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Fabinyi Rudolf (1849–1920) szellemi hagyatéka

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Mai emlékülésünkön a kolozsvári egyetem 150 éve született nagynevû
kémiaprofesszorára, Fabinyi Rudolfra emlékezünk. Úgy vélem, méltó a Magyar
Kémikusok Egyesületéhez és az Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományos
Társasághoz, hogy e kiváló kutató és egyetemi oktató emlékét nem engedi a feledés
homályába süllyedni. A kerek évfordulókon szokásos visszatekintés azonban akkor
tanulságos, ha nemcsak összefoglalja, amit a jubiláns alkotott, hanem azt keresi,
ebbõl mit lehet ma is hasznosítani. Fabinyi sokrétû munkásságában is számos
elõremutató gondolat, ötlet és példa található, melyet mutatis mutandis –
napjainkban is felhasználhatunk. Így volt ez például a tüzelõanyag-cellák esetében,
melyet Fabinyi a fizikus Farkas Gyulával elõállított 1887-ben, de csak az ûrrakéták
idejében, új felhasználási területük megnyílásakor fedezték fel újra. Elõadásunk
idõtartama nem teszi lehetõvé, hogy valamennyi hasonló eredményét ismertessük,
helyette pillanatképekben felvillantjuk élete és munkássága fõbb állomásait a
levonható tanulságok vázolásával.

A felvidéki Jolsván, 1849. május 30-án született, a Gömör-Szepesi Érchegység e
kies városkájához fûzõdik gyermekkora. Középiskolai tanulmányait a közeli
Rozsnyó és Igló evangélikus gimnáziumaiban végezte, ahol a reáliák mellett német
és szlovák nyelvet is tanítottak. Az érettségi után a pesti Tudományegyetemre
iratkozott be, melynek bölcsészettudományi karán kémia-fizika szakos középiskolai
tanári oklevelet szerzett. Bölcsészetdoktorrá avatták, majd pár év múlva Than
Károly javaslatára a szerves kémia magántanárává habilitálták.

Pályafutását 1871-ben a József Mûegyetem általános vegytani tanszékén kezdte,
mint Nendtvich Károly professzor tanársegéde. A pesti Kálvin tér közelében,
ideiglenesen bérelt házakban szorongó intézet szerény fizetéssel, nemigen vonzotta
a fiatal szakembereket. A helyzetet a Mûegyetem Tanácsa 1872-ben a Vallás- és
Közoktatásügyi Minisztériumhoz írt kérelmében így jellemezte: „Magyarországon
egyetemi tanársegédi állásra számos tehetséges ifjú csak azon okból nem vállalkozik,
mivel a szorosan vett gyakorlati életpályákon aránytalanul jobb anyagi
jutalmazásban részesül.” Ugyanezen, a már 125 év elõtti gondokkal, sajnos ma is
találkozunk: a multinacionális cégek vállalatainál fiatal szakembereink az egyetemi
oktatók fizetésének többszörösét megkeresik.

Szerencsére mindig voltak és vannak elhivatottak, akik a tudományos pályát
választják. Közéjük tartozott az ifjú Fabinyi, aki rövidesen ösztöndíjjal külföldre
ment és két évig Wislicenus mellett Würzburgban, Baeyer müncheni
laboratóriumában és Heidelbergben Bunsennél dolgozott. 1878 tavaszán is a párizsi
Sorbonne szerves kémia tanszékén, Wurtz professzor mellett érte a hír, hogy
haláleset folytán megüresedett a pár éve (1872) alakult kolozsvári egyetem vegytan
katedrája. Bár külföldön is szép karrier várt a több nyugati nyelvet beszélõ,
tehetséges kémikusra, Fabinyi tudását az itthoni szakemberképzés, a hazai
természettudományos felsõoktatás színvonalának emelésére kívánta kamatoztatni.
Azóta is sokan mentek ki, és külföldön is maradtak, pedig a csúcstechnológiákhoz
értõ szakemberképzéshez ma ugyanúgy kellenek a nyugati tapasztalatokkal bíró
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oktatók, tanárok, akárcsak Fabinyi idején az Ausztriától független hazai vegy- és
gyógyszeripar kifejlõdésének évtizedeiben.

