
Toporctól Prágáig

Görgey Artúr 1818-ban született a Szepes megyei Toporcon (ma
a szlovákiai Toporec) elszegényedett középnemesi családban.
Nem vágyott katonai pályára, a természettudományok, különö-
sen a matematika vonzotta. A lőcsei és a késmárki líceumban
töltött évek után édesapja akarata szerint, a család szűkös anya-
gi körülményei miatt, 1832-ben felvették az ingyenes matemati-
kai és fizikai oktatást is nyújtó tullni katonai iskolába [9, 14]. En-
nek elvégzése után a 60. császári gyalogezred hadapródja, később
nemesi testőr lett, 1842 és 1845 között a 12. Nádor-huszárezred-
ben a főhadnagyságig vitte.

Édesapja halálával azonban megszűnt a családi kényszer, a ka-
tonáskodással töltött 12 év után Görgey kilépett a katonai köte-
lékből, és az őt eredetileg is érdeklő természettudományokkal kí-
vánt foglalkozni. A család egy barátja, Rösler Gusztáv bányata-
nácsos beajánlotta a prágai egyetem neves vegytanprofesszorá-
nak, Josef Redtenbachernek [15, 16], és így az egyetemi hallgató-
nak már nem is annyira fiatal, 27 éves Görgey 1845-től a patinás
egyetem hallgatója lett. Először a kvalitatív, majd a kvantitatív
analitikai kurzust végezte el, részt vett a nyári szakmai gyakor-
latokon a csehországi bányákban, vasgyárakban, sőt mezőgazda-
sági mintagazdaságokban is [9]. Eleinte szűkös körülmények kö-
zött élt, eladott lovának és egyenruhájának árából tartotta fenn
magát. Közben azonban Redtenbacher felfigyelt a tehetséges és

záz éve, 98 éves korában halt meg Görgey Artúr1, az egykori
honvédtábornok. Az évforduló alkalmával több tudomá-

nyos ülés is foglalkozott Görgey személyével, szerepével [1]. Rá
emlékezve általában a szabadságharc kiváló hadvezérére gondol-
nak, esetleg politikai szereplésével foglalkoznak, remélhetőleg az
„áruló” megbélyegzés már fel sem vetődik vele kapcsolatban [2,
3,4,5]. Kevéssé ismert viszont, hogy Görgey figyelemre méltó tu-
dományos munkát végzett mint kémikus is, sőt idős korában
maga mondta barátainak: „Én katonai sikereimnek legnagyobb
részét kémiai tanulmányaimnak, a búvárkodás révén szerzett ér-
telmi fegyelmezettségemnek köszönhetem” [6]. A hiányosság ta-
lán a nem kellő tájékoztatásában keresendő, bár e folyóirat is
nemrég közölt cikket a kémikus Görgeyről [7]. A tudománytör-
ténészek értékelő munkái inkább csak a szűkebb szakma számá-
ra ismertek [8, 9, 10, 11], a kémiatanárok tájékoztatása pedig hi-
ányos [12, 13]. Indokolt tehát, hogy az évforduló kapcsán felidéz-
zük, a „vegyésztábornok” munkásságát a szabadságharc előtti
időkben, a szabadságharc alatt, a klagenfurti tényleges, majd a
kiegyezés utáni magyarországi „virtuális” száműzetésében.
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ÖSSZEFOGLALÁS
Kovács Lajos: Egy ember élete: 
Carl Djerassi (1923–2015)
Carl Djerassi (1923–2015) a tudománytörté-
net egyik különös identitású és sorsú zsenije.
Neve az átlagember számára jóformán isme-
retlen, legnagyobb társadalmi hatású csele-
kedete (a fogamzásgátló tabletták kidolgozá-
sában betöltött döntő szerep) azonban min-
denki számára kézzel fogható. Ugyanakkor
munkássága nem korlátozódik csupán erre,
jelentős szerepet játszott a szerkezetvizsgáló
módszerek kidolgozásában, a növényvéde-
lem új alapokra helyezésében, de irodalmi
munkássága (színdarabok, könyvek, versek)
és mecénási tevékenysége is számottevő.

