, a ki a testek 

physikai sajátságait nagy szabatossággal határozta meg. Vizsgálatai tették lehetővé, hogy a 

mechanikai hőelmélet részleteiben kifejlődhetett, főképp e nagyszabású vizsgálatoknak 

köszönjük, hogy a chemia elméleti része újabb időben oly nagy fejlődésnek indult. Hasonló 

irányban működött R. BUNSEN (1811), a ki az újabb szigorú gasometriának alapját vetette 

meg, G. KIRCHHOFF társaságában pedig a korszakot alkotó spectrum-analysis felfedezője volt 

(1860), mely a chemiai buvárkodás terének nemcsak a földi tárgyakat, hanem az összes 

világegyetemet feltárta. 



A szénvegyületek vizsgálatát, mint föntebb említettük,már SCHEELE kiváló sikerrel 

kezdette meg. Nagy lendületet adott az ily irányú vizsgálatoknak M. CHEVREUL (1786–1889) 

fontos dolgozata a zsírok összetételére vonatkozólag (1826). Miután azt a módszert, melyet 

Gay-Lussac gondolt ki a szénvegyületek mennyiségi analysisére, előbb Berzelius, később 

pedig különösen J. LIEBIG (1803–1873) igen egyszerűsítették, e vegyületek beható vizsgálata 

nagyon elterjedt. 

Németországban Liebig, Francziaországban pedig J. DUMAS (1800–84) irányadó 

vizsgálatai alapján a szénvegyületek chemiája óriási lendületet nyert. Liebignek fő törekvése 

volt, a szénvegyületek összetételén kívül azok chemiai szerkezetének felismerése. F. WÖHLER 

(1800–82) társaságában számos szénvegyületet vizsgált meg, és a cyan-savak 

tanulmányozásakor az isomeria létét ők mutatták ki. A benzoyl- és æthyl-vegyületek alapos 

vizsgálata alkalmával az összetett gyök fogalmát szabatosabbá tette és általános jelentőségűvé 

emelte, úgy, hogy Liebig a szénvegyületek újabb chemiájának megalapítója. Liebig vetette 

meg a mezőgazdasági chemia alapját is, és kimutatta a belső kapcsot a szénvegyületek 

chemiája és a physiologia között. Nagy érdemei voltak a chemia helyes irányú tanításának 

fejlesztésében is, a mennyiben ő volt az első, a ki a giesseni egyetemen olyan laboratóriumot 

létesített, melyben a tanítványok nagy száma önálló kisérleti kutatásokkal foglalkozva, 

tanulmányozhatta a chemiát. 

F. Wöhler az ammoniumcyanat hevítésekor 1828-ban állította elő synthesis útján a 

carbamidot (húgyanyagot). Az ilyen szénvegyületekről azelőtt azt tartották, hogy csak az 

életerő befolyása alatt keletkezhetnek az élő szervezetekben. Wöhler e felfedezésével 

bebizonyította azt, hogy e felfogás csak előitélet. Ebből kiindulva fejlődött ki nemsokára A. 

W. HOFMANN, H. KOLBE, E. FRANKLAND, A. WURTZ és M. BERTHELOT számos 

nagyfontosságú részletes vizsgálatai alapján a szénvegyületek synthetikai előállítása, melyből 

kiderült, hogy a szénvegyületek chemiai szerkezetét általában véve ugyanazon törvények 

szabályozzák, mint a többi ú. n. anorganikus vagy ásvány-anyagokét. A szénvegyületek 

szerkezetének kiderítésében nagy érdeme volt A. KEKULÉ bonni professzornak. A vegyérték 

fogalmát határozottan körvonalozta és szerencsés hypothesisek felállításával a vegyületek 

chemiai szerkezetét magyarázta meg, miáltal egyszersmind új lendületet adott a 

bonyolódottabb vegyületek szerkezetének kiderítésére, mely újabban oly óriási kiterjedést 

nyert. 

E kutatások eredményeinek általánosítása visszahatott az anorganikus testek 

szerkezetének felfogására is. Ebből eredt a vegyérték fogalmának kiterjesztése valamennyi 

elemi gyökre, és azon vonatkozás felismerése, mely az elemi gyökök vegyértéke és atomsúlya 



között fennáll. Ezt az összefüggést NEWLAND, L. MEYER és D. MENDELEJEFF ismerték fel, a 

mely kifejezést nyert az elemek periodusos rendszerében. Ez tovább fejlődve hivatva van arra, 

hogy a chemiai systematikát tökéletesítse és így a vegyületek sokaságának áttekintését 

lényegesen megkönnyítse. Ugyanez eszmék vezették LE BELL-t és VAN ’T HOFF-ot, a kik már 

előbb a PASTEUR megállapította optikai isomeriák magyarázatára új hypothesist állítottak fel a 

szénvegyületek térbeli szerkezetének értelmezésére. A térbeli szerkezet kutatása legújabb 

időben az ú. n. stereochemiai elméletet alapította meg. Ez az elmélet az optikai és geometriai 

isomeriák nevezete alatt ismeretes vegyületek szerkezetének szabatos értelmezést ad, a 

melyek kevéssel ezelőtt még megmagyarázhatók nem voltak. 

Az általános chemiának legújabb korszakát az jellemzi, hogy a chemiai jelenségeket az 

energetika alapelveire törekszik visszavezetni. 

Egyes thermochemiai mérésekét már Lavoisier és Laplace a múlt [18.] század 

utolján, Davy és Rumford pedig e [19.] század elején végeztek; a thermochemia 

megalapítójának azonban G. H. HESS (1802–50) tekinthető thermochemiai méréseket 

végeztek később ANDREWS (1845 és 1848), továbbá FAVRE és SILBERMANN (1852/53). E 

közben történt, hogy R. MAYER (1842) és HELMHOLTZ (1848) nagy conceptiójukkal az 

energia megmaradása törvényét alapították meg, mely az energia-változásokkal járó 

jelenségek vizsgálatában mai nap irányadó. Ezután végezték J. THOMSEN és M. 

BERTHELOT a legkülönbözőbb chemiai változások reactiohőinek nagyszámú és 

rendszeres megmérését. 

A tömeghatás fogalmát e [19.] század elején (1801) C. L. BERTHOLLET (1748–

1822) honosította meg a tudományban. Ennek következménye egyenes ellentétben állt. 

BERGMANnak (1735–84) akkorában csaknem általánosan elfogadott és igen elterjedt azon 

felfogásával, hogy a chemiai reactiók teljesek. Berthollet eszméiből kiindulva, 

GULDBERG és WAAGE vizsgálataik alapján megállapították a tömeghatás törvényét és azt 

»Études sur les affinités chimiques« (Christiania 1867) czímű értekezésükben tették 

közzé. 

Végre A. HORSTMANN 1870-ben először alkalmazta a CARNOT-CLAUSIUS-féle 

thermodynamikai tételt a chemiai jelenségekre, mellyel a chemiai rokonságtannak rationalis 

fejlődése kezdődött meg. Ebből kiindulva sikerült J. W. Gibbs, H. von Helmholtz, J. H. Van ’t 

Hoff, F. Kohlrausch, S. Arrhenius, W. Ostwald és mások újabb, vizsgálatainak a chemiai 

jelenségeket energetikai alapon felfogni és értelmezni. Ennek általános érvénye és nagy 

fontossága az exact tudomány szempontjából a rokonságtan eredményeinek azon vázlatos 

összeállításából is megitélhető, mely e munkának utolsó fejezeteit képezi. 