Õ azonban hazatért, megpályázta a katedrát, és 17 jelentkezõ közül az egyetem
javaslatára a király 1878. június 30-án Fabinyi Rudolfot nevezte ki a kolozsvári
m.kir. Tudományegyetem – mely 1881-ben vette fel a „M.Kir.Ferencz József
Tudományegyetem” nevet – elméleti és gyakorlati vegytan tanszék professzorának.
E beosztásban négy évtizeden át az erdélyi tanár-, orvos- és gyógyszerészhallgatók
generációit nevelte. Vezetésével az intézet rövidesen új épületet kapott, melynek
korszerû berendezéséhez aktív segítséget nyújtott (1881-1883). Intézetében 1887-
ben vegykísérleti állomás is létesült, ahol irányításával közegészségügyi, ipari és
mûszaki vizsgálatokat végeztek. Így példamutatóan megvalósította sokszor
hangoztatott felfogását az elmélet és a gyakorlat, az alapkutatások és az alkalmazott
tudományok kölcsönhatásáról.

Gyakorlati gondolkodását dicséri, hogy felismerte a tudományos haladással való
lépéstartás szükségét, a tájékozottság fontosságát, mai nyelven: az információ
jelentõségét. Ezért megindította a Vegytani Lapok-at (1882-1889), melyet
rendszeresen megjelenõ, elsõ magyar nyelvû kémiai szakfolyóiratként tart számon a
sajtótörténet. Ebben, az intézetében folyó kutatások mellett hasonló
nagyságrendben ismertette a kémia külföldön elért legújabb eredményeit. Az éves
kötetek közleményeiben az eligazodást gondosan szerkesztett név- és tárgymutató
segítette. A mutatók szerkesztésénél – korát megelõzõ módon – a címbõl kiemelt
releváns tárgyszavak, kifejezések sorrendbe szedésével lényegileg ugyanazt a
módszert alkalmazta, mellyel az idõszaki kiadványok és folyóiratok mai
számítógépes indexei is készülnek.

Fabinyi professzor kiváló pedagógus volt; az oktatásról vallott ars poeticáját
tanári mûködése 25 éves jubileumán (1903) így összegezte: „A chemia tanításánál
nálam vezérelvül szolgál az, hogy a hallgatóság a chemiai ismeretekbe a történelmi
fejlõdés alapján és amennyiben csak lehetséges, szemléleti úton vezettessék be.”
Vagyis a múlt fejlõdésén alapuló, önálló természettudományos gondolkozás
kifejlesztésére törekedett hallgatóinál. Az anyagmegválasztásánál a római pedagógia
„multum, sed non multa” (kevesebbet, de alaposan) elvét valósította meg azzal,
hogy a látszólag kevéssel is sokat mondott. Felfogása szerint a legfontosabb az
oktató és a hallgató közötti közvetlen, élõ kapcsolat, mert a tankönyv nem
pótolhatja az élõszó erejét. Ezért tankönyvet sem írt, mert azon professzorok
sorába tartozott, kik hallgatóikat az elõadások intenzív figyelésére, jegyzetelésre,
majd a megadott irodalom alapján önálló felkészülésre nevelték. (Elõadásainak
anyagát egyébként ismerjük, mivel munkatársa, Ruzitska Béla lejegyezte és kiadta
1895. és 1906. években.)

Az oktatás és a kutatás kapcsolatáról nemcsak osztotta, hanem meg is
valósította nagy kortársa, Eötvös Loránd felfogását, aki szerint fõdolog, hogy
tudósok tanítsanak. Tudós pedig az, aki saját tudományágának területén valamely
részben kutatni tud, és ezáltal tudományát elõbbre viszi. Csak így lehetnek eredeti
gondolatai, tapasztalatai, melyeket megoszt tanítványaival. Fabinyi sokoldalú
kutatómunkát fejtett ki munkatársaival és disszertánsaival az analitika és szervetlen
kémia, a fizikai-kémia és a kémiai technológia terén. Mindamellett kedvenc
szakterülete a szerves kémia volt, e téren elért és máig is használt eredményei közül
példa a róla elnevezett „Fabinyi-féle szalicilaldehid-reakció". Így joggal válhatott a
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kolozsvári egyetem vegytani intézete Szabadváry Ferenc megállapítása szerint – „A
szerves kémiai kutatás hazai bölcsõjévé”.