Riedel Miklós
 ELTE Kémiai Intézet 

Görgey Artúr,
a vegyész-tábornok

[34] Evans, D. A.; Bartroli, J., Stereoselective reactions of
chiral enolates. Application to the synthesis of (+)-
Prelog-Djerassi lactonic acid. Tetrahedron Letters
(1982) 23, (8), 807–810.

1 Cikkében Görgey így írta nevét [21, 22], később a korszellem hatására elhagyta a ne-
véből az y-t, és a Görgei formát használta. Görgey István y-osotította vissza a nevét a
családnév egységes használata kedvéért [14, 25]. Érdekes módon e jelentéktelennek tű-
nő részletnek kiterjedt irodalma van [44], szempontunkból azonban ez a kérdés lé-
nyegtelen. Megjegyzendő még, hogy a forrásokban a Görgey-család másik otthona és
névadó települése Görgő (ma szlovákul Spišský Hrhov) is szerepel.

Első megjelenés: Élet és Tudomány, 2016. 658.
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ambiciózus tanítványára és
tisztes ösztöndíjat, laboratóriu-
ma mellett lakószobát biztosí-
tott számára, sőt egyre inkább
bevonta a kutatómunkába is. A
kókuszzsír vegyelemzését, ösz-
szetevőinek megállapítását bíz-
ta rá.

A 19. század első felében a
szerves kémiai kutatás egyik fő
iránya a szerves savak, a zsí-
rok tanulmányozása volt, M. E.
Chevreul 1823-as korszakalkotó
munkája [17] után nem kisebb
tudósok, mint J. B. Dumas, J.
Liebig és H. Fehling is a zsír-
szerű anyagok vizsgálatával
foglalkoztak. Ezen vegyületek
közül több a kókuszzsírban is
megtalálható. A kókuszpálma

terméséből előállított zsiradék abban az időben az egyik legfon-
tosabb ipari alapanyag volt, szappangyártásra és gyertyakészí-
téshez használták, de jelenleg is fontos alapanyag, az éves világ-
termelés mintegy 3,5 millió tonna [18]. Redtenbacher vendégku-
tatóként Liebignél maga is a szerves savakkal foglalkozott, nevé-
hez fűződik az izovajsav felfedezése (1. ábra).

E munkákat Prágában is folytatta, és ezért is kapta Görgey ta-
nárától feladatként a kókuszzsír összetevőinek elválasztását és
azonosítását. A 6–12-es szénatomszámú zsírsavak már ismertek
voltak Görgey munkálkodásának kezdetén, a kérdés az volt, hogy
a 10-es szénatomszámú kaprinsav (C10) megtalálható-e a kó-
kuszzsírban a kapronsav (C6) és a kaprilsav (C8) mellett.

A C6–C14 zsírsavak felfedezése

A moláris tömegben kevéssé különböző – és ezért fizikai és
kémiai tulajdonságaikban nagyon hasonló – vegyületek elválasz-
tása akkoriban körülményes preparatív munka volt, ma már ezt
szililezéssel és gázkromatográfiával könnyen megtehetjük (2. áb-
ra). Görgey hatalmas, hordónyi mennyiségű anyagokkal dolgo-
zott, hogy az analízishez a megfelelő tisztaságú vegyületeket ele-
gendő mennyiségben külön tudja választani. Szívós munkával
több, akkoriban szokásos eljárást (vízgőzdesztilláció, frakcionált
átkristályosítás) is kipróbált, de sikertelenül. A megoldást végül
is a zsírsavak báriumsóinak előállítása adta. Ezek a vegyületek
vízben és alkoholban ugyan rosszul oldódnak, de oldhatóságuk
hőmérsékletfüggése lehetővé tette az egyes anyagok forró olda-
tokból való egymás utáni kristályosítását. Nem lehetetlen, hogy
az ötlet magától Redtenbachertól eredt, hiszen ő még Liebig la-
boratóriumában a metionsav báriumsójával is foglakozott [16].

