
1

Riedel Miklós

ELTE Kémiai Intézet

Görgey Artúr
vegyészi tevékenysége

a szabadságharc előtt, alatt és után

Az elsők
Magyar Történelmi Társulat, Tanári Tagozat

2021. december 11.



2

Görgey  kémikusi tevékenysége

nem hasonlítható össze hadvezéri jelentőségével

Mégis érdemes áttekinteni, mert

 Életének ez a része kevésbé ismert

 Téves információk

 Újabb adatok

 Nyitott kérdések

 Árnyaltabb kép alakulhat ki a személyiségéről

Pillantsunk be a „vegyész-tábornok” e méltatlanul rejtve maradt 

életszakaszaiba a kókuszzsírtól a molibdénsavig sőt tovább.
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Korai évek

A természettudományok iránt érdeklődik  (iskolák: Késmárk, Lőcse)

1832 – 1836 Tulln hadapródiskola (matematika, nincs kémia)

1837 – 1842 Wasa-gyalogezred, bécsi magyar testőrség, hadnagy 

1842 – 1845 Nádor-huszárezred, főhadnagy (unalmas évek)

1839  találkozik Semseyvel, aki Berzeliushoz (Stockholmba) utazik. 

(nem S. Andor, talán S. Imre)

Az emésztés folyamatát  akarja megfordítani.  Görgey gúnyolódik rajta:

Óh vegytan! Mint fogok én neked hódolni.

Ez az ember még exaltáltabb

Neki föltett szándéka  szélből lencsét, kenyeret és sört gyártani

1845 apja meghal, elhagyja a katonai pályát 

a természettudománnyal kíván foglalkozni

„Exact tudományok” iránti vonzalom

1818. január 20.-án született Szepes megyei Toporcon (ma Toporec)
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Prágai évek 1845 – 1848

A prágai egyetemre ajánlják be (Rösler Gusztáv bányatanácsos)

J. Redtenbacher vegyészprofesszor (a korszak jeles tudósa)

pártfogása, közvetlen munkatársa és kedves tanítványa

 Alapvető tanulmányok

kvalitatív, kvantitatív kémia

 Üzemlátogatások

bánya, kohó, vasgyár

mezőgazdasági mintaüzemek

A kémia tanulmánya… egészen meghódított

 1846 – magyar tankönyveket kér 

az általános vegytanról …

theoreticus és nem analyticus vegytan

 magánoktató, vegyészeti  vizsgálatok  

magánfeleknek
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Josef  Redtenbacher
1810 - 1870

Mohs tanítványa

külföldi tanulmányút

szerves kémia

izovajsav, akrolein, akrilsav felfedezése

methionsav Ba-sója

Justus Liebig
1803 - 1873

Görgey Artúr

1818 - 1916

Tudományos családfa

(Gießen)

(Prága, Bécs)
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Van-e kaprinsav (C10) a kókuszzsírban

CH3(CH2)8COOH

a kapronsav (C6) és a kaprilsav (C8) mellett? 

Görgey kutatási  feladata, 1847

Miért éppen a zsírsavak?

1800-as évek eleje Szerves savak kutatása a kémia egyik fő iránya
1823 – M. E. Chevreul majd    H. Fehling, J. B. Dumas, J. Liebig

Az egyik legfontosabb ipari alapanyag 

szappangyártás, gyertya

Manapság 3,5 millió tonna/év
• élelmiszeripar (túrótorta, pattogatott kukorica)

• kozmetikai ipar (szappan, borotvahab)

• gyógyszergyártás

A laurinsav volt az általam vizsgált kókuszdióolaj fő alkotórésze

Míg caprinsavas baryumot nyomoztam, sok laurinsavas baryumot

állítottam elő melléktermék gyanánt, mi azután lehetővé tette, hogy a 

laurinsavval tüzetesebben foglalkozzam
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Gyakran olvasható téves információ 

„Görgey fedezte fel a laurinsavat”

Helyesen - ő a kókuszzsírban írta le először  

felfedezői Marsson (1842) és Stahmer (1845)

 Új módszer a zsírsavak (C6 - C14) elválasztásra a báriumsók eltérő 

oldékonysága alapján (nem szakaszos lepárlással) 

 A laurinsavas-etilészter előállítása 

Analitikai munka

 A kaprinsav (C10)  és a laurinsav (C12) és feltehetően mirisztinsav (C14) 

kimutatása a kókuszzsírban

 A kaprinsav és laurinsav és egyes tulajdonságainak meghatározása  

 A laurinsavas bárium oldhatóságának meghatározása 

 St. Évre felfedezni vélte a C11 zsírsavat (kocinsav, 1847). 

Görgey kimutatta, hogy ez nem más, mint kaprinsav (C10) és 

laurinsav (C12) elegye 

Görgey eredményei

Preparatív munka
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Annalen der Chemie und Pharmacie, LXVI, 290-314, 1848

1848. június 24

Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, 

Dolgozata 
1848. május 21-én készült el
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T. H. Rownay: Annalen der Chemie und Pharmacie, 1851

kaprinsav kimutása

Nemzetközi visszhang
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G. Hefter: Technologie der Fette und Öle, 1906

laurinsav és mirisztinsav kimutatása kókuszzsírban

G. Schultz: Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft, 1909 

kaprinsav olvadáspont 30 oC

E. Erdman, F. Bedford:  Berichte der chem. Ges., 1909

báriumos elválasztási módszer (név nélkül)

Beilstein, 1920

kaprinsav, mirisztinsav kimutatása kókuszolajban és adatok 

P. J. Hartsuch: J. Am. Chem.Soc., 1939

báriumos elválasztási módszer (név nélkül)

T. H. Rownay: Annalen der Chemie und Pharmacie, 1851

kaprinsav kimutása

A. Fischer: Annalen der Chemie und Pharmacie, 1861

kaprinsav olvadáspont 30 oC

F. Grimm: Annalen der Chemie und Pharmacie, 1871

kaprinsav olvadáspont 30 oC

Chemisches Central-Blatt, 1898

nem jól működik a báriumos elválasztási módszer

Nemzetközi visszhang
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Prágai évek vége   Lembergi egyetem

1847 

Redtenbacher ajánlására meghívás a lembergi  egyetem vegytani 

tanszékére tanársegédnek  Rochleder mellé

nem fogadja el

 már dolgozik a kókuszzsír témán

 fél, hogy Rochleder mellett nem tud annyit 

tanulni, mint Redtenbacher mellett

 a toporci birtok intézését veszi át

 haza akar menni hazája szolgálatára

 megnősül Prágában 

Friedrich Rochleder

1819–1874

koffein, teobromin, konstitúciós kémia
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A kémia további művelése

1846 …vegytant s általában a természettudományokat önmagukért, 

nem kenyérpálya szempontjából…mívelni

két esztendőm van hozzá a mit el akarok érni!  Képes legyek mint 

segédtanár, assistens vagy preparátor, valamely vegytani tanszék…

1847 Szívesen engedem magamat képzeletem szárnyán 

Magyarországba vitetni, hol diadalutat készítek a chemiának… 

Mostani hazai pseudo-collegáimnak ez sohasem fog sikerülni, mert ők 

sokkal renyhébbek semhogy valamit tanulnának. 

Az idevaló vegyészek valamennyi pesti chemikusokat (Sangaletti

egyetemi tanárt kivéve) zsebre vágja. Sangaletti pedig lusta és 

anticipált babérokon az emésztés álmát alussza.

Kováts Mihály, Schuster János, Bugát Pál, Nendtvich Károly, Irinyi János
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A kémia további művelése

Tervei 1847 október

• Csehországban maradna (öccsét is csábítja vegyésznek)

• New Yorkba menne, vegyészeti festékárú-kereskedésbe társulna 

(prágai kollégája) 

• Toporcon laboratóriumot kíván berendezni

1000 Ft-ot kér kölcsön egy ismerősétől (Trangous Lajos) 

(ez kb. egy évi nagyon jó jövedelem)

A tanítói pályán akartam  útnak indulni… szeretett hazák javára fordítani 

egész erőmet

Én Toporczra akarok menni, rendes gazdászati teendőim mellett 

magyarul jól megtanulni , s pár esztendő múlva valami szerényebb 

vegytani tanszék elfoglalására törekedni

A  chemiának Magyarországon ….hódító propagandája a szerény 

Toporczról fog kiindulni.
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1848 tavasz Batthyányi kormány, Eötvös József kultuszminiszter

Pesti egyetemen a tanszékvezetői poszt megürül (Sangaletti német)

Nendtvich Károly és nem Görgey nyerte el.   

(talán a kellő nyelvismeret hiánya miatt)

Görgey egyetemi tanári ambíciói

1848 december

Kossuth  „…én paraszt, Ön a vegytan professzora lehessen…”

1849 május

Buda visszavétele  nem kér a kitüntetésből, megelégszik azzal, hogy a 

vegytan tanára legyen

Legtöbbet az bosszant, hogy a vegytani magyar szaknyelvben egészen 

idiota vagyok. (1847 november)
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1848 július augusztus   százados

Gyutacs- és lőkupakgyár (csappantyú, kapszli) tervezett létrehozása

utazások

 Bécsújhely (cs. kir. tüzérszertári telep) 

beszerzés

 Prága (SellierBellot-gyár) 

tárgyalások a szabadalom átvételére és a beszerzésre 

(helyismeret, nyelvtudás, tárgyalóképesség)

 Megvalósítási tervet készít egy magyarországi gyár felállítására 

Görgey a tervei szerint gyárigazgató lett volna

A szabadságharc kezdetén

Hg(CNO)2

Veszélyes üzem 

durranóhigany
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Én katonai sikereimnek legnagyobb részét chémiai tanúlmányaimnak

köszönöm

A vegyész-tábornok

Chemiai tanulmányaim közben tanultam azt meg, hogy puszta 

okoskodásban, sőt megfigyeléseiben is mily sokféleképpen csalódhatik az 

ember a valóság felől, de egyúttal azt is megtanultam, miféle módon lehet 

csalódásait sikeresen ellenőrizni, és így a valóság fölismerésében bizton 

eljutni.
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Családjával nehéz körülmények között él

1851 különlenyomatokat és 40 ft bécsi akadémiai 

honoráriumot kap (Redtenbacher közbenjárására) 

A prágai egyetemről ismeri Theodor Moro-t. 

A Moro család jelentős klagenfurti textilgyáros. 

Kedvelt tagja a klagenfurti társaságnak

Eduard Hanslick zeneesztéta visszaemlékezése

Görgey a Moro gyár műhelyében

Caroline Moro rajza

Klagenfurti száműzetés 1849 – 1867

Hogy mint vegyész támadjak fel újra, 

abban én egész erőmből fáradoztam 
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• Moro-féle textilgyár (gépszerkesztő gyakorlat)

• 1854 alkohollepárlóban tanácsadó (Ehrenhausen)

• 1854 vaspudling gyár (Leoben mellett, Kazetl Gusztáv ajánlása) 

Nem alkalmazzák, nem hagyhatja el a várost

• 1854 Klagenfurt városát fagázzal világító gázgyár felállításának terve

Pénzhiány miatt nem valósul meg

Igyekszik szakmájának megfelelő munkát találni

A bécsi rendőrség (Kempen) rendszeresen meggátolja igyekezetét 

A kémikus Klagenfurtban

• Klagenfuri Iparegyesület titkára. Vegytani előadást is tart 

Rövid ideig

• 1850 körül Karintiai Technikai Tanoda – kémia tanári szék    

Nem sikerül

• 1854 klagenfurti Reáliskola kémiatanár (Redtenbacher támogatja) 

Nem sikerül, fél az összetűzésektől is
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A parlagon heverő ú.n. ólom-pát érczeket akartam vegytani és technikus 

úton értékesíteni.

…eddigelé ismeretlen és olcsó módszernek voltam birtokában, melylyel

vegytanilag tiszta molybdän-savat állítottam elő…

Molibdénsav előállítása ólomércekből

Ólom-pát (cerusszit) PbCO3 Wulfenit (PbMoO4)

Klagenfurt környékén ólombányák, Bleiberg (Karintia) 

Az eljárást nem alkalmazzák a bányatulajdonosok. Saját részesedése is van

Egy évi kísérletezés

…ugyanezt a módszert egy müncheni vegyész is föltalálta s azt Liebig

„Anneles”-aiban közzé is tette…  valószínűleg Zenker (Dresden)
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Ideiglenes állások

 alkalmazott (titkár) a Lánchíd Rt.-nél 

 intéző igazgató a Pesti Téglagyár és Kőszénbánya Rt.

 Segesvár mellett alagutat épít (4000 emberrel)

 egy bécsi bank erdélyi birtokát kezeli

Személyes bátorság

 Torda - állomáson tüntettek ellene, a padon aludt

 Pozsony - vasúti alagút építkezései megtámadják

A kiegyezés utáni itthoni próbálkozások

Lehetett volna egyetemi tanár?

 Eötvös József, Mikó Imre, Horváth Boldizsár

 1860-tól Than Károly a pesti egyetem professzora

1877-től már 2 tanszék

 1870 Műegyetem - Wartha Vince kémia professzor 

külföldön tanult, nem kompromittált személyek

 Görgey ekkor már 50 éves
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Nem érdekli a kémia robbanásszerű fejlődése (periódusos rendszer, 

szerves vegyipar….)

Nem vesz részt a nemzetközi tudományos életben

 Magyar Chemiai Folyóirat előfizetője (rövid ideig)

 1910 Könyvtárának összetétele 500 tétel

Természettudományi művek 75 tétel

Kémia elenyésző és nem lényeges irodalom 7 tétel

A vegyészi szakma is elfeledkezik róla

1908 Természettudományi Társulat ünnepli

Visegrádi „magány”

Látogatói
Arany László
Gyulai Pál
Herczeg Ferenc 
Mikszáth Kálmán
Móricz Zsigmond

Than Károly
Ilosvay Lajos
Lengyel Béla
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Than Károly Redtenbacher tanítvány  (1850-es években)

„.. ha személyes szerencséjére a tudományos 

pályán maradhat, később mint búvár és 

egyetemi tanár egyikévé lett volna a legkiválóbb 

szaktudósoknak…”

Értékelése

• éles megfigyelő képesség

• alaposság (irodalom, saját  vizsgálatai)

• óvatosság, önkritika, kétkedés

• képzelő erő

15 éven át a nyugati kultúra hatása alatt állt, egzakt 

gondolkodásmódja hazánk akkori viszonyaihoz 

képest idegenszerű volt.

Vojtech Safarik prágai egyetemi tanár (1870-es évek)

„…korának egyik legkitűnőbb kémikusa lehetett 

volna…”
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• Miként folytatódott a C11-es zsírsav kérdése (St. Évre)?

• Miért nem válaszolt az őt idéző kémiai cikkekre? 

• Miért nem publikálta a molibdénkinyerési eljárását? 

• Milyen kémiai laboratóriumban dolgozott Klagenfurtban?

• Megvannak-e a klagenfurti gázgyár tervének dokumentumai?

• Miért nem ment „nyugatra” Klagenfurtból vagy a Kiegyezés után?

• Ki volt az a new yorki festékkereskedő, aki kollégája volt 

Görgeynek Prágában?

• Mi lett az 1000 ft-os kémiai vegyszer- és eszközbeszerzéssel?

• Hogyan érintette a kémia robbanásszerű fejlődése a XIX sz. 

végén? 

• Vajon miért felejtkezett el róla a magyar (kémikus) társadalom? 

(kivéve Than: Carbonidok c. tankönyve)

Néhány nyitott kérdés
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 Mindkét területen (hadvezetés, vegyészet) kiváló alkotó?

 Pontos szakértő? Aki a kapott feladatot a legjobb tudása szerint 

elvégzi, de utána a munkát befejezettnek tekinti.

Mi is volt Ő?

Az első magyar kémikus (lipidkémikus), 

aki rangos külföldi folyóiratban publikált.
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Than Károly, 1893

Konek Frigyes, 1916

Szabadváry Ferenc, 1965, 1998

Proszt János, 1968

Szentgyörgyi István, 1968

Móra László, 1993, 2004

Perédi József, 1998

Riedel Miklós, 2006, 2017

Simon V. Péter, é.n.

Dictionary of Scientific Bibliography, 1972

M. Genser: Kärnten im Rückspiegel, 1976

Lexikon bedeutender Chemiker, 1988

R. W. Rosner: Chemie in Österreich, 2004

H. Rumpler (Uni. Klagenfurt): Artur von Görgey, é.n.

Görgey, mint vegyész
Irodalom
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