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100 éves  
a Magyar Kémikusok Egyesülete 

 
1907. június 27-én alakult meg a Magyar Chemikusok Egyesülete. 

Érdemes áttekinteni a történelmi előzményeket, amelyek meghatáro-
zóak voltak ennek az egyesületnek a létrejöttében. 

A feudális Magyarországon az 1848-as forradalom alapozta meg a kapitalizmus 
kibontakozásának alapfeltételeit. A forradalom elbukása következtében az idegen ura-
lom sajátos helyzetet hozott létre. A társadalmi fejlődés iránya már megfordíthatat-
lanná vált, de a változások elsősorban az idegen hatalom érdekében álltak. Az ön-
kényuralom korában a Habsburg-állam intézkedései az osztrák nagypolgárság érdekeit 
képviselték. A magyar gazdaság fejlődését már száz éven keresztül fékezte a nyugati 
vámpolitika. A monarchiában eltörölt vámhatárok, bár a gazdasági fejlődés teljes sza-
badságának zálogaként gondolták, csak az osztrák ipar fejlődésének voltak hasznára. 
A már fejlettebb osztrák iparral saját hazájában sem vehette fel a versenyt a fejletlen 
magyar ipar. Ebben az időben a magyar gazdaság fejlődésének biztosítására védelem-
re lett volna szüksége, ezt védővámokkal lehetett volna biztosítani. Egyedül a mező-
gazdaságban volt érezhető lendületesebb fejlődés. Ezzel magyarázható, hogy a kémia 
területén is inkább csak a mezőgazdasági kémia, s az ebben is érdekelt analitikai kémia 
fejlődése volt kihangsúlyozottabb. A kevés számú kémikus nagy része is ebben a kör-
ben dolgozott, esetleg a kitermelő iparral (bányászat, vaskohászat) kapcsolatos mun-
kakörökben. 

A kiegyezés éveiben a vegyipar is fejlődésnek indult (ennek ütemét korlátozta az a 
szándék, hogy ne váljon konkurensévé az osztrák vegyiparnak). Az idegen tőke olyan 
vegyipari üzemeket telepített, melyek számára biztosított volt az olcsó nyersanyag (só, 
fa, fémérc stb.) és nem kellett azokat nagy költséggel elszállítani. 1900-ban az ipar több 
mint 50%-a idegen kézben volt, a nagyobb vegyipari létesítmények kivétel nélkül kül-
földi tulajdonban voltak. Ebben az időben alakult ki a bankhálózat is. Gyakran a ban-
kok alapítottak vegyi vállalatokat. Így a külföldi tőke a magyar bankokon keresztül is ér-
vényesítette akaratát, szervezte az országból történő tőke-kivitelt. 

A vegyipar fejlődésével nőtt a vegyész szakma iránti érdeklődés és mind nagyobb 
lett a képzett vegyészek száma. Az idegen tulajdonú üzemekben a vezető műszaki sze-
mélyzet általában nem magyar volt. Egy 1900-as felmérés szerint „a vegyészeti és rokon 
iparban az idegen mérnökök aránya éppenséggel 64%”. Ezért a magyar vegyészeknek 
mind nehezebb volt elhelyezkedni. A vegyészek körében nőtt az elégedetlenség, felme-
rült a szakmai érdekvédelem szükségessége. 

Már a XIX. sz. első felében alakultak szakmai egyesületek, így 1841-ben a Termé-
szettudományi Társulat (Bene Ferenc és Bugát Pál javaslatára). Ennek célja: „a benne 
egyesültek magukat az orvosi, gazdasági és műipari célra vezető természeti tudomá-
nyokban gyakorlatilag kimíveljék”. A taglétszám növekedésével vegytani szakosztálya is 
alakult, amelynek keretében most 120 éve (1887) népszerű, szabadegyetem jellegű elő-
adás-sorozatokat szerveztek, melyek anyagát könyv alakban is megjelentették. Az első
ilyen előadássorozatot Ilosvay Lajos tartotta 12 vasárnapon keresztül a „Chemia alapel-
vei” címen. A XIX. sz. második felében a Természettudományi Társulat a vegyészek ta-
lálkozó és vitafóruma volt, ahol szakmai látókörüket bővíthették. A Vegyészeti Lapok 
1906-ban megjelent 1-es számában a kémia és kémikusok kérdéseivel foglalkozó köz-
leményben a következők olvashatók: „ … a Tudományos Akadémia a világtól teljesen 