A szétválasztott zsírsavak sztöchiometriai összetételét a szo-
kásos oxidációs eljárással – a keletkező víz és szén-dioxid ará-
nyából – állapította meg. Ezáltal kimutatta, hogy a kaprinsav
(C10) valóban jelen van a kókuszzsírban. Részletesen foglalkozott
az ugyancsak megtalálható laurinsavval (C12) is, amelyet nagy
mennyiségben kapott a műveletek során. Görgey munkájának tu-
dományos eredménye még a mirisztinsav (C14) azonosítása, a la-
urinsavas etil-észter előállítása, a laurinsav tulajdonságainak, il-
letve a bárium-laurinát oldhatóságának meghatározása is.

Görgey nem titkolt vágya volt „új savat felfedezni”. Ez ugyan
nem sikerült, de egy tévesen felfedezni vélt sav cáfolata viszont
igen. A francia St. Èvre Görgey munkálkodásával egy időben kö-
zölte azt felfedezését, hogy egy bizonyos cocinsav (C11) is létezik
[19]. Görgey kiderítette, hogy az nem más, mint a rosszul elvá-
lasztott 10-es és 12-es szénatomszámú zsírsavak elegye, aminek
még az analízise sem volt elég körültekintő. Kimutatta, hogy a
savak ezüstsóján alapuló elemanalízis nem elegendő, a báriumsó
is kell a sztöchiometria egyértelmű megállapításához. Tudomá-
sunk szerint St. Èvre később nem reagált Görgey cáfolatára, ma
már viszont tudjuk, hogy a természetben a páros szénatomszá-
mú szerves savak keletkezése a kedvezményezett [20].

Kutatásairól szóló munkáját már nem Prágában, hanem haza-
térve otthon, Toporcon fejezte be, és 1848. május 21-én küldte el
professzorának elbírálásra. A közleményt Redtenbacher bemu-
tatta a bécsi Tudományos Akadémián, ezt követően a cikk meg-
jelent az akadémia tudományos közleményeiben [21], sőt még
ugyanabban az évben a korszak legjelentősebb kémiai szakmai
folyóiratában, a Liebig által szerkesztett „Annalen der Chemie
und Pharmacie”-ben [22]. A közlemény magyarul is megjelent
először Ilosvay Lajos, majd korszerűsített nyelvezettel Szőkefal-
vi-Nagy Zoltán fordításában [23, 24] (3. ábra).

A vegyész Görgey a szabadságharcban

Görgey sikeresen induló vegyészi karrierje ezen a ponton azon-
ban abbamaradt. A fordulópontot 1847 novembere jelentette,
amikor nagybátyja elhunyt, és rá hárult a toporci birtok kezelé-
se. A harmincéves fiatalember 1848 márciusában Prágában meg-
házasodott, és áprilisban hazatért a családi birtokra, ahol kémi-
ai tanulmányainak eredményeit a mezőgazdaságban kívánta ér-
vényesíteni [9].

A forradalom híre és a kezdődő hadi események azonban
Görgeyt visszatérítették a katonai pályára, jelentkezett a frissen
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1. ábra. Josef Redtenbacher
(1810–1870) (https://en.wikipe-
dia.org/wiki/Josef_Redtenbacher)

Jel Név Felfedező Felfedezés Miből
éve szeparálták

C6 kapronsav Fehling 1845 kókuszzsír
C8 kaprilsav Lerch 1844 tehénvaj

Fehling 1845 kókuszzsír
C10 kaprinsav Lerch 1844 tehénvaj
C12 laurinsav Marsson 1842 babérolaj

Stahmer 1845 pichurimbab
C14 mirisztinsav Playfair 1841 szerecsendióvaj

2. ábra. Liebig laboratóriuma Giessenben (http://germanhistory-
docs.ghi-dc.org/images/00001437_Liebig%20in%20seinem%20
Laboratorium1.jpg)
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Leoben mellett egy épülő vaspudling-gyárban – ez egy korabeli
acélgyártási technológiát jelent [27] – lenne számára munkahely,
ahova egy ott dolgozó magyar kohómérnök, Kazetl Gusztáv aján-
lása is segíthette volna. Az állandó rendőri felügyelet miatt azon-
ban nem hagyhatta el Klagenfurt városát.

