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Köszöntjük DSc. dr. Ács Tibort, 
a hadtörténet kiváló művelőjét

Dr. Ács Tibor 1931. november 6-án született. A II. világháború után rövid ideig Párizsban 
élt, s ez meghatározó volt egész életére. Először rádióműszerészként dolgozott, de már 19 éves 
korától hivatásos katona lett. 1950-től 1991-ig szolgált a hadseregben, és ezredesként vonult nyug
díjba. Közben elvégezte a katonai akadémiát és az ELTE történelem-könyvtár szakát. 1954-55-ben 
kezdte kutatásait az 1848/49-es szabadságharcról a Hadtudományi Könyvtár és a Hadtörténelmi 
Levéltár anyagaiban s végül hadtörténész lett. 1963-tól a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián taná
ri, 1966-tól a Hadtörténeti Intézetben hadtörténészi és szekcióvezetői, 1972-től a Zrínyi Katonai 
Kiadóban irodalmi vezetői és igazgatóhelyettesi, 1980-tól a Honvédelmi Minisztériumban tudo
mányszervezői beosztásban, végül 1989-től 1991-ig a Hadtörténelmi Közlemények főszerkesz
tőjeként dolgozott. Nyugdíjazása után is tovább dolgozott hadtörténészként és a Zrínyi Miklós 
Nemzetvédelmi Egyetem magántanáraként.

1966-ban bölcsészdoktori diplomát szerzett, 1982-ben a hadtudomány kandidátusa, 1994-ben 
pedig a hadtudomány akadémiai doktora lett. Az elmúlt évtizedekben a Magyar Tudományos 
Akadémia (MTA) bizottságaiban, különböző egyetemeken és tudományos társaságokban folytatta 
tudományszervezői, oktatói és kutatói munkásságát.

Egyik fő kezdeményezője volt 1994-ben a Magyar Tudományos Akadémia Hadtudományi Bi
zottsága újjáalakításának. A Bizottságnak kezdettől fogva tisztségviselője, 2002 és 2008 között el
nöke volt. 2004 és 2010 között az MTA közgyűlésének nem akadémikus doktori képviselője volt.

Hosszú hadtörténészi pályája során a hazai és külföldi levéltárakban feltárt ismeretlen for
rások feldolgozásával új tényekkel és összefüggésekkel gyarapította az elmúlt kétszáz év magyar 
hadtörténetét és tudománytörténetét. Úttörő szerepe volt a hazai hadtudomány, a katonai iro
dalom és sajtó fejlődéstörténetének, a magyar katonai felsőoktatás történetének feltárásában. A 
levéltárakban olyan forrásokat tárt fel, amelyek feldolgozásával készült könyvei, tanulmányai és 
cikkei árnyaltabbá tették a nemzet emlékezetében Széchenyi István, Batthyány Lajos, Bolyai János, 
Kisfaludy Károly, Kiss Károly, Kossuth Lajos, Mészáros Lázár, Petőfi Sándor és más jeles személyi
ségek helyét és szerepét katonáskodásukról, valamint a hadügyi és honvédelmi nézeteikről kiala
kított történeti képet. Munkáit a felsőoktatási intézményekben kötelező, ill. ajánlott irodalomként 
használják.

Kiemelkedő katonai, oktatói és tudományos kutatói munkásságát, életművét számos állami 
kitüntetéssel és tudományos díjjal ismerték el.

Kívánunk DSc. dr. Ács Tibornak még sok-sok további, jó egészségben és alkotóerőben tölthe
tő évet, amelyben unokáját felcseperedni látja és amelyben „beolthatja” a hadtörténet, ill. általában 
a tudomány- és technikatörténet szeretetével, netán művelésével is.

Prof. Dr. Németh József 
a MTESZ Tudomány- és 
Technikatörténeti 
Bizottság elnöke

Prof. Dr. Tóth László 
a MTESZ Tudomány- és 
Technikatörténeti 
Bizottság társelnöke

Dr. habil. Vámos Éva 
a MTESZ Tudomány- és 
Technikatörténeti 
Bizottság alelnöke
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HAJDÚ JUDIT

Házigazdái üdvözlet 
a Magyar Szabadalmi Hivatal részéről

Hölgyeim és Uraim!
Kérem, engedjék meg, hogy nagy tisztelettel üdvözöljem Önöket dr Bendzsel M iklós elnök úr 
és a magam nevében is itt, a Magyar Szabadalmi Hivatalban. Nagy megtiszteltetés számunkra, 
hogy az „Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika- és orvostörténet körébőr  címmel 27. 
alkalommal megrendezett országos ankétnak hivatalunk adhat otthont.

Különösen izgalmas a jelen ankét témája, miután a 19. század és a 20. századnak az eleje a 
hazai természettudományos, műszaki és orvostudományi fejlődés aranykora volt. Engedjék meg, 
hogy e fejlődés szabadalmi hátteréről mondjak néhány szót.

1852-ben az egész Osztrák-Magyar Monarchiára érvényes, egységes szabadalmi rendszert 
hozott létre egy császári parancs. A szabadalomlevelet Magyarországon magyarul, Ausztriában 
németül állították ki, és ezek érvényesek voltak a Monarchia egész területén, mégpedig az osztrák 
szabadalmi törvény keretei között. Magyarország 1894-ben visszakapta teljes törvényhozói sza
badságát. Ekkortól a két ország egymástól teljesen függetlenül engedélyezhette a szabadalmakat. 
Ezt a Szabadalmi Hivatal megalakulásáig a magyar Kereskedelmi Minisztérium ipari és szabadal
mi osztálya intézte, mégpedig kék papíron. Ekkortól folyamatos a magyar szabadalmi lajstrom 
számozása. Az új szabadalmi törvény alapján két és fél évvel később megadott első szabadalomig 
5791, ún. kék szabadalom született. 1896. március elsején hatályba lépett az első önálló magyar 
szabadalmi törvény.

E kivételes időszakban, az Európa-szerte figyelemmel kísért magyar gazdasági fellendülés és a 
millennium kiváltotta nemzetközi érdeklődés közepette ösztönző erővé váltak a szabadalmi lehe
tőségek: serkentették a feltalálói kedvet, erősítették a kutatási-fejlesztési hatékonyságot, érdekelt
séget teremtettek a gyáripar és az egyetemi szféra berkeiben, elősegítették a technológiatranszfert 
és a gazdasági hasznosítást.

Az iparjogvédelem maga az új műszaki megoldások létrehozásában természetesen akkor sem 
volt, mint ahogy ma sem elsődlegesen meghatározó tényező, de eszközeivel, az anyagi és erkölcsi 
eredmények közvetett ösztönzésével támogatja a technika állandó továbbfejlődését. A szabályo
zási környezet kedvezően befolyásolta a szabadalmi bejelentések és az engedélyezett szabadalmak 
számát. A statisztika azt mutatja, hogy a 19. században a legtöbb szabadalmat a „vasutak, erőgé
pek” témákban szerezték meg, a következő legnagyobb szakterület a „műszerek, elektromosság”, 
a harmadik a „kémia, gyógyszerészet”, a negyedik pedig a „mező- és erdőgazdászat, malomipar” 
területe volt.

A világhírű magyar találmányok úttörő jellegének megítélésében éppen a hazai és külföldi 
szabadalmi védettség hiánya vagy megléte volt döntő jelentőségű: Jedlik  dinamója vagy Bánki
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és C sonka porlasztója, illetve Dé r i-B lá th y-Z ipernow sky  transzformátora, P uskás telefonhír
mondója vagy Kandó  villamos vontatású vasúti mozdonya illusztrálják ezt a helyzetet. Elődeink 
jól ismerték és használták a jogi lehetőségeket, bár elvi okokból, önzetlenségből néha mellőzték 
azokat.

A korszak általános tendenciája volt, hogy a külföldről idetelepült, és a hazai műszaki szak
emberréteg a belföldi adottságoknak leginkább megfelelő találmányok alkalmazásba vételével 
zárkóztatta fel gyáriparunkat az európai színvonalhoz. A Svájcból idetelepülő Ganz Ábrahám  
gyárában találmányi szintű, új eredmények jöttek létre, és adott esetben évtizedes gyártási tapasz
talatot adtak fel annak érdekében, hogy átálljanak egy szabadalommal védett új termék, például 
a később világhírűvé váló magyar hengerszék gyártására, amelynek kifejlesztésében Mechw art 
ANDRÁsnak kimagasló szerepe volt.

Küh n e  Ede „Hungária Drill” nevet viselő sorvetőgépét, amely az 1878-as párizsi világkiállítá
son I. díjat nyert, szabadalmi oltalommal védte.

A 19. század első felének műszaki eredményei elsősorban az elmélyült elméleti felkészültséget 
és a szerényebb tőkeerőt igénylő területeken jelentkeztek. Petzval Jó zsef az elméleti és gyakor
lati fénytan s a fényképezés egyik legjelentősebb kutatója volt, de az ő esetében a gyakorlati hasz
nosítás szabadalmi szempontjainak mellőzése volt tapasztalható.

A tudománynak szentelt kutató-oktató életpályával párosult kivételes konstrukciós érzék és a 
hasznosítási „érzéketlenség” jelképes alakjaként szoktuk emlegetni Jedlik  Ányost. Mivel Jedlik 
nem szerzett szabadalmat a dinamóelvű áramfejlesztő gépre, ezt a kiemelkedő fontosságú talál
mányt a világ hat évvel később Siem ens konstrukciós szabadalmából ismerhette meg.

A múlt század végén Déri M iksa , Bláth y  O ttó  és Z ipernow sky Károly legnagyobb jelen
tőségű közös találmánya -  mint tudjuk -  egy új áramelosztási rendszerben öltött testet. Az 1885 
elején „Újítások villamos áram ok elosztásában váltakozó áramú induktorok segítségével'’ és „Javítás 
indukciós készülékeken villamos áram ok transzformálása céljára” címmel tett szabadalmi bejelen
tések a váltóáramú áramelosztás megalapozását jelentették; az új rendszer egyben jelentős piaci 
előnyt biztosított a Ganz gyár számára.

A 19. század kiemelkedő tudományos-műszaki alkotója, E ötvös Loránd , elvi okokból nem  
szabadalmaztatta világhírűvé vált torziós ingáját, de életműve így is meghatározó jelentőségű volt 
a magyar gazdaság modernizációja szempontjából.

Bánki D onát és C sonka János nevét a porlasztó tette emlékezetessé. Egyes források szerint 
a porlasztó első példányát Csonka János közös terveik alapján már 1891-ben elkészítette, azonban 
csak 1893-ban jelentették be szabadalmazásra. A késlekedés a szabadalmi bejelentéssel majdnem  
végzetessé vált. Egy fél évvel Bánkiék bejelentése után egy azonos szerkezetű porlasztóra kért és 
kapott francia szabadalmat egy német mérnök, így a szakirodalomban sokan őt tartják a porlasztó 
feltalálójának.

Mechwart, Déri, Bláthy, Zipernowsky, Bánki, Csonka és sorolni lehetne még egymás után a 
nagy neveket, akiknek 19. századi munkássága összeforrott a technika fejlesztésével. Ebben az 
időszakban újra és újra feltűnik a Ganz-gyár neve. Egyrészt, mint az új ötleteket támogató, szé
les látókörű vezetők által vezetett szervezet, másrészt mint egy már-már a csőd szélére került 
gyár, amelyben egy-egy vezető sokat kockáztatva meghonosított egy-egy új találmányt hordozó 
új gyártmányt, amelynek segítségével a gyár a válságból kilábalhatott. De említhettem volna eb
ben a vonatkozásban a gyógyszerészet területén Ric h ter  Gedeon  gyárát, a gyógyszerész-feltaláló 
munkásságát is.

Miért idézem fel ezt? Az elmúlt évtizedben hazánknak az európai innovációs rangsorban 
elfoglalt helyezése inkább romlott, mint stagnált. Az európai innovációs eredményjelző-tábla 
(European Innovation Scoreboard) 2009. évi listáján hazánk a sereghajtók közt, a 21. helyen talál
ható az ún. összesített innovációs index szerint. Magyarország összesített innovációs indexének 
értéke az EU átlagának alig több, mint a felét érte el csupán. A KSH legfrissebb, 2009-ben elvégzett
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adatgyűjtése szerint is -  nemzetközi összehasonlításban -  igen alacsony az innovációs tevékenysé
get folytató vállalkozások magyarországi aránya (17%). A magyarországi K+F+I ráfordításoknak a 
GDP-hez viszonyított aránya az utóbbi években 1% körül stagnál, e mutató tekintetében hazánk az 
EU-tagállamok rangsorában az utolsó harmadban található. E mutatók alapján egyértelmű, hogy 
nincs ma Magyarországon jelentősnek mondható innovációs potenciál, holott léteznek kimagasló 
műszaki-tudományos eredmények, amelyekre alapozva sikerrel kecsegtető innovációt lehetne be
indítani. Nagyon összetett kérdés, hogy mi is hiányzik ma ahhoz, hogy a mai ankét által elemzett 
időszak sikeres innovációs folyamataihoz hasonlókat napjainkban megéljünk.

Hivatalunknak a színvonalas hazai találmányok létrejöttére természetesen nincs ráhatása, de 
a maga eszközeivel igyekszik támogatni az innovációs folyamatot annak az iparjogvédelmi hát
térnek a megteremtésével, fenntartásával, amely nélkül a múlt, a jelen és a jövő sikerei is kudarcba 
fordulhatnak át. Felhasználóbarát, értékelő típusú szakvéleményt és szabadalomkutatási eredmé
nyeket kínálunk, és igény esetén lehetőség van arra is, hogy az engedélyezési eljárást gyorsabbá 
tegyük, és akár egy éven belül megszerezhetővé váljon a szabadalmi oltalom. Talán még sokak szá
mára ismeretlen fogalom a Patent Prosecution Highway, a szabadalmi szupersztráda fogalma. Ez 
egy kétoldalú megállapodás-rendszer, amelynek segítségével számos, piaci szempontból jelentős 
országban felgyorsítható az ott bejelentett, magyar elsőbbségű szabadalmi bejelentések elbírálási 
folyamata. Magyarországnak jelenleg Japánnal, Ausztriával, az Amerikai Egyesült Államokkal és 
Finnországgal van ilyen kétoldalú kapcsolata.

Mindig nagy büszkeséggel tekintünk a 19. század, de nem kevésbé a 20. század korai szaka
szának nagy magyar feltalálóira és találmányaikra. Csak remélhetjük, hogy e mai, 27. alkalommal 
megrendezésre kerülő ankét 100. megrendezésén az akkori résztvevők nagy tisztelettel fognak 
beszélni korunk nagy magyar találmányairól és azok megalkotóiról. Reméljük így lesz, ehhez a tu
domány- és technikatörténet kutatása, ismerete, népszerűsítése is nagymértékben hozzájárulhat.

Köszönöm, hogy meghallgattak, és hasznos időtöltést kívánok az ankét elkövetkező két napjára.

A szerző címe:
Hajdú Judit
Műszaki elnökhelyettes 
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
e-mail> judit.hajdu@hipo.gov.hu
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KROÓ NORBERT

Nanotechnológia és orvostudomány

Örülök, hogy itt lehetek, köszönöm a lehetőséget. Bevallom őszintén, hogy amikor megkap
tam előadásom javasolt címét és összeszedtem a rendelkezésemre álló anyagból az elképzelhető 
minimumot, akkor egy 35-40 perces előadás állt össze. Megpróbáltam kihagyni a legkevésbé fon
tos ábrákat, de még mindig annyi maradt, hogy kétséges a kapott 10 perces idő betartása. Min
denesetre megpróbálom rövidíteni. Ezért valószínűleg nagyon töredezett lesz az előadás, amiért 
már előre is elnézést kérek.

Azzal kezdeném, hogy azok az eredmények, amelyekről beszélni fogok, lényegében az utolsó 
évtizedben születtek, sőt, néhány olyan eredményt is megemlítek, amely napjainkban is csak a 
születés fázisában van.

Általában is igaz, hogy az emberiség történetében talán még soha sem történt annyi változás, 
mint napjainkban. Az 1. ábrán azt mutatom be, hogy melyek voltak a leglényegesebb technológiák 
a múlt század ötvenes éveiben (az ábra bal oldalán) és melyek a ma és a közeljövő kulcstechnoló
giái (az ábra jobb oldalán). A nanotechnológiát, mint várhatóan kiemelkedő fontosságú tényezőt, 
bekereteztem. Napjainkban három olyan nagy technológiai forradalom zajlik, amelyek mindegyi
kének jelentősége túlnő talán még a 19. század ipari és mezőgazdasági forradalmának jelentősé-

T e ch n o lo q ie s in the 1950’s
Lasers

Programmable
Systems

ENIAC

Transistor

fül
/Atomic Clock

Pl

DNA

T o d a \ /  for 2015 and bevond.
Directed Energy

Immersive
Environments Biotechnology
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gén is. Ezek az információ-, a bio- és a nanotechnológia forradalmai. Ráadásul ezek még össze is 
kapcsolódhatnak. Erre példa a bioinformatika.

Térjünk át most a nanotechnológiára, amely a 100 nanométer alatti méretek tartományában 
új anyagoknak vagy eszközöknek az előállítását öleli fel és számos olyan ígérettel jelentkezik, ame
lyeknek kisebb-nagyobb valószínűséggel már a közeljövőben is haszonélvezői lehetünk. Például 
a biomedicinális alkalmazások területe is ezen ígéretek egyike. A következőkben az ígéretek közül 
néhánnyal kívánok foglalkozni.

Bármilyen technológiáról is van szó, szükséges, hogy amit csinálunk, azt lássuk is valamilyen 
formában. Nem feltétlenül vizuálisan, tehetjük ezt valamilyen közvetett módon is. A legegysze
rűbb eset persze, amikor szemünk felbontása elegendő a megfigyelésre. Az ennél bonyolultabb 
esetekben (vagyis a szabad szemmel nem követhető eseményeknél) az optikai mikroszkópok kü
lönböző válfajainak alkalmazása segíthet. A nanotechnológiában természetesen nem alkalmasak 
ezek az eszközök, már csak azért sem, mert van az optikának egy olyan szabálya (ezt úgy hívják, 
hogy a felbontóképesség diffrakciós határa), amely szerint: ha két pont közelebb van egymáshoz, 
mint annak a hullámhossznak durván a fele, amellyel meg szeretnénk figyelni ezt a két pontot pél
dául egy optikai mikroszkóppal, akkor ezt a két pontot ez a mikroszkóp egy pontnak látja. Tehát 
a nanotechnológiai alkalmazásokban, melyekben a fény hullámhosszánál sokkal kisebb szerkeze
tekkel lehet dolgunk, nyilvánvalóan valami új dolognak kell születnie.

A nyolcvanas években az új eszközök alapformái meg is születtek. Ezek egyike az ún. atom- 
erő-mikroszkóp, amelynek lelke egy finom rugóra épített tű, melyet egy felület felett mozgatunk. 
A felület és a tű közötti erő változása miatt a rugó deformálódik, amit a felületéről visszaverődő 
lézerfény szögének változása útján detektálunk. A pontról-pontra rögzített állapot a felület topo
lógiáját adja vissza

A másik alapeszköz az úgynevezett pásztázó alagútmikroszkóp. Ennek egy fémtű a lelke, ame
lyet egy fémfelület fölött mozgatunk. A tűt olyan közel tartjuk a felülethez, hogy egy ún. alagút
áram folyik a tű és a felület között. Ezt az alagútáramot állandó értéken tartjuk, ami csak úgy le
hetséges, ha a fémtű a felület egyenetlenségeit követve, azoktól azonos távolságra marad. Mindkét 
mikroszkóptípus néha az atomi felbontásig lemenve képes felületekről képet alkotni.

Én magam egy speciális pásztázó alagútmikroszkópot használok, amely egyszerre három ké
pet készít egy fémfelületről: a topológiai képen felül, az ún. felületi plazmonok által létrehozott 
elektromágneses tér eloszlásáról tájékoztat, valamint felületi hőtérképet is készít század fokos fel
bontással. A 2. ábrán egy aranyréteg felületén felvett 3 ilyen képet mutatok be. A 2a ábra a mik
roszkóp mechanikus része, 2b a topológiai, 2c az elektromágneses, 2d pedig a termikus kép. A 3.
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ábrán pedig egy DNS molekula képét mutatom be „klasszikus”(bal oldal), ill. atomerő mikroszkó
pos (jobb oldal) felvételen. A különbség valóban óriási.

Áttérve az egészen kis méretekre, egyetlenegy témát választottam ki, amelyről beszélni szeret
nék. A téma a 4. ábrán látható, viszonylag kisméretű, gyönyörű kehelyhez kötődik, amely London
ban, a British Museumban van kiállítva. A Krisztus előtti IV. században görögök csinálták üvegből, 
az üveg színe zöld, felületén dombormű látszik, tipikusan görög formákkal, Ha a kehely belsejében 
egy lámpát felkapcsolunk, akkor a színe zöldről pirosra vált. Ennek oka pedig az, hogy ebbe az 
üvegbe nagyon kis mennyiségű aranyport olvasztottak, az ún. nanogömböcskéket, és ezeknek a 
nanogömböcskéknek fény hatására piros fényük lesz. A kehely a Krisztus előtti IV. században ké
szült, én pedig most arról szeretnék beszélni, hogy mi a színváltozás magyarázata. Annak ellenére, 
hogy már a görögök is ismerték ezt a jelenséget, én mégis új típusú fénynek szeretem nevezni. Ez az 
új típusú fény fémfelületekhez, vagy kisméretű fémrészecskékhez van kötve, hullámszerűen terjed 
a felületen és a felületre tekintve nem lehet látni. Pontosabban csak akkor lehet látni, ha az ember 
„megzavarja” a felületen terjedő elektromágneses hullámot például úgy, hogy egy szóró szemcsét 
helyez ebbe a térbe, amit az optikai zsargonban közeli térnek nevezünk. Ennek a térnek sok érde
kes tulajdonsága van, ezek közül említek az alábbiakban néhányat. Mint már említettem, ez a fény 
fémfelületekhez van kötve és nem egészen úgy viselkedik, mint a szabad térben terjedő fény. Hul
lámhossza és fénykvantumainak energiája között más az összefüggés, továbbá a diffrakciós limit, 
ami a látható fényben korlátozza a felbontóképességet, ez erre az ún. plazmonfényre nem érvényes. 
Tehát ezt a fényt fe l lehet használni nanotechnológiai vizsgálatokra, ezt lehet felületen vezetni, sőt til
tott sáv hozható létre, amely gátolja egy jó l meghatározott hullámhossztartományban a plazmonfény 
terjedését a felületen, ami lehetővé teszi plazmonikus tranzisztor létrehozását is. De ezen új típusú 
fény manipulálásának olyan további lehetőségei is megvalósíthatók, amelyek plazmonikus chip 
építését teszik lehetővé a diffrakciós limit korlátozó hatását átlépve, igen kis méretekben.

A továbbiakban arról szeretnék beszélni, hogy ezen új típusú fény igen nagy elektromos teret 
produkálhat a fémek felületén, ráadásul ez a tér lokalizálódhat a felület kis göröngyein, ami továb
bi lokális térerősség-növekedést jelent.

Egy további érdekes dolog: a klasszikus optikából tudjuk, hogy ha egy nyílás kisebb, mint a 
fény hullámhossza, akkor ez a fény nem tud a nyíláson áthatolni. Az 5. ábrán egy olyan aranyle
mezt mutatok, amelyen -100 nanométeres lyukak vannak, ez ötöde-hetede a látható fény hullám
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hosszának, és mégis látszik (5b kép), hogy a másik 
oldalon is megjelenik a fény. Ennek magyarázata, 
hogy az aranylemez felületén ezt az új típusú fényt 
lehet létrehozni, ez pedig átléphet a lyukakon, mivel 
erre nem érvényes a diffrakciós limit korlátja, a másik 
oldalon pedig a plazmonfény visszaalakulhat „nor
mális” fénnyé és ezt már lehet látni. Mint már emlí
tettem, igen nagy tér jöhet létre a felületen. Ezt mu
tatom be egy mikroszkópfelvételemen (6. ábra), ahol 
a baloldali képen egy ideális aranytükörnek a felüle
te látszik, mérete 100x100 nanométer, tehát jóval ki
sebb, mint a fény hullámhossza. A jobboldali képen 
pedig az az elektromos tér látszik, amely a szemcsék 
határán igen nagyra duzzad, néha ezerszeresére is 
nőhet azon lézerfény teréhez képest, amellyel ezeket 
a felületi plazmonikus fényhullámokat létrehoztuk.
Ha ebbe a nagy elektromágneses térbe molekulákat 
helyezünk és Raman-szórásra kényszerítünk, akkor 
elérhető az, hogy ennek a Raman-szórásnak a hatás
keresztmetszete a szabad molekula szórási hatáske
resztmetszetének akár 1014-szeresére növekszik. Ez
azt jelenti, hogy egy kis ügyeskedéssel akár néhány molekulának a Raman-szórását ki lehet mutatni. 
És a Raman-szórás talán a legegyszerűbb optikai módszer, amellyel molekulákat azonosítani lehet, 
mert minden molekula jellegzetes színben sugároz. Ezt a módszert alkalmazva, rendkívül érzékeny 
kém iai és biológiai szenzorokat lehet létrehozni, amelyek igen kis mennyiségű anyagok kimutatására 
alkalmasak. Gondoljanak például arra, hogy ezzel a módszerrel például a rákos szöveteket nagyon

korai állapotban ki lehet mu
tatni, hiszen ilyen szövetek
ben egyes molekulák optikai 
tulajdonságai is megváltoz
nak. Bizonyos esetekben akár 
leheletből is pillanatok alatt 
ki lehetne mutatni a kezdődő 
rákos elváltozásokat. De az 
orvosi diagnosztika más te
rületein is jól használható ez 
az új típusú fény. Vegyük pél
dául a fluoreszcencia mikro

szkopia esetét. A fluoreszcencia erőssége is nagy mértékben, akár százszorosára is növelhető ebben 
az új típusú fényben, ami ugyancsak érzékenyebb diagnosztikai módszerek kifejlesztését teszi lehe
tővé. Ezek a diagnosztikai módszerek már számos laboratóriumban rendelkezésre állnak.

Utoljára egy példa a terápiás alkalmazásokról. Már említettem, hogy kisméretű, például arany 
részecskéken óriási elektromágneses térerősségeket lehet létrehozni. Valamikor a 90-es évek kö
zepén erről tartottam egy előadást a houstoni Rice Egyetemen, amelyen beszéltem egyebek között 
ezeknek a nagy tereknek a lehetőségeiről is. Az előadáson részt vett egy fizikus-vegyész házaspár 
is, akik kedvet kaptak a témához és úgy gondolták, hogy ezt a jelenséget az orvosi gyakorlatban 
fogják alkalmazni. Mit tettek? Kifejlesztettek egy olyan módszert, amellyel kontrollálható módon 
azonos méretű gömböcskéket, pontosabban nanogömböcskéket lehet létrehozni. Sőt még spórol
tak is, mert kvarcgömböcskékre párologtattak nagyon vékony aranyréteget. Ezen a vékony aranyré-
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tegen külső fénnyel létre lehet hozni az említett óriási tereket a plazmonikus fény segítségével. Mint 
ahogy az a 7. ábrán látható, ezeket a gömböcskéket intravénás injektálással a (mell)rákos szövetekbe 
juttatták, külső fényforrással megvilágították és a létrehozott óriási terek elpusztították a rákos sej
teket. A gömböcskék méretétől függ, hogy milyen színű fényre érzékenyek. Ha ez az infravörös 
tartományba esik, a testszöveteken jól áthaladó fényt használhatunk. Ez a technológia (terápia) 
Amerikában már emberi kipróbálás alatt áll.

A rendelkezésemre álló időből ennyire futotta. De talán ez is szemlélteti azokat a lehetősé
geket, amelyeket a plazmonikus fény teremt az informatikában, orvoslásban, de általában a 
nanotechnológiában is, amely a 21. század egyik forradalmának forrása lehet.

Köszönöm, hogy meghallgattak.
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PÓK ATTILA

A progresszió értelmezéseinek változásairól
A tanulmány abból az 1960-as-70-es évek fordulójáig közkeletű nézetből indul ki, amely szerint nem kétséges, 
hogy m erre van előre: a történelem nem ciklikus körforgás, hanem teleologikus folyamat, a cél a felvilágosodás 
értékeinek (szabadság, egyenlőség, szolidaritás, műveltség, tudás) minél nagyobb körben, minél nagyobb m érték
ben történő térnyerésének elősegítése.
Áttekinti e paradigm a változásának okait, amelynek eredményeként a történészek meghatározó többsége ma úgy 
gondolja, hogy az újragondolt történeti tudás nem a folytonos tökéletesedés útján halad, a múlttól a jövő felé ha
ladva ismereteink a magunk m ögött hagyott múltról nem tökéletesednek, hanem a történészek pusztán a folyama
tos újraértelmezésekkel vannak elfoglalva. A tanulmány megkérdőjelezi ezt a nézetet: ha általában és globálisan 
mai világunkban nehezen is értelmezhető a progresszió, a haladás fogalma, konkrét esetek elemzésében, a múlt 
értelmezéseit is magában foglaló döntéshelyzetekben, etikailag is form ált társadalmi felelősséggel élő értelmiségi
ként aligha mellőzhetjük a fogalom használatát.

Mottók:
Amikor a történész azt kérdezi, hogy ’miért szúrta le Brutus Ceasart?’, akkor arra gondol, hogy „mit 
gondolt Brutus, ami miatt úgy döntött, hogy leszúrja Ceasart?”' (R o b i n  G. C o l l i n g w o o d : A tör
ténelem eszméje. Gondolat, Budapest, 1987. 427. Idézi: K i s a n t a l  T a m á s  -  Sz e b e r é n y i  G á b o r : 

A történetírás „nyelvi f o r d u la t a In: B ó d y  Z s o m b o r  -  Ö . K o v á c s  Jó z s e f  (szerk.): Bevezetés a 
társadalomtörténetbe. Osiris, Budapest, 2003. 427.)

Bizonyára Ön is hallotta már...hogy a „világot az érdek kormányozza”. Úgy hiszem azonban, ha 
valaki kissé alaposabban veszi szemügyre a világi ügyeket...azt találja majd, hogy a szenvedélynek, 
a kedélynek, a szeszélynek, a lelkesedésnek, a pártoskodásnak, s a viselkedés ezernyi más, az önér
dekkel ellentétes rugójának ugyanolyan jelentős szerep jut ebben a gépezetben. (L o r d  Sh a f t e s b u r y : 

Sensus communis. Esszé a szellem és a jó kedély szabadságáról. Atlantisz, 2008. 55.)
„Mindegyik korszak közvetlenül Istenre vonatkozik s értékét egyáltalán nem az adja, hogy mi az 

ami létrejön belőle, hanem önnön létezése, önnön mivolta” ( L e o p o l d  v o n  R a n k e : A z újabb kori 
történelem szakaszai. In. C s e j t e i  D e z s ő  et al. (szerk.): Ész, élet, egzisztencia IV. Történetfilozófia
1. Szeged, 1994. 45.)

A 19. században a társadalmi változások okairól, tendenciáiról, következményeiről, a társa
dalmi mozgások megismerhetőségéről és értelmezhetőségéről gondolkozó neves tudósok közül 
kiemelkedik L e o p o l d  v o n  R a n k e ,  a modern történettudomány megalapozója. Utolsó mottóként 
idézett, a konferenciánkon tárgyalt korszak első felében, 1824-ben papírra vetett, ma is igen gyak
ran citált álláspontja szerint az egyes történeti korszakok nem teleologikusan épülnek egymásra, 
értékük önmagukban van, egyforma módon viszonyulnak Istenhez. E felfogást látszólag egyértel
műen cáfolják a francia politikai és az angol ipari forradalom időszakától az első világháborúig 
tartó, az E ric H o b s b a w m  által meghonosított terminológiával élve, „hosszú” 19. század termé
szettudományos, műszaki és orvostudományos fejlődésének különböző elemeit vizsgáló, konfe
renciánkon elhangzott előadások témái: a címben foglalt progresszió, a fejlődés fogalom tartalma
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egyértelműnek, világosnak tűnik. E  hosszú század elején kevesebb ember kevesebbet és nehezebb 
körülmények között termelve, rövidebb ideig és kényelmetlenebb viszonyok között élt, rövidebb 
ideig tanult és átlagosan alacsonyabb szintű képzésben részesült, mint a század végén. A nagy 
birodalmaktól a nemzetállamok irányába, a földtulajdon meghatározó társadalomstrukturáló sze
repétől a tőketulajdon főszereplővé válása, a feudális gazdasági társadalmi viszonyoktól a polgári 
struktúrák térnyerése, a rendi politikai képviseleti formáktól a népképviselet, általános és titkos 
választójog felé, a romantikától a realizmus majd az avantgárd irányába mutató átalakulásokat, 
változásokat szinte magától értetődően tekinti a közgondolkodás és tekintette a társadalomtudo
mányok fő vonulata az 1960-as, 70-es évek fordulójáig progressziónak. A lehető legtágabban fo
galmazva: meghatározó volt és sokak számára ma is az a felfogás, amely a felvilágosodás politikai 
következményeként a legtágabb értelemben vett szabadság térnyerésének fokát tekinti a haladás, 
progresszió mértékegységének: szabadság a természet meghódítása, szabadság a zsarnokság kü
lönböző formáinak leküzdése, szabadság a többségi akarat érvényesülése a kisebbségek elnyomása 
nélkül. A történelem evolúciójának képviselői (így Sa i n t  S i m o n , E n g e l s , M a r x , Sp e n c e r , H e n 

r y  M a i n e , M o r g a n , F r a z e r ) gazdag anyagon kifejtett felfogása szerint az angol dicsőséges, a 
nagy francia és az amerikai forradalom után kialakuló „nyugati” társadalmak és politikai rendsze
rek fejlettebbek, haladóbbak, mint minden más korábbi társadalomtípus. E  közkeletű nézet sze
rint nem kétséges, hogy merre van előre: a történelem nem ciklikus körforgás, hanem teleologikus 
folyamat, a cél a felvilágosodás értékeinek (szabadság, egyenlőség, szolidaritás, műveltség, tudás) 
minél nagyobb körben, minél nagyobb mértékben történő térnyerésének elősegítése.

Ezek a társadalomelméleti gondolatok aligha választhatók el az élőlények származásáról szóló 
evolúciós gondolatok térnyerésétől a 19. század közepén; a magyar szakirodalomban a So m l a i  

P é t e r  szerkesztette Az evolúció elméletei és metaforái a társadalomtudományokban c. kötet1 a leg
frissebb bevezető e kérdéskörbe.

E felfogást politikailag egyrészt megrendítette, másrészt megerősítette a két világháború és a 
hidegháború tapasztalata. Megrendítette, mivel korábban elképzelhetetlen szörnyűségeket hoz
tak, másrészt megerősítette, hiszen ha hatalmas áldozatok árán is, de úgy látszott, hosszú távon a 
felvilágosodás ideáljaihoz kapcsoló politikai csoportok, irányzatok győzedelmeskedtek.

Ha a haladás alapgondolatát nem is, de tudományosan az evolucionizmus eszméjének pozíci
óit gyengítette a strukturális-funkcionalista szociálantropológia. Kulturális relativista álláspontjuk 
szerint F r a n z  B o a s  és követői a kultúrákat csak önmagukban értelmezhetőnek tartották, hasonló 
R a d c l i f f e - B r o w n  felfogása, M a l i n o w s k i  vagy a francia strukturalisták (L é v i -S t r a u s s ) gene
rációm számára oly sokat jelentő nézetei.

A társadalomtudományi gondolkodásban a huszadik század közepéig azonban meghatáro
zóbb szerepet kaptak a neo-evolucionistának nevezett (G o r d o n  C h i l d e ) és marxista elméletek. 
Ha történészként e nézetek hitelességének térvesztését próbáljuk értelmezni s e folyamat felgyor
sulásának kezdőpontját akarjuk kijelölni, 1968 lehet a fordulópont. E nevezetes év eseményei: a 
sokezres tömegeket mozgósító amerikai és európai diákmozgalmak, a „prágai tavasz” reform
kommunista próbálkozásának kudarca, Csehszlovákia szovjet megszállása, M a r t i n  L u t h e r  

K in g  és R ó b e r t  K e n n e d y  meggyilkolása, az amerikai bombázások leállítása Észak-Vietnamban, 
N i x o n  hatalomra kerülése, a fogyasztói társadalom értékrendjét tagadó szervezett ellenkultúra 
megjelenése, a fegyverkezési verseny, a környezetszennyezés veszélyeinek előtérbe kerülése, a 
globális egyenlőtlenségek ellen fellépő társadalmi aktivitás járulnak hozzá e gondolkodásmód 
dominanciájának megrendítéséhez. Bizonytalanná válik a világpolitikát a II. világháború befe
jeződése óta meghatározó kétpólusosság érték-tartalma. A hivatalos „keleti” politikai álláspont 
szerint nyilvánvalóan a keleti szocialista, a „nyugati” politikai álláspont szerint a tőkés társadalmi 
politikai modell a haladottabb. Ezt természetesen mindkét oldalon számosán már korábban is

1 Napvilág Kiadó, Budapest, 2004. Gedeon Péter, Pál Eszter, Sárkány Mihály, Somlai Péter tanulmányaival.
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kétségbe vonták, de 1968 és tágabban a 68-as nemzedék tapasztalatai alaposan átformálják ezt a 
képet. Egy példával élve: azt a szabadság-ideált, amelyet Prágából nézve Párizs jelentett, a pári
zsi diákmegmozdulások kérdőjelezik meg, azoknak a párizsi diákoknak a megmozdulásai, akik 
viszont többek között a prágai tüntetők által elutasított M arxot és Lenint is tanítómestereiknek 
tekintik, azt feltételezik, hogy a szocialista rendszer elvben működőképes, csak számos esetben 
eltorzították. Más értelemben is elbizonytalanodott ez az értéktartalom, hiszen elvált a „politikai 
nyugat” és a „kulturális nyugat” értékelése. Azok számára is, akik bírálták az USA vagy más kapi
talista országok külpolitikáját, gazdaság- és társadalompolitikájuk számos elemét, világos volt: a 
„nyugat” fogalmát meghatározó személyiségek nemcsak politikusok (így De G a u lle , Kennedy, 
N ixon, M o ro , K o h l stb.), hanem még inkább a tudomány, irodalom, művészetek képviselői és 
sokan, sokan mások: Hemingway, S a r t r e ,  M a rcu s e , A n to n io n i, S a lin g e r.

A „kelet” és „nyugat” fogalom tartalmának átalakulása a legutóbbi két évtized során teljesedett 
be. Nemcsak Kelet-Európa és Közép-Európa politikai térképe rajzolódott újra drámai gyorsaság
gal, hanem a térség mentális és intellektuális képe is jelentős változásokon esett át. Ma már nem 
gondolkodhatunk világosan körülírt homogén pólusokban, nehezen mondhatnánk a mai globa
lizálódó világban, hogy van egy haladottabb, kulturálisan vagy politikailag egyértelműen vonzó 
„nyugat” és egy totalitárius, antidemokratikus „kelet”. Ehhez hozzájárul még a történeti gondol
kodásban és általában a társadalomtudományi gondolkodásban a nemzeti paradigma térveszté
se, hiszen a modern társadalomtudományos gondolkodás a tanulmányozandó témaköröket nem 
annyira nemzetben vagy államhatárok szabta területben, hanem tágabban vagy szűkebben jelöli 
ki. Ha még egy lépéssel továbbmegyünk, akkor egy e konferencia témájához még közvetleneb
bül kapcsolódó, sajátos ellentmondásra figyelhetünk fel. A társadalomtudományokban általában, 
így a történettudományban is, a már említett módon kezdi hitelét veszíteni a haladás fogalma2, 
ugyanakkor a hétköznapi életben és a természettudományos s műszaki kutatásokban magától ér
tetődően tovább él. A minél többet, minél gyorsabban, minél hatékonyabban igénye feltételezi, 
hogy e célok elérése minőségi haladást jelent. A tudományfejlődésnek megvan a maga saját belső 
dinamikája, de ahogy erre Kroó Norbert  professzor úr előadása két helyen is utalt: hiába halad 
előre a kutatás, ha eredményeire nincs fogadókészség a társadalomban. Előbb-utóbb a társadalom 
fogadókészségének hiánya, ahogy ezt Gordos Géza  professzor úr MTESZ-ről tartott előadása 
is mutatta, visszahat a kutatásban lehetséges fejlődésre is. A történészek meghatározó többsége 
ma úgy gondolja, hogy az újragondolt történeti tudás nem a folytonos tökéletesedés útján halad, 
a múlttól a jövő felé haladva ismereteink a magunk mögött hagyott múltról nem tökéletesednek, 
hanem a történészek pusztán a folyamatos újraértelmezésekkel vannak elfoglalva. A történész el
sőrendű dolga nem az, hogy a progresszió vonulatait mutassa ki, mert ilyenek e felfogás szerint 
nem léteznek, hanem hogy a jelennek üzenő jelentést olvasson ki az általa vizsgált múltból. Ha 
ehhez hozzávesszük még azt is, hogy megnőtt a szakadék a lehetséges és valóságos élet között, 
így például (itt szintén Kroó Norbert professzor úr előadására utalnék) korábban elképzelhetet
lennek hitt perspektívákat nyitott meg a rák felismerésének és kezelésének területén a kutatás, 
ugyanakkor egyre szűkebb az a társadalmi réteg, amely élvezheti a kutatás életminőség-javító és 
életmentő eredményeit. Korunk tudománya páratlan eredményeket hozott a világ megismerésé
ben, miközben az emberi ostobaság, elfogultság, gyűlölködés, a megszelídítettnek hitt vadállati 
ösztönök térnyerése ugyancsak páratlan veszélyekkel fenyeget. És ha ehhez még hozzávesszük 
azt, hogy párhuzamosan a haladás gondolatának társadalomtudományi térvesztésével erősödik a 
biológiai evolúció kritikája is, akkor azt mondhatnánk, hogy az egész haladás-fejlődés gondolat, 
mint a modernkori gondolkodás átfogó paradigmája, válságban van.

Miért tartom mégis úgy, hogy a haladás megőrizte hitelét? Itt segítőtársat kell hívnom, Vámos

2 V.ö.: Gyáni Gábor: A történetírás újragondolása. In: Gyáni Gábor: Az elveszíthető múlt. Nyitott könyvmühely, 
Budapest, 2010. 12-31.
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T i b o r  professzor urat, aki azt írja3, hogy a világnak talán nincs teleológiája, de az egyes emberek
nek minden bizonnyal van. A saját kis élettartamunkon belül. A természeti és társadalmi lét alap
vető teleológiája ugyanis, hogy fenn akarunk maradni, szaporodni akarunk, táplálkozni akarunk, 
és mindenáron élni akarunk. Véleményem szerint ez a gondolat a történeti tudásra is alkalmazha
tó, hiszen a történeti tudás nem pusztán az újraértelmezések során, hanem új források elérhető
ségével, új módszerek alkalmazásával és az értelmezések konfrontációja során változik. Bármeny
nyire is viszonylagos, kontextustól függő olyan alapvető fogalmak tartalma, mint a progresszió, 
haladás, fejlődés, evolúció, szabadság, egyenlőség, demokrácia, igazság, humanizmus, béke, mégis 
e fogalmaknak van értelme, hiszen ha nem lenne, akkor nem lenne világos ellenpárjuk. Nagyon 
is jól ismerjük őket: regresszió, hanyatlás, alulfejlettség, fejletlenség, reakció, elnyomás, egyenlőt
lenség, diktatúra, igazságtalanság, embertelenség, háború. Konkrét szituációk, magatartásformák, 
eszmék elemzése, értelmezése során a történésznek, a társadalomról felelősséggel gondolkodó 
értelmiséginek ebben állást kell foglalnia, nem kerülheti el e kategóriák használatát. Egyáltalán 
nem úgy persze, hogy fekete-fehérre festve ábrázolja a történeti valóságot, hanem árnyalt színeket 
keverve viszonyítási alapnak tekinti ezeket az alapkategóriákat. Következtetésem tehát az, hogy ha 
általában és globálisan mai világunkban nehezen is értelmezhető a progresszió, a haladás fogalma, 
konkrét esetek elemzésében, a múlt értelmezéseit is magában foglaló döntéshelyzetekben, etikailag 
is formált társadalmi felelősséggel élő értelmiségiként aligha mellőzhetjük a fogalom használatát.

Befejezésül egy esettanulmánnyal4 szeretném illusztrálni álláspontomat.
A „második reformnemzedék” fogalmát H o rv á th  Z o l tá n  1961-ben megjelent munkája5 óta 

használja történetírásunk nagyra értékelő, elismerő tisztelettel adózva így annak az 1870-es évek
ben született, főleg városi asszimilált értelmiségiekből álló generációnak, amely századunk első 
másfél évtizedében igen aktívan tevékenykedett a magyar kultúra és közélet porondján. Az 1956- 
ot követő megtorlás utáni magyar szellemi életben jelentős esemény volt e könyv, hiszen a neves 
régi baloldali szociáldemokrata újságíró olyan széles ívű panorámát rajzolt a magyar századelő 
szellemi életéről, amelyben a progresszió tábora messze túlnyúlt a korabeli uralkodó történet
szemléletben a haladás letéteményesének tekintett „forradalmi munkásmozgalmon”6. Horváth 
Zoltán azt kívánta dokumentálni, hogy a 19. század utolsó éveiben, a millenáris csillogást követő 
bő másfél évtized során ez a nemzedék reformkori elődeihez hasonló kreativitással és odaadással 
foglalkozott a korszak politikai és társadalmi alapkérdéseivel. A könyv művelődéstörténeti pano
rámába ágyazva mutatja be, hogyan lett a nagykárolyi körorvos fia, a budapesti egyetem jogász 
hallgatója, a földművelésügyi minisztérium fizetés nélküli segédfogalmazója, JÁszi O s z k á r  tu
dományos felkészültsége, szervezőképessége, sokfelé nyitott egyénisége révén e reformnemzedék 
egyik központi személyisége tudósként, folyóirat-szerkesztőként, publicistaként és alkalmanként 
aktív politikusként is.

Horváth egy kétpólusú társadalmi-politikai rendszert feltételez, abból kiindulva, hogy a meg
újulás igénye irodalomban, művészetekben, tudományban, politikában hozzávetőleg egy időben, 
gyorsan és radikálisan jelentkezett. Értelmezése szerint az 1906 utáni időszakban többé-kevésbé 
egységes erőt jelentettek a Társadalomtudományi Társaság és a Huszadik Század körül szerveződő 
értelmiségi csoportok, a Nyugat köre, A d y , M ó r i c z , B a r t ó k , K o d á l y  és a szociáldemokrata Nép
szava olvasói -  a „haladás” tábora, amellyel Horváth szembeállította a „hivatalos” Magyarország 
szintén többé-kevésbé egységesnek feltételezett reakciósságát. Szerinte ez a „reakció” (amelynek fő

3 Vámos Tibor: Racionalizmusról és a fejlődéshit ideológiájáról, avagy ésszerű-e a fejlődésbe vetett hit és minek, 
kinek lehet célja és célszerűsége. Kézirat, 2010. 6.

4 Ehhez felhasználtam A progresszió stációi. Jászi Oszkár Kossuth képe c. tanulmányomat. In: Pók Attila: A haladás 
hitele. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2010. 68

5 Magyar századforduló. Gondolat, Budapest, 1961.

6 Ld. Nagy Péter utószavát a mű 1974-es kiadásához, valamint Pamlényi Ervin kritikáját (Magyar Nemzet, 1961. 
január 7.)
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társadalmi hordozói a nagybirtokos arisztokrácia és a katolikus klérus) felelős Magyarország kul
turális elmaradottságáért. Az alapvető szociális, gazdasági reformok, leginkább a nagybirtokrend
szer csak a „hivatalos” Magyarországgal konfrontálódva, egy sajátos ellenkultúrára alapozva vol
tak kidolgozhatok és ez az ellenkultúra volt a magyar progresszió egyik pillére. Evvel szembesült 
„a reakció egységfrontja” amelynek gyújtópontjában T isza Is tv á n  g r ó f  állt. Két tábor van tehát 
a magyar közéletben, politikában Horváth szerint 1906 után: „Azoké, akik az erősödő, de számban 
még mindig apró kisebbséget jelentő munkásosztály oldalán robbantani akartak mindent, s velük 
szemben az a lomha, de nyomasztó többségű tömeg, melyet a reakció szabadon felhasználhatott”7. 
Horváth könyve korszakhatár a magyar századelő történetének kutatásában, a társadalomtudós- 
művész-irodalmár reformgeneráció teljesítménye e könyv nélkül nem került volna méltó helyére 
a magyar eszmetörténetben, de ez az értelmezés nem tükrözi a bemutatott anyag sokszínűségét, 
gazdagságát. Hasonlóan leegyszerűsítő az, az 1960-as évektől az oktatásban is érvényesülő felfogás, 
amely szerint a magyar politikai progressziót a századelőn az a három fő irányzat képviseli, ame
lyek 1918 októberében a Magyar Nemzeti Tanácsban találkoztak: a szociáldemokrácia, a polgári 
radikalizmus és Károlyi Mihály Függetlenségi Pártja. Az októberi program: az általános válasz
tójog, a földreform, a nemzeti kisebbségek jogainak kodifikálására irányuló törekvések jelentik a 
progresszió platformját és akik azt bármi okból elutasítják vagy a társadalmi válságjelenségekre 
más terápiát kínálnak, nem sorolhatók a „haladás” táborába.8 Az utóbbi évek kutatásai alapján 
árnyaltabb kép formálódik: előtérbe került a kormányzat teljesítménye a gazdaság, a művelődés 
modernizálásának területén. A progresszió nem korlátozódhat a politikai rendszer demokratizá
lására vonatkozó reformtervekre; a közoktatás korszerűsítése, W e k e r l e  pénzügypolitikája, D a
rá n y i agrárreform-elképzelései9 a magyar társadalom életminőségének javítását szolgálták, akár
csak A ndrássy, E ö t v ö s , D eák, T r e f o r t ,  T isza K álm án , B a ro ss  G áb o r, S zilágy i D ezső és 
számtalan, hivatalt vállaló társuk államépítő teljesítményei. A második reformnemzedék központi 
személyisége, Jászi Oszkár és köre épp abban látta egyik fő feladatát, hogy a magyar liberalizmus 
hagyományainak fokozatos kiüresedésére figyelmeztetve dolgozzon ki reformprogramot. Befeje
zetlenül maradt öregkori visszaemlékezéseiben Jászi például nagy lelkesedéssel ír C sáky A lbin  
és Szilágyi Dezső egyházpolitikájáról,10 amely a modern állam intézményrendszerében kívánta 
elhelyezni az egyházakat, és a liberalizmus felújítását ígérte az 1890-es évek közepén. Az egyete
mi tanulmányai során szerzett tapasztalatok, majd a földművelésügyi minisztériumban végzett 
munka, a magyar valóság alaposabb megismerése arra késztette Jászit, hogy ne a meglévő intéz
ményrendszeren belül, hanem azon kívül keressen magának fórumot. Az előtte járó viktoriánus 
nemzedék még épp ellenkezőleg, elsősorban az állam intézményein keresztül látott lehetőséget a 
reformokra, a „második reformnemzedék” terveit inkább új intézmények, fórumok révén kívánta 
megvalósítani.

A legutóbbi évek politikai életében -  igencsak leegyszerűsítve a jelenséget -  azt tapasztaljuk, 
hogy Tisza és Jászi politikai, gondolkodói öröksége szimbolikus jelentőséget kap a politikai-ide
ológiai szekértáborok elhatárolódása során. A mai történeti-politikai vitákban kikristályosodó 
egyik felfogás szerint Tisza a nemzetért igazi felelősséget érző és azt a hatalom vállalásával és 
gyakorlásával ténylegesen megvédeni képes nagyformátumú államférfi, Jászi és köre pedig egy 
agresszív, nemzetellenes irányzat képviselői, akik kardot rántottak minden ellen, ami „a magyar
ságot eszmei és szellemi-közjogi örökségében ezer esztendő alatt megtartotta”11. Ehhez az általános

7 Horváth Zoltán: i.m. 283.

8 Ld. erről Hajdú Tibor: Az utak szétválnak. Világosság, 1993. 3.

' Glatz Ferenc: Darányi és kortársai (Kérdőjelek a századforduló magyar történelmében). In: Darányi Ignác 
emlékkonferencia, Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Budapest, 2000.

111 Jászi Oszkár publicisztikája. .Magvető, Budapest, 1982. 569.

11 Boross Péter: Miért nem szavazhatunk a baloldali pártokra? (l.rész) Magyar Nemzet, 2002.január 21.
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kemény kritikához kapcsolódik a legsúlyosabb konkrét vád: „A háború vesztével, a király lemon
dásával mohón nyúltak a hatalomhoz, lelövették...Tiszát és az őszirózsa jegyében elkezdték azt a 
tragédiát, amit kormánynak neveztek...előkészítették az ország második M ohácsát...”12. Ezt az éles 
szembeállítást oldotta fel az utóbbi 1-2 évtized magyar történetírása -  nem tagadva meg Tiszától 
a tragikus sorsú patrióta szerepét, ugyanakkor pedig értékelve a Tiszával szembenálló szocialista, 
radikális és függetlenségi párti ellenzék teljesítményét.13

A tudományos kérdésfeltevések változása, valamint a tudományos és politikai megközelítések 
ellentéte ösztönöz tehát a progresszió vonulatainak újragondolására, de nem kérdőjelezi meg a 
progresszió létét.

A szerző címe:
Prof. dr. Pók Attila
MTA Történettudományi Intézet
e-mail: apok@tti.hu

12 uo.

13 Különösen alapos elemzést ad erről a kérdéskörről: Vermes Gábor: Tisza István. Századvég, Budapest, 1994.
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NÁRAY-SZABÓ GÁBOR

A szerző arra a kérdésre próbál választ adni: „Merre tart a haladás?” Következtetései precíz levezetéséhez a követ
kező posztulátumokból indul ki: 1. A világ folyamatosan fejlődik. Ezzel kapcsolatos az a kérdés, hogy mit akarunk  
fenntartani? 2. Az együttműködés és a verseny az evolúció során egyensúlyban van. 3. Az evolúció konzervatív, a 
jól bevált megoldások fennmaradnak, vagyis a jövő a múltra épül. 4. A fejlődésnek, tehát a komplexitás növeke
désének a záloga a sokszínűség. Miután a posztulátumokat a szerző egyenként, számos példán közérthetően meg
világítja, megkísérli elemezni a mai társadalom  állapotát ezek függvényében. Ugyancsak példákon világítja meg 
a verseny túlhajtottságát és a társadalmak minden eddig ismertnél erősebb polarizációját. Beszél az újítási kény
szerről, amely a kínálati piacból indul ki. Szembe állítja egymással a sokszínűséget és a monokultúrát. Óvatosságra 
int a génmanipulált haszonnövények termesztésével kapcsolatban. Példákon világítja meg a fogyasztás torzulását. 
Felhívja a nyersanyagkészletek, elsősorban az édesvízkészletek csökkenésére a figyelmet. Végül útm utatást ad arra, 
hogy mindezekkel a veszélyekkel szemben mit kellene tenni. Ugyancsak példákon világítja meg, hogy a problémák 
hosszú távú és megnyugtató megoldására az anyagi fogyasztást csökkenteni kell, és a nem anyagi fogyasztást kell 
előtérbe helyezni.

A kérdést: „Merre tart a haladás?”, már hosszabb ideje felteszem magamnak és másoknak is, több 
előadásomban erre próbálok válasz adni. Bár a kérdésfeltevés kissé provokatív, és a válasz remél
hetőleg nem lesz teljesen pesszimista, rámutatnék egy-két olyan problémára, amelyek a modern, 
21. századi társadalmat, elsősorban a nyugati társadalmat jellemzik. Igyekszem precízen levezetni 
a következtetéseimet, ezért néhány -  legalábbis szerintem -  alapvető posztulátumból indulok ki.

Az első feltételezésem, hogy a világ folyamatosan fejlődik. Ha visszatekintünk az univerzum 
történetére, az elmúlt tizenhárom és fél milliárd évre, akkor láthatjuk, hogy -  néha ugyan visz- 
szaesésekkel tarkítva -  folyamatos volt a fejlődés. Azonnal felmerül azonban a kérdés: mit ne
vezünk fejlődésnek? A válasz egyelőre nem egzakt, és függ a válaszoló személyétől is. Szerintem 
azt a rendszert nevezzük fejlettebbnek, amelyik összetettebb, komplexebb. L a P o r t e  szerint ez 
azt jelenti, hogy a fejlettebb rendszernek több eleme van, melyek kölcsönös függésének mértéke 
(integrációja) és változatossága (differenciálódása) nagyobb. Számos érvet lehet felhozni e defi
níció mellett, elsősorban talán azt, hogy az összetettebb rendszer könnyebben reagál a környezet 
változásaira, ezért életképesebb is. Ha nem is tudjuk matematikai szempontból egzakt módon kö
rülírni a fejlettség fogalmát, könnyen beláthatjuk, hogy egy egyiptomi piramis és New York városa 
közül az utóbbi a fejlettebb. A piramis megépítése ugyan a maga korában kiemelkedő mérnöki tu
dást igényelt, lényegében mégiscsak egy kőből készült gúla. New York városa viszont a kő mellett 
rengeteg mást (embert, állatot, növényt, építményt, gépet, berendezést, hulladékot) is tartalmaz, 
közöttük csillagászati számú kapcsolat jön létre, mely állandóan megújul. Fontos hangsúlyozni, 
amit ma már a sajtó is egyre gyakrabban emleget, hogy a fejlődés nem egyenlő a növekedéssel (a 
gazdaságban sem), a társadalom iól-léte nem azonos a jólétével.

Ha a fenntarthatóságról beszélünk, fel kell tenni a kérdést, hogy mit akarunk fenntartani. A 
politikusok nyilván az őket választó tömegek nyomására a gazdasági növekedés jelenlegi szintjét 
akarják fenntartani. Özönlik ránk a médiából a figyelmeztetés: ha visszaesik a „fejlődés”, tehát a
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GDP nem 3 %-kal, hanem csak 1,5 %-kal nő, akkor baj lesz, ha pedig csökken, akkor katasztró
fáról beszélünk, mint a 2008-as pénzügyi válság idején. Csodáljuk Kínát, ahol a GDP most már 
két évtizede évi 8-10 %-kal növekszik, de ez a lendület is lassan megtörni látszik. Egészen biztos, 
hogy a gazdasági növekedést nem lehet fenntartani, egyszerűen azért, mert a napsugárzás hozzánk 
érkező mennyisége és a Föld mérete véges, a növekedés pedig ezekre a forrásokra támaszkodik: 
energiára, nyersanyagokra, termőföldre, vízre, levegőre. Ahogyan növekszik az emberiség létszá
ma, úgy használunk a forrásokból egyre többet, ráadásul az idővel fogyasztási igényeink is egyre 
nőnek. Különböző számítások mutatják, hogyha ezen nem változtatunk, hamarosan elfogy a Föld, 
kapacitását már ma is mintegy harmadával túlhasználjuk. Szerényebb igény, hogy legalább a fo
gyasztás jelenlegi szintjét próbáljuk fenntartani, de ezzel sehol nem lehet törvényhatósági válasz
tásokat nyerni. Én azért csendben remélem, hogy legalább egy ideig sikerül a fogyasztás jelenlegi 
szintjét fönntartani, bár ez is óriási terhelést jelent a környezetre. A  zérus növekedési modell is oda 
vezet, hogy elfogynak a nyersanyagok, de lassabban. Remélhető, hogy hosszabb idő alatt találunk 
egy olyan technológiai és társadalmi paradigmát, amely lehetővé teszi a jelenlegi fogyasztási szint 
fenntartását. Meggyőződésem szerint az a legfontosabb, hogy magát a fejlődést, tehát a komplexitás 
folyamatos növekedését tartsuk fenn. Ebben benne van az is, hogy átmenetileg visszaesünk -  mint 
ahogy a magyar nemzet az elmúlt 150 évben elért csodálatos csúcsokat, majd megjárt elképesztő 
mélységeket is -  de remélem, hogy a fejlődés, az összetettség növekedése hosszú távon fennmarad. 
Örömmel hallottam P ó k  A t t i l á t ó l , hogy az evolúciós gondolat mostanában előtérbe került a 
történetírásban, a kulturális evolúció fogalma már eléggé széles körben ismert.

Második posztulátumom az, hogy az együttműködés és a verseny az evolúció során egyensúly
ban van. Egyes csoportokon belül kemény verseny folyik az első helyért, vagyis a források ma
ximális felhasználásáért. Az alfa hím a legjobb a falkában, az kapja a legjobb nőstényt, a legtöbb 
élelmet, és a legnagyobb biztonságot. Erre a pozícióra törekszik minden falkatag, és végső soron 
kialakul egy erősorrend, de amikor ez már kialakult, a közösségen belül már az együttműködés a 
meghatározó, így nagyobb eséllyel lehet kivédeni a kívülről jövő negatív hatásokat. Véleményem 
szerint a környezethez való alkalmazkodásban a közösség versenyképesebb, mint az egyén.

A harmadik posztulátum eléggé magától értetődőnek tűnik: az evolúció konzervatív, a jó l bevált 
megoldások fennmaradnak, vagyis a jövő a múltra épül. Nem lehet a régi konstrukciókat nyomta
lanul eltüntetni. Egy példa a természettudományból: a protonok és a neutronok, melyek nem sok
kal az ősrobbanás után keletkeztek, azóta is léteznek, tulajdonságaik változatlanok. Hasonlókép
pen igen régóta léteznek a sejtek, mint biológiai konstrukciók, bár méretük, alakjuk, működésük 
erőteljesen differenciálódott, és egyedeik folyamatosan születnek, majd elhalnak. Alapjában véve 
azonban ugyanaz a mechanizmus, ugyanaz a szerkezet jellemző rájuk, mint a 3 és fél milliárd év
vel ezelőtt kialakult egysejtűeknél. Egy társadalomtudományi példa az ügyvéd intézménye, mely a 
római jogban jelent meg először, és kétezer éve kisebb-nagyobb változtatásokkal, de jól működik. 
A valóban működő megoldások fennmaradnak, nem lehet őket kiirtani, akárhogyan is próbálhat
juk, nem sikerül. Az életképes újítások nem gyökértelenek, mindig egy jól bevált régi megoldásra 
épülnek rá.

A negyedik posztulátum az, hogy a fejlődésnek, tehát a komplexitás növekedésének a záloga a 
sokszínűség. Minél többféle egyed, minél többféle kapcsolat, minél többféle vélemény, gondolat 
jelenik meg, annál jobban biztosított a fejlődés, mely elválaszthatatlan a környezethez való al
kalmazkodástól. A monokultúrák, legyenek azok akár biológiai, akár társadalmi természetűek, 
túlságosan sérülékenyek, fenntartásukhoz jelentős többlet energiára van szükség.

A továbbiakban megkísérelem elemezni a mai társadalom állapotát a fenti posztulátumok 
függvényében. Hogy túlhajtott a verseny, azt tapasztaljuk. A pénz egy lineáris értékskála szerepét 
tölti be, ami azt jelenti, hogy nem lehet pozitív összegű játszmákat játszani. Vagy az egyik vagy a 
másik versengő fél nyer (az, amelyiknek több pénze lesz a játszma végén), a vesztes pedig mindig 
vereséget szenved, tehát frusztrálódik. Ha következetesen végiggondoljuk ezt a helyzetet, és elfo
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gadjuk a pénz, mint értékskála mindenhatóságát, el kell fogadnunk, hogy egyetlen ember lehet 
csak boldog a Földön, B i l l  G a t e s , aki jelen pillanatban a világ leggazdagabb embere. Mindenki 
más hozzá képest frusztráltan érzi magát. További probléma, ami elkeseredetté teszi a küzdelmet, 
hogy a versenyben a nyertes visz mindent, aki viszont lemarad, nem kap semmit, esetleg tönkre 
is megy. Angliában például a választási rendszer bevallottan olyan, hogy minimális többséggel is 
már a teljes kormányzati felelősséget, vagyis a hatalmat nyerik el a politikusok.

Ez a rendszer addig működik, amíg a nyertesek figyelembe veszik a vesztesek igényeit is, de az 
ember gyarló, ezért hajlamos visszaélni a hatalmával. Olyan rendszer tehát, melyben a nyertes visz 
mindent, erőteljesen növeli a különbségeket, ezzel együtt a feszültségeket. Ennek egyre több jelét 
látjuk, legutóbb például a brit városokban randalírozó csőcselék pusztító fellépése sokkolta a köz
véleményt. Többen felhívták a figyelmet arra, hogy már elég nagy a baj. Egyre gyorsabban foszlik 
szét a társadalom szövete, fokozódik az önzés, relativizálódnak az ősi értékek, lazul az egyéni és 
az intézményes tekintély. Ez pedig az együttműködéssel kapcsolatos fejtegetéseimmel ellentétben 
van, ha tehát a társadalomban bomlanak a közösségek, nehezebb -  akár lehetetlen -  felvenni a 
versenyt a változó világ kihívásaival. Jelentős feszültségforrás az anyagi javak egyenlőtlen elosz
tása, mely többek között a túlhajtott verseny következménye. A  történelemben soha nem volt 
akkora különbség két ember között, mint a 60 Mrd dollár vagyonnal rendelkező Bili Gates, és egy 
Szahel-övezetbeli éhező menekült között. A római korban A u g u s t u s  császár nem volt ennyivel 
hatalmasabb a rabszolgájánál, akinek a szemét a saját kezével nyomta ki, ahogy ezt Su e t o n i u s  a 
császárok életrajzában leírta. A  nagy különbségek oda vezetnek, hogy sokan reménytelennek ítélik 
meg a helyzetüket, elidegenednek a városban és bekövetkezik az anómia, az egyén és a közösség 
ügyei iránt mutatott teljes érdektelenség. Túl sok ember van, aki ha fölébred reggel, úgy érzi, hogy 
nem érdemes fölkelnie, mert aznap nincs semmiféle célja. Ha ez tömeges lesz -  márpedig Ma
gyarországon egyes kimutatások szerint efelé haladunk -  akkor nagyon súlyos veszélyhelyzetbe 
kerülünk.