Vannak ismert kutatók, akik aktívan dolgoztak, munkáikra azonban késõbb
senki sem hivatkozik. Az igazán sikeres kutató titka, hogy mennyire látja elõre,
mennyire érzi meg, hogy mi lesz fontos, fejlõdõképes probléma szakterületén az
eljövendõ évtizedekben. Ilyen kutató volt Fabinyi Rudolf, akinek munkatársaival,
elsõsorban Széki Tiborral végzett kutatásaira szinte a mai napig is hivatkoznak.
Büszkék lehetünk, hogy a világ szakirodalmát legteljesebben referáló amerikai
citációs index (Science Citation Index, Philadelphia, Pa. USA) az 1945 és 1997
között megjelent éves köteteiben 81 Fabinyi közleményre hivatkoznak azok a
külföldi szerzõk, akik munkájuknál felhasználták, továbbfejlesztették eredményeit.
Fabinyinek Székivel 1910-ben közölt, az aril-aldehidnek trifenil-metán származékait
tárgyaló munkájára például 11 külföldi szerzõ hivatkozik, a legutóbbi 1988-ban.
Fabinyi és Széki 1906-ban publikált, az azaronok kondenzációs termékeire
vonatkozó dolgozatára pedig még 1993-ban is utalnak (Kitahara, Y. = Heterocycle.
36,1993).

Pedig Fabinyi és munkatársai a múlt század végén és századunk elsõ
évtizedeiben igen nehéz körülmények között, a mai mûszeres berendezésekhez
(röntgendiffrakciós, IR, UV és NMR spektroszkópia stb.) viszonyítva, kezdetleges,
vagy nem egyszer a maguk által készített készülékekkel dolgozva érték el
eredményeiket. Hasonlókkal csak hivatástudattal bíró kutatók dicsekedhetnek.
Fabinyi szavaival: „Kell-e nagyobbszerû eredmény, bírhat-e földi lény magasabbal
azon öntudatnál, hogy öröktõl létezõ teremtõ erõnek egy részét birtoklásba vette,
mellyel az anyag törvényeit meghatározza és segélyökkel a mikrokozmoszban
naprendszereket megváltoztatni és új világokat megalkotni képes.” E költõi
szárnyalású gondolataival fejezte ki, hogy a természet titkait kutató tudós mit érez,
amikor egy-egy fáradságos, évekig tartó kutató munkáját siker koronázza.
Meggyõzõdése szerint ez az igazi öröm, melyhez képest másodlagos, hogy
tudományos érdemeiért a Magyar Tudományos Akadémia 1891-ben levelezõ, majd
1915-ben rendes tagjának választotta.