1852-ben rövidebb ideig a Klagenfurti Iparegyesület titkárává
választották, és az olvasókörben vegytanból előadást is tartott. A
független megélhetést ígérő állása azonban hamarosan meg-
szűnt, mert hivatalos körökben veszélyes személynek tartották.
„Bécsben rögtön észrevették azt a nagy politikai veszedelmet,
mely Karantánországnak lakatos, asztalos, varga, szabó, gölön-
csér, bádogos és kéménysöprő mesterembereire gyakorolható be-
folyásomból keletkezhetik” – írta egyik levelében. Egykori pro-
fesszora, Redtenbacher a száműzetésben is nyomon kísérte Gör-
gey sorsát, és a lehetőségek szerint segítette is. A legnehezebb
kezdeti klagenfurti időben, 1851 elején kapja meg Görgey a bécsi
tudományos akadémiától a dolgozatáért a professzor által kiesz-
közölt 40 pengő forint honoráriumot. 1854-ben Redtenbacher a
klagenfurti reáliskolánál az éppen megüresedett vegytani tanár-
ságra ajánlotta (ez előfutára volt egy felállítandó felsőbb reálta-
noda tanszékének), de ezt már nem is merte megpályázni.

Módja volt viszont kémiai kísér-
letezésre. Szavaival élve „a bányák
körül parlagon heverő ú.n. ólom-
pát érczeket akartam vegytani és
technikus úton értékesíteni” (ez az
anyag valószínűleg a karintiai wul-
fenit (PbMoO4)). Egyéves munká-
val „eddigelé ismeretlen és olcsó
módszernek voltam birtokában,
mellyel vegytanilag tiszta molib-
dénsavat állítottam elő”. Az eljá-
rást hasznosítani kívánta, de a bá-
nyatulajdonosok nem érdeklődtek
iránta, Görgey pedig a szakiroda-
lom tanulmányozása során meg-
tudta, hogy a módszert egy német
vegyész (valószínűleg F. E. Zenker
[28]) vele egy időben szintén fölta-
lálta és publikálta is Liebig „Anna-
les”-ében. Ezekből kitűnik, hogy
Görgey hozzájutott a friss szakiro-
dalomhoz, arra viszont nincs uta-
lás a levelezéseiben, hogy a publi-
kálás gondolatával maga is foglal-

felállított honvédségbe (4.
ábra). Első komoly megbí-
zatása a Batthyány-kormány-
tól még a vegyésznek szólt.
A felállítandó önálló ma-
gyar hadsereg lőszerellátása
ügyében először egy kons-
tantinápolyi céggel pró-
bált tárgyalni, majd július-
augusztusban Bécsújhelyre
és Prágába utazott lőszer-
gyutacsok és csappantyúk
(lőkupakok) nagy mennyi-
ségben való beszerzésére.
Felismerte, hogy Magyar-
országon nincs meg a meg-
felelő szakértelem egy gyár
önálló létesítésére, ezért
szerződést készített elő a
Sellier és Bellot céggel egy
magyarországi lőkupak-
gyár felállítására. Görgey is-

merte a puskák akkoriban elterjedő kémiai gyújtásában szerepet
játszó durranóhigany (higany-fulminát, Hg(CNO)2) robbanó tu-
lajdonságát, és jól felmérte azt, hogy a Prágában már működő
gyártási technológiát kell idehaza bevezetni. Tervet készített egy
gyár létesítésre, amelynek igazgatója ő maga lehetett volna [8].
1848 őszén a politikai helyzet megváltozása után a prágai gyáro-
sok azonban elálltak a szerződéstől, a magyar lőszergyártás más-
képpen, már Görgey nélkül oldódott meg.

