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fJIJÓt;JIJ!~F-é.ree1 f jjF-féneliből
A KÉMIKUS GÖRGEY

150 Él 1 EL EZELŐTT, 1818. JANUÁR 30-.Á.N SZÜLE1'ETT GÖRGEY ARTlÍR
SZE?'.'TGYÖRGYJ

E t11nul111ánynalc 11en1 fCladata a Görge~y-ké1dés eldöntése; célját 111ár akkor is elérte, ha történetét
egy eddig kevéssé ismert oldalról sikerült 'alamivcl jobbíLn n1egvilágítania

*

Görgey Artú1 pály>tfutását katonaként
lcezdte, és közel háron1 évi n1egszakítással ekként is
fejezte be fiatalon, hogy előbb kényszerú számúzetésben, 111ajd önkéntesen választott n1agányban
élje le életét
~i:\.. 33 éves, J{lagenj'uttba szán1űzött tábor11ok,
1851-ben postai küldeményt bontott fel; feladója
.a Bécsben székek) császári és királvi Akadé1nia volt
A cso11'l.agba.n egy halon1 különle1~yon1a.t és 40 pengőforint lcészpénz érkezett, és a 1nellékelt okirat értesítette a cín1zettet, hog:v az Akadémia 'ldtü11tette
és tiszteletdíjjal jutalmazta „A kókuszdióolaj sziJárd és folyéko11y zsírsavjairól" e kén1iai értekezését [3] Két és fül é'cs vegyészi múködésének volt
ez elis1nerése egy tudo1nányos fó1un11ól; barátaitól
és ellenségeitől viszont n1ár 1848-ban „a Patiká1ius"
nevet kapta, an1clyct D a 111 j a n i e h tréfásan,
borozgatás közben használt, 111íg Kossut 11 ta1tott tőle, hogy „egyszer n1ég n1egéteti " 1

ISl'VÁ\

don1ánvosság szigorával szerkesztette - napról
i1apra juttatta gyózclen1hez, a szán1ára leg1nagasabb rendű boldogsághoz, a1nely inindenért kárpó-·
tolta. AmoUett, hogy kiváló szellemi képességeit
állandóan próbára tette fizikai és 111ate1natikai E1ZOI galn1i tanuhnányokkal, testét-lelkét eg:y 1ninde11t
legvőző akarat igájába hajtotta, hogv végül is kialakuljon mennyiségileg is jól képzett, ugyanakkor
az igazság keresésekor rendíthetetlen szigorral és
logikával gondolkodó egyénisége Tudta, hogvegyes
eln1életi ta11tárgyak:ban 111ár zavarba hozl1atná oktatóit, azonban a főhadnagyi kinevezés érdekébe11
kerülte az összeütközést:
1841-ben kelt levelében olvashatjuk [6]: „.Telszavan1: ta11uh1i n1aga111nak, s vizsgázni tanáron111ak."

Életútja Prágáig
1818 január :30-án szülef.ot.i Topo1con Életének els()
14 é'\·ét rendezett, dc n1eglchetőst1n szűkös anyagi kö1üln1én) ek között élte le Ekkor ü1·esedctt n1eg a tullni
utás7.iskolában egy alapítványi hely (ingyf;nhely), s e ":életlen döntött sorsáról Nen1 vágyott el'Ie a pályára, a
családi kö1 üln1én) ck azonban kén:yszt1íü~tték. A koraé1Ltt gyE;rmeken1be1 ai}jához üt levelének következő
so1ai nérni fényt vetnek gondolkodásá1a [6]: „Ha 'l'ullnban találkozik alkalorn, akkor katonaaka1oklenni: ellenkezéí ese1 bcn a filozófiát aka1on1 végezni, és azután egyik
vagy 1násik tudós szakmá1a határozni el rnagarnat
Ez az én szilárd, 1 endíthetetlen elhatároz;áson1 "
1832 no\ embe1 23-án lépett b0 a iullni utászkari intézetbe, ekko1 kezdődött mEg 12 és há1omnc:gyed éves
katonai szolgálata, ainelynek első kilenc éve alatt n1ég a
szül6i házat sen1 látta. Távol az otthontól nen1 volt
könnyü az élet-.e eg_y szegény ifjü n.-,rnesnek, a1niko1 mt,llet-Ce bajtá1 sai a fiatalság könnyehnű, 'idán1 életét élték: éppen hogy a legszükségesebb „külsőségeket" (ru„
házat, feg)Vt;rzet stb) tudta megte1·c1nteni magának
Hallatlan önftJgy<-Jle1n1nel, önmegtaJ tóztatással élt. IIúsz
évesen írta [6]: „
több n1int 6 esztendő óta hozzá \agyok szokva, vac:so1á1 a S<-Jn11nit, reggelire pedig f·gy darab ktJnyeret enni."

Nem tudni, hogy e nehéz időkben juttatott-e szán1á1a az élet boldogságot. Ha az élet ne1n is, ő önmagának mindenképpen Életeleme volt a harc,
minden boldogsága a győzelem, és ezt a harcot
- ö111nagá:v-al vívta E harc - n1ely11ek stratégiáját a inate1natika szabályai szerint és az egzakt tu1
X"\--. században az ig:Ióházi rézhuták ércfinomítójá ..
nak sokat kísé1letező vezetője G öl g e y egyik őse,
l\f i k ló s Yolt E r n .re -y [9] sZe1int talán ez időből is
származhat a patiká1ius jelző.