Kiterjedt kutatói és rendszeres pedagógiai munkája mellett energiájából a
közösség szolgálatára is bõven tellett. Aktív közéleti tevékenységet folytatott, mint
az egyetem rektora és a matematikai és természettudományi kar kilenc éven át
választott dékánja, illetve prodékánja. E tisztségekben tartott beszédei
eseményszámba mentek. Nemzetközi kultúrtörténeti jelentõségû például az 1900-
ban a krakkói Jagello Egyetem jubiláris ünnepségén mondott üdvözlõ beszéde.
Fabinyi rektor ugyanis a többi küldöttség latin dikcióitól eltérõen, a
testvéregyetemet anyanyelvén üdvözölte és lengyel beszédével óriási sikert aratott.
Számos elõadást tartott a helyi társadalmi és szakegyesületekben, elsõsorban az
Erdélyi Múzeum-Egylet orvos-természettudományi szakosztályának – amelyben
vezetõ tisztséget viselt – ismeretterjesztõ estélyein. Felfogása szerint minden
tudósnak vállalnia kell szaktudománya népszerûsítését; újabb eredményeinek
megismertetését a nagyközönséggel. A természettudományos mûveltség terjesztése
érdekében tartott elõadásain, melyeket például a víz összetételérõl, a szerves
vegyületek szintézisérõl (1885), vagy az égés elméletérõl (1886) tartott, kitért
szaktudományának a társadalomtudományokra gyakorolt hatására. 1889-ben a
kémiáról tartott elõadásában például kitért a természettudomány és a hit
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kapcsolatára. Ebbõl néhány örökérvényû gondolatát idézzük, mert manapság egyre
többen fedezik fel, hogy a tudomány és vallás koránt sincs olyan ellentmondásban,
miként azt a pártállami ideológia sulykolta az emberekbe. Íme néhány gondolat
Fabinyi eszmevilágából: „A legegyszerûbb tüneményeknél ott áll az óriási kérdõjel:
Miért? Hogy az oxygén a hydrogénnel vízzé egyesül, mert ennyi meg ennyi nagyságú
vonzás nyer az egyesülés által kielégítést, ennyi meg ennyi helyzeti erõ szabadul fel,
azt tudjuk, de meg van-e ezzel ezen tünemény teljesen magyarázva? Tudjuk-e annak
okát adni, hogy miért nyilvánít az oxygén ilyen erélyt a hydrogén irányában, miért
mást egy más elem irányában?” A kérdésre Fabinyi így adja meg a választ: „Az
emberi szellem hatalma véges; korláthoz kötött. Azon a korláton túl megszûnik a
tudás, fölváltja a hit. De nem egy ábrándos, puszta sejtelem ... hanem a lélek
legbensõbb szükségébõl kiinduló, szilárd, megingathatatlan meggyõzõdés: Van
Isten a természetben... Így lesz a természettudomány, mely az anyagi világ
tüneményeivel foglalkozik, megteremtõje az élõ hitnek, és visszaadja a kétkedõ
léleknek a fél tudás vakmerõ elbízottsága által megtámadott és megingatott békét és
bizalmat. Ápoljuk a természettudományt, mert a megnyugvás boldogító szellemét
árasztja magából, a bizalmat a sorsunkhoz, a lélek igazi szabadságát.” A tudós
kémikus így ad magyarázatot az örök „miért” kérdésére, amit a kortárs költõ, Babits
– mint megválaszolhatatlant – Esti kérdésében így vet fel: „Vagy vedd példának a
piciny fûszálat: miért nõ a fû, hogyha majd leszárad? Miért szárad le, hogyha újra
nõ?”

Fabinyit egyéniségének, a realitásokat számba vevõ, bölcs életszemléletének
köszönhetõen, a maga idejében igen nagy tekintélynek örvendõ, kolozsvári Unió
szabadkõmûves-páholy is vezetõ fõmesterének választja. Elnökségének 15 éve alatt
(1903-1918) a páholy tagjai, betartva a teljes vallásszabadságot, kiemelkedõ
humanitárius munkát végeztek, politikával nem foglalkoztak, így nem váltak
ideológiai irányzatok, pártok zsoldosaivá. A Magyar Országos Levéltárban õrzött
dokumentumok alapján megállapítható, hogy Fabinyi vezetése az Unió-páholy
virágkorát jelentette és jótékonyan hatott Kolozsvár társadalmi és gazdasági életére.

Szervezõképességének, vezetõi rátermettségének híre országosan elterjedt.
Szakmai tekintélye, tudományos érdemei ezért arra indították a szakembereket,
hogy a Budapesten 1907-ben megalakult Magyar Kémikusok Egyesülete elsõ
elnökének Fabinyi Rudolf kolozsvári professzort válasszák. Vezetésével az
Egyesület szépen fejlõdött, amit csak az elsõ világháború állított meg. Javaslatára az
egyesület 1909-ben elindította a Magyar Chemikusok Lapja címû folyóiratot,
melynél jól kamatoztatták Fabinyinak az egykori Vegytani Lapok-jánál szerzett
tapasztalatait. A folyóirat a világháború és a forradalmak alatti kényszerszünettõl
eltekintve folyamatosan megjelenik és a közelmúltban ünnepelte fennállása
évfordulóját.

Utoljára, de nem utolsó sorban emlékezünk a családapa Fabinyirõl.
Tudományos és közéleti munkássága mellett magánélete is példamutató: elsõ
felesége halála után újból megnõsült, és a két szeretõ hitvesétõl 11 gyermekük
született, kikbõl a szülõk derék magyar embereket, jó szakembereket (fõorvos,
kohóigazgató-vegyészmérnök, közjegyzõ, katonatiszt, szakírónõ, tanítónõ stb.)
neveltek. A negyven éves állampárti korszakban kezdõdõ népességfogyás idején
csodálattal és tisztelettel tekinthetünk a tizenegy gyermeket vállaló professzor-
családapára, és keresztény világnézetére utaló életvitelére. A szerencsés életút
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mindamellett – sajnos – tragikusan fejezõdött be: a történelembõl ismerjük, hogy a
román megszállás folytán 1919 õszén az egyetem tanárainak nagy része, és velük
Fabinyi professzor is Budapestre ment, ahol a rövidesen kitört spanyol influenza
áldozataként, 1920. március 7-én fõorvos fia hûvösvölgyi intézetében, családi
körben elhunyt.

Fabinyi Rudolf munkatársai, egykori tanítványai már meghaltak, sõt a
tanítványok tanítványai közül is kevesen lehetnek az élõk sorában. Az újabb
nemzedékek így nem ismerhetik munkásságát, tanítását. Korunk sajátos tünete,
hogy a múlt tudománya, egy-egy kiemelkedõ tudós életmûve háttérbe szorul, nem
egyszer csendes lenézésben, közönyben részesül. Pedig a jelen a múlt életrevalónak
bizonyult tényezõinek összességébõl áll, és a mai elméletek, ismeretek sem
véglegesek, ezek is csak a jövõ igazságainak alsóbb fejlõdési fokát jelenthetik. A
múltat tehát nem letörölni vagy megtagadni kell, hanem feldolgozni és okulni belõle. Ezért
vállaltam, hogy az MTA Kémiai Tudományok Osztályának megbízására megírjam
legújabb, „Fabinyi Rudolf élete és kora” címû könyvemet. Örömmel tölt el, hogy
munkámat Kolozsvárott is bemutathatom, és igaz köszönetemet fejezem ki  az
Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományos Társaság vezetõségének, hogy a Fabinyi
emlékülésen alkalmat adott szerény megemlékezésemnek. Könyvemet azzal
ajánlom szíves figyelmükbe, hogy a múlttal való foglalkozás nem öncélú, mert
egykori nagyjaink, köztük Fabinyi Rudolf munkássága is, a jelen szakembereinek
gondolatokkal, ötletekkel szolgálhat a jövõ tudományának kialakításához.

Budapest, 1999. augusztus 24. Móra László
az MTA doktora, tudománytörténész

Találkozásom Fabinyi Rudolffal

A találkozás nem a szó mindennapi használata szerint értendõ. Személyes
ismeretség köztünk nem is jöhetett számításba, hiszen Fabinyi abban az évben halt
meg (1920), amelyben én születtem. De találkozás az is, ha egy elõttünk élt neves
személyiség életét, alkotásait igyekszünk megismerni s az életmû részleteinek
ismeretében mintegy személyes kapcsolatba kerülünk vele. Ez a Fabinyival való
szellemi találkozás lehetõséget kínál arra, hogy megismerjük szinte hihetetlen
sokoldalú tevékenységét, emberi nagyságát s felmutathassuk a példaképet magunk,
és a jövõ generáció számára.

A megemlékezés azért is indokolt, mert Fabinyiról mintha megfeledkezett volna
a köztudat, munkásságát, jelentõségét alig ismertük, elõadásainkban nem
hivatkoztunk rá, nem állítottuk példaképül az ifjúság elé. Pedig egyetemi
tanulmányainkat mi is az általa tervezett kémiai intézetben folytattuk, padjaiban
ültünk, laboratóriumaiban dolgoztunk, s könyvtárában búvárkodtunk. 1940 és 1944
között a Ferenc József Tudományegyetem diákja, doktorandusa, majd alkalmazottja
voltam – elõször mint m. kir. egyetemi díjtalan gyakornok – de nevével nem
találkoztam. Nyomok azonban voltak. A volt Mikó-kerti Mikó vadászkastélyban
otthonra lelt Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék elõadótermében volt egy
hatalmas szekrény, faltól falig, a padlótól a mennyezetig szinte elmozdíthatatlanul
beépítve. Némi titokzatosság övezte, vajon mit rejtegethet? Kinyitva, a benne