A klagenfurti száműzetés

Görgeyt a szabadságharc után az ausztriai Klagenfurtba szám-
űzték, itt élt családjával egészen a kiegyezésig. Igyekezett polgá-
ri egzisztenciát kiépíteni, hogy a családját el tudja tartani. Tö-
rekvéseiről levelezéseiből kaphatunk képet [25, 26]: „… hogy
mint vegyész támadjak fel újra, abban én valóban egész erőmből
fáradoztam.” Kezdetektől egy hajdani prágai egyetemi kollégája,
Theodor Moro klagenfurti textilgyáros baráti környezetében él-
hetett, akinek a gyárában eleinte állást is kapott. A klagenfurti
iparosok, vállalkozók gyakran profitáltak Görgey tanácsaiból. Rö-
videbb ideig dolgozott a Klagenfurt melletti Ehrenhausenben egy
szeszégető gyár megjavításán. Foglakozott Klagenfurt városának
gázvilágítási tervével, műszaki terveket és költségvetést készített,
ő lehetett volna a gyár vezetője. A város azonban nem tudta
megszerezni a szükséges pénzt, maradt továbbra is az olcsóbb
olajvilágítás. Ezeket a munkákat azonban jórészt szívességből vé-
gezte, jövedelmet nem jelentettek. 1854-ben arról értesült, hogy
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3. ábra. Görgey cikke a „Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften in Wien” és a „Annalen der Chemie und Phar-
macie”c. folyóiratban

4. ábra. Görgey tábornoki egyenru-
hájában (Orlai Petrics Soma minia-
túrája; Riedel Miklós szívességéből)

5. ábra. Görgey viktringi háza 
egykori festményen és ma 
(Riedel Miklós szívességéből)
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kozott volna. Arra való utalás sem található, hogy – akár a nem-
zetközi hírű Redtenbacher segítségével – valamely külföldi ké-
miai laboratóriumba kívánt volna eljutni, ha azt a lehetőségei esetleg
megengedik. A szakmától való ilyen eltávolodás megértéséhez a
személyisége és a történelmi. körülmények jobb ismerete kellene.

1857-ben francia származású felesége örökségéből házat vett a
ma már Klagenfurt kertvárosának számító Viktringben. Az em-
léktáblával jelzett ház ma is jó állapotban van, jelenlegi tulajdo-
nosa büszke a hajdani tulajdonosra, az oda vezető utca Görgey
nevét viseli. Érdekes, hogy Görgeyt Klagenfurtban száműzetése
idején is és ma is becsben tartják, újságcikkek, könyvek emlé-
keznek meg róla [29] (5. ábra).

A vegyész „száműzetése” Magyarországon

Görgey a kiegyezés után másodszor is hazatért. Külföldön szer-
zett tudásával, tapasztalataival hazáját kívánta szolgálni, az or-
szág gazdasági-technikai felemelkedését tevőlegesen segíteni.
Azonban végzete, „a haza árulója” elleni gyűlöletpropaganda ezt
lehetetlenné tette. Barátai segítségével rövid ideig a Lánchíd Rt.-
nél volt titkár, majd intéző igazgató lett a Pesti Téglagyár és Kő-
szénbánya Rt.-nél. Később Erdélyben, majd Pozsony mellett vas-
úti alagút építkezésén dolgozott, ahol munkásai részéről tettle-

ges inzultusok is érték [26, 30]. Az országos ellenszenv végül is
visszavonulásra késztette, és elfogadta István öccse ajánlatát –
akinek jól menő ügyvédként telke, háza volt Visegrádon –, hogy
költözzön oda és gondozza a birtokot. Az idősödő vegyész 1875-
től haláláig Visegrádon kertészkedett, szőlészettel foglalkozott. A
kortársak félreismerése az oka annak, hogy nem tért vissza a
vegytan aktív műveléséhez, ami megmaradt, az csupán az ér-
deklődés a kémia iránt. A Magyar Chemiai Folyóirat előfizetője
volt, a kor neves vegyészei, Than Károly, Lengyel Béla, Ilosvay La-
jos látogatták meg, Gyulai Pál baráti köréhez tartozott, írók –
Arany László, Herczeg Ferenc, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsig-
mond – tették nála tiszteletüket [26] (6. ábra).

Még a prágai éveinek utolsó szakaszában, 1847-ben Redten-
bacher ajánlására Görgeyt meghívták asszisztensnek a Monar-
chia egyik egyetemére, Lembergbe (ma Lviv) Friedrich Rochleder
mellé, aki maga is Redtenbacher tanítványa volt. Ezt azonban
nem fogadta el, mert már javában dolgozott a kókuszzsíros té-

máján, de talán félt is, hogy ott nem tanulhat annyit, mint Prágá-
ban [14]. Kétségtelen, hogy abban az időben a prágai egyetem
sokkal rangosabb intézmény volt, 1840 és 1850 között innen 43
kémiai témájú közlemény jelent meg a „Liebigs Annalen”-ben,
míg Lembergből csupán kettő [16]. Egyébként nem lehetetlen,
hogy ha Görgey akkoriban Prágában marad, talán még az ottani
professzorságig is eljuthatott volna, hiszen Redtenbacher 1849-től
a bécsi egyetem tanára lett.