i\_n1iko1 'Iullnban végz0tt, többek között a kövtJtkezöket Íl ták jcllcm:zéséiil [6]: „J\iagaviselete igen jó,
hibái nincsenek, te11nészetes képességei jelesek, buzgó~
sága és szo1galn1a ernyedetlen" Az iskolai évek befejezése után következett a garnizon~élet, amelynek életfor1nájától n1egcsömörlött [3]: „
nekem csak heverészni,
n1ásokat s_zekÍl'Ozni és magamat másoktól szekíroztatni
"olt szabad ebben a szép, lagy1natag, unaln1as békeidő
ben." Apja halála után leomlott az utolsó erkölcsi kötelék is, a1nisly még a katonasághoz köiöt te: t:'l<löntötte,
hogv 1esze1·elése után eg, szer és n1indenko11a megválik
a k8..tonai p~.Iyától. Bá.-i-,)~jának, Guidónak írta [3]; „Indító okaim; mostani pályám elleni m'ély ellenszenvem,
- a hol cls-ő kézből kapo1n min<len piszok bű7.ét az 01 -
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romba, s a hol tulajdonképpen csak ruta való vagyok,
hogy azt én meg is emésszem - elképzelhet.etlen fokra
hágott "

Egyénisége, amely mindennek a megfogható lényegét kereste, hogy az igazságot ~1egi~m~rje, nem
a sa]at eleteben De
tűrte az ellentmondásokat nem tűrte a máséban sem, ha az a másik élet valamilyen kapcsolatba került az övével
A jó stratéga maga választja meg a terepet az ütközetre, és ha a harcot eldöntő fegyverek nem állelegánsan visszavonul
nak rendelkezésére „ . vágyódásom egy tevékenyebb, szabadabb élet
utá11, olyan viszonyok után, melyek nem kénysze-·
rítenek fölebbvalóim közül az olyanoknak is, kiket
megvetni van okom. . a tiszteletnek külső nyilvánításával hódolni és igen gyakran a legnemesebb
erőimet az ő oktalanságuk11ak vagy rosszakaratuknak áldozni föl" [3]
Számba véve az adottságokat, olyan területet keresett, ahol a birtokában levő eszközökkel eredményt érhet el. Amikor bátyja, Guidó értesült elhatározásáról és annak indokairól, szerette volna
lebeszélni öccsét a pályaváltoztatásról. Azzal érvelt,
hogy az élet minden területén t~bbé;kevés?é hasonló viszonyok uralkodnak, maid nemi gunnyal
kéri Artúrt, ha mégis megtalálná az elképzelt Eldorádót „. még csak annyi időt engedj, hogy saját leköszönése1net én is 1n1egírh~s~a~ és mind~n
cselédimmel együtt oda teged elkiseqelek, ott tarsaságodban zabkenyér és friss víz ital mellett JÓkedvűen és megelégedésben morzsolandó le szomorú életem hátralevő részét"[3]
G ö r g e y azonban nem hajlandó egyénisé~ét
megváltoztatni és állhatatosan kitart elhatározasa
mellett [3]: „. az adott adatokból kell az eredményt levonni, nem pedig az óhajtott eredmény
kedvéért a meglevő, de véletlenül ahhoz nem ta" írja
láló a(latokon tetszés szerint változtatni
vissza Guidónak. , ,Most én olyan életviszonyban
élek, mely a legnagyobb mértékben rakj~ r,ám _azt
a szóban forgó elkerülhetetlen kényszert; es en b1zonyosa11 új életviszonyt nem fügok választani olyat,
melyben ez a kényszer „többé", hane1n olyat,
melyben a „kevésbbé" fog uralkodni rajtam" [3]

Pályaválasztás
12 és fel éves katonai szolgálat állt mögötte, távol családtól, Magyarországtól, amikor 1845, július
23-án kilépett a Nádor-huszárezredből, ahol ekkm
már segédtisztként szolgált. Feljebbvalói elbocsátó
minősítésében csak felsőfokú jelzőket használtak :
rendkívüli ene1giabefektetésse l teljesítette a katonai pálya által rárótt követelményeket, mikö~
ben egyéniségét szil~rdan me~tartotta- ~dege.n _kozegben - a maga altal megielölt normak kozott
Szerencsétlen családi körülmények késztették katonai pályára, de lnost a szerencse szegődött n:ell~,
a család régi barátja, R ö s 1 e r Gusztáv szemelyeben, aki beajánlotta J. Red te n b a c h '"r-nek,
a prágai egyetem vegytant,anárán;ik [6] Ő p;id1_g
1nagához kapcsolja a tehetsegeket es „. szemely1sége által a tudományhoz, a tudomány által a ter1nészethez, ehhez az örökkévalóhoz, hogy annak
törvényeit megközelítőleg megismerjék" [3]

12. évfolyam 7. szám:

G ö r g e y tehát a term,észettudo_m~nyo~kal került szoros kapcsolatba, es azok kozul 1s eppen a.
kémiával.
Új utakon
Mondhatnánk: út az ismeretlenbe - amikormegindult a leszerelt katona, hog,y szá1nára isme-retlen, idegen városban, soha nem látott embertől
vezetve kezdjen új hivatást
Az első, tétova lépéseket né111a csönd kö,rette„
hogy utána lassan meginduljon a letisztult érzel-mek papírra vetett, óvatos összefoglalása.
Először tanáráról írt, még az első év őszén [3];
„ ... mi még homályos a fejemben, ő képes lesz azt
felvilágosítani . Szorgalmas tanítványa leszek. "
1846 januárjában már bátrabban ír protektorának R ö s 1 e r-nek, egyben a maga szűkszavú módján értesíti, hogy közvetítése sikeres volt, eljegyzése a kémiával megtörtént [3]: „ . Red te nb a ch e r-hez való ajánlásodáltalegész en boldoggá
tevéi. Éledek, mint még eddig soha. A chemia tanulmánya már magában - de azon fölül ily kitűnií
tanár vezetése alatt, Ininő R e dt e n b a e h e r -,
,
,
egészen 1neghódított '',
Szorgalmasa11 munkahoz latott: „É11 egeszen ~s
kizárólag a vegytama adtam magam, még pedig
an11ak tudományos mívelésére" [3].. A kiváló szellemi képességű, ak:araterejű tanítványt inestere hamarosan megkedvelte, később pedig, látván küz-delmeit nehéz anyagi körülményei között, lakásába
befoga,dLa, asz;talánál ve11dégül látta„ Ü Ö I g e ~
nem sokat közölt e korszakáról, azonban 1evela1
némileg megismertetnek ben.nünk~t ~ J.Jrágai id~
szakban kialakult gondolataival, erzese1vel, tevekenyséaével Eredményeiről pedig bizonyítványa
és egyetlen tudományos dolgozata számol be Idéza
zük itt bizonyítványának egy részletét [3_J,: „
vegytani előadásokat igen szorgalmasan Jarta s a
11yilvános vizsgálat alkallnával kitűnő osztályozást
(Vorzugs Classe) kapott"
„. a kinel{ ésszerű életczélja van, azaz egy
czélja, jónak lenni és jobbá, tökéletese~bé váhli -:az
lépjen bár akár111ely pályá~:=t· mely h1vogatoa11 int
feléje - czélt fog elérni Onállóságot és vagyont
szerezni - ezek n1ellékes dolgok és megjönnek: magától mihelyt az ember, híven föltett szándékához,
a rna~a hatáskörében azt cselekszi, an1it kell "
Eddig leélt éveiben nem sok embert fügadott szívébe~
azonban testvéreit azok közül is öccsét, kivel szernben
szinte szülői felelős~éget érzett, nagyon szerette. A velük
töltött rövid szabadságok kivételes élményszámba men„
tek. Azonban volt, valami, ami P1ágában testét lelkét
n-iegbéklyózt.a, é~ 1846. októ?e;~_ben ?.eielentett.e távol··
maradását a ka1acsony1 csalad1 ossze1oveteltől [3]. „Bocsássanak meg érte 1nindnyájan, kik sze1 etnek, hogy még
az ő baráti viszontlátásuk kedvéért is csak kényszerítve
vonnám meg id6n1et attól a tanulmánytól, nlely ellenállhatatlan vonzással fogva tart; mely már oly sokat el~
igazított bennem, és m1:.:lynek valóban lelkem nyugoda~·
mát köszönön1 " Félt, hogy rokonai, testvérei (öccse ,ki·
vételével) nen-i értik, és nem érthetik meg azt az érzest
amely e1re a lépésre indította, és magya1á.zólag hozzá .
fűzte leveléhez: „l\fint rninden n1ás exaltált emberéi is,
az én életnézeteim nevetségesen rosszul illenek b_elé a
köznapi életbe: de hiszen az életer:i se_n.1 ily~n }]s ha
nem csal hitem en-n-iagamban: befeJezn1 sem fogon1 azt
"
1ninderinapi módon,
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Teljesen rabja lett új hivatásának; boldogságát
eg
111 szeretné osztani valakivel.. Öccsének, István11ak írt, kérte, hogy tartso11 Vele e tudomány mű
biztosan ígérek neked új, örömvelésében [3]: „
teljes életet, tevékeny hatáskört és az emberi élet
legtávolibb határáig tartós, zajtalan, de nemes lelkesülést!" r:rcstvérét ~il~erült meggyőznie, aki válaszában ezt közölte is . Es ekkor megint megcsodálhatjuk G ö i g e y kivételes önelemző készségét és
azt a szigort, amellyel minden gondolatát, cselekedetét ellenőrizte. Amik01 István levele megérkezett az iljúi hév lendületes beleegyezésével, visszavonta hívó szavát, amelyben talán több volt az
önös érzés, mint an1ennyi előny öccsének szárn1azhatott volna, ha pályát változtat [3]:
„Akartan1: nen1 állni elszigetelten az életbe11 s a
törekvésben
Akai tam: egy engem boldogító gondviselést vállalni egy lény irányában
Akarta1n: n1aga1nnak a haladást a tudon1á11yban
megkönnyíteni az által, hogy kötelezettséget vállalok téged beavatni abba."
Taná1ával, Re-dtenbacher··1al viszonya esz:rnényi; e kiváló férfiú, J, i eb i g tanítványa, aki 1849től a bét:si egyet..cm1e került tanárnak, és a szabadságha1c utáni kritikus id6kben is n1.esszemenően kiállt a magyar 'ifjaké1 t, talán G ö 1 g e y hatására fogadta szívébe
n1.agya1 hallgatóit, közöttük Than Károlyt, akikkel
mindig különös szeretettel foglalkoz;ott. Hálás tanítványától ol';'.ashatjuk [3]: „E1edményeim még nagyon sze··
l'ények„ Es éppen ezért tisztán é1zen1., hogy mindent
-eg:yüdül e fé1fiú hun1ánus és 1·észvétteljes szívének köszönhetek, mely nem aszott ki más tudósok példájá1a a
tudo1nány mívelése közben, hanem ellenkezőleg álLala
Vajha az a kevés, a mit
lnaradt nieg épnek és üdének
én lcndítek a tudo1náilyon, neki is ö.cön1.é1e válna!"