A következő probléma az újítási kényszer, amely a kínálati piacból indul ki. Mert el kell adni, 
különben tönkremegy a vállalat, de mit tegyünk, ha nekem már van -  mondjuk -  egy kabátom, és 
nem kell új. Akkor olyat kell kínálni, amelynek kapucnija van. Most már kapucnis kabátom is van, 
akkor egy másikat sóznak rám, amelynek mondjuk, beépített kesztyűje van. Állandóan vásárol
nom és vásárolnom kell, ha pedig nem akarok vásárolni, akkor is muszáj, mert például a Windows 
7-es operációs rendszert meg kell szerezni, különben nem tudom olvasni a nekem küldött elektro
nikus üzeneteket, és számos fájltípust nem tudok megnyitni. Tehát rá is kényszerítenek arra, hogy 
mindig újat és újat fogadjak be, aminek következtében mindent el kell dobni, semmi sem marad 
az enyém. A fogyasztó megtestesítője az üres tekintetű Barbie baba, „aki” pszichológiai sivárság
ban tengeti az életét annak ellenére, hogy rengeteg tárgy veszi körül. Talán még súlyosabb terhet 
jelent az információdömping, mert állandóan újabb és újabb adatokat, képeket, számokat, szöve
geket kellene befogadnom, özönlik rám a reklám. Az utcán naponta ezer különböző információ 
üti meg a szememet, ezeket kellene értékelnem, rendszereznem, befogadnom, fontosság szerint 
rangsorolnom. A legtöbb ember erre nem képes, megzavarodik, kapkodni kezd vagy egyszerű
en becsukja a szemét. 100 évvel ezelőtt egy faluban a parasztember látta, hogy mi van körülötte, 
tudta, hogyan kell elvetni, learatni a gabonát, megőrölni a lisztet, megsütni a kenyeret, levágni a 
disznót, mikor veszélyezteti éhezés. Értette a körülötte lévő világot, a mai városi ember pedig nem 
érti a maga világát. Ennek következtében ideges, feszült, ezért sokan az alkoholhoz vagy a kábító
szerhez fordulnak. „Csak addig iszom, amíg a fejem ben egy kattanás nem jelzi, hogy kikapcsoltam” 
tudósít az alkoholista. Ennél is rémesebb feszültségoldó lehetőség a terror, amely ma már szinte 
valamennyi nagyvárosban tapasztalható vagy legalábbis fenyeget.

A sokszínűséggel ellentétben hat a monokultúra. Csökken a bio-diverzitás, mert az erdőket 
is föléljük, hiszen a nyersanyagra óriási szükség van. Az őserdők Amazóniában vagy a csendes- 
óciáni szigeteken rengeteg élőlénynek, rengeteg fajtának, fajnak adnak otthont, melyek az erdők

25

10.23716/TTO.18.2011



eltűnésével ugyancsak eltűnnek. A Föld története során a fosszilis leletek tanúsága szerint tucatnyi 
nagy fajkihalás következett be, volt olyan is, melynek során a szárazföldi élőlények kilenctizede 
megsemmisült. Több szakember véleménye szerint a jelenlegi fajkihalás a legnagyobb ezek kö
zül. Csak egy példa az indiai szent tehenek esete, melyek j ól-létét azzal próbálták növelni, hogy 
Diclofenacot -  egy ismert reumaellenes, fájdalomcsillapító szert -  adtak nekik, hogy csökkentsék 
ízületi bántalmaikat. Amikor a gyógyszereit tehenek elpusztultak, jöttek a keselyűk és megették a 
húsukat, de a benne lévő gyógyszer megmérgezte őket és idő előtt elpusztultak, felborult a termé
szet igen fontos egyensúlya. A génmanipuláció, bármennyire is nagy áldás lehet, és sok mindenben 
segíthet a legkülönbözőbb területeken, az orvoslástól kezdve az élelmiszerek tömeges előállításáig, 
azt a súlyos veszélyt is magában hordja, hogy olyan változásokat gerjeszt a környezetben, amelye
ket nem lehet visszafordítani. Ha a génkezelt növények kibocsátják pollenjeiket a környezetbe, s 
ezért ott tömegesen átalakul a növényzet, ezt gyakorlatilag lehetetlen visszafordítani. Ezért lennék 
én nagyon óvatos a génmanipulált haszonnövények termesztésével. Akármennyire is vonzó a le
hetőség, hogy számunkra előnyösen változtassunk a természeten, nagyon-nagyon óvatosan kell 
eljárni, és elegendő időt kell hagyni arra, hogy követhessük a változások következményeit. Csök
ken bizony a kulturális sokszínűség is, egyformák leszünk egyre inkább, mert azonos fajta nyak
kendőt kell hordani, azonos márkájú autóval kell járni, különben kiesünk a főáramból. Egyforma 
zenét hallgatnak az utasok a fülhallgatón keresztül a villamoson, azonos srófra járnak a televíziós 
sorozatok és show-műsorok, és ugyanazt az angolt beszéli a világon mindenki, aki részt akar venni 
a nemzetközi információcserében.

A fogyasztás nemcsak nő, hanem torzul is, mint azt a következő adatok bizonyítják. Alapvető 
oktatásra világszinten 6 milliárd dollár kellene, kozmetikára viszont nyolcat költünk! Az egészsé
ges ivóvízellátás évi 9 milliárd dollárból megoldható lenne, ehelyett jégkrémre 11 milliárdot köl
tünk. Ez még csak hagyj án, mert megesszük, és nem szennyezzük vele a környezetet. 13 milliárd 
dollárra lenne szükség ahhoz, hogy egészséges ivóvizet és ellátást kapjon a Föld valamennyi lakosa, 
de a gazdagok inkább állateledelre költenek 17 milliárdot. Legmegdöbbentőbb az utolsó számpár: 
az éhezést állítólag évi 50 milliárd dollárból meg lehetne fékezni a Földön, ezzel szemben a gazdag 
északi társadalmakban, tehát Észak-Amerikában és Európában a túltápláltság következtében fel
lépő elhízás negatív egészségi következményeire ugyanennyit költenek. A környezet túlterhelődik, 
az üvegházhatásról egyre többet beszélnek, már Magyarországon is jelzik, ha meghalad egy bizo
nyos küszöbértéket az UVB sugárzás mértéke, nem ritka a riasztás sem. Az ilyen sugárzást a Föld 
felszínére engedő ózonlyuk méretének növekedése már megállt, mert betiltották az ózonréteget 
károsító klór-fluor-karbon vegyületek termelését, de nem kevesebb, mint 100 év kell ahhoz, hogy 
az eredeti, károsítatlan állapot helyreálljon. A savas esők most talán nem jelentenek akkora prob
lémát, mert megfelelő technológiával leválasztják a kéndioxidot az erőművek füstgázaiból, ezáltal 
csökkent a kibocsátás, vele az erdőpusztulás is, de az erdők irtása egyre nagyobb mértékű.

Csökkennek a nyersanyagkészletek, talán a legnagyobb veszélyt az édesvízkészletek csökkené
se jelenti. A kérdés fontosságára utal, hogy ma már világszinten az édesvízüzlet termelési értéke 
a nyersolajüzletének a felét teszi ki. Véleményem szerint ez az arány még nőni fog, mert kőolaj 
nélkül, szállítás és utazás nélkül akármeddig tudunk élni, édesvíz nélkül azonban csak három na
pig. Világszerte megfigyelhetők a vízkészletek eltűnésének a katasztrofális jelei. Az Aral-tó olyan 
gyorsan száradt ki az elmúlt évtizedekben, hogy nem tudták időben elvontatni a hajókat a kikötő
be, ezért most partra vetett halként hevernek a tó egykori fenekén és tevék kerülgetik őket. Izra
elben a vízellátást biztosító Genezáreti tavon állítólag egy vörös jel mutatta, hogy meddig szabad 
csökkenteni a víz szintjét úgy, hogy még biztosítható legyen a környező lakosság vízellátása. Ezt 
a jelet az elmúlt tizenöt évben háromszor vagy négyszer helyezték lejjebb, ha pedig elér egy alsó 
határt, akkor víz nélkül fognak maradni az ott élő emberek. Nem csoda hát, hogy Izrael már most 
is jelentős mennyiségű édesvizet importál Törökországból. A Közel-Keleten tapasztalható súlyos 
feszültségek forrása nem is annyira az olaj, mint inkább az édesvíz.
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Miután elég sötét képet festettem a világ, elsősorban a nyugati civilizáció jelenéről, gondoljuk 
át, hogy mit kellene tennünk! Megpróbálok egy új paradigmát fölvázolni, bár igazából nincsen 
új a Nap alatt. Ki fog derülni, hogy halványzöld beállítottságú vagyok, bár nem farmerben az ut
cán bilincselem fához magamat, hanem nyakkendőben, az előadóteremben fejtem ki a gondola
taimat. A fenntarthatóság H ermán  Daly szerint a folytonos szociális jól-lét elérése anélkül, hogy 
az ökológiai eltartó képességünket meghaladó mértékben növekednénk, vagyis növelnénk anyagi 
fogyasztásunkat. Ez a definíció -  legalábbis a számomra -  igen vonzó, mert reális alapokon áll. A 
Daly-féle célhoz már középtávon is az ökoszociális piacgazdaság modellje vezethet el, amelynek 
alapgondolata, hogy -  mint több ezer éves intézményt -  a tisztességes versenyre épülő piacot meg 
kell tartani. Ha akarnánk, sem tudnánk megszüntetni, mert alapjában véve jól működik: nap mint 
nap tapasztaljuk, hogy megfelelő körülmények között jól szolgálja ki a vevőt. A pénz és a hozzá 
kapcsolódó piac mintegy 3000 éves, jó példa arra, hogy a régi, jól bevált dolgok igen hosszú ideig 
fennmaradnak. A mai körülmények között azonban a piac csak akkor szolgálja ki optimálisan a 
társadalmat, ha egyrészt a szociális, másrészt a környezeti szempontok figyelembe vételével kor
látozzuk. A piac lényege a verseny, de minden társadalomnak vannak olyan tagjai, az öregek, a 
betegek, a hátrányos helyzetűek, akik nem tudnak versenyezni. Őket nem szabad, de nem is lehet 
magukra hagyni. Ha mégis ezt tesszük, olyan feszültségek gerjedhetnek a közösségen belül, melyek 
súlyosan gátolják, akár el is lehetetlenítik a társadalom optimális működését. Valamilyen formában 
gondoskodni kell a leszakadók szociális ellátásáról, ezt a néhai Ludw ig  Erhard kancellár nyomán 
sikerült többé-kevésbé megvalósítani a háború utáni Németországban. Másik, a szociálisnál talán 
keményebb korlát, hogy a Föld véges, ezért végesek a források is. Bár Amerikában a 19. században 
azt hitték, hogy övék a világ, mert a kontinens hatalmas területei szabadon nyíltak meg a pionírok 
előtt -  legfeljebb néhány indiánt kellett eltakarítani az útból -  és egymás után fedezték fel a nyers
anyagforrásokat. Mára azonban kiderült, hogy a világunk nem végtelen, elértük a határokat. A 
véges földgolyón nem növelhető végtelenül az anyagi fogyasztás, más szóval takarékoskodni kell a 
nyersanyagokkal és óvni kell a környezetet a lepusztulástól, az elszennyeződéstől.

A fentiekből egyenesen következik, hogy az anyagi fogyasztást mindenképpen csökkenteni 
kell, ha nem tesszük, akkor majd a természet maga fog erről gondoskodni. Miután minden bi
zonnyal önként nem leszünk hajlandók ezt megtenni, egyre nagyobb nyomás fog ránk nehezed
ni, és rákényszerülünk a fogyasztás korlátozására. Jönnek sorra a kisebb-nagyobb pofonok, mint 
a Katrina hurrikán korábban másutt nem tapasztalt pusztítása vagy a 2008-as pénzpiaci válság, 
mely egyesek szerint ma sem ért véget. Egyre nyilvánvalóbb, hogy a gazdaságot nem lehet tovább 
bővíteni, ami automatikusan a fogyasztás stagnálásához, akár csökkenéséhez is vezet, a folyamat 
valamennyi kellemetlen, akár súlyos mellékhatásával együtt. Ha nem is állítjuk meg erővel a fo
gyasztás növekedését, új energiahordozók után kell nézni, mert a kőolaj néhány évtizeden belül 
elfogy, de nem tart örökké a földgáz és a kőszén sem. A globális felmelegedésért kárhoztatott 
széndioxid-kibocsátás azáltal csökkenthető, hogy az energia termelését nem szénalapú nyersanya
gokra alapozzuk, ezért meggyőződésem, hogy az atomenergia használata előtérbe fog kerülni. Ez 
a radikális zöldeknek nem nagyon kedves gondolat, mert a kiégett fűtőelemek még hosszú ideig 
sugároznak, de valószínű, hogy előbb-utóbb kifejlesztik azokat az eljárásokat, melyek éppen e 
fűtőelemeket hasznosítják, és energiát termelnek, miközben a végtermék már nem sugároz. Meg 
kell valósítani a dematerializációt, vagyis minél könnyebb anyagokat, eszközöket és berendezé
seket kell használni, ez csökkenti a szállítási és használati költségeket. Fokozatosan át kell térni a 
nem-anyagi javak használatára, hiszen nem feltétlen az jelenti a jól-létet, ha nagy autónk van, és 
megsüvegel a benzinkutas, hanem az is, ha együtt vagyunk a barátainkkal és velük beszélgetünk, 
focizunk, kirándulunk vagy kártyázunk. Az új energiaforrásokkal kapcsolatban nem nagy az op
timizmus, nehezen születnek az alapkutatási eredmények, bár itt-ott már vannak bíztató jelek. Ha 
ezek meg is születnek, bevezetésük a napi gyakorlatba évtizedekig tart, tehát előttünk áll egy nehéz 
időszak, amelyet az energiával kapcsolatos problémák fognak meghatározni.
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Erősíteni kell a lokalitást, vagyis a nemzeti szintű, helyi gazdaságot, csökkenteni kell az im
portot, a szállítást, ezzel csökkenhet a külső gazdasági és nyersanyag-függőségünk is. Óriási a víz
bázisunk, ezt minden erővel meg kell őrizni. A termőföldet sem lehet eladni, mert ez biztosítja az 
élelmünket. Míg nyersolaj nélkül akármeddig el tudunk élni -  legfeljebb kényelmetlenül -  élelem 
nélkül csak harminc, édesvíz nélkül pedig csak három napig tarthatunk ki. Ha a földet másnak 
adjuk, nem tudjuk megakadályozni, hogy a tulajdonos azt és akkor termeljen, amit akar, oda vi
gye, ahová akarja, bármilyen szerződéseket kötünk is. Meg kell őrizni a Kárpát-medence termé
szeti, kulturális és politikai egységét, mert az itt élő népek nem engedhetik meg maguknak, hogy 
egymással hosszú távon feszült, vagy pláne ellenséges viszonyban legyenek. Nagyon remélem, 
hogy előbb-utóbb ki fog alakulni egy olyan együttműködés, amely hasznára válik az itt élőknek. 
A tömegközlekedést fejleszteni kell, ma már a belvárosba nem lehet autóval bejönni, mert nincs 
parkolóhely, de szerencsére van villamos. A kerékpárutakat is érdemes lenne bővíteni, a Critical 
Mass nevű mozgalom most elég sokat tesz ezért. A lokalitást szolgálja a szubszidiaritás, ami azt 
jelenti, hogy a problémákat ott kell megoldani, ahol keletkeznek, ezzel erősödnek a kis közössé
gek is, melyekben az egyén jobban megtalálhatja önmagát. Még egyszer hangsúlyozom, hogy az 
előttünk tornyosuló problémák hosszú távú és megnyugtató megoldása csak az anyagi fogyasztás 
csökkentésével, a nem anyagi fogyasztás előtérbe helyezésével lehetséges.

A szerző címe:
Prof. dr. Náray-Szabó Gábor 
A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) tagja 
az MTA Könyvtárának főigazgatója 
e-mail: naraysza@chem.elte.hu
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KOCZIANNE 
SZENTPÉTERI ERZSÉBET

A  f f  1  • 1  '  • r  • r  á  • •műszaki muzeologia uj utjai
A szerző cikkében a muzeologia, különösen a műszaki muzeologia terén az elmúlt néhány évtizedben bekövet
kező változásokról beszél. Ezen belül négy témakörrel foglalkozik: 1. A műszaki múzeumok és a Science centerek 
viszonya. 2. A múzeumi technika fejlődése. 3. A látogatói elvárások, ill. szerepkörök változásai. 4. A társadalom és 
a tudomány, a múzeumok és a társadalmi környezet összefüggései. Témáit igen sok személyes tapasztalatra építve 
taglalja. Végezetül néhány szóval kitér a hazai műszaki múzeumok, különösen a nemrég integráció révén létrejött 
Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum helyzetére és jövő elvárásaira.

Előadásomban valóban az új utakról szeretnék beszámolni, de nem azokról, amelyek a konferen
cia témájában a múlt századi új utakat jelentenék, hanem a jelenről, illetve arról az elmúlt néhány 
évtizednyi fejlődésről, amely a muzeologia és a műszaki muzeologia világában is elementáris vál
tozásokat hozott. Ezeket a változásokat vizsgálhatjuk általában, és vizsgálhatjuk a múzeum és a 
társadalom szempontjából. Van egy sokat emlegetett társadalmi szerződés, amelyet a múzeumok 
kötöttek a társadalom egyes csoportjaival, azonban most erre nem térnék ki. Elsősorban négy té
makörre kívánok koncentrálni. Az egyik, és talán ez a legfontosabb, a műszaki múzeumoknak és 
a Science centereknek, mint intézménytípusoknak a viszonya. A második témaköröm a múzeumi 
technika fejlődése, a harmadik a látogatói elvárások, a látogatói szerepkörök változásai, és végül 
a negyedik a társadalom és a tudomány, a múzeumok és a társadalmi környezet összefüggésének 
nagyon rövid áttekintése. Elsőként azt szeretném hangsúlyozni, hogy a műszaki muzeológiát önál
ló diszciplínának tekintem, és ezt azért tartom fontosnak hangsúlyozni, mert a hazai muzeologia 
szereti a műszaki muzeológiát, tehát a műszaki múzeumokat, közlekedési múzeumokat úgy általá
ban elfelejteni. Tehát ez a kiinduló pontom, és azt gondolom, ezt itt különösebben nem szükséges 
igazolnom.

Rátérve első témámra, el kell ismerni, hogy a Science centerek világszinten elnyerték létjogo
sultságukat, és nem túlzás azt állítani, hogy globális világunkban globális mozgalommá vált az 
elterjedésük. Ennek alátámasztására csak néhány adatot közlök. Jelenleg több mint 3000 Science 
center van, ugyan ezeknek jelentős része Európán kívüli, de még Németországban is évente 
legalább egy Science center nyílik. Bristolban már van egy olyan nagyüzem, amely elsősorban 
Anglia számára, de gyártja az experimenteket, különféle interaktív elemeket, és mindent, ami 
egy kisebb-nagyobb science center megalapításához szükséges. Az évente megrendezésre kerülő 
nemzetközi konferencián (ECSITE) általában 600-800 közötti a résztvevők száma, s ez a szám 
fokozatosan növekszik. A science centereket két ellentétes sajátosság jellemzi. Az egyik az, hogy 
sokféle variációban épülnek, ugyanakkor, -  és itt utalnék az egyik legsikeresebb európai science 
center vezetőjének a véleményére, aki a Heurékát vezeti Finnországban, s aki saját bevallása sze
rint több mint 400 science centert látott már életében, azt mondja, hogy -  szemben a variációs 
lehetőségekkel, aki egyet már látott, az olyan, mintha a többit is látta volna A hazai közvélemény
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ben, de a szűkebb szakmában is elég sok a misztifikáció a science centerek körül, ezért nagyon 
röviden idézném az egyik legkorábbi definíciót, amely 1993-ban fogalmazódott meg. Ez a mai 
napig is elfogadhatóan határozza meg a science centerek lényegét. Nem szó szerinti fordításban: 
„A tudomány és a technológia, benne a műszaki tudományok, az ipari haladás és a természettudo
mányos fejlődés bemutatása. Inkább jelenkori, mint történeti. Interaktív, ez a legismertebb eleme. 
Olyan speciálisan konstruált kiállítási eszközökkel, tárgyakkal, melyek a látogatókat a természeti 
jelenségek és a technológiai folyam atok vizsgálatára bátorítják.” Informális helyek, ahol a kiállítási 
személyzet, az explainertől kezdve a legkülönfélébb személyzettípusokig nemcsak irányítja, segíti 
a Science centerbeli látogatókat, hanem magyaráznak, vitatkoznak velük, irányítják őket, tehát 
interaktív kapcsolatba lépnek személyükben is a látogatókkal. Elsődleges céljuk a látogatás so
rán megértetni, és nem mellesleg, szórakoztatni is! Kénytelen vagyok egy tömör angol kifejezést 
használni: „publicly és educationally oriented"a science centereknek a többsége, és ez tartozik a 
főbb jellemvonásaik közé.

És mi a helyzet a múzeumokkal? Azt gondolom, hogy nem szükséges a műszaki múzeumok
nak a definícióját ismertetnem, hiszen feltételezem, hogy a jelenlevők ezt mind ismerik. Ugyan
akkor viszont szükségesnek látom a közelmúltban 100 éves fennállását ünneplő Deutsches 
Museum egyik munkatársának a véleményét felidézni.(Szintén szabad fodításban:) „Múzeum, 
ez a szó egyesek fü lében  annyira porlepte dolognak hangzik, hogy többé nem is akarják hallani. A 
science centerek viszont gom ba módra bújnak elő a földből, miközben a hagyományos múzeumok 
túlélésért küzdenek. A „mindent bele” csoport guruival szemben a tiszta gyűjtés, kiállítás, megőr
zés tanainak őrzői kiöregedettnek tűnnek. Érintsd meg! Követeli a szórakozás-orientáltságú gene
ráció által kinyilvánított vélemény.” (Csak zárójelben jegyzem meg, hogy a Deutsches Museum 
alapítói és a Deutsches Museum történetének bemutatói kezdettől fogva utalnak arra, hogy a 
Deutsches Museumban már a megalapításkor hozzá lehetett a tárgyakhoz nyúlni, természetesen 
volt olyan, amit nem lehetett megérinteni, és ezt mindenki elfogadta abban az időben és mind a 
mai napig is .) Ez a vélemény rendkívül pesszimista és lehangoló, ennek ellenére azt gondolom, 
hogy nagyon sok az igazság benne. Részben alátámasztja ezt a megközelítést az ez évi ICOM, 
a múzeumok nemzetközi világszervezetének a konferenciája, melyet most Shanghaiban ren
deztek meg. Nemrég tértünk vissza erről a konferenciáról, az élményeim egészen közvetlenek. 
Az ICOM konferencia kiemelt ajánlata az összes résztvevő számára a pekingi és a Shanghai-i 
Science Museum volt. A pekingibe nem jutottunk el, de ezen kívül láttunk más, kis és nagy 
science múzeumokat, azonban ezekben az ún. science múzeumokban egyetlen valódi muzeális 
tárgy sem volt. A pekingi katalógusban hivatkoznak a 19.században alapított gyűjteményre, de 
nem mutatják be azokat a tárgyakat, amelyek a múzeumi lényeget adnák. Tehát vannak valódi 
műtárgyaik is, de azok a szakmúzeumokba „szorulnak” vissza , mint pl. a vasúti, a hajózási vagy 
egy asztronómiai múzeumba, viszont ezek valóban múzeumok. Ellenben a nagy, modern intéz
mények, azok science centerek, és nem múzeumok. Ezek a hatalmas és impozáns beruházások 
az oktatást szolgálják elsősorban, a tudomány népszerűsítését, megértetését. Világért sem aka
rom azt mondani, hogy ez nem fontos, nagyon is fontos. Ezért engedjék meg, hogy néhány ada
tot idézzek, mert egyszerűen lenyűgözőek. A 2009-ben Pekingben alapított Science Museum, 
azaz Science Center 48 ezer hasznos négyzetmétere összességében 102 ezer négyzetméteren van 
berendezve. A napi látogatók száma 38 000-40 000 fő. A megnyitás óta eltelt idő alatt 1,3 millió 
látogatójuk volt, és az előadás végén bemutatom, hogy a lehető legkorszerűbb technikával is 
rendelkeznek.

Az oktatási cél szempontjából nagyon jellemző a kínai és az indiai science centerek összeha
sonlítása.

Jó néhány évvel ezelőtt láttam az indiai science center hálózatot is, amely az ugyancsak óriási 
népességű országnak szintén az oktatási céljait valósítja meg, de mégis úgy tűnik, hogy teljesen 
különböző metódust választottak. Kína hatalmas, impozáns, modern létesítményekkel, India
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kisebb és mobilizálható science centerekkel, planetáriumokkal hálózza be az országot.(Termé- 
szetesen vannak nemzeti science centerei is.) Még egy fontos célra szeretnék utalni, amelyet Kí
nában tapasztaltunk. A jelen vívmányai, a kihívások és a jövő felvillantása mellett van egy olyan 
rész is, amelyik a „Glory o f  China”-val foglakozik. Azt gondolom, hogy nem kell indokolnom, 
mi ennek az üzenete. Számomra úgy tűnik, hogy a fejlődő országoknak -  bármelyik utat vá
lasztják -  elsősorban azokra az intézményekre van szükségük, amelyek a társadalmi harmónia 
megteremtői és a fejlődés megalapozói lehetnek. És ez volt lényegében az ICOM konferenciá
nak a fő üzenete is.

A következő témám a technikai változásokhoz kapcsolódik, ezekkel szembesülünk a min
dennapi életben is, és leggyakrabban az e téren való lemaradásunkkal marasztalódik el a hazai 
muzeológia. Remélem, hogy Önök közül még sokan emlékeznek a Posta Múzeum volt igazgatójára, 
K o v á c s  G e r g e l y n é l , aki néhány évtizeddel ezelőtt egy MTESZ konferencián mindannyiunkat 
sokkolt azzal a víziójával, hogy ha a virtuális múzeumok elterjednek, akkor a valódi múzeumok a 
műtárgyaikkal együtt el fognak tűnni. A víziója megmaradt víziónak, helyreállt a „világrend”, és a 
sokoldalú multimédia körvonalai most már megszilárdulni látszanak annak ellenére, hogy sokak 
véleménye szerint mind a programok, mind a hardware az állandó fejlesztés kezdőstádiumában 
van még csak. Most eltekintenék az internet és a www. múzeumi hasznosításának elemzésétől, de 
szeretnék egy definíciót ismertetni. Ezt az AVICOM, a múzeumok világszövetségének az audio
vizuális területekkel foglalkozó nemzetközi szervezete határozta meg, és azt gondolom, hogy ez 
a megfogalmazás rendkívül összetetten és röviden tartalmazza, hogy nekünk, a múzeumoknak a 
multimédia, a sokoldalú multimédia mit jelent, és nemcsak múlt és jelen időben, hanem ez -  leg
alábbis számunkra -  még mindig a jövőidőt is jelenti. Tehát a multimédia új lehetőségeket kínál 
a sokoldalú információ megszerzésére és megőrzésére, ami kultúránk tárgyaiban testesül meg. 
A multimédia képessé tesz minket a gyűjteményeinkre vonatkozó ismeretek rendszerezésére és 
közlésére anélkül, hogy a gyűjtemények sokoldalúságát csorbítanánk. A multimédiái adatbázis 
szolgálhat egy intézmény kollektív memóriájaként, valamint ösztönző lehet számunkra annak el
sajátításához, miként válhatunk inkább önálló, mint irányított kutatókká. Azzal, hogy digitális 
formában mind belső, mind külső hálózaton elérhetővé tesszük gyűjteményeinket, rengeteg le
hetőségünk lesz arra, hogy felismerjük a múzeumok oktatási funkcióját. És ezzel máris kapcsoló
dunk a science centerekhez is.

Az archívumok intézményi összekapcsolása révén a múzeumi multimédia adatbázisok értékes 
kulturális forrássá válhatnak. Itt utalnék arra, hogy például van egy olyan Európai Uniós projekt, 
amelyik a csatlakozó múzeumoknak digitális formában feldolgozott tárgyi anyagait kapcsolja ösz- 
sze úgy, hogy különböző kultúrtörténeti folyamatok könyvformában megjelent témáihoz köti a 
tárgyakat. Mivel a múzeumok az információk megszerzésének és reprodukálásának a helyszínei, 
ideális terepet jelentenek a minőségi programok fejlesztésére, és a felhasználók figyelmének a fel
keltésére az új területek iránt.

Rátérnék a harmadik témacsoportomra, a látogatók és a múzeumok komplex viszonyára. Ez 
kritikus pont, legalább annyira, mint a science centerek megjelenése. A múzeumok és a látoga
tók kapcsolatának elemzésével óriási szakirodalom foglalkozik, és ez nem most kezdődött el. Ha 
nagyon leegyszerűsítem a mai helyzetet, akkor az a jellemző, hogy a múzeumoknak elsősorban a 
látogatók elvárásaihoz és igényeihez kell igazodniuk. Ez jelentős változás a korábbi elgondolások
hoz képest. A látogató-orientáltságnak több egyidejű létező formája van, és ebben, azt gondolom, 
nincs különbség a múzeumok, műszaki és egyéb múzeumok között. A világ vezető múzeumai 
között van a washingtoni National Air and Space Muséum, amelynek önálló osztálya foglalkozik 
a látogatókkal. Ök három egymást követő és egymás mellett is létező fokozatot különböztetnek 
meg. A korábbi, a legrégebbi, amikor a látogató véletlenül kerül az épületbe, és a kurátoroknak, a 
muzeológusoknak a feladata elsősorban a gyűjtés, kutatás, tudományos feldolgozás. Ezen a szem
léleten ma már világszerte sikerült túllépni. Jelenleg jellemzőbb,hogy a látogatók még leginkább
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„vendégnek” számítanak, akiknek mindenekelőtt tanulási eredményességükért és szórakoztatásu
kért a múzeum felelősséget érez. A munkatársak elfogadják, hogy a múzeumba a látogatók saját 
elképzeléssel jönnek, és felfogásukat sokféle programmal, tárlatvezetéssel, out reach activities-sel 
lehet befolyásolni. Ehhez tartoznak természetesen az olyan kellemes foglalatosságok, mint a be
vásárlás a múzeumi boltban és a betérés a kávézóba. (Ez már alapvető elvárás a hazai múzeumi 
gyakorlatban is.)

És melyek a jövőbeli kilátások? Egy előadás keretei között erre meglehetősen nehéz bármi ér
demlegeset válaszolni. A közvetlen jövőt legjobban befolyásoló probléma az a gazdasági kényszer, 
amely az utóbbi években mindannyiunkat elért. Tehát a jövőben a látogatókat egyre inkább kli
enseknek, ügyfeleknek kell tekinteni, mivel ők teremtik meg a múzeumok fenntartásának anyagi 
forrásait. A nyilvánosság számára, és ez nagyon fontos, számadást kell adni a teljesített munkáról. 
Ez az, ami nálunk még kevéssé elfogadott, hogy az állami támogatásért, a fenntartásért a múzeu
mok felelősséggel tartoznak, és a nyilvánosság előtt bizonyítani kell ennek a támogatottságnak, a 
felhasználásnak a jogosságát és megfelelő eredményességét..

Végül rátérnék a múzeumoknak a társadalmi környezetbe való beágyazottságára és az egyre 
élesebben megfogalmazott elvárásokra. Az előttem szólók előadásaiban kevésbé volt szó arról, 
hogy a múzeumok világában is megjelent a modern tudományos eredményeknek a szkeptikus 
megítélése, a közvélemény nagyon sok új tudományos eredményt igen erős kritikával sokszor nem 
is elfogad, hanem egyszerűen elutasít. És ez arra készteti, késztette a tudósokat, hogy a társadalmi 
vissza-, illetve újraintegrálódásukat a tudomány újszerű kommunikációja segítségével valósítsák 
meg. És ennek, úgy tűnik, hogy valódi és fontos helyévé válnak a műszaki múzeumok. A folya
mat egyébként nem teljesen újkeletű. A nyolcvanas években megjelent a „public understanding o f  
science” mozgalma, a kilencvenes években némileg változik a meghatározás és „public engagement 
o f  science” lesz belőle, jelen korunkban az Európai Unió által képviselt program „science in society’. 
Ezek természetesen mind a múzeumokra, mind a science centerekre egyformán vonatkoznak, 
és a hatásukat leginkább abban lehet mérni, hogy ezeknek a programoknak az eredményeként a 
múzeumok és a science centerek impulzívabbakká váltak, programjaikat elsősorban az innováció 
szociokulturális és gazdasági tartalmának az elfogadására, megértetésére formálták át. 2001-től 
indult az EU által a 7 FP program alatt jelzett akció a formális és informális tudományos oktatás, 
nevelés támogatásáért. Célja nemcsak a fiatalok érdeklődésének a felkeltése a tudományos ered
mények iránt, hanem a tanárok képzettségének elősegítése is. A program a múzeumoknak kiemelt 
szerepet szánt, különösen a felnőttek oktatásában, és itt most zárójelben kell megjegyeznem, hogy 
mi tíz nagy európai múzeummal, intézménnyel együtt pályáztunk az egyik ilyen programra, de 
sajnos eredménytelenül.

A nemzetközi, közép és hosszú távú és kölcsönös együttműködésen alapuló programok mel
lett megjelentek a múzeumokban azok a legújabb módszerek is , amelyekkel a korszerű tudományt 
próbálják a múzeumok magyarázni. Műszaki, közlekedési területről sajnos hazai példákkal nem 
rendelkezem, de nemzetközi térről igen. Ilyen a 2006-os Deutsches Museum-beli Open Research 
Laboratory, ahol tulajdonképpen egy nanotechnológiai laboratóriumot rendeztek be. Fiatal ku
tatókat vontak be ebbe a programba, a kutatás a látogatók előtt folyik, és a látogatók részesülnek 
a „tudománycsinálásból”. Több múzeum is létesített ilyeneket , pl. a milánói Leonardo da Vinci 
Múzeum , de még az észtországi Tartu Múzeuma is. A londoni Természettudományi Muzeum 
teljesen uj szárnyat építtetett hasonló célokra.

Végezetül a magyar helyzetet most már csak nagyon röviden fognám össze. Az integráció ré
vén 2009. január 1 -jétől létrejött az egyesített Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (MMKM), 
amelyről azt tudom mondani, hogy eddig sem anyagiakban, sem területben nem bővült, tehát a 
startvonalon állunk még mindig. Ugyanakkor, és ezt nagy örömmel tudom mondani, Európai 
Uniós fejlesztéssel régiós kis magyar science centereknek az építési sorozata indult meg, és az 
MMKM sem adta fel az uniós lehetőségek igénybevételét korszerű projektekre, fejlesztésre.
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Befejezésül csak egy idézetet szeretnék mondani. Ez W illiam  Henry FLOWERtől származik, 
aki az angol természettudományi múzeumnak az első igazgatója volt, és az idézet, amelyet szeret
nék felolvasni, 1898-ból származik, az én nem igazán művészi fordításommal. Tehát ő azt mondta: 
„A múzeum olyan, mint egy élő organizmus, mint egy élő szervezet. Folyamatos és gyengéd gondo
zást igényel. Növekednie kell, vagy elpusztul, elvész.” Köszönöm figyelmüket.

A szerző címe:
Kócziánné dr. Szentpéteri Erzsébet
A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum ny. főigazgatója
Technikatörténész
e-mail: zsoka@mmkm.hu
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GAZDA ISTVÁN

Tudóstársaságaink a 19. században
Természettudományi, orvosi és műszaki társaságok

A szerző áttekintést ad a 18. század utolsó évtizede és a 19. század utolsó évtizede között Magyar
országon megalakult és működött természettudományos egyesületekről, felsorolva, ill. margináli
san érintve a korszakban létrejött nem-reáltudományi egyesületeket is. A megalakulások időrend
jében tárgyalt 18 egyesület közül többen mindmáig működnek. A felsorolás kitér az egyesületek 
rendezvényeire és az általuk kiadott könyvekre, periodikákra, az egyesület történetét bemutató 
jubileumi kiadványokra. Az alapító tagokat, illetve az egyesületekben működő híres tudósokat 
minden egyesület esetében megemlíti a szerző.

Az alábbiakban az országos hatókörű tudóstársaságok, egyletek megalakulását igyekszünk röviden 
összegezni. Mintául az erdélyi tudóstársaság szolgált, először ennek a megalakulását vázolnánk rö
viden, majd a tudományegyetemi kezdeményezéstől kezdve haladnánk időrendben, egészen a 19. 
század végéig. Részletesebben a reáltudományi, orvosi és műszaki témakörökben működő társa
ságokat mutatnánk be, az irodalmiakra, régészetiekre, művészettörténetiekre, néprajziakra inkább 
csak utalunk. Az utóbbi, főbb 19. századi alapítású társulások a következők: Kisfaludy-Társaság 
(1836), Szent István Társulat (1848), Magyar Történelmi Társulat (1867), Délmagyarországi törté
nelmi és régészeti muzeum-társulat (1872), Budapesti Philologiai Társaság (1874), Petőfi Társaság 
(1876), Kemény Zsigmond Társaság (1876), Országos Régészeti és Embertani Társulat (1878), 
Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság (1883), Magyar Néprajzi Társaság (1889), Magyar 
Paedagógiai Társaság (1891), Dugonics Társaság (1892).

ARANKA GYÖRGY ERDÉLYI TUDÓSTÁRSASÁGA -  1791

Az első hosszabb életű tudóstársaságunk a 18. század utolsó évtizedében alakult meg, s körülbelül 
1791 és 1806 között működött, kolozsvári székhellyel. Alapítója és szervezője A r a n k a  G y ö r g y  

volt, aki a nyelvművelést bővíteni tudta a kéziratkiadói tevékenységgel is, így a Társaság Erdélyi 
Magyar Nyelvmívelő és Kéziratkiadó Társaság néven folytathatta működését.

Maga Aranka több kötetet is írt a Társasághoz kötődően: „Egy erdélyi magyar nyelvmívelő 
társaság felállításáról, való rajzolat az haza felséges rendeihez” (Kolozsvár, 1791); „Az erdélyi 
kézírásban levő történetírók kiadására felállítandó társaságnak rajzolatja” (Kolozsvár, 1791); „Az 
erdélyi kézírásban levő történetíróknak esztendőszám szerint való lajstroma” (Kolozsvár, 1791); „A 
magyar nyelvmívelő társaságról. Ujabb elmélkedés” (Kolozsvár, 1792); „Levél az erdélyi magyar tár
saságnevében” (Kolozsvár, 1795).

Tagjaik gondozásában több munka is megjelent, együttesen a következő kötetet állították ösz- 
sze: „A magyar nyelvmívelő társaság munkálatainak első darabja” (Szeben, 1796).
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A  Társaság tagjai közül a legismertebb személy talán B o l y a i  Fa r k a s  volt, aki ekkoriban első
sorban szépirodalommal foglalkozott.

Az 1810-es években D ö b re n te i G á b o r igyekezett újraalapítani a Társaságot, s létre is hozott 
egy tudóskört, amely a régi „Erdélyi Múzéum” c. folyóiratot adta ki 1814 és 1818 között. Folyó
iratuknak tíz száma jelent meg. Döbrentei később Pest-Budára került, s a Magyar Tudós Társaság 
első titoknoka lett. Egyik történeti visszaemlékezésében részletesen megírta az addigi tudóstár
saságok történetét. Aranka György társaságának teljes történetét és iratanyagát legrészletesebben 
Ja n c s ó  E lem ér dolgozta fel.

A WINTERL JAKAB-FÉLE TUDÓSTÁRSASÁG -  1802

A  Tudományegyetem professzorai 1802-ben alapítottak egy természettudományi kutatásokra 
koncentráló társaságot, amely rövid életű volt. A kör szervezője a vegyész és botanikus W i n t e r l  

professzor volt, aki ezeket a tantárgyakat korábban a nagyszombati egyetemen, illetve a Nagy
szombatból Budára áthelyezett egyetemen is tanította. Ő volt a nagyszombati, illetve a pesti egye
temi botanikus kert alapítója is. Társaságának munkájába meghívta az elméleti orvostan, egyben 
az államorvostan professzorát, Sc h r a u d  FERENCet, továbbá a fizika professzorát, T o m c s á n y i  

ÁDÁMot, azután saját adjunktusát, K i t a i b e l  PÁLt, továbbá egy „vendéget” is: K u l t s á r  Is t v á n í , a 
neves lapszerkesztőt. Társaságuk fő célja a reáltudományok, az orvostudomány és a gazdasági tu
dományok művelésének támogatása volt. Egy kiadványukat ismerjük: „Plán zu einer ungarischen 
Gesellschaft fú r  Naturkunde, Oekonomie und Medicirí’ címmel, amely egy 25 oldalas áttekintés.

A MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁG -  1825

Bécs nehezen adott engedélyt tudóstársaság alakítására, szerencsére az 1825/27-es országgyűlésen 
sikerült elérni, hogy törvénybe iktatták egy, elsősorban nyelvműveléssel foglalkozó tudományos 
társaság alapítását, amely a működési engedélyt 1830-ra kapta meg. Magáról az alapításról tudjuk, 
hogy 1825. november 3-án az országgyűlés kerületi ülésen F e l s ő b ü k i  N a g y  P á l  -  S z é c h e n y i  

I s t v á n  g r ó f  barátja - , Sopron megye követe felszólalásában bírálja a főrangúakat, hogy nem 
támogatják a nemzeti nyelv ügyét; ezt követően Széchenyi szólal fel, s a nemzeti szellem és nyelv 
felvirágoztatására összes birtokainak egyévi jövedelmét ajánlja fel, kikötve, hogy az összeg hova- 
fordítását megfelelően ellenőrizzék. November 8-án Széchenyi és a felajánlásához azonnal hoz
zájáruló három társa ( A n d r á s s y  G y ö r g y ,  K á r o l y i  G y ö r g y  és V a y  Á b r a h á m  g r ó f o k )  J ó z s e f  

f ő h e r c e g  NÁDORhoz fordul: a felajánlott összeggel „egy nemzeti tudományos intézet” alapkövét 
kívánják lerakni, s ehhez a nádor pártfogását kérik.

1826. március 19-én az alapítók hivatalos iratban kötelezettséget vállalnak arra, hogy a létesí
tendő Magyar Tudós Társaságnak minden évben befizetik az általuk felajánlott összeg tárgyévre 
eső (általában 6%-os) kamatát mindaddig, amíg az összes befizetett kamat együttese el nem éri a 
felajánlott összeget. Széchenyi 60 ezer forintot, mások kevesebbet ajánlottak fel, de volt aki ennél 
többet. Április 17-én a Tudós Társaság tervét fölterjesztik az uralkodóhoz.

1827. augusztus 18-án a király szentesít 45 törvénycikket, közte a Magyar Tudós Társaság mi
előbbi felállítása szükségességéről szólót is (1827: 11. te.). November 30-án a nádor huszonhat 
tagú bizottságot hoz létre a Tudós Társaság alapszabályainak kidolgozására.

1828. március 15-én Széchenyi és a huszonhat tagú bizottság megkezdi a Tudós Társaság alap
szabálytervének átdolgozását; április 17-ére készülnek el, s augusztus 18-án terjesztik fel az ural
kodóhoz (a válaszra több mint két évig kell várni).

1830. július 7-én az uralkodó jóváhagyja a Magyar Tudós Társaság alapszabályait, melyek
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megszövegezésében Széchenyi is részt vett. November 17-én a Magyar Tudós Társaság igazga
tósága C z i r á k y  A n t a l  országbíró elnökletével első ülését tartja, melyben a Társaság alelnökévé 
(másodelnökévé) Széchenyit választják.

1831. június 26-án elkészül a Magyar Tudós Társaság nyomtatott alapszabálya, s a Társaság 
megkezdi rendszeres tudományos munkáját. Az Akadémia reáltudományi kutatásainak legrészle
tesebb történetét V e k e r d i  L á s z l ó  írta meg.

BUDAPESTI KIRÁLYI ORVOSEGYESÜLET -  1837

1837. október 14-én alakult meg az első Orvosegyesület, amelynek 16 alapító tagja volt, s legfőbb 
célja az volt, hogy az országban különböző helyeken dolgozó szakemberek között tudományos 
kapcsolatot teremtsen. Akkoriban Pesten 100, Budán 20 orvosdoktor működött. Az 1837-ben ala
pított Orvosegyesület hatására több hasonló jött létre az országban, közülük megemlítjük az 1838- 
ban létrejött temesvárit, a következő évben megalakult nyitrait, az 1840-ben alapított szatmárit és 
miskolcit. Az egyesülethez szorosan kapcsolódott az 1831-ben B u g á t  Pá l  és S c h e d e l  (T o l d y ) 

F e r e n c  által megindított Orvosi Tár is. S c h o e p f -M e r e i  Á g o s t o n  1844-ben indította meg az 
újabb orvosi periodikát „Magyar orvos-sebészi s természettudományi évkönyvek” címmel, amely
nek indításáról értesítette az egyesületet is, s a tagok közül többen a folyóirat munkatársai is lettek. 
Az egyesület könyvtárát St e s s e l  (S z e l é n y i ) L a jo s  alapította. Részletes történetüket Sa l a c z  Pá l  

írta meg centenáriumuk tiszteletére.
A Budapesti Kir. Orvosegyesület 1842-ben nyerte el a legfelsőbb jóváhagyást. Ettől kezdve az 

egyesület „Regia societas Medica Buda-Pestiensis” néven működött, de pecsétjén a „Budapesti Kir. 
Orvosegyesülef volt olvasható. Jogutóduk a MOTESZ.

A KIRÁLYI MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT -  1841

1841. május 29-re B e n e  F e r e n c  orvossebész számos helybéli kollégáját, valamint vidéki orvoso
kat és természettudósokat hívott meg Pest-Budára, hogy együttesen létrehozzák a Magyar Orvo
sok és Természetvizsgálók Vándorgyűléseinek szervezetét, mégpedig az akkor már jó ideje működő 
német minta alapján. A vándorgyűlések tervezetének kidolgozásában Bugát Pál volt Bene segítsé
gére, javaslatukat 1840-ben az „Orvosi Tár”-ban közzé is tették, s hamarosan K u b i n y i  Á g o s t o n  

is közreadta saját tervezetét.
Május végére össze is gyűltek a tudósok, hogy létrehozzanak egy olyan társulást, amelynek 

tagjai évente egy alkalommal több napos előadássorozaton vennének részt, a vándorgyűlést m in
dig más-más megyében szerveznék, s terveik között szerepelt az előadások szövegének kötetekben 
történő megjelentetése is.

Bugát azonban elgondolkodott azon, hogy vajon év közben nem tudnának-e több alkalommal 
is találkozni a tudománypártoló személyiségek, a neves egyetemi előadók, a kórházak és klinikák 
kiválóságai, valamint a középiskolák kiemelkedő tanáregyéniségei, s felvetette azt a gondolatot, 
hogy a vándorgyűlések szervezete mellett jöjjön létre egy olyan társulás is, amely minden hónap
ban előadói ülést tart, szintén megjelentet kiadványokat, sőt saját gyűjteményt és könyvtárat is 
létrehoz.

Javaslatát tett követte, s 1841. május 28-án, tehát a Bene-féle gyűlést megelőző napon meg
kérdezte a már megjelenteket: nem lenne-e kedvük részt venni egy természettudományi társulat 
megalapításában? Válaszuk igenlő volt, s 134 lelkes tudós ember úgy vélte, hogy létrehozza a M a
gyar Termeszettudományi Társulatot.

Programjuk nyomtatásban is megjelent az „Orvosi Tár” 1841-es évfolyamában. Alakuló ülésü
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két 1841. június 13-án tartották, ahol elnökké Bugát Pált, másodelnökké Kubinyi Ágostont, jegy
zővé Vajda PÉTERt választották meg. Két napra rá megalapították az egyes választmányokat is: a 
botanikait Petén yi Salam on  János, a kémiait Nend tvich  Károly, a fizikait Jedlik  Á nyos, az 
orvosit Flór  Feren c  vezette. Ekkor mondták ki, hogy mindazok, akik a Társulat rendes tagjaivá 
kívánnak válni, székfoglalót kötelesek tartani. A következő hónapban igyekeztek pártfogót is ta
lálni -  ahogyan az akkoriban illő volt -  októberben pedig felterjesztették a Helytartótanácshoz 
engedélyezésre a társulati alapszabályokat.

A Társulat első történeti összefoglalóját a 25. évfordulóra K á t a i  G á b o r  készítette el, majd 
1941-re készült el G o m b o c z  E n d r é n e k  a 100 évet átfogó históriai munkája, de később is szület
tek történeti visszaemlékezések; az egyik részletes monográfia a 170. évfordulóra látott napvilágot 
2011-ben. A Társulat azóta is működik, jogutóda a TIT.

A természettudományi szakmákon belül először az orvosi könyvek kiadására jött létre önálló 
vállalkozás, mégpedig 1862-ben a Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat. Ez nem egy mai értelem
ben vett tudóstársaság volt, hanem inkább egy orvosi könyvek kiadására szervezett vállalkozásról 
volt szó. A K. M. Természettudományi Társulat 1872-ben megindult Könyvkiadó Vállalata viszont 
nem volt önálló intézmény, hanem a Társulaton belül működő vállalkozás, amely megindulása
kor mintául az orvosi könyvkiadót tekintette. Nagyszámú fontos orvosi munka 1944-ig a Magyar 
Orvosi Könyvkiadó Társulat keretében jelent meg, az általánosabb reáltudományi művek pedig 
a K. M. Természettudományi Társulatnál. A műszaki kötetek megjelenését a Magyar Mérnök- és 
Építész-Egylet segítette, amelynek keretében szintén létrejött egy könyvkiadói részleg.

A MAGYAR ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK VÁNDORGYŰLÉSEINEK
SZERVEZETE -  1841

A fenti társulattal egy időben, 1841. májusában alakult meg -  elsősorban Bene Ferenc elgondolá
sait követve -  az a szervezet, amely évente egy alkalommal több napos vándorgyűlésen mutatta be 
az orvostudomány és a reáltudományok új kutatási eredményeit. A gyűléseket mindig más-más 
megyében szervezték, az elhangzott előadások szövege önálló kötet formájában jelent meg az azt 
követő hónapokban. Szokássá vált, hogy a vándorgyűlések helyszínéről történeti, helytörténeti, 
természetrajzi munka is megjelent, s minden gyűléshez egy-egy érmet is verettek, amelyek azóta 
numizmatikai ritkasággá váltak. Ezeken az éves összejöveteleken a hazai tudomány legkiválóbbjai 
vettek részt, s megtiszteltetésnek számított, ha valakit egy-egy szekció vezetésére, illetve a bevezető 
előadás megtartására kértek fel. Érdekességként megemlítjük, hogy Jedlik Ányos magyar nyelvű 
publikációinak többsége a vándorgyűlések évkönyveiben látott napvilágot.

Az 1840-től 1890-ig tartó történetüket C h y z e r  K o r n é l , az azt követő 20 esztendő történetét 
pedig más szakemberek írták meg, később pedig már csak néhány nagyobb vándorgyűlés meg
rendezésére nyílt lehetőség. Összesen 40 alkalommal rendeztek ilyen összejövetelt, amelyek fenn
maradt iratanyagát a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár őrizte meg.

MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT -  1848

1848-ban alakult Z i p s e r  K e r e s z t é l y  A n d r á s  javaslatára, a szervező munkában K u b i n y i  F e 

r e n c , a neves természettudós, valamint a selmeci bányászati akadémia két tanára, P e t t k ó  Já n o s  

és M a r s c h a n  Jó z s e f  is részt vett. A z alapítók ötödik tagja K u b i n y i  Á g o s t o n  volt, s ő lett a 
Társulat első elnöke is. A z  alakuló közgyűlést csak 1850. július 6-án tarthatták meg, a Társulat 64 
taggal jött létre.

Közöttük az egyik legnevesebb Sz a b ó  Jó z s e f , a pesti Tudományegyetem első magyar geo
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lógus professzora, aki 1862-től a Társulat titkára, kiadványai szerkesztője, később alelnöke, majd 
elnöke is volt. Elhatározták, hogy megkezdik az ásványok, kőzetek és ősmaradványok rendszeres 
gyűjtését, az iparilag hasznosítható ásványi nyersanyagok (építőkő, mészkő, ércek, kőszenek) le
írását, továbbá fontos bányaterületek és földtanilag érdekes területek monografikus feldolgozását.

Munkálataik közreadását 1856-ban kezdték meg, 1870-ig ebből a sorozatból öt kötetnyi jelent 
meg, ezt váltotta fel a „Földtani Közlöny”, amelynek megindításáról 1870. november 9-én döntöt
tek. A  Közlöny 1871 és 1878 között csak magyarul, később jó néhány éven át magyarul is és néme
tül is megjelent. A  Társulat tagjainak száma 1875-re elérte a 300-at. A  Társulat munkáját nagyban 
segítette az 1869. június 18-án létrejött M. Kir. Földtani Intézet, az első olyan hazai természettu
dományi kutatóintézet, amelyet a földtani kutatások megindítása céljából hoztak létre. A z  intézet 
első igazgatója H a n t k e n  M ik s a  lett, aki emellett a Társulat titkári posztját is betöltötte. A  Társulat 
saját szakkönyvtára vált az intézeti gyűjtemény alapjává. A  Magyarhoni Földtani Társulat történe
tét először -  annak százéves évfordulójára -  V e n d l  A l a d á r  írta meg, majd 1998-ban újabb 25 év 
krónikája látott napvilágot.

MAGYAR IRODALOMTERJESZTŐ TÁRSULAT -  1848

Rövid ideig működött Pesten egy, a reáltudományi irodalom terjesztésével is foglalkozni kívánó 
társulat, amelynek három kiadványát ismerjük. Az egyik G a r a y  Já n o s  1843 és 1847 közötti köl
teményeit tartalmazza, közel 300 nyomtatott oldalon. A  másik egy történelmi munka, amelyet 
K a s s a y  A d o l f  „Tárnokszék és tárnoki törvénycikkelyek” címmel jelentetett meg. Harmadik kiad
ványuk a legismertebb, amelyet T ö r ö k  Jó z s e f  akadémikus állított össze „A két magyar haza első 
rangú gyógyvizei és fürdő-intézetei” címmel, s ebben az ország gyógyvizeinek analitikai kémiai 
elemzését is közreadta. A művet az Akadémia is megjutalmazta, s később bővített kiadásban ismét 
megjelent. A Társulatról későbbi adatok nem állnak rendelkezésünkre.

POZSONYI ORVOS-TERMÉSZETTUDOMÁNYI EGYESÜLET -  1856 
(Véréin fü r  Naturkunde zu Pressburg)

A szabadságharc leverése után csak a Pest-Budán működő Orvosegyesület kapott működési enge
délyt, az „Orvosi Tár” című folyóirat sem jelent már meg ebben az időben, s mindössze W a c h t e l  

D á v id  próbált egy német nyelvű szaklapot indítani Pesten 1850 júliusában „Zeitschrift fü r  Natur- 
und Heilkunde in Ungarn’ címmel, a lap 1856-tól Sopronban látott napvilágot. A következő kez
deményezés az 1856. február 14-i dátumhoz köthető, amikor is Pozsonyban egy orvos-termé
szettudományi egylet kezdte meg működését 208 alapító taggal, köztük 19 orvossal. (A Társulat 
egyik tagja az a H e i m  K á r o l y  E d e  volt, aki 1866-ban létrehozta Kassán az Abaúj-Torna megyei 
Orvos-Gyógyszerész Egyesületet.)
A pozsonyi egyesület hamarosan megkezdte évkönyveik kiadását „Verhandlungen des Vereinsfür 
Naturkunde zu Pressburg” címmel. Kiss L á s z l ó  orvostörténész így ír az új folyóiratról: „már az 1. 
évfolyamban olvasható volt a pozsonyi evangélikus kórház orvosának, Glatz Sámuelnek előadása a 
szliácsi és pőstyéni fürdőkről. Kanka Károly, a pozsonyi szemkórház orvosa a szem felépítését és mű
ködését mutatta be. A nagyszombati megyei kórház igazgatója Krzisch József Frigyes a Kis-Kárpátok 
időjárásáról értekezett. Höcher Ferenc doktor az élelmiszerek (burgonya, gyümölcs, liszt) orvosi érté
kével foglalkozott. Már e néhány kiragadott téma is jelzi, hogy az Egyesület orvosai hamarosan szűk
nek találták a „ természettudomány” nyújtotta kereteket és már 1858-ban megalakították a pozsonyi 
Tét mészettudományi Egylet orvosi szakosztályát.” Az Egyesület első 50 évének történetét 1907-ben 
adta közre F i s c h e r  Ja k a b , O r t v a y  T iv a d a r  és P o l i k e i t  K á r o l y .
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ERDÉLYI MÚZEUM-EGYLET -  1859

A Mikó Im re gróf szervező munkájának köszönhetően 1859-ben Kolozsvárott létrejött Erdélyi 
Múzeum-Egylet lényegében Magyarország második akadémiájának tekinthető. Már az 1841-43- 
as erdélyi országgyűlés napirendjére tűzte az erdélyi hivatalok számára is a magyar nyelv hivatalos 
nyelvként történő használatát, valamint egy erdélyi magyar nemzeti színház, akadémia, politech
nikum és nemzeti múzeum alapítását. Kem ény  Jó zsef és Kem én y  Sám uel gróf -  Széch én yi 
Ferenc  gróf 1802-es példája alapján -  könyv- és ásványgyűjteményüket ajánlották fel egy leendő 
erdélyi nemzeti múzeum megalapítására.

Hosszú halogatás után 1859-ben a kormány hozzájárult a múzeum megalapításához, ekkor 
Mikó Imre gróf kolozsvári nyári kastélyát és az ahhoz tartozó kertet ajánlotta fel a múzeum cél
jaira. A Múzeum-Egylet nem csak tárgyakat kívánt gyűjteni, hanem az 1825-ben megalapított 
Magyar Tudós Társasághoz hasonlóan a magyar nyelv művelését is fő céljai között említette. Több 
mint 15 ezer kötettel, s több mint ezer oklevéllel jött létre a könyvtár és a kézirattár, s emellett 
régészeti gyűjtemény, ásványtár, kőzettár, állattár és növénytár is megalapíttatott. A múzeum első 
vezetője Brassai Sá m u el , az első könyvtárvezető pedig Szabó  Károly volt. Az 1872-ben létre
jött kolozsvári egyetem -  állami támogatás segítségével -  vállalta a gyűjtemények gondozását és 
fejlesztését.

Az egyesület évkönyveket, valamint Erdélyi Múzeum címmel periodikát adott ki; orvos-ter
mészettudományi szakosztálya külön szakperiodikát indított („Orvos-Természettudományi Érte
sítő”), s közreadták az „Erdélyi Történelmi Adatok” című sorozatukat is. Az egylet neve később 
módosult, s lettek Erdélyi Múzeum-Egyesület. Első nagy történeti összefoglalójuk 1909-ben, a 
következő 1937-ben jelent meg. Mikó Imréről 2005-ben készített nagy visszaemlékezést E gyed 
Á kos. A 2009-es évfordulóra több egyesület-történeti munkát is közreadtak.

ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET -  1866 
(Elődje: Ungarischer Forstverein -  1851)

Hazánkban az erdészet szaknyelve kezdetben a német volt (több más szakmához hasonlóan). Az 
1866. december 9-i újjáalakulástól kezdődően pedig magyar lett az Egyesület hivatalos nyelve és 
folyóiratukat is magyar nyelven adták közre. Az Erdészeti Lapok önálló periodikaként jött létre 
D ivald A d olf és Wagner  Károly kezdeményezésére. Az Egyesület 1862-ben vette át ennek 
a periodikának a kiadási jogát, a folyóirat 1950-ig folyamatosan megjelent. Az Egyesület 1868 és
1872 között Bedő  A lbert  szerkesztésében évkönyveket adott közre, 1883 és 1943 között erdé
szeti zsebnaptárt jelentetett meg. Az Egyesület részt vett az 1879-es erdőtörvény megalkotásában. 
1883-ban az Egyesület közreműködésével nyílt meg az első állami erdész szakiskola, mégpedig 
Ásotthalmán.

Az Egyesület kezdeményezésére számos magyar nyelvű szakirodalmi munka látott napvilágot. 
Az Országos Erdészeti Egyesület működését áttekintő első történeti összefoglaló 1906-ban jelent 
meg. 1934-ben ismét segítettek abban, hogy egy új erdőtörvény lásson napvilágot. Az Egyesület 
gondozasaban jelent meg a millennium tiszteletere Taganyi Karoly szerkesztésében és történeti 
bevezetésével az azóta is alapvető munkának számító háromkötetes „Magyar Erdészeti Oklevéltár” 
Ugyancsak az ő kiadásukban jelent meg 1898-99-ben Sobó  Jenő  háromkötetes „Erdészeti építés- 
tan”-a.

Király Pál jóvoltából jelent meg az Egyesület első száz évének (1866-1966) a története 1967- 
ben. Részletesen foglalkoznak az erdeszet történetével is, az ezt a témakört tárgyaló szakosztályi
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közleményeik 1965 és 1990 között láttak napvilágot, a periodika 1990 óta „Erdészettörténeti Köz
lemények” címmel jelenik meg. „Az erdő” című periodika először 1907 és 1920, majd 1952 és 1990 
között jelent meg.

2001-ben Király Pál összeállításában „A velünk élő múlt. Erdészeti emlékhelyek Magyarorszá
gon" címmel jelent meg értékes monográfia. 1986-ban adták közre O r o s z i  Sá n d o r  „A magyar 
természetvédelem kezdetei” című munkáját. 1987-ben készült el R a u m  F r i g y e s  összeállítása „A 
magyarországi földm érők és térképészek fontosabb életrajzi adatai” címmel.

MAGYAR MÉRNÖK- ÉS ÉPÍTÉSZ-EGYLET -  1867

Az egyletről szóló történeti visszaemlékezésben ez olvasható: „Magyar Mérnök- és Építész-Egylet 
alapítói, javakorabeli és tekintélyes állásokat betöltő magyar mérnökök és építészek, szám szerint 
25-en, 1866. február 4-én határozták el, vagyis mondották ki az Egylet megalakulását azon a hatósá
goknak is bejelentett és engedélyezett első, nyilvános összejövetelükön, amelyet az előbb említett idő
pontban a Magyar Tudományos Akadémia Kisfaludy-termében tartottak meg. Hattagú bizottságot 
is küldtek ki a kebelükből, hogy kész alapszabályaik jóváhagyásának mielőbbi elintézését az illetékes 
hatóságoknál sürgethessék.

Ezért az egyöntetűség és az egyenlő elbánás elvének szemmel tartásával, de az egyletalakítások, 
illetve alapítások időpontjainak nemzetközi összehasonlítása szempontjából is kívánatos és előnyös, 
sőt parancsoló szükségesség, hogy Egyletünk fennállásának időpontját mi is a hatóságok által engedé
lyezett, első nyilvános összejövetel napjától kezdve számítsuk, vagyis az 1866. esztendő február hava 
4. napjától, amely napon a rövidesen központi választmánnyá alakult és a kebeléből tisztviselői kart 
is választott alapítói értekezlet az Egylet megalakítását elhatározta és kimondotta.”

Az 1867 májusában létrejött Magyar Mérnök Egylet munkájában kezdetben építészek nem 
vettek részt, s a 627 taggal megalakult egyesület csak 1872-ben bővült építész szakemberekkel. 
Első elnökük 19 esztendőn át H o l l á n  E r n ő  volt. Az egyesület kezdettől fogva közreadta közlö
nyét, amely 1867 és 1944 között jelent meg, később ez heti közlönnyel is bővült. Az 1940-es évek 
első felében L ó s y -S c h m i d t  E d e  szervezőmunkájának köszönhetően jött létre Magyarország nagy 
technikatörténeti múzeuma, Kassán. Az egyesület jogutóda a MTESZ lett.

MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG -  1872

A  Társaságot 1872-ben 11 tudós alapította, ez az egyesület a világ legrégibb geográfiai szerveze
teinek egyike. Első elnöke H u n f a l v y  Já n o s , első főtitkára B e r e c z  A n t a l  volt. Taglétszámuk 
kezdetben 300 volt.

1873-ban indult meg a Társaság folyóirata: a „Földrajzi Közlemények". 1901 és 1943 között 
jelent meg gondozásukban a „Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára” című sorozat, amelyben 67 
kötet jelent meg. Ök adták közre „Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben” című 21 kö
tetes sorozatot. A Társaság nevéhez fűződik a jelentős Balaton-kutatási program megindítása. A 
századfordulón jelent meg a Társaság nagy földrajzi atlasza. A földrajzi szakirodalom fontosságát 
és a megjelent művek nagy számát igazolja H a v a s s  REZSŐnek az 1893-ban megjelent több mint 
500 oldalas „Magyar Földrajzi Könyvtár” című munkája. 1997-ben jelent meg N e m e r k é n y i  A n 

t a l  gondozásában a Magyar Földrajzi Társaság 125 évét áttekintő jubileumi kiadvány. 2006-ban 
napvilágot látott F o d o r  F e r e n c  korábbi kézirata, „A magyar földrajztudomány története cím
mel, több mint 800 nyomtatott oldalon, amely szorosan kötődik a Társaság munkájához, eredmé
nyeihez is.
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MAGYARORSZÁGI KÁRPÁT EGYESÜLET -  1873

Az Egyesület 1873-ban Ótátrafüreden alakult, ez volt a világ hetedik, turisztikával foglalkozó egye
sülése. Az ótátrafüredi alakulást az is indokolta, hogy ekkor már működött a Kassa-Oderbergi 
vasútvonal, s így lehetővé vált a Tátra könnyű megközelítése. Számosán érdeklődtek a Szepesség 
természeti kincsei iránt, és ez is hozzájárult az Egyesület létrehozásához. Alakuló felhívásukban 
ez a leírás olvasható: „ím e természeti kincseknek és e ritkaságoknak mily bő anyagi halmaza, a mely 
nemcsak a szaktudósoknak geológiai, mineralógiai, botanikai és zoológiái tekintetben tanulmányo
zásra készen áll, hanem a mulatságot és szórakozást keresőnek s vadászat és halászat kedvelőinek 
élvszomját is teljesen kielégítheti. Hogy azonban ezek a természeti kincsek és szépségek könnyebben 
kiaknázhatok legyenek szükség, hogy a gátul szolgáló természeti akadályok lehetőleg elháríttassanak, 
utak s ösvények, menházak, irányzójelek építése s felállítása s alkalmas vezetők félfogadása által ké
nyelmesebben és biztosabban megközelíthetővé tétessenek.”

Az Egyesület számos turistaházat hozott létre, épített és gondozott turistautakat. 1889-ben 
indították meg az első hazai természetjáró folyóiratot, a „Turisták Lapja'-1. Ennek munkatársa 
volt az Egyesület számos neves tagja, köztük D é c h y  M ó r  geográfus, az Alpok és a Kaukázus ku
tatója, azután E ö t v ö s  L o r á n d , a neves egyetemi tanár, hegymászó és természetfotós, valamint 
T é r y  Ö d ö n  orvos, a turisztikai mozgalom egyik szervezője. 1945 és 1992 között az egyesület nem 
működött. Az Egyesület 1945 előtti működésének három korszaka volt, az első a késmárki, amely 
1883-ig tartott, a második a lőcsei, 1891-ig, a harmadik pedig az iglói korszak.

Az Egyesület gondozásában szakmunkák is megjelentek, köztük említendő a Kárpátok szak
irodalmát feldolgozó nagy bibliográfia, P a y e r  H u g ó  „Bibliotheca Carpathica” című, 1880-ban 
Iglón megjelent közel 400 oldalas munkája. Az országos egyesület alapján külön budapesti szak
osztály és erdélyi is létrejött. Az Erdélyi Kárpát Egyesület történetét 1996-ban foglalta össze Ajtay 
F e r e n c ,  Kolozsvárott megjelent munkájában. 1994-ben jelent meg N e i d e n b a c h  Á k o s  „A Kár
pát-medence magyar vonatkozású hegymászó és turista irodalma” című munkája, amely emléket 
állít ennek a nagy mozgalomnak is.

DÉLMAGYARORSZÁGI TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT -  1874

A Társulat Sz a l k a y  G y u l a  indítványára 1874-ben alakult meg Temesvárott, első elnöke S z m o l a y  

V i k t o r  volt. Mintául a K. M. Természettudományi Társulat, annak folyóirata és kiadványai szol
gáltak. A Társulat hívta fel a figyelmet elsőként hazánkban arra, hogy a filoxéra megjelent a ma
gyarországi szőlőkben. A Társulat ilyen jellegű megállapításait, kutatási eredményeit az 1877-ben 
megindított és 1918-ig megjelent kiadványukban, a „Természettudományi Füzetek” főcímű és a 
„Délmagyarországi Természettudományi Társulat Közlönye” alcímű periodikában láttak napvilá
got. Fontos kiadványsorozatuk volt a „Természettudományi Filléres Könyvtár ’ utóbbiban 26 kötet 
jelent meg.

MAGYAR ORSZÁGOS ÁLLATVÉDŐ EGYESÜLET -  1883 

H e r m á n  O t t ó  hozta letre az egyesületet. Sokáig ez volt Európa egyetlen állatvédő egyesülete.

MATHEMATIKAI ÉS PHYSIKAI TÁRSULAT -  1891

Abból a magánjellegű társaságból keletkezett, melybe a budapesti matematikusokat m ár 1885 
őszén egyesítettek. Alakuló közgyűlését 1891. november 5-én tartotta, s elnökének E ö t v ö s  Lo-
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r á n d  BÁRÓt választotta. „M athematikai és Physikai Lapok” címen folyóiratot adtak ki egészen 
1944-ig. A társulat tanulóversenyeket is szervezett, s több, később világhírűvé lett tudósunk eze
ken a versenyeken tűnt fel. 1895-től kezdve Eötvös kezdeményezésére évente rendeztek találkozót 
a középiskolai fizikatanároknak, ahol kicserélhették tapasztalataikat.

1945 után a társulat szétvált, a matematikusok létrehozták a Bolyai János Matematikai Társu
latot, folyóiratuk a „M atematikai Lapok” lett, a fizikusok megalapították az Eötvös Loránd Fizikai 
Társulatot, lapjuk a „Fizikai Szemle” lett.

A társulat történetét centenáriumukra írták meg, a művet K o v á c s  L á sz ló  szerkesztette.

ORSZÁGOS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET -  1892

Selmecbányán már működött a tanárok és a diákok által alapított Selmeci Magyar Olvasó Társa
ság, 1887-től Bányászati és Kohászati Irodalompártoló Egyesület, s lényegében ez szolgált alapul az 
1892-ben a Bányászati Akadémián megalakult Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 
létrehozásához. Az egyesület 47 alapító és 527 rendes taggal jött létre, első elnöke T e l e k i  G é z a  

g r ó f , alelnöke S ó l t z  V il m o s  lett. 1894-ben P é c h  A n t a l  javaslatára bevezették a Jó szerencsét! 
köszöntést, amelyet máig használnak a bányászok és a kohászok. Az egyesület 1896-ban rendezte 
első nagy kongresszusát (Országos Bányászati és Geológus Kongresszus). Kezdetben az egyesület 
székhelye Selmecbánya volt, 1903-tól Budapest. Számos vidéki tagegyesületük is alakult. 1948 óta 
a MTESZ egyik tagegyesülete.

Legfontosabb periodikájuk a „Bányászati és Kohászati Lapok”, amelynek több alsorozata is 
ismeretes. Gondozásukban nagyszámú értékes technikatörténeti témájú szakkönyv jelent meg, 
köztük említjük az 1909-ben közreadott „Körmöczbánya főbányaváros múltja és jelene, bányásza
ta és a magyar pénzváros története” című munkát, 1957-es kiadású a „Rudabánya ércbányászata” 
című, gondozásukban megjelent mű, 1972-ben jelent meg „Az Országos Magyar Bányászati és 
Kohászati Egyesület jubileumi évkönyve (1892-1972) c. kiadványuk, amelynek időbeni folytatása 
is megjelent, 1985-ös a rendkívül szép kiállítású Agricola-kötet „Tizenkét könyv a bányászatról 
és kohászatról ’ címmel, szintén 1985-ös a Selmeci Akadémia alapítása 250. évfordulójára kiadott 
„ Vivat a c a d e m ia . .című munka, 1992-es a „100 éves az Országos Magyar Bányászati és Kohászati 
Egyesület, 1892-1992” c. kiadványuk. 2006 óta közreműködésükkel jelenik meg a „Bányászattör
téneti közlemények”.
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VÁMOS ÉVA

-A „nagy kiállítások” Magyarországon 
a 19. század második felében 

(1842-1885), és megrendezésük céljának 
változása napjainkig

szerző a 19. század közepén rendezett első m agyar iparkiállítással (1842, Pest), ill. a század második felében 
ren ezett négy „országos tárlattal foglalkozik. Ezeket a következő években és városokban rendezték: 1872 Kecs- 

emet, 1876 Szeged, 1879 Székesfehérvár, 1885 Budapest. A cikk bemutatja a kiállítások egyre bonyolultabbá váló 
/c ru z é s é t és szervezetét, valamint egyre szélesedő tematikájukat. Rámutat a kiállítások céljára és szerepének 

' a a u.ására a tárgyalt fél évszázadban. Kezdetben a magyar iparkiállítások célja az volt, hogy hazai termékeket 
utassanak be a hazai közönségnek. Ebből, a meglévő ipart felmérő seregszemléből a kiállítások az ország, illetve 

’ f  ac ott tájegység iparát, mezőgazdaságát, közigazgatását, kultúráját bemutató általános tárlattá fejlődtek.

n ,Hár0m a Shanghai-i világkiállítás bezárása után, melynek tematikája „Jobb város, jobb  
e.et címen világméretű problémákat tárgyalt, a nagy kiállítások történetével technikatörténeti 
szempontból foglalkozó kutató úgy érzi, itt az ideje összefoglalni, hogyan alakultak több mint 
más te évszázad alatt a nemzeti ipar piacszerzési eszközeiből a világméretű problémák megvitatá
sának színhelyévé a nagy kiállítások.

Nagy kiállításokon értjük a Budapesti Nemzetközi Vásár szakértőinek megfogalmazása szerint 
a ét világháború közötti iparkiállításokat, gazdasági kiállításokat, országos tárlatokat, világkiál- 
ítasokat. Magyarországon egyezményesen az 1842. évi Első Magyar Iparműkiállítást tekintjük az 

ipar’’állítási mozgalom kezdetének. (K o s s u t h  L a jo s  támogatása, a kiállítás elnevezése és az akkor 
 ̂ r  l!eteU ^ arP^rto^  célkitűzések teszik mérföldkővé ezt a kiállítást, bár a megelőző 20 évben 
1 ,',V̂ r° S0^ an többször rendeztek olyan „gazdasági kiállítást”, amely szintén tekinthető lenne

ipar ¡állításnak.) Magyarországon a 19. század nagy országos tárlatai a hazai ipar piacszerzési szín- 
C ^ei v°ltak. A hazai iparnak a hazai piacot kellett megszereznie, az idegen gyártókat kiszorítani és 

nem meghívni szándékoztak. Ki ugyan nem tiltották a külföldi kiállítókat, de megjelenésük mar- 
g na is volt. Az 1885. évi Országos Tárlat céljaiban és tematikájában már a 20. század felé mutatott 
C Cre> amennyiben nemcsak iparkiállítás volt, hanem országbemutatás is. Gyárakon és mezőgazda
- gi termelőkön kívül kiállítottak minisztériumok, állami, kulturális és oktatási intézmények is. 
t -k' e .e.Î an^ tun ;̂ a szazadról szól, így a hazai nagy kiállítások történetét ma 1842-től 1885-ig 

mtjü. át. Az Ezredéves Kiállítás céljaiban és eredményeiben már nagy lépést tett a 20. századi 
rántások stílusa felé. Nem a hazai iparnak akarta a hazai piacot megszerezni, hanem jelen - 

resz *en országpromóció volt a célja. Az ország szépségét, gazdagságát, sokféleségét kívánta be
mutatni, elsősorban a hazai, de külföldi közönségnek is. Mint iparkiállítás is nagyon eredményes 

, es \ egtelenül sokrétű anyagainak elemzése egyedül is egy könyvtárat tölt meg.
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A 20. század első felének nagy kiállításai és vásárai -  köztük a Budapesti Nemzetközi Vásár 
is -  az első világháború romjaiból felépülő világban -  a hazai ipar számára a külföldi piacok egy- 
egy szegmensét igyekeztek megszerezni. Ezeknek a kiállításoknak célja a bemutatkozáson kívül 
az üzletkötés volt, olyannyira, hogy a megkötött üzleteket még aznap be kellett jelenteniük az ipa
rosoknak a vásárirodánál. A Budapesti Nemzetközi Vásárnak -  ha országpromóció nem is volt a 
célja -  Budapest-promóció igen.

A 20. század második felében, az 1958-as Brüsszeli Világkiállítástól kezdve a nagy kiállítások 
célja kifejezetten az egyes országok bemutatása volt; szépségük, csodáik felvillantásával inkább a 
turizmust segítették, mint az ipart. Az ipari termékek bemutatását már az 1937-es Párizsi Világki
állítástól kiemelkedő művészi alkotások bemutatása vette át, és 1958-tól ez általánossá vált.

A 21. században a nagy kiállítások, és elsősorban a világkiállítások a globális méretű problé
mákra adott nemzeti válaszok gyűjteményei voltak. A világkiállítási téma a víz szerepe, a városok 
fejlődése. A 20. század végén azt lehetett gondolni, hogy a nagy kiállítások elvesztették jelentősé
güket, hiszen az ipar legújabb termékeiről a nagyközönség a televízió reklámjaiból, a szakemberek 
zárt körben hozzáférhető honlapokból értesülhetnek.

A világméretű problém ákat megválaszoló nagy kiállításokon kívül egyre több szakma rendez 
már néhány évtizede szakvásárokat, melyek a lassan félévszázados szakkiállítások hagyományait 
vették át. Ezek a specializálódott szakmák együttműködési és üzletkötési színhelyei. A közönség 
ezekről sincs kitiltva, és egy-egy témára elmegy az érdeklődő közönség is. Tavalyi előadásomat a 
kémia és kiállítások témában ezeknek a szakvásároknak a bemutatásával fejeztem be.

És most térjünk vissza idei témánkra, a 19. századra.

A 19. század magyar iparkiállításainak elsődleges célja az volt, hogy hazai termékeket mu
tassanak be a hazai közönségnek. A magyar iparkiállítási mozgalom az Iparegyesület és a Véd
egylet gondolatkörében gyökeredzett. Az 1848 előtti három pesti iparkiállítás (az Első Magyar 
Iparműkiállítás 1842-ben, a második 1843-ban, a harmadik 1846-ban volt) minden tekintetben 
Kossuth Lajos irányítását és támogatását élvezte. Az Iparegyesület „munkálati terve” 5. pontja sze
rint: „Az egyesület honi készítvényekből nyilvános iparműkiállítást eszközlend. Ezen műkiállítások 
Pesten, egyszer egy évben, az augusztusi vásár alatt történnek. Czéljok: a. eleven képet adni a honi 
műipar tökélyeinek s hiányainak, b. időszaki előfordultokkal az emelkedést vagy sülyedést szembetű
nővé tenni, c. az iparűzőket s azoknak készítvényeit a kereskedőséggel s általában a közönséggel köze
lebbről megismertetni, s ekkép a jobb készítvények kelendőségét előmozdítani, d. az iparűzők között 
nem kevésbé dicséretes, mint hasznos versenyzést ébreszteni, e. a jelesebb technicus készítvényeket 
kitüntetésekben -  s erőhöz képest -  jutalmakban részesíteni.”

A fentieken kívül a tanulmányban elemzett további négy iparkiállításról (Kecskemét, 1872; 
Szeged, 1876; Székesfehérvár, 1879, Budapest, 1885) sem tiltották ki a külföldi kiállítókat, bár még 
1876-ban (Szegeden) is csak egy mellékkiállításon vehettek részt. E z íGellér i MÓRaz 1876-os sze
gedi kiállítással kapcsolatban a Magyar Országos Ipar-, Termény- és Állatkiállítás Emlékkönyvében 
így fogalmazta meg: „Még a Bécsi Világtárlaton megbeszéltük az ottani magyar kiállítókkal, hogy 
a sajátképpeni magyar ipart itthon közelről kellene megismernünk, és így barátainknak, valamint 
ellenfeleinknek bemutatnunk." A szegedi Országos Általános Kiállításra vonatkozóan a nagybi
zottság egyértelműen kimondta, hogy „csakis a hazában készült, illetőleg termelt tárgyak állíthatók 
ki. Viszont a kiállítás ideje alatt rendkívüli országos vásárt is tartottak, amely nemzetközi volt.

A külföldiek szereplését hazai országos tárlaton 1885-ben szabályozták először. Ezek szerint 
kiállíthatok mindazon tárgyak, amelyek „1.) a csoportbeosztási szabályzatban fe l vannak sorolva 
vagy oda tartoznak; 2.) az egyes csoportok szerint kibocsájtott külön utasításoknak megfelelnek; 3.) 
A Magyar Korona területén termeltetnek vagy lényeges részeik ebben előállíttatnak.

Ez utóbbi tekintetben kivételnek van helye:
a./ munkagépekre és szerszámokra nézve, mennyiben azok iparcikkeknek előállítására szüksé
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gesek, b./ mezőgazdasági gépeknél, melyek lényegesebb javításokat képesek felmutatni, c.l egyéb új 
találmányoknál, d j  magterményeknél általában, e j  élő állatoknál, f j  külföldön lakó honpolgárok 
képzőművészeti műveinél. "

Oszességükben ezeket a bemutatókat esősorban nemzetinek tekintették. Jelentőségük az ipar 
szempontjából talán nagyobb volt mint jelenkorunk szakosított ipati vásáraié.

A HAZAI IPARKIÁLLÍTÁSOK ÉS CÉLKITŰZÉSEIK 
(1842-1885)

A világon az első iparkiállításnak a londoni Society ofA rt 1764. évi modellbemutatóját tekintik. Az 
első nemzeti iparkiállítás azonban az 1798-as párizsi kiállítás volt, amelyet azzal a céllal rendeztek, 
hogy a francia ipar termékeinek piacot szerezzenek. Majd fél évszázaddal később (1842) az Első 
Magyar Iparműkiállítás szerényebb célkitűzésekkel indult. „Mi azzal bízattunk meg, miszerint ke
resnék fe l a már létező honi industriának jelesebb készítményeit, kitalálandók így, mivel bírunk és 
mi hibázik? Ez némileg el is éretett az első magyar iparműkiállítással. És minthogy ezen egyesület 
feladatainak első sorába fog ja  mindig számítani az oktatás, gyámolás és tettleges segédelem mellett 
a való érdem iránti hódolatot, nem lehet nem örülni, hogy azt ez alkalommal épen azon érdemek 
méltánylatával kezdheti meg, melyek buzdítását megelőzve, csak nemes ösztönök által gyámoltat- 
tak.”

Az 1876. évi szegedi Országos Kiállításon az ipar feltérképezésén túl a külföldi áruk kiszorítása 
is megjelenik a célok között. Gelléri Mór ezt utólag így fogalmazta meg: „Az iparosok, kik Szege
den kiállítottak, fe l  akarták tüntetni, hogy még élnek és élni akarnak, hogy minden akadállyal és 
nehézséggel szembeszállva, küzdeni akarnak nemcsak saját létükért, hanem a nemzeti fönnmaradás 
egyik leglényegesebb tényezőjének, a hazai iparnak léteiéért is. [...] Reméljük, hogy a szegedi kiállítás 
hozzá fog  járulni azon vészes nemzeti előítélet eloszlatásához, mely minden külföldiben valami m a
gasabb kitűnőséget lát, s minden hazait csekélylő lenézéssel tekint. Minden szemlélő, ki ez előítéletet 
levetni képes, látni fogja a kiállításon, hogy mindazon bajok és nehézségek daczára, melyekkel ipa
runk küzködik, vannak egyes iparágak, melyek a termelés minősége tekintetében a hazai fogyasztási 
igényeknek minden tekintetben megfelelni képesek.” Szegeden tehát a rendezők célkitűzései szerint 
a meglévő iparnak kellett termékei versenyképes minőségét bizonyítania. Az értő közönség fel
mérhette, milyen termelési ágak hiányoznak, de azt is láthatta, hogy a meglévő iparágai közül a 
legtöbb nem termelt elegendő árut az ország ellátásához.

A Székesfehérváron 1879-ben rendezett Országos Kiállítás „úgyszólván útmutató táblája volt 
a hazai ipar érdekében elkerülhetetlenül szükséges és sürgős intézkedéseknek.” A kortárs úgy látta, 
hogy az „emberi munkásság, s az iparos termelés majd valamennyi ága van máris képviseltetve 
hazánkban. A termelési minőség itt-ott még nem emelkedik a tökély fokára, de legnagyobbrészt oly 
mervűnek bizonyul, mely nemcsak a külföld hasonló termelvényeivel versenyezhet, némelyikben le
győzi. A kortársak úgy vélték, ez a kiállítás megmutatta, milyen törvények és állami rendelkezé
sek szükségesek a hazai ipar további fejlesztése érdekében.

Az 1885-ös budapesti Országos Általános Kiállítást az 1883. XII. tc.-kel iktatták törvénybe. A 
törvénytervezet indoklásában g r ó f  S z é c h e n y i  P á l  földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi mi
niszter a kiállítás célját így jelöli meg: „A kiállítás így 1885 tavaszán nyitandó meg, általános jellegét 
illetőleg szükségesnek tartom, hogy az nem kizárólag iparkiállítás, hanem gazdasági és állatkiállítá
sokkal, úgy nemkülönben közoktatási, művészeti tárgyak kiállításával kapcsolatos legyen.
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A SZERVEZÉS ÉS A SZERVEZET

Az Első Magyar Iparműkiállítást a frissen megalakult Iparegyesület kezdeményezte, amely végle
ges alakuló ülését 1842. július 4-5-én tartotta, a „Felszólítás az Első Magyar Iparműkiállítás iránt az 
Iparegyesület nevében” 1842. június 6-án kelt. A kiállítás megszervezése világviszonylatban is igen 
gyorsnak számított, a kiállítás 1842. augusztus 6-án a Redoute termeiben meg is nyílt. A korabeli 
napilapokban aznap mégis a szervezés nehézségeit tükröző hirdetmény jelent meg.

A z  1872-es kecskeméti tárlatot egy 65 helyi tagból és 40 külső tagból álló bizottság szervezte. 
Volt egy külön „budapesti” szervezőbizottság, melyben már megtaláljuk azok neveit, akik a ké
sőbbi évtizedekben meghatározó egyéniségei lettek a hazai iparkiállítási mozgalomnak, pl. d r . 

S z a b ó k y  A d o l f , M u d r o n y  So m a , P o s n e r  K á r o l y  L a jo s , R á t h  K á r o l y , Sc h ö n  Ja k a b , T h é k  

A n d r á s .

Az 1876-os szegedi Országos Tárlat szervezése 1874 novemberében indult meg. Nagy bizott
ságot alakítottak, 160 taggal, valamint egy kiállítási és végrehajtó bizottságot 12 taggal. A kiállítás 
titkára, Gelléri Mór a szervezési munkára így emlékezik: „egy kiállítás szervezés körül -  minden 
külföldi és hazai mintától eltekintve -  egészen eredeti nyomon kellett elindulni.” A rendezők a kiállí
tóknak az átlagnál lényegesen több szolgáltatást nyújtottak. A szabályzat szerint a gépek üzemelte
téséhez szükséges energiát ingyen adták, s a kiállítási asztalok is térítés nélkül álltak rendelkezésre. 
Üveges szekrényeket lehetett bérbe venni, ingyen szállásolták el a kiállítókat, a tárgyak szállításá
hoz pedig kedvezményt szereztek a vasúttól. A díjak kiosztására létrehozott bírálóbizottság mellé 
fölszólamlási bizottságot is szerveztek, amely a kiállított tárgyakkal és a kiállítási körülményekkel 
kapcsolatos panaszokat és beadványokat gondozta.

A székesfehérvári Országos Tárlatot 1879-ben úgy szervezték meg, hogy működési rendsze
rében, csoportbeosztásában a megelőző szegedit kövesse, így az ipar fejlődése mérhető legyen, és 
pontos összehasonlításokat lehessen tenni. K e l e t i  K á r o l y  jelentésében erre így emlékezik: „A 
székesfehérvári kiállítás keletkezésének eszméje elődjeihez fűződött. G r ó f  Z i c h y  Je n ő  -  mint tud
valevő -pendítette m ega legelső fehérmegyei gazdasági egyesület egyik ülésén [...] Később a megye 
és a város képviselőiből álló gyülekezeten tárgyaltatott az ügy, és elhatároztatván a kiállítás létesítése, 
bizottság alakult, melynek kifolyása később a végrehajtó bizottság lett, mely a kiállítás összes ügyeit 
intézte.”

Az így szervezett kiállítás belső arányait a jelentés a következőképpen foglalta össze: „ Vala
mennyi vidék közül az oroszlánrész Dunántúlnak jutott, mi a kiállítás székhelyéből leli magyará
zatát, ez juttatván a kiállítók közel egy harmadát, vagyis 1036-ot, Fehér megyére ebből 407 kiállító 
esvén. Fiúméból 5 kiállító vett részt, Horvát-Szlavon társországból 15, Ausztriából 42 s még a külföld 
is 10 kiállító által volt képviselve

Az 1885-ös Általános Kiálítás szervezetét az 1883. XII. te. megjelenése után nagy lendülettel 
kezdték el létrehozni. A szervezés magja egy országos bizottság volt 61 taggal, akik között hiva
talból megtalálható volt: 1. az elnök (a Földművelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium  
államtitkára, d r . M a tle k o v ic s  S á n d o r), 2 .  az alelnök (az Országos Iparegyesület elnöke, g r ó f  

Z i c h y  J e n ő ) ,  3. Budapest főváros főpolgármestere (R á th  K á ro ly ) , 4. az Országos Statisztikai 
Hivatal elnöke (K e le ti K á ro ly ) , 5. a fővárosi állami rendőrség főnöke, 5. a kiállítási hivatal igaz
gatója.

Létrehoztak 14 helyi bizottságot is: 1. Arad, 2. Brassó, 3.. Budapest, 4. Debrecen, 5. Fiume, 6. 
Kassa, 7. Kolozsvár, 8. Miskolc, 9. Nagyvárad, 10. Péca, 11. Pozsony, 12. Sopron, 13. Szeged, 14. 
Temesvár. Ezek feladata volt a kiállítás iránti érdeklődést felkelteni, bejelentési íveket kiosztani, 
elobírálatot tartani, a tárgyak szállításáról es a kiállítás után visszaszolgáltatásukról gondoskodni.
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A KIÁLLÍTÁSOK TEMATIKÁJA

Az Első Magyar Iparműkiállításon az ipar és általában a gazdaság minden területéről fogadtak 
kiállítókat. A gyors és kissé esetleges szervezés ellenére az 1842. december 26-án a Megyeházán 
kiosztott díjak az akkori nagyipar teljesítményét híven tükrözték. Aranyérmet kaptak a Munkácsi 
Vas- és Timsógyár, a Debreceni Salétromgyár, a Pesti Sztearingyár, a selyemgyáros Hoffmann és 
fia, valamint a festékgyáros Kiessling testvérek.

Az ezüstérmesek között megtaláljuk az összes többi nagy céget, amelyek a korszakból köz
ismertek, így többek között a Gácsi Posztó- és Gyapjúszövetgyárat, a Herendi Porcelángyárat, a 
Pesti Hengermalmot.

A kecskeméti Országos Tárlaton 1872-ben a tárgyakat négy osztályba sorolták:
1 Általános iparművek
2. Művészeti tárgyak, tudományos művek, tervek
3. Gazdasági termékek és ezzel rokon tárgyak
4. Gazdaasszonyi készítmények, női munkák.

A díjakat viszont ezeken belül 41 csoportban osztották ki. A pesti és budai, összesen 192 díjazott 
között csupán 7 volt budai. Ez jól mutatja a két város -  egyébként ismert -  eltérő profilját. A díjak 
kategóriái a következők voltak: aranyérem (34 db), ezüstérem (63 db), bronzérem (56 db), bronz 
oklevél (3 db).

Az aranyérmesek között találjuk T h é k  E n d r é t , „művészi faragványokkal ékesített étszekrényé
ért, mint legkitűnőbb asztalosműért és mozaik varróasztaláért”; K o l l e r i c h  P.-t „célszerű gazdasági 
rostái, kitűnő finomságú mindenféleségben bemutatott saját készítményű fémszövetei és sodrony
fonadékaiért, ezen iparág honosítása és k iv ite l-képesítéséértaz Első Magyar Bőrgyári Részvény
társaságot „kitűnő bőrkészítményeiért, de különösen jeles gépszíjjaiért”; V i d a c s  Is t v á n t  „különféle 
kitűnő és tökéletesített gazdasági gépeiért, és ezen iparág fejlesztéséért, s jeles gazdasági gépmintá
iért” továbbá még két másik kategóriában kiállított tárgyaiért; S c h u n d a  W. Jó z s e f e t  „kitűnő 
hangszereiért”; a Flóra Gyertyagyárat „díszesen kiállított kitűnő minőségű faggyangyertyáiérf és 
a Gschwindt-féle szeszgyárat „nagyszerűen kiállított, kitűnő minőségű liqueur-, szesz-, élesztő- és 
ecetcsoportjáért, mint e téren legjelesebb”.

Az ezüstérmesek között szerepelt C a l d e r o n i  N á n d o r  „különféle dobszitáiért”; az Első Ma
gyar Cementgyár „több rendbeli koczkatalaj és víztartó kiállítmányaiért”; az Athenaeum Könyv
nyomda Rész.-Társulat arany oklevelet nyert „kiállított könyveiért”, valamint „Kecskemét városnak 
üvegre gyönyörűen festett czímeréért”.

A „Művészeti tárgyak" kategóriában a Knopp és Wirth pesti cég kapott elismerést.

A szegedi Magyar Országos Ipar-, Termény- és Állatkiállítás közel háromszor annyi kiállítóval 
büszkélkedhetett, mint az azt megelőző legnagyobb országos bemutató. Részletes szakcsoportbe
osztása a tényleges tematikát jól tükrözte, és azt annyira jónak találták, hogy három év múlva, a 
székesfehérvári tárlaton is ezt alkalmazták.

Tartalmilag az 1876-os szegedi Országos Kiállítást az jellemezte, hogy bár vidéken volt, azon a 
mintegy 400 budapesti kiállító dominált. A kiállítást az 1. táblázatban bemutatott 17 árucsoportból 
rendezték meg.

Minden ismertető kiemeli az Osztrák Államvasutak Társaság dél-magyarországi bánya- és 
ipartelepeinek kiállítási részlegét. Ennek a társaságnak bányái és gyárai voltak Szászkán, Resicán, 
Aninán, Moldova Dognácskán, Oravicán, Bogsán, Sterdorfban. Gyártmányaik minden munkafá
zisát bemutatták a nyersanyagtól az árjegyzékig.

A II. csoportból a zsoboki márványt és majolikatárgyakat csodálták leginkább. A mezőgaz-
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dasági termékek, a félkész termékek, a szesz és a bor, a malomipari temékek és az élelmi cikkek 
csoportjai (III., IV., V.) ugyancsak osztatlan sikert arattak.

A fonó-, szövőipar (VI. csoport) jórészt „a kiállítás hiányosságai” fejezetbe került, túl szeré
nyen képviseltetve magát. A bútoripar viszont remekelt az akkoriban divattá vált hajlított (Thonet) 
bútorokkal.

A műipar, zenészeti tárgyak, építészeti rajzok és tervek (XI. csoport) kiállítása a gyufagyárak 
színes gyufafejekből kirakott képeitől a Dangl-féle óriás orgonáig sokféle tárgyat ölelt fel. Ide tar
toztak: a fényképezés, az óraipar, a könyvnyomtatás, a kötészet, a gyógyszerek és a szappanok is.

A XIII.-XV. csoportokat (gazdasági eszközök, iparos-szerszámok, kézi gépek, gépek gáz-, víz- 
és lóerőre, halászati, hajózási, vízépítészeti tárgyak) a kortárs így értékelte: „Az ipar ezen ága olyan 
fejlettséget mutat fel, mely szerint a hazai mezőgazdaság nincs többé arra utalva, hogy korszerű és 
tökélyes szerkezetű eszközökért külföldi gyárakhoz kelljen fordulnia.

Az 1885-os Országos Kiállítást tartalmában az jellemezte, hogy bár „általános tárlat” volt, az 
ipart mutatta be a legrészletesebben. Ezt tükrözi a csoportbeosztás is (2. táblázat).

A kortársak úgy értékelték az 1885. évi általános kiállítást, hogy a mezőgazdasági csarnok nem 
reprezentálta eléggé a földművelést. Mai szemmel nézve az I-V. csoport is látványos és adatgazdag 
volt. A mezőgazdasági kiállítás nemcsak terményeket mutatott be, hanem a gazdaságok felépíté
sét, rendszerét, eszközeit is a látogatók elé tárta és emellett sok statisztikai adatot is közölt.

A VI. csoportot a bányászat és kohászat alkotta, ide került a földtan is, bár a képet, amelyet 
nyújtott, a kortársak nem érezték vigasztalónak: „Egy szóval kimondhatjuk, hogy sem bányásza
tunk, sem kohászatunk nem él derült napokat, ebbeli termelésünk nem fedezi az ország szükségletét, 
nem termel többletet, a tőkék gyűjtését nem mozdítja elő.” A földtani kiállítás azonban a drágakö
vekkel, térképekkel, fölvételi rajzokkal -  kiemelkedő látványosság volt.

Az ipart a VII.-XXIV. és a XXIX. csoport mutatta be. Ezek az iparágak -  a vegyipar, az élelmi
szeripar bizonyos ágai (malomipar), az agyag- és üvegipar -  látványos kiállítást tártak a látogatók 
elé, amely intenzív fejlődésüket is tükrözte.

A vas- és fémipari kiállítás legkiemelkedőbb tárgya a Ganz-gyár híres kéregöntésű vasúti kere
ke volt, viszont már akkor is észre lehetett venni, hogy Magyarországon senki nem gondol szögek 
és csavarok gyártására.

A faipari kiállításból kitűntek a hajlított bútorok (Thonet), a parketta, a kádáripar. Ugyanakkor 
a statisztikákból az is kiderült, hogy akkoriban nagyon sok bútort importáltak. A bútoripari kiállí
táson volt érezhető leginkább a vidéki gyártók elmaradottsága a budapestiek mögött.

A bőripari kiállításból azok a tárgyak arattak nagy sikert, melyek a gazdasági fogatok felszere
lésével, a használati és fényűzési kocsizással és általában a sporttal voltak kapcsolatosak.

A papíripari kiállítás minden érdekessége mellett is világossá vált, hogy ameddig az osztrák 
papír olcsóbb, mint a magyar, nem a hazai áru fogja uralni a piacot. A fonó- és szövőipar látványos 
kiállítása is -  akár csak a ruhaiparé -  azt sugallta, hogy ezek az iparágak nagymértékben függnek 
a külföldi szállítóktól.

A XVIII. csoportba arany- és ezüstműves cikkek, ékszerek, díszművek és apróáruk (pl. játé
kok) kerültek, amelyek arról tanúskodtak, hogy bár a magyar áru szép, megfelelő, a piacot nem 
sikerül vele ellátni.

A sokszorosító műiparágak (nyomdászat, fényképezés) európai színvonalukkal kivívták a kö
zönség osztatlan elismerését. A tudományos eszközök között számos magas színvonalú mérleget, 
Süss Nándor elektromos-óra csoportját, elektromos és távirdai eszközöket vonultattak fel.

A gépipar igen jelentős kiállítás-csoportot alkotott. Voltak itt Mechwart-gépek, a Ganz-gyár 
transzformátor-rendszerei, E isele  József kazánjai, a Höcker  testv ér ek  gőzgépei. Mind mű
szaki, mind közönségsiker szempontjából a kiállítás legnagyobb szenzáccióit az elektromos ipar 
nyújtotta. A kivilágított Stefánia út és a Ganz-gyár újdonságai az érdeklődés középpontjában áll
tak. Az Egger Béla és Társa cég izzólámpáival aratott sikert.
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A KIÁLLÍTÁSOK SZEREPÉNEK ÁTALAKULÁSA

A hazai iparkiállítások a 19. század második felében a meglévő ipart felmérő seregszemléből az 
ország, illetve az adott tájegység iparát, mezőgazdaságát, közigazgatását, kultúráját bemutató álta
lános tárlattá fejlődtek. Kezdeti céljuk a hazai piac megszerzése volt a hazai ipar számára, valamint 
a külföldi termékek kiszorítása. A szegedi Országos Kiállítással (1876) és a székesfehérvári Orszá
gos Kiállítással (1879) tették meg az első lépéseket az általános tárlattá válás útján, hiszen itt az 
iparon kívül nemcsak „mezőgazdasági termények és fél-készítmények”, valamint az élelmiszeripar 
és a mezőgazdaság számos ága, benne az állattenyésztés és állatkiállítás szerepelt, hanem régészeti 
tárgyakat és műemlékeket is kiállítottak. Az ország egész életét bemutató valódi általános tárlat az 
1885-ös Országos Kiállítás lett, amelyen az ipar és a mezőgazdaság ágain kívül a „zenészei, a tu
dományos eszközök és műszerek, a honvédelmi felszerelések, az egészségügy, a nevelés és közoktatás, 
valamint a képzőművészet” is önálló csoportot alkotott. Az ipari piacszerzést és az ország gazda
ságának bemutatását célzó törekvések leglátványosabb helyszínei a 19. század végén az általános 
kiállítások voltak.
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Szakcsoportok az Országos Kiállításon Szegeden, 1876

Szakcsoport
száma

Kiállított termékek, ill. tárgyak

I. Erdő-termények és félkészítmények, nehezebb faipar

II.
Bányatermékek és félkészítmények, nehezebb ércipar, 
üveg-, agyag-, kőipar

III. Mezőgazdasági termények és félkészítmények

IV: Malomipar és élelmi czikkek

V. Szeszipar, borok s egyéb szeszes italok

VI. Fonó-szövőipar, ruházati tárgyak

VII. Háztartási és bútoripar

VIII. Vasipar

IX. Nemes-ércz, nemes-kő és fémipar

X. Bőr, csont és kaucsuktárgyak

XI. Műipar és zenészeti tárgyak, építészeti rajzok és tervek

XII.
Közművelődési tárgyak, tanszerek, tudományi és 
szépművészeti tárgyak

XIII. Gazdasági eszközök, iparos szerszámok, kézi gépek

XIV. Gépek gőz-, víz-, lóerőre

XV. Halászati, hajózási és vízépítészeti tárgyak

XVII. Régészeti tárgyak és műemlékek

Az 1885. évi Országos Kiállítás (Budapest) csoportbeosztása

Sorszám Szakcsoport Sorszám Szakcsoport

I.
Mezőgazdaság és mezőgazdasági 
szakoktatás

XVII. Bútoripar és decoratív 
lakberendezés

II. Kertészet és szőlészet XVIII. Arany- és ezüstműves-czikkek, 
ékszerek, díszművek és apróáruk

III. Élő állatok, állattenyésztés XIX. Sokszorosító műiparágak
IV. Állati termények X X . Zenészet

V.
Erdészet, erdészeti szakoktatás és 
vadászat

X XI. Tudományos eszközök és műszerek

VI. Bányászat, kohászat és földtan XXII. Építési ipar
VII. Vegyészeti ipar XXIII. Járművek
VIII. Az élelmiszerek, mint iparcikkek XXIV. Gépipar
IX. Bor és egyéb szeszesitalok XXV. Közlekedésügy
X. Agyag- és üvegipar XXV I. Hajózás és tengerészet
XI. Vas- és fémipar XXV II. Honvédelmi felszerelések
XII. Faipar XXVIII. Egészségügy
XIII. Bőripar X XIX. Házi-ipar
XIV. Papíripar X X X . Iparoktatás
XV. Fonó- és szövőipar X X X I. Nevelés és közoktatás
XVI. Ruházati ipar XXX II. Képzőművészet
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GÁL VILMOS

MAGYAR MŰSZAKI SIKEREK 
A VILÁGKIÁLLÍTÁSOK HŐSKORÁBAN

(1851- 1911)

A szerző áttekintést ad az első 8 világkiállításon elért magyar sikerekről. Hazánk az 1855. évi párizsi világkiállítás 
óta szerepelt, kitüntetések sokaságát aratva, az 1911. évi torinói világkiállításig bezárólag ezeken a nagy sereg
szemléken. A cikk ismerteti a legnagyobb feltalálók kiállított és díjazott találmányait, és az azokat megvalósító ha
zai gyárakat, kiváló tulajdonosaik, vezetőik említésével. A felsorolás láttán el kell ismerni, hogy a jelzett korszak
ban a feltalálói lángelmék és a találmányok iránt fogékony iparvállalatok egyaránt naggyá tették Magyarországot, 
melynek hírnevét a világkiállítások messze hazánk határain túlra is elvitték.

A világkiállítások 1851 óta íródó történetének minden bizonnyal az 1911-ig húzódó első szakasza 
volt a legérdekesebb. E kijelentésem természetesen szubjektív, hiszen a 20. század első évtizede óta 
számos nagy sikerű expót rendeztek, ám véleményem szerint a 19. század második felének rendez
vényei -  a kor sajátos viszonyai (a jelenkornál jóval fejletlenebb közlekedés és információáramlás) 
miatt -  sokkal nagyobb hatást fejtettek ki saját korszakuk fejlődésére nézve, mint a közelmúlt, 
illetve a jelen kétségkívül grandiózus, a legmodernebb technológiát felvonultató világtárlatai.

Az általam tárgyalt első korszak kiállításai fontos szerepet játszottak az akkoriban legmodernebb
nek számító ipari, műszaki, tudományos és művészeti ismeretek széles körű elterjesztésében, valamint 
az expókon megjelenő számos ország kapcsolatainak kiszélesedésében, és nem utolsó sorban a külön
böző kultúrák közötti átjárás lehetősége is valósággá vált. Mindez a közlekedés forradalmának kezdeti 
szakasza idejéhez köthető, amikor már lehetségessé vált egy bizonyos meghatározott térben és időben 
több ezer alkotó alkotását egy helyen, koncentráltan bemutatni a gőzvontatás áldásait élvező turisták
nak, akik egy-egy ilyen eseményre akár 5-10 millióan is elzarándokoltak a világ minden sarkából.

Dolgozatomban e korszak olyan magyar műszaki fejlesztéseivel foglalkozom, melyek ugyan 
széles körben ismertek a hazai tudomány- és technikatörténészek, sőt az érdeklődő közvélemény 
előtt is, ám ezeknek az eredményeknek a világkiállításokon való megjelenése, valamint ottani sze
replése már sokkal kevésbé ivódott a köztudatba. Az idő és a hely korlátai miatt természetesen az 
alábbi dolgozat a teljesség igénye nélkül készült, így az elméleti tudományos eredmények sikereinek 
bemutatásával nem foglalkozom, valamint csupán említem Kandó KÁLMÁn vasútvillamosítási 
munkásságát, hiszen arról két kolléga is értekezik a konferencián.

1855 -  PÁRIZS

Az első, 1851-ben Londonban megrendezett világkiállítás ugyan még nem hozott dicsőséget a 
magyar műszaki alkotóknak, ám a következő, 1855-ös, első párizsi tárlat már több komoly ered
ményt hozott.
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Technikatörténeti jelentőségű a Nagy testvérek által 1845 és 1847 között előállított gőzgép, egy 
amerikai mozdony 1:5 arányú kicsinyített mása, melyet az első párizsi világkiállításon a magyar 
termékek között be is mutattak. Igaz, ezt a gépet a testvérpár nem nagyüzemi, hanem tulajdonkép
pen kisipari keretek között hozta létre, így a magyar ipari méretű mozdonygyártás történetét tag
lalva nem, vagy csupán érdekes epizódként szokták megemlíteni. A szerkezet 500 Kp-ot nyomott, 
fatüzelésű kazánja 1 L E -s  gépet látott el energiával. A működőképes minimozdonyt N a g y  L a jo s  

és N a g y  G e r ő  a bécs-gloggnitzi vasúttársaság gépészeti műhelyében, munkaidőn kívül készítette. 
Szaktudásukat az ausztriai kitérő előtt az óbudai hajógyár és a pesti hengermalom külföldi szak
munkásai körében tökéletesítették, s S z é c h e n y i  Is t v á n  támogatásával kerültek Bécsbe.A próbaút 
sikerét H a s w e l l , a bécs-gloggnitzi vaspálya gyárigazgatója dicsérő oklevéllel jutalmazta. A mo
dell ma a Közlekedési Múzeum állandó kiállításának egyik dísze.

Je d l i k  Á n y o s  bencés tanár a magyar elektrotechnika atyjának tekinthető. Már 1830 körül az 
elektrodinamikus forgó mozgás lehetőségeit vizsgálta, s különféle forgonyokat készített. Jedlik -  
mivel ekkor még ilyen iparág nem létezett -  maga volt kénytelen a motorjaihoz szükséges elektro
mos energiát, a már ismert galvánelemek segítségével előállítani. így meglepően jó eredményeket 
ért el az ún. kétfolyadékos Bunsen-elem továbbfejlesztett változatával. A két folyadékot elválasztó 
agyaghengert impregnált papírcellával váltotta fel, így sikerült a belső ellenállást csökkentenie, 
illetve növelnie az elem teljesítményét. Kidolgozta ezek gyártástechnológiáját, s 1855-ben gyártá
sukra üzemet is alapított -  ez volt az első magyar elektrotechnikai vállalat.

Ugyanebben az esztendőben ( C s a p ó  és H a m a r  tanárokkal közös név alatt) elemeit elküldte a 
párizsi világkiállításra is, ám azok a gondatlan csomagolás és szállítás miatt megsérültek, így hasz
nálat közben nem lehetett őket bemutatni, csupán a szerkezetüket figyelhették meg a zsűri tagjai 
és a látogatók. Mindezek ellenére a találmány kivívta az ítészek elismerését és azt bronz éremmel 
jutalmazták.

A svájci születésű G a n z  Á b r a h á m  öntőmester (1814-1867) 1841-ben érkezett Magyarország
ra. Kezdetben a pesti József Hengermalom összeszerelési munkálataiban vett részt, majd 1844-ben 
önálló öntödét alapított a Bem utcában.

Kis üzemében kupolókemencét épített és hét munkással kezdte meg a kezdetben főként a la
kosság szükségleteit szolgáló öntöttvas tárgyak gyártását. 1848-ban a honvédsereg részére ágyúkat 
és ágyúgolyókat szállított, ami miatt a szabadságharc után elítélték, de büntetését felfüggesztették. 
Ugyancsak kis budai üzemében dolgozta ki a kéregöntésű vasúti kerekek előállítási módszerét. 
Ennek lényege, hogy a kerék felülete antimon hozzáadásával az öntés során sokkal keményebb, 
gyakorlatilag kopásálló lesz (így a kerék élettartama a sokszorosára nő, nem reped el, nem de
formálódik). Szenzációs találmányára 1855-ben kapott szabadalmat, s azonnal átállt ezeknek a 
kerekeknek tömeges gyártására. Még ugyanabban az évben a párizsi világkiállítás zsűrije újítását 
bronzéremmel jutalmazta.

Első megrendeléseit az Osztrák Államvasutaktól kapta, de gyártmányai annyira sikeresnek 
bizonyultak, hogy később Európa-szerte -  Olaszország, Svájc, Németország, Oroszország vasút
társaságainál is -  elterjedtek, sőt nyugodtan állíthatjuk, hogy ebben az időben az európai vonatok 
többsége a Ganz által gyártott kerekeken gurult.

A  megrendelések következtében az öntöde szűknek bizonyult, így Ganz 1858-ban felépítette új 
nagy csarnokát. Míg 1854-ben hatvan munkást, 1867-ben már 371 alkalmazottat