1848 tavaszán, közvetlenül a Magyarországra való hazatérése
után Görgey jelentkezett egyetemi oktatói ambícióival a Batthyány-
kormány közoktatási miniszterénél, Eötvös Józsefnél, aki ugyan
biztatóan fogadta, de végül a megüresedő egyetemi kémiatanári
széket nem ő, hanem Nendtvich Károly tölthette be [14]. Kossuth
ismerhette Görgey vegyészprofesszori ambícióit, mert 1848. de-
cember 2-án így írt neki: „Mi ketten megmentjük hazánk szent
ügyét és kikérjük jutalmul, hogy a megmentett hazában én pa-
raszt, Ön vegytan professzor lehessen.” Pár hónappal később pe-
dig az akkor már sikeres hadvezér Budavár visszavétele után nem
fogadta el a neki felajánlott kitüntetést, hanem a nála jelentkező
küldöttségnek szárazon azt felelte, hogy megelégszik azzal, ha a
háború után a pesti egyetemen a vegytan tanára lehet [8, 9].
Egyébként érdekes találkozás lehetett, amikor a kiegyezés után,
1867-ben Eötvös József, immár az újonnan alakult Andrássy-kor-
mány kultuszminisztere, tisztelgő látogatásra felkereste a szám-
űzetéséből éppen hazatért Görgeyt ideiglenes szállásán, Pesten a
Tigris Szállóban [25]. Vajon miről beszélgethettek 19 év elmúltá-
val? Igaz, akkor már Than Károly volt a pesti egyetem kémiapro-
fesszora, és a Műegyetem kémiai tanszékei is megalakultak már.
Görgey ekkor 50 éves volt, kétségtelen késő is lett volna újrakez-
deni a szakmai karriert.

A szakma értékelése

Görgey mint alkotó kémikus azonban tovább élt a szakmai kö-
rökben. A kókuszzsírra vonatkozó munkáját szinte azonnal, már
1851-től idézték angol és német kutatók [31, 32, 33, 34] (7. ábra),
az olvadáspontra, oldhatóságra vonatkozó adatait a Beilstein még
az 1920-as években is hivatkozta [35], a báriumos elválasztási
módszeréről az olajokkal foglalkozó kézikönyvekben olvasha-
tunk, és használták azt az 1930-as években is [36, 37, 38]. Érde-
kes, hogy Görgey levelezéseiben nem tesz említést a cikkére tett
hivatkozásokra, holott úgy tűnik, hogy Klagenfurtban hozzájut-
hatott a nemzetközi irodalomhoz [25]. Szabadváry Ferenc aktivi-

6. ábra. Az idős Görgey baráti körben Visegrádon (http://visegrad.
utisugo.hu/_Images/ismertetok/latnivalok/000593639_1.jpg.jpg_orig.
jpg)

7. ábra. Görgey munkáját idéző cikk 1851-ből az Annalen der
Chemie folyóiratban
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szépirodalomban: elegendő, ha Féja Géza, Illyés Gyula, Móricz
Zsigmond, Németh László műveire gondolunk. Egyedül Sárközi
György örökítette meg a Prágában vegyészkedő Görgeyt hangu-
latos novellájában. Nagy kár, hogy jeles íróink eddig még nem ta-
lálták feldolgozásra érdemesnek egy természettudományos in-
díttatású személyiség életének tragédiáját, amelyben nem csak
maga a személy, hanem hazánk is a kárát látta - nem a világot
kevéssé érdeklő történelmi szerep, hanem a világra nyitott mű-
szaki élet területén. Prága központjában, az Óváros térhez kö-
zeli Havelská 499/27. sz. alatti házon 2012 óta emléktábla jelzi,
hogy ott lakott hajdan, 1845 és 1846 között Görgey Artúr, a ve-
gyészhallgató (8. ábra). A magyar emlékezet sajnos eddig még
nem jutott el. ���
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tásának köszönhetően neve és munkássága megtalálható a Dic-
tionary of Scientific Bibliography c. monográfiában a 12 leghíre-
sebb magyar kémikus között [39, 40].