J\ifá1 két éve élt Prágában, amikor tanára hozzásegítette egy egyeten1i álláshoz - „segédtanári"
kinevezéshez - Lembergbe Nem nagy lelkesedéssel készült azonban állását elfoglalni, n1ert attól
tartott, hogy új főnöke nem tud nálánál annyival
többet, hogy a különbséget rövid időn belül ki ne
Bgyenlítené, pedig R o eh 1 e de r is Red te nb a e h e r tanítványa volt
1847 júniusában halljuk tőle először, hog} önálló munkába kezdett [3]: „Büszke lehetsz rá (ha
éppen kedved tartja), hogy most levelet kapsz tő
len1, n1ost an1ikor sokkal több és sü1gősb a dolgo111,
mint eddigelé Mert mielőtt P1ágát elhagynám, be
kell \iégeznen1 egy elkezdett n1unkán1at: a kókusz<lióolaj vegybontó vizsgálatát.'' (Görgey· Ist\"Í1nnak)

Dolgozata
A kókuszdió zsírsavjainak vizsgálatát 1847 ta\iaszán kezdte el Prágába11, és a kísérletes ':izsgálatokat is itt fejezte be. A dolgozat l{ézi1atán az
utolsó sín1ításokat niár otthon, Toporco11 végezte
el [3] és innen adta fel azt postán 1848 május 21-én
a Bécsbe11 székelő császári és l{i1ályi Akadén1iának
A„ XIX. század első ha1madában a sze1 ves kémia mű
\ ulése nagy lendülettel indult meg. E hiitelen fejlődés
-alapját egy francia kémikus, Ű h eV I e U 1 [7, 8] ZSÚ··
sa'\·vizsgálatai vetették meg (1823). A gyo1s fejlődést
.a.zt.án T., i f1 b i g,. F e h l i n g és D u m a s munkássága biztosít9tta. R e d t e n b a ch e r szintén ennek
az iskolának volt képviselője, és tanítványának figyel1nét is fClhívta a szerves kémiában rejlő lehetőségekre,
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aini a tudo1nányos és g) ako1lati szetnpontok n1ellett é1·t8ndő egy kezdő kémikus ka1rierjét illetően is [2]: „mi··
dőn munkárnhoz fügta1n, egyetlen zsÍlsavat se1n is1ne1tem; különösen .vágytam~ .a kezdőnél könnyen érthető

_okból - egy ú.j savat felfedezni." 1845--ben elsőként
F eh 1 ing [·7] •·izsgá1La meg a kókuszzsÍl t, és kin1utatta
benne a yajban mái felfedezel t kapl'on- és kap1il- (6, ill.
8 szénatomszámú) sa\,;akat

A kókuszzsír a szappangyáitásban volt jelentős
alapanyag, mert amellett, hogy szállítása a trópusokról viszonylag olcsó volt, kiváló n1i11őségű, igen
jól habzó készítményt produkált
Körülbelül ugyanabban az időben egy újabb
zsírsavat is1nert n1eg a tudon1á11yos világ Le r eh
[7] 1évén: a vajból izolált, 10 szénatomszámú kaprinsavat„ G ö r g e :y kísérletei végén arra a kérdésre akart választ kapni, vajon a kapron- és kaprilsav mellett megtalálható-e Le i eh kaprinsava
G ö l g e y legelőszö1 is kálilúgos főzéssel f.lszappanosítottao majd híg kénsavval leválasztotta az olajban levő
zsÍlsav ak elegyét. A leválaszt.ás első lépéseként desz tii··
lálta az elegyet, és a ma1adékot. vizsgálta í.ovább, hogy·
a benne levó sa-vakat külön-külön kinyc1jEt P1óbálkozott
szű1éssel és frakcionált desztillációval, azonban e1ed1nényeit tökéletlennek találta Ugyanígy az alkoholból történ.._t átk1istályosítást is. \Tégül is előállította a savak
bá1ium sóit, és ezek átk1istályosításával vizes és bo1sze·
szes közegből kapta meg az óhajtott eredmény·t Célját
E.·lérve behatóan vizsgálta a kaprinsa'\'at (ennek bá1ium··
és ezüstsóit is), továbbá a pichu1insayat, ill ennek bá1iu1nsóját és f;tilét8rét

Azonfelül, hogy kimutatta a kaprnn- és kaprilsa,.·at, dolgozatának maradandó tudományos értékét a következőkben foglalhatnánk össze:
1 A kaprinsav kin1utatása a kókuszolajban;
2. A 111ir.isztinsav kin1utatása;
3 A fentebb mái említett, egy addig ismeretlen
és általa elne\·ezett sav, a pichurinsav h:in1utatása
Pontos adatokat közölt továbbá e sav etiléterének
és báriu1nsójának az elcn1zésé1ől. Körülbelül vele
egy időben fodezte fel :YI a i d s o n [7] ugyanezt a
savat a babé1olajban, a1nel.yet ennek francia i1evé1ől laurinsavnak nevezett el
G ö r g, e y 1ná1 hozzákezdett 1nunkájához, amikor St E v r e n1egjelentetett egy értekezést 184 7
1nájusában, és ehbe11 közölte egy n1indaddig ismeretlen, 11 szénaton1n1al rendelkező zsírsav, a koci11sa.v felfedezését G ö r g e y t el6ször 1negrendítette
a hír, an1ely eddigi c1edn1é1\yc.inek ellentn:iondotti
a kés6b biek fOl:v ·an1án azo11ba11 kísérlctei\rel igazolta
a közle1nény tÓ\ies voltát, és dolgozatában vitába
s:zállt a szo1zővel l\findenek:előtt fanvarul leszögezte: , , . kísér Jetein1ből n1cggyőződte.;11, hogy· legalább abban a kókuszdióoldatban, arncl"yet én vizsgáltan1, C11H 22 () 2 összetételű sa\; nincs '' Ezekután
bebizonyította, hogy a koci11sav nen1 n1ás, mint
kap1~11- és laurinsa\' elegye, végül hozzáfűzte, 11og,y
,,St E v r e hihetőleg 111ellőzte a kocinsa\· előállítása
alkaln1ával a bar:yun1sót niegvizsgáll1i, n1i egyedül
tájékoztatta 'olna őt anól, hogy az általa előállí
tott sa\:· nen1 "\'ült-e a capri11- és a pichurinsav
", n1ert „az aether- és az ezüst só sen1n1it
elegye
se1n bizonyítanak.''
A magsa1 tábo1nok ágyúi 1ná1 ja'\·ában szó1ták ah~
lált az oszt1ák ellenségre, miközben a bécsi ~4..kadén1.1a
tudós prof8sszol'a.i tanulmányozták dolgozatát, a1nely
végül is elnye1te elisme1ésükf.t, egyben a jutaln1at is szer··
zője számá.Ta.
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Egy rnagyar tudó.<;; (}ötgey1i5l
A szabadsághaic kezdetén egy 14 éves gyermek
könyörgött szüleinek, hogy engedjék őt hadba vonulni testvérei után, és a szülők engedtek, n1ert lát:..
ták fiuk „rendíthetetlen" elhatározását Az ifjú
ember a tüzérekhez került közlegényként, és Bem,
valamint G ö r g e y seregében az ágyúk mellett
küzdötte >égig a gyilkos csatákat A szabadságharc
vége fülé elő is léptették A Világos utáni üldöztetést átvészelve előbb 1nint gyógyszerészsegéd inű
ködött, majd Bécsbe ment, ahol életét egy kiváló
tanár örökre a rngytanhoz kapcsolta. A tanárt J
Red te n b a eh e r-nak hívták, a tanítványt pedig Than Károlynak, aki n1int tudós és 1nint tanár, ugyanakkor mint en1ber is a legkiválóbbak
közé tartozott
T ha n igen n1eleg, ba1 áti viszonyba kf-n iilt G ölg e y\·fJ, és tagja volt annak a tá1'Saságnak, amely a
szán1űzetésb_ől visszat.é1 t tá.bo1nok Yiseg1ádi rejtekhelyén rendsze1·esen összegJ ült, iniáltal 1negenyhült kissé
az önként vállalt n1agány iidegsége

T ha n Károlv [8] a Budapesti Szemlében több
mint húsz oldalas tanulmányban foglalkozik G ö rg e :yvel kén1ikusi n1inőségbe11 elen1ezve egyéniségét, dolgozatát Leszögezte, hogy egy ember, aki a
tern1észettudo1nán yokkal és ezen belül is a kén1iával kíván füglalko~ni, nen1 kis feladatot vállal, viszont G ö r g e y egyénisége, gondolkodási n1ódja
küneríti a 1átern1ettség fogabnát. I\fint írja, „
értekezésének n1inden 1 észét áthatja
az igazi exact
tudósnak észjárása és tudoinányos jellen1e", inert
őt „n1egvesztegethete tlen vágy és hajthatatlan
aka1at vezette vizsgálataib1tn a valóság fölis1nerésére." Szinte pontokba szedve ele1nzi G ö r g e y
erényeit, an1elvek n1egegyeznek egyben a ké111ikusé\ al is
!. Éles megfigyelő képesség; fizikai ügyesség, továbbá „A közvetlenség, az élénkség és a szabatosság, kísérleteinek n1eg az egyes jelenségek leírásában."
2 Alaposság; az összes, tá1gyára. vonatkozó irodalmat és saját megelőző vizsgálatait figyelembe
vette, az egyé1 tehnü e1ed1nényért többoldalúan ellenőrizte és kutatásaiban helvesen felhasználta
Külön kien1elte:
a kísérleti tények n1egállapítását lelkiisnl(~retes gonddal -.;;:·égczte "
3 Óvatosság; itt T h a n közös tanáruk jelszavát idézi: „_A nagy che111ikusnak első sajátsága a
kétkedés ö11n1aga irányába" G ö J g e y, ha a kísérlet eredn1ényci feltevésével ne1n egyeztek „készséggel, sőt örö1nn1el isn1eri be előleges nézetének té·vedését ''
-1 Képzeléíerő; aránvban áll az adottságokkal,
és hozzásegíti a kutatót a célhoz vezető szán1talan
út és eszköz közül a. lcgn1egfClelóbb ki\ álasztásához
Sze1zctt tudását, n1óLlszu csen és tudat alatt kifl:jlesztett és kifejlődött képesw~gEit „
gE,nialis rnódon tudta
a11a fölhasználni hog:y a.z egyes kísérletek hatá1ozott
választ adjanak a föltett kérdésekre.
gyorsan fölfogta, n10lyek azok a legkedvezfíbb föltételek, a n1elyek
alatt a kísé1letnek sikerülnie kell " G ö i g e y viszont
n1eg volt 1óla gJőz6tl\-E, hog~ ha a ké1<léses feltét.eleket
szabatosan .határozza. n1eg, a. logikailag f lőn:-lá tott Eredn1énynek be kell kö'\ etkeznie, és „ez különbözteti ineg
az exact tudóst és gondolkodót a hajszálhasogató peda.nstól rneg a rajongótól"

12. évfolyam 7 szám.

Általánosságban pedig hozzáfűzte, hogy G ö rg e y vizsgálatait olyan tudományos alapossággal
és szigorral végezte, hogy nazok ma, negyvenöt év
után kivétel nélkül épp úgy érvényesek, mint akkor voltak" Végül megállapította, hogy a dolgozat
ma is „becsületére válnék" szerzőjének, „sőt szi-·
gorúság tekintetében nem egy modern chemikusnak dolgozatát múlná fölül " Ma már tudjuk, hogy
eredményei 110 év után sem veszítettek érvényükből; adatait minden nagyobb összefoglaló munkába
felvették
l\funkája háTom kiadást ért n1eg: Sit?-ungsberichte der
kais. Akademie der Wissenschaften; a I~iebig Anna.len
de1 Chemie und Pha.1macie és a Magyar Chemiai Folyó··
llat közölte 190 7-·ben„ Ez utóbbi I 1 o s v a y Lajos fordításában jelent meg, aki tagja volt egyben a G ö r g E:)'
köré Viseg1ád1a tö1nö1iilt szűk baráti kö1nek

A természettudmnán,yos gondolkodó
A természettudomány os gondolkodás - tulajdonképpen 1nódszer és segédeszköz a tern1észet rejtett igazságainak a felismeréséhez Aki alkalmazza
ezt a módszert, m használja ezt a segédeszközt,
csupán egy - a lényében 1ná1 alapvetően meglevő - speciális lelki és fizikai adottsághalmazt hozott közös nevezőre azzal, hogy életének célját a
természet kutatásában jelölte meg Elsajátításuk
!ehetetlen, csupán a már meglevőket lehet továbbfojleszteni G ö r g e y egyénisége magában rejtette
mindazokat a jellemző tényezőket, amelyek a természettudományos gondolkodót meghatározzák
ICiáb1ándulva fü1dult el a katonai pályától, ahol „leg··
nemesebb e1ői jelentős iészét egy tőle távol álló harc kö·
tötte le. 1\iindene volt a győz:elem, azonban nem renC.elkezett azokkal a fegyverekkel, a.melyekkel -az embe1i
gya1lóság, a tá1sadalmi konvenciók ellen eséllyel vehettevoJna fel a ha1001. ·so1sána.k fo1·dulása biztosította szá··
1ná1a a te1n1észettudományo s kutatás lehetőségét:
,, . mocsoktalan benső életnek ö1 vendek és a föh::éges
lelki nyugalom, mely bElőle kiá.ia<l eltörpít maga mellett
minden más hívságot . így élni lncgegyezik benső éle-temmel, az tesz megelégedetté" [3]

A tudomány is ha1 col, tán1ad, védekezik. Azonban fegy>erei, amellyel csapásait osztógatja, ill
an1elyekkel védekezve ő1zi rejtett titkait, ne1n voltak - ismeretlenek
Görgey fegyvertárában
Tudta, hogy felüdülést, menedéket talál a tennészet logikus összefüggéseinek kutatásában, így intellektusával, kristálytiszta logikájával elfogadta,
s6t örömmel vette fel a harcot Élete, egyénisége
biztosítékot nvújtott ahhoz, an1it rövidnek n1ondható prágai tartózkodása alatt munkájával és do!
gozatával produkált
„_A cheniia jelenségf-!i és tör\ ényei sokkal elrej18ttf:h
bck, és nf·n1 nyih·ánulnak ineg kö%\·Ctlenséggel
"
írt.a Than Károly [8], é>s G ()lg e y tudta, hogy tö1ekeflnic kell - ha ez az ul fá1adságos is - ol;yan ellen"
őrzési 1endszL1 kialakításrii a, an1t;ll;yEJ az igazság felis·
n1Enéséhez a legbizt.osabban juthat el Hajlott. korában,
\"'iseg1ádon 1nondta G ö ige y : Red te n b a eh e r
oldalán tanulta n1eg, hogy puszta okoskodásaiba.n, n1egfigyeléseib(n is milyen sokfélcképpf'n csalódhat az t:1rnbe1
a '.'alóság felől, de 0gyúttal n1egtanulta azt is, 1ni módon
1Ehe1 csalódásait sike1E·sen ellen61iznic" [6]. Tudta, hog:csak a kísé1letekkel lE he;t „a. h8lJ esség1 ől és bizonyságról
\a.ló meggJőződés erkölcsi alapokon n:y-ugvó és szilá1 dabb, nlint a bizonyításnak bá11nilyen más módja sze1-int szerzett rnc.;győződés Ebben rcjli!,,;: a;: cxpc:;:in_-:;_c,:;>tAlis módsze1nek a hatahna. Ez a.z igazi exact tudósnak
észjáTása, tudományos jellcn1e
" - írja Görgey·
i·ől Than Ká.101-,)

1968. július
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És most hallgassuk meg Görgeyt: [3] „Mert
a tisztán elméleti vegytan hasonló a puszta parlaghoz, melyen a tévtanok gyomjai tenyésznek, ha
nem vetjük be azt a lelkiismeretes kísérletek vető
magjával, hogy rajta igazságokat arassunk"

A pesti tanár ságért
Prágai tartózkodásának utolsó évében egyre többet gondol hazájára és egyre jobban elfordul Lembergtől (ami azonban a kémiától való elfordulását
még nem jelenti): „Szívesen engedem magamat
képzeletem szárnyain Magyarországba vitetni, hol
diadal utat készítek a chemiának. . Mostani hazai
pseudo-collegáin1nak ez sohasem fOg sikerühri, mert
ők sokkal renyhébbek, semhogy valamit tanulnának; és ismeretről, realis és alaposról még távolról
sem lehet szó nálok."
Nagynénjének (szül.: Koszt o 1 á ny i Mária)
férje halálával a toporci birtok vezető nélkül maradt Ez a tény végleg befolyásolta elhatározásában, és egy 184 7. aug. 23-án kelt levelében leszögezte, hogy nem vállalja a lembergi állást „ . én
főleg a mezőgazdaság iránt érdeklődöm és vegyészeti ismereteimet legin\<ább ebben az irányban
gyarapítottam" - írja. Igy a toporci birtok vezetésének átvételével segíthetne szeretett nénjének,
egyszersmind beteljesülhetne az a vágya, hogy modern, intenzív tudományos elvek szerint gazdálkodva igazolja tudását az alkalmazott kémia felhasználásával, majd „pár esztendő múlva valami
vegytani tanszék elfoglalására törekedni". Elhatározására pontot tett házassága A u b o u i n Adéllal 1848. március 30-án
Az események, amelyek életének későbbi szakaszát is meghatározták, ekkor már rohanva követik
egymást. Occsétől, barátaitól egymás után érkeznek a sokszor rajongásig túlfűtött hazai hírek, amelyekre a maga módján reagál [3]: „Népedet, hazádat ne mint hazafi ítéld meg, előbb ítéld meg a világpolgár szempontjából; a patriota csak azután
tűzze maga elé a szilárd, becsülettel elérhető, de
egyszersmind méltányos célt", írta figyelmeztetően Istvánnak
R e d t e n b a c h e r-től melegen elbúcsúzott,
aki az elváláskm azzal a kéréssel bocsátotta útjára
szeretett tanítványát, hogy ne cserélje fel a tudományos babérokat politikai vagy katonai dicső
ségre.
Feleségével Topmc felé utaztában megállt Pesten, és személyesen tárgyalt Eötvös József kultuszminiszterrel (7] a József Ipartanoda megürült
tanszékének betöltését illetően, majd tele reménységgel és bizakodással hazatér, hogy rögtön hozzákezdjen egy otthonában felállítandó laboratórium
felszereléséhez. A békés, vidéki kúria csendjében is
volt ekkorrnár vitlaini, an1iaz idegeket inegb~rzon
gatta, valami, ami a mézeshetek egyértelmű kedvességét - ha távolról és megmagyarázhatatlanul
is - beárnyékolta. Lázban volt az ország Bar átok,
ismerősök, volt bajtársai már 1nagas tisztségek viselői, a toporci evangélikus lelkész fia, Ha 1 bs ch u h Dániel pedig már országos hírű ifjúsági
vezér, aki I r á n ·y i Dániel né·ven került történel·
münk lapjaira

G ö r g e y öccsét küldte Pestre tájékozódni, akinek levele a vártnál is gyorsabban érkezett vissza
(6]: volt bajtársai közül sokan már magas katonai
pozícióban várják jelentkezését
1848 május 26-án hagyta el Toporcot Ezzel megkezdődött_ G ö r g e y életének rövid, de valóban
történelmi időszaka: tündöklése és bukása Smsa
együtt haladt a szabadságharcos nemzetével, vég·
zete annak végzete lett

Hazai száműzetés
A szabadságharc bukása után Ausztriába száműzték, és a Klagenfurtba letelepített Görgey családnak csak a legnehezebb körülmények között,
megaláztatások és kudarcok árán sikerült tűrhető·
nek mondható, polgári életfeltételeket teremtenie
Segítségére siető barátai neki szánták a kémia tanári tanszéket egy Karinthia részére felállítandó
„ technikai tanodában" ; R e d t e n b a c h e r mindent elkövetett, hogy bejuttassa a klagenfurti reáliskolába vegytantanárként, azonban Bécs eleve
kudarcra ítélte minden próbálkozásukat. Végül is
sikerült egy szcszégető gyárnál elhelyezkednie, majd
pedig a klagenfurti gázgyárban dolgozott vegyészként (7]
A kiegyezés után tért vissza Magyarországra és
visszautasított n1inden tán1ogatást, amellyel barátai egzisztenciát akartak teremteni számára Inkább a visegrádi magányt választotta, amelynek
csendjét csak időnként törte meg az a szűk baráti
lrör, amely szerette és tisztelte, és amelyben T h a n
Károly vezetésével külön csoportot alkottak a ma·
gyar vegyészek.
A Természettudo1nányi Társulat kémiai-ásvá11ytani szakosztálya 90. születésnapján egyhangú határozattal ünnepelte sze1nélyében „az első magyar·
chemikus" -t, aki szaktudományának területén
időtálló értekezéssel jelentkezett
1916-ban, 98 éves korában halt meg Jellemző
volt rá az alábbi megnyilatkozása (3]:
, ,Éri Jtern tudok panaszkodni r csupán vagy küzdeni és győzni, vagy némán -veszni el "
ÖSSZEFOGLALÁS

Születésének 150 évfordulója alkalmából emlékezik ineg a szerző az 1848-as magyar szabadságharc híres tábornokáról, G ö r g e y Artúnól. A ta·
nuhnány nem tüzi feladatául G ö r g e y szerepének taglalását a szabadságharcban, ill. annak bukásába11; szándéka egyéniségének vizsgáiata eg:y
aránylag kevésbé isn1ert korszakán keresztül,
amelyben kutató vegyészként működött eredn1ényesen A ter1nészettudon1ányos gondolkodó
ábrázolása közben isn1erteti G ö r g e y dolgozatát, ill azt a kapcsolatot, an1i a nagy 1nag·yar
kémikus T h a n Károly és közte kialakult
IRODALOM

T1opisoh8 und subtrop1sche \~lell
l Be1negg, A S
\virtschaftspflanzen„ Stuttgart (1929) - 2 G01gey A
Akókuszdióolaj szilárd és folyékonyzsírsavjairól. Iloftvay
L. közlésében, klny l\1agyar Chemia.i :Folyóirat 13,
(1D07). -- 3 Görgey!.· Göl'gBy .Al:thur ifjűsága és fejlő
dése a fCniadalomig„ Budapes_t (1916) - 4. Hegnau.er, R.
Chemotaxonomie de1 Pflanzen. Basel und Stuttga1 t
_,_/.\,._ Gö1ge·y·ké1dés és tör-ténetf~
(1963) - 5 Ko.sáiy D
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Budapest (1936) - 6 Pethő S
Go1gey A1tú1 Budapest (1934) - 7. Szabaduá1 y F
Les rEJcherches chinn
ques du gene1al Görgey 01ganon (megjelenés alatt). 8
Than K · Egy magyaa hadvczé1_ mint che1nikus„ Budapesti Szen~le. '74, 161 (1893).- 9. EPnyey J, Egy német
gyógyszerész Budán, Mátyás és II Ulászló idején. Budapest (1940)
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ZUSAMMENFASSUNG
Anli'i.sslioh der 150. Jahres\vende seines Geburststages
g0denkt der Verfasser Görgey des berühmten Generals
des ungaxischen Freiheitskrieges von 1848. Der vorliegende Beitrag verfOlgtnichtdasZiel, Görgey's Rolle im
:Freiheitskrieg bz\v in <lessen Zusammenbruch zu erörtern, es \VÜd lcdiglich einc bestimnite Periode des Leben,slaufes von Görgey untersucht, in v«elcher EJr als Forschungscheruiker mit Erfűlg -ta.tig \var
Nach einer
Schilderung von Görgey als natur\vissenscha.ftlich ein··
gestellter Denker wird einer seiner Aufs8.tze besproc:hen,
so\vie seine Beziehungen zu Károly Than, de1n grossen
ungarischen Chemiker

( Se1nniehveis _Orvostörténeti J-1:[ úzeunl, Bildape.st 1.,

Apród u. 1-3.)
Érkezett: 1967. XI 4 .

J(ji-zJeménfJPk

CHOLNOKY PROFESSZOR
EMLÉKEZETE
Egy évvel ezelőtt, 1967 június 12-én hunyt el dr
C h o 1 n o k y László egyetemi tanár, a Pécsi Orvostudományi Egyetem Ké1niai Intézetének igazgatója Váratlan halála egy töretlenül ívelő és
eredményekben gazdag .életet zárt le
1899. május 29-én született Ozorán Középiskolai tanulmányait Veszprémben végezte. Folytatá.sukba azonban beleszólt az első világháború; n1ásfél évig különféle harctereken teljesített szolgálatot.
Leszerelése után gyógyszertárban dolgozott, majd
beiratkozott a Pázmány Péter Tudományegyetenue, és 1922-ben gyógyszerész oklevelet szerzett
Gyógyszerészdoktori disszertációját W i n k 1 e r
mellett készítette „Szerves vegyületek jódtartal1r1ának n1eghatározása" cünn1el. A gyógyszerészdoktori címet 1924-ben szerezte meg A W i n kJ e r mellett eltöltött idő későbbi tudományos munkájában, elsé5sorban a munka1nódszert illetően,
igen hasznosnak bizonyult. Az analitikus pontosság, a vegyületek tulajdonságai11ak elen1zése prcparatív dolgozataiban is kitűnik
1924-ben a Pécsi Tudományegyetem Kémiai Intézetének tanársegédje lett. Ebben az intézetben
szerezte meg kémiai doktorátusát, itt emelkedett
a tudon1ányos hírnév egyre n1agasabb fokára, ennek az intézetnek lett később n1agánta11ára, inajd
tar1székvezető professzora. Ennek az egyeten1nek:
volt négy é\;-e11 át rektora is. Tudo1nányos munkáját Z e eh m e i s t e 1 ta1útványaként kezdte,
lJelső rnunkatársaké11t fülytatta, utódaként végezte
:Wár második publikált dolgozatában a karotinnal foglalkozott. Tudományos munkája később is a
karotinoidok vizsgálatára irá11yult - ritka következetességgel és kiemelkedő eredményekkel. Nehéz feladatra vállalkozott, hiszen e rendkívül érdekes, de nem könnyfí terület ne1n ígért gyors sikert. Mindenekelőtt megfelelő módszereket kellett
találnia a kutatáshoz. A növén:yekben számos, a

sárga és vörös szí11 árnyalataiban pompázó, zsírban
oldódó, karotinoid színanyag fordul elő egymás
mellett Egyszerű és kettős kötéseket váltakozva
tartalmazó kémiai szerkezetük rokon, így az addig
ismert és szokásosan alkalmazott elválasztási inódszerek nem sok eredménnyel kecsegtettek Ekkor
fordult Pécsett Z e e hm e is te r és C h o ln o k y a már a század elején felfedezett, de közben ismét feledésbe merült kromatográfiás módszerhez. lB33-ban jelenik meg eh 01n0 k y els(í
önálló közleménye e té1nakörbe11. „A flakcionált
adszorpció alkalmazása természetes szerves vegyületek elkülönítésénél" cÍlnn1el, valószínűleg ez az
első n1agyar nyelvű közlen1ény erről az ígéretes
módszerről Néhány évvel később megjelenik a
berlini Springer kiadónál Z e c hm e is te r és
e h 0 1 n 0 k y ma már' klasszikusnak számító
könyve, a „Die chromatographische Adsorptionsmethode", a kromatográfia első összefoglalása
Lehetetlen bizonyos 1111:.ghatódott.ság nélkül kézbe
venni a könyvet ina, ainikor a legkülönbözőbb k1omatográfiás n'1ódszel'ek virágko1át éljük, és nélkülük 01 sem
képzelhetjük a szerves kén1ia, biokémia és analil;ika tudoinányának müvelését J-clle1uző 1nár a köny\· n'1ottója
is: „Jeder wilwenschajtlicJie Fortsclu itt ist ein For fltclu itt
dm 1Vlethode". Igazát a kémia utolsó évtizi:,dtSinek 0redn1ényei és eh 0 1 n 0 k y professzor életruű-ve sokszorosan igazolja A köny" nemcsak az alapokkal isn-:iertet
rneg, hanem részletes gyakorlati útrnutatásokat is ad,
és már· abban az időben felvillantja az alkalmazások széles perspektíváját. A következő évben újabb kiadása jelenik meg, rnajd kiadják angolul (összesen hárorn kiadásban) és oroszul is
A karot.inoidok tanuln1án-:rozásának tO\'ábbi feltételei
is ,.-annak. Ezek részletesebb megisrne1ését is szolgálják
Cholnoky külföldi útjai. A mikromennJ-:iségekben
és fáradságos úton izolált anyagok n'1ikromél'etű analízist és rendkívül p1eoíz 1nunkát kívánnak. _A._ s:te1ves
1nik1oanalízist a legjobb helyen, P re g 1 g1áci laboratóriumában tanuhnányozza A karotinoidok szerkezet··
vizsgálatát jelentősen elősegíti jellegzetes ab~zorpciós
spektJumuk. A spektrofotometria gyakorlati problé··
rnáit Jénában, a Zeiss-műveknél vizsgálja
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Közbe.n a.zonhan már sorra. jelennek Jneg; Jél".!zben Z e e h in e is te r-rel és lnás 1nunkatársakkal,
részben ö11állóan írt dolgozatai a növények szín-

