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Vizsgálatainak eredményei, szabadalmai ma is tudományos jelentõségûek.
Mint a kolozsvári egyetem kémiaprofesszora, 43 éven át az erdélyi kémiatanárok, kuta-

tók, vegyészek, gyógyszerészek és orvostanhallgatók generációit nevelte.
Fabinyi Rudolf nevéhez fûzõdik az elsõ magyar kémiai szakfolyóirat megalapítása, mely

Vegytani Lapok néven jelenik meg 1882-tõl Kolozsváron. E folyóiratban az eredeti közle-
mények mellett helyet kaptak a külföldön elért legújabb eredmények. A közlemények info r-
mációinak megtalálását az évenkénti összesített név és tárgymutatók segítették. Így már ak-
kor azt a módszert alkalmazta, mellyel napjaink tárgymutatói is készülnek. A Vegytani Lapok
megjelenése ugyanakkor nagy jelentõségû a magyar szakkifejezések meghonosításában is.

Fabinyi Rudolfnak köszönhetõen épül fel az új és korszerû vegytani intézet Kolozsváron
a Mikó-féle Múzeumkertben (1881-83), ahol az alapító emlékét az alapkõletételnél Fabinyi
Rudolf idézte: Neved, híred, dicsõséged örökre fennmaradjon .

Fabinyi Rudolf életére, tudományos és közéleti tevékenységére emlékezünk 1999. nov.
26-án, születésének 150. évfordulóján a kolozsvári Vegyészkonferencián.

(MK)

Kémiatörténeti évfordulók
1999. július – augusztus

460 éve, 1539-ben született Kolozsváron JORDÁN Tamás. Ásványvizek vizsgálatával és
analízisével foglalkozott, melynek eredményeit könyv alakban közölte, amikor az analitikus
kémia még meg sem született. Módszerei kissé különösek voltak. Így pl. hét orvos jelenlét-
ében megivott öt pohár trencséni vizet. Szorulása lett, amibõl arra következtetett, hogy a ko-
rábbi felfogással ellentétben a trencséni víz nem tartalmaz salétromot, mert annak ellentétes
hatásúnak kellett volna lennie. 1585-ben halt meg.

320 éve, 1679. augusztus 11-én született a németországi Merseburgban Johann Friedrich
HENCKEL, számos ásványtani mû szerzõje. Tiszta állapotban levõ arzént állított elõ, me-
lyet fémnek tartott. Eljárást dolgozott ki nagy tisztaságú cink elõállítására. Megállapította,
hogy a gálicok kénsav és fém vegyületei. 1744-ben halt meg.

290 éve, 1709-ben született WALLASZKY János, magyar alkimista, Pest vármegye
fõorvosa, Bél Mátyás barátja és tanítómestere az aranycsinálás mûvészetében. Az utókorra
hagyott egyik értékes útmutatása szerint: „a fémek javításában és átalakításában jól meg kell
figyelni, hogy melyik fémbõl mi hiányzik a tökéletességhez, azt az egyik fémbõl ki kell vonni
és a javítandóba belevinni”. 1767-ben halt meg.

220 éve, 1779. augusztus 20-án született a svédországi Vöfversundában Jönd Jakob
BERZELIUS, a modern kémia megalapítóinak egyike. Tökéletesítette az analitikai eljáráso-
kat, meghatározta 43 elem mintegy 2000 vegyületének az összetételét. Meghatározta 41 elem
atomsúlyát. Õ vezette be a vegyjeleket és a képletek használatát, valamint olyan kémiai fo-
galmakat, mint halogén, izoméria, allotrópia, katalízis, gyök. Több új elemet fedezett fel és
állított elõ többé-kevésbé tiszta állapotban. Tanulmányozta az elektromos áram hatását a ve-
gyületekre és kidolgozta a kémiai kötés elsõ, ún. dualista elméletét. A szerves kémiában a vi-
talista elmélet híve volt, úgy képzelte, hogy szerves vegyületek csak az „életerõ” közremûkö-
désével keletkezhetnek. 1848-ban halt meg.

200 éve, 1799-ben született az Arad megyei Erdõhegyen KEREKES Ferenc. 1819-ben
könyvet adott ki a kémiai elem fogalomról, melyben feltételezi, hogy minden elemben közös
felépítõ elemek (mai nyelven elemi részecskék) vannak. 1850-ben halt meg.

180 éve, 1819-ben született BERDE Áron, aki a kolozsvári unitárius kollégiumban okta-
tott kémiát és tankönyvként Stöchkhardt könyvének általa magyarra fordított változatát adta
diákjai kezébe. 1892-ben halt meg.

Ugyancsak 1819-ben született, valószínûleg a Bihar megyei Nagylétán, IRINYI János. Di-
ákként rájött, hogy ólom-dioxidot és fehér foszfort alkalmazva „zajongás nélkül” fellobbanó
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gyufát kap. Az ötletért kapott pénzbõl fedezte külföldi tanulmányai költségét. Berlinben
könyvet írt a kémia elméletérõl (1838), melyben szembeszáll Lavoisier állításával, miszerint a
savas tulajdonságok az oxigénnek tulajdoníthatók, rámutatva arra, hogy vannak oxigénmen-
tes savak is, továbbá számos lúg tartalmaz oxigént. Bebizonyította, hogy a víz egyaránt
tekinthetõ savnak és lúgnak. Elsõként javasolta gipsz alkalmazását a szikes talajok feljavítás á-
ra. Õ alapította az elsõ magyar gyufagyárat Pesten. A 48-as Ifjúság vezetõi közé tartozott, õ
fogalmazta meg a híres 12 pontot. 1895-ben halt meg.

150 éve, 1849. július 31-én született Jolsván FABINYI Rudolf . Budapesten tanult vegyé-
szetet. Két évig Németországban Wisliceuns, Baeyer és Bunsen laboratóriumaiban képezte
tovább magát. 1878-ban kinevezték a kolozsvári egyetem kémia professzorának. 1899-1900-
ben az intézmény rektora is volt. Egyetemi tankönyvet írt: Bevezetés az elméleti kémiába - cí-
men. Elindította 1882-ben az elsõ kémiai szakfolyóiratot, a Vegytani lapok-at. Jelentõs szerepe
volt a Magyar Kémikusok Egyesületének megszervezésében, melynek elnöke is volt. 1891-
tõl a Magyar Tudományos Akadémia levelezõ tagja. 1920-ban halt meg Budapesten.

Elsõként kezdte el a szerves kémiai kutatómunkát Magyarországon. Általános- és fizikai-
kémiai kutatást is végzett. Eredményeit a hazai és neves német szakfolyóiratokban közölte.

150 éve, 1849. augusztus 16-án született a dániai Jägersprisben Johan Gustav Christoffer
Thorsager KJELDAHL. A szeszes erjedés enzimreakcióit tanulmányozta. Eljárást dolgozott
ki szacharidok egymás melletti meghatározására. Feltalálta a szerves vegyületekben a nitro-
gén meghatározására szolgáló, általánosan alkalmazható eljárást, melyet tiszteletére Kjeldahl-
féle eljárásnak neveztek és mely ma is az egyik leggyakrabban használt módszer. 1900-ban
halt meg.

120 éve, 1879. július 16-án született Budapesten MAUTHNER Nándor. Szerves kémiá-
val foglalkozott és a budapesti Mûegyetemen adott elõ. Általános módszert javasolt
arilszulfidok elõállítására. 1944-ben önkezével vetett véget életének.

110 éve, 1889. augusztus 7-én született a franciaországi Sévresben Léon Nicolas
BRILLOUIN. Továbbfejlesztette a szilárd testek kvantumelméletét, megjósolva a Brillouin
féle dublett effektust, valamint a fémek kvantumelméletét, bevezetve a Brillouin zóna fo-
galmát. Hozzájárult a kvantummechanikai és kvantumkémiai számítási módszerek tökélete-
sítéséhez. 1969-ben halt meg.

100 éve, 1899. július 20-án született Szombathelyen NÁRAY Szabó István . A szilikátok
szerkezetével és rendszertanával foglalkozott, valamint a betonok kötésviszonyaival és sav-
állandóságával. Több szervetlen kémiai, kristálykémiai, valamint fizikai kémiai kézikönyv
szerzõje. 1972-ben halt meg.

90 éve, 1909. augusztus 15-én született Bukarestben Ecaterina CIORÃNESCU-
NENIØESCU. Ketonok és α-amino-ketonok szintézisével, gyûrûk bõvítésével és szûkítés é-
vel foglalkozott, tanulmányozta a molekulaszerkezet és fiziológiai hatás közti összefüggést,
kimutatva a jatrogén csoportok jelentõségét.

70 éve, 1929. július 1-én született New Yorkban Gerald Maurice EDELMANN, a Rocke-
feller Intézet professzora. Az antitestek molekulaszerkezeti vizsgálatával foglalkozott, meg-
állapítva például 1330 aminosav kapcsolódási sorrendjét a β-limfociták felületén képzõdõ
immunoglobulinban. Orvosi és fiziológiai Nobel-díjjal tüntették ki 1972-ben.

Zsakó János