Görgey kémikusi munkásságának első átfogó értékelését Than
Károly – maga is későbbi Redtenbacher-tanítvány – adta meg
még 1893-ban [6], és hivatkozik rá „Carbonidok (Organikus Che-
mia)” c. tankönyvében is a szerves savaknál [41], az újabb ma-
gyar szerves kémia azonban már nem jegyzi. Than véleménye
szerint Görgey vegyészi tevékenységét túlbecsülni nem szabad,
azonban „nem lehet azon kételkedni, ha személyes szerencséjére
a tudományos pályán maradhat, később mint búvár és egyetemi
tanár egyikévé lett volna a legkiválóbb szaktudósoknak”. Ugyan-
így vélekedik Konek Frigyes is Görgey halálakor írt szakmailag is
értékelő nekrológjában [42, 43]. Görgey Artúr a nyugati kultúra
hatása alatt állott, ebből eredt egzakt gondolkodásmódja, reali-
tásérzéke, de ellentéte is az akkori magyar viszonyokkal [8]. Than
szerint „éles megfigyelő képesség, szabatosság a leírásban, ala-
posság, az összes irodalmat figyelembe vette, óvatosság, kétke-
dés, képzelőerő” jellemezte. Vojtech Safarik, prágai egyetemi ta-
nár 1870-ben ezt írta róla: „ Kezdő létére ritka nyugalommal, vi-
lágossággal és ítélőképességgel ír egy olyan nehéz témáról, amely-
nek vizsgálata során sok neves vegyész tévedésbe esett” [9]. Mó-
ra László szerint nem rajta múlott, hogy testi és szellemi képes-
ségei teljében, élete túlnyomó részében tétlenségre volt kárhoz-
tatva, így az igen jó képességű és munkabírású férfiúban a nem-
zet egyik nagy tehetségét vesztette el [8]. Ezek alapján mondhat-
juk, hogy Görgey az első született magyar kémikus, aki a kémia
világirodalmában a nevét megörökítette, ő tekinthető az első idé-
zett magyar lipidkémikusnak [11]. Ma is sok kezdő kutató örül-
ne, ha munkája olyan jeles folyóiratban jelenne meg, mint annak
idején az „Annalen” volt, vagy ha az ún. független hivatkozások
száma megfelelne Görgey szakmai idézettségének.

Téves információk is keringenek Görgey vegyészi munkás-
ságáról, még lexikonokban is. Említik, mint a laurinsav felfede-
zőjét – láttuk, ez nem fedi a valóságot. A görgeyt nevű ásvány
(K2Ca5(SO4)6.H2O) sem az ő , hanem Görgey Rudolf (1886–1915),

a kiterjedt család egy má-
sik tagja nevét viseli. Kü-
lönös ellenpont, hogy Kos-
suth, a jogász idős korá-
ban komolyan foglalkozott
a természettudományok-
kal, ugyanakkor Görgey, a
tehetséges vegyész későb-
bi életében felhagyott ta-
nult és ígéretes mestersé-
gével. Érdekes az is, hogy
amíg hazánkban Irinyi Já-
nosnak mint kémikusnak
komoly kultusza van, és
Görgey vegyészi tevékeny-
sége itthon alig ismert –
addig nemzetközi szinten
ez éppen fordítva áll. Mik-
száth Kálmán „Fekete vá-
ros” regényében Görgey
Artúr ősei a szereplők, Gör-
gő és Toporc ott is fontos
színhely. Görgey Artúr az
egyik legellentétesebben
ábrázolt történelmi alak a
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8. ábra. Görgey prágai emléktáblája
(http://www.mfa.gov.hu/NR/rdonlyres/
BAAE8D14-9F48-4A34-8E49-5D613
DC0C45B/0/01_gorgey_artur_emlek-
tablaja.jpg)
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