192 2006-2007/5 

elzártan működik, a Természettudományi Társulat sikeresen istápolja ugyan a kémia tu-
domány és irodalom fejlődését, de ezen túl működése nem terjedhet….Szükséges tehát 
egy olyan egyesület, mely a kari érdekeket és a tudomány haladását egyaránt szolgálja. 
Ez az egyesület segíthetne a régi és örökös problémán, melyen értjük az idegen tőke 
nyomán hozzánk beözönlött idegen műszaki vegyészeknek, akik még ma is túlsúlyban 
vannak a hazai szakemberekkel szemben, még egyre tartó térfoglalását.” 

„Vegyi gyáraink, ha nem is elegendő számban, de mégis vannak már, sajnos azon-
ban, hogy nagyobb részt idegen tőkével részesültek, idegen vezetés alatt álltak s a ma-
gyar csak mint napszámos talál bennük foglalkozást…. Gyárainkban sajnos magyar ve-
gyészekkel nem igen találkozunk…Talán nincsenek magyar gyári vegyészek?  Igenis 
vannak, bárha csekély számban, mert még az a csekély számú, akiket a műegyetem az 
utóbbi években nevelt, idehaza nem találván foglalkozást, kénytelen volt külföldre 
menni azért a darab kenyérért…” (Kosutány Tamás cikke) 

Az idézetekben megfogalmazott társadalmi és szakmai igények és elvárásoknak való 
megfelelésre 1907. június 27-én megalakult a magyar vegyészek társadalmi szervezete, a 
Magyar Chemikusok Egyesülete. Az egyesület megalakításában vezető szerepet vállalt 
Fabinyi Rudolf, a kolozsvári egyetem szerveskémia professzora, akit első elnökének 
meg is választott a testület, s az évek során ebben a tisztségében 1916-ig meg is erősí-
tett. Az elsőként megválasztott vezetőség tagjai az akkori Magyarország legtekintélye-
sebb vegyészegyéniségei voltak: „…a tisztikar összetétele a következő: elnök Fabinyi 
Rudolf egyetemi tanár, elnökhelyettes: Kohner Adolf gyártulajdonos, alelnök: 
Kalecsinszky Sándor geológiai intézeti fővegyész, Buchböck Gusztáv egyetemi tanár, 
Keleti Kornél gyártulajdonos és nagyiparos, László Ernő mérnök-chemikus, titkárok: 
Váradi Zoltán MÁV főmérnök-chemikus, Széki Tibor egyetemi magántanár, tiszteletbe-
li elnök: Than Károly, tiszteletbeli tagok: Ilosvay Lajos, Lengyel Béla, Warta Vince”. 

Célkitűzéseinek eleget téve a kormányhoz felterjesztést intézett az egyesület, mely-
ben a kémikus társadalom kérelmeit és panaszait fogalmazták meg. Ugyanakkor először 
emeltek szót a vegyészek egészségvédelmének érdekében, hivatkozva a szakmai ártal-
makra. Idézünk a korabeli szövegből: 

„A tudomány- vagy műegyetemet végzett chemikusok kiképzése legalábbis akkora 
időbeli, anyagi és szellemi tőkét követel meg, mint bármely tudományszakon működő
szakférfiaké. Ebben a tekintetben (eltekintve attól, hogy a chemikusok képzése ma a 
legköltségesebb az összes műszaki ágak között) egyenrangúak volnának. De az életben 
mégis azt kell látnunk, hogy a chemikus az állami szolgálatban ezideig sohasem érhetett 
el olyan magas rangot és fizetést, mint pl. a jogvégzett tiszttársai. A jogvégzett tisztvise-
lőkkel szemben való emez elmaradás csakis Magyarországon fordul elő. A nyugati álla-
mokban ilyen anyagi és rendfokozatbeli különbségek sehol sincsenek: ott minden tu-
dományszak művelője minden tekintetben teljesen egyenrangú, sőt a természettudomá-
nyi és a rokonszakok művelői igen sokszor előnyben részesülnek. 

Ezért tehát egyenlő magasfokú tudományos képzettség és minősítés esetén méltányos-
nak tartjuk azt, hogy az állami szolgálatban levő chemikusok is megfelelő arányban elérhes-
sék mindama rangot és fizetési fokot, mint pl. a bírák vagy más miniszteri tisztviselők…” 

„A statisztika adatai azt bizonyítják, hogy a mérges gázokkal és gőzőkkel dolgo-
zó chemikusoknak légzőszervei előbb-utóbb erősen megtámadtatnak, életük ve-
szélyben forog vagy megrövidül. A vegyészeti hivatás veszedelmességét mutatja az 
is, hogy az életbiztosító társaságok a chemikusokra a legmagasabb biztosítási díjté-
teleket rójja ki…” 

1909-től évi közgyűlést tartottak, amelyeken az elnöki megnyitó beszédekben a ké-
mia tudomány haladásával foglalkoztak. 
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1910-ben önálló lapot adott ki az egyesület Magyar chemikusok lapja címen, mely-
ben az egyesületi tagok szakmai továbbképzését, szociális és gazdasági érdekeinek kép-
viseletét tűzték ki célul. Közölték a hazai és külföldi vegyészek közleményeit a kémia 
minden területéről, a külföldi szakirodalom cikkeinek tömör kivonatait. Foglalkoztak a 
balesetvédelem kérdésével, állásközvetítéssel kapcsolatos hirdetéseket is közöltek. 

A Magyar Kémikusok Egyesületének főfeladataként Fabinyi a testületi szellem 
ápolását, fejlesztését tartotta. Ennek érdekében vezették be a kémikus napokat. Min-
den hónap második szerda délutánján találkoztak a kémikusok az egyesület könyvtá-
rában és olvasójában, ahol klubszerű foglalkozásokon előadásokat, vagy kísérleti 
bemutatókat tartottak. A vidéki tagoknak az egyesületi életben való részvétel nehéz-
kes volt a nagy távolságok miatt, ezért Fabinyi a vidéki szervezetek megalapítását 
szorgalmazta, amelyre példaként 1910-ben létrehozta a Kolozsvári Kémikusok Tár-
saságát. Az egyetem vegytani intézetének előadótermében 2-3 havonta tartottak ösz-
szejöveteleket. Az elhangzott előadásokon  pl. a hemoglobin kémiai és fiziológiai tu-
lajdonságairól, a kolorimetria szerepéről a kvantitatív analízisben, az aminosavakról, 
a színes fényképezésről, mind nagyon újszerű kérdésekről értekeztek neves szakem-
berek. 

Az Egyesület működésének hatékonyságát bizonyítja, hogy megalakulásától kezdve 
folyamatosan nőtt a tagszáma. Visszaesést a világháborúk okoztak, amikor az adott po-
litikai döntések következtében a területi viszonyok is változtak. 1919-ben Fabinyi  el-
hunyt. Az egyesület a húszas évek közepére heverte ki veszteségeit, s Pfeifer Ignác 
1926-bani elnökválasztásával új, lendületes korszakába lépett. 

A Magyar Kémikusok Egyesületének (MKE) ma is fő célja, hogy a tagok között a 
szakmai információkat  cserélje, azokat értékelje, közzétegye, a tagok tudásszintjének 
emelése, a kémiaoktatás fejlesztése minden szinten. Ez utóbbit biztosítja a Középiskolás 
Kémiai Lapok kiadásával és a tanulók számára szervezett kémiai versenyek 
koordonálásával, azok anyagi támogatásával, a tehetséggondozás pártolásával, a tanár-
képzés színvonalának emelésével. 

 Az erdélyi diákok is a MKE biztosította anyagi feltételek mellett vehettek részt 
1990 óta az Irinyi  Jánosról és Hevesy Györgyről elnevezett kémiaversenyeken. 

Az EMT kémia-szakosztálya is a MKE-ével való szoros együttműködéssel szervezi 
tevékenységeit. 

Kívánjuk, hogy még számos évszázad során folytassa és gyümölcsöztesse sokrétű
tevékenységét a Magyar Kémikusok Egyesülete a mindenkori magyar vegyészet ered-
ményességéért! 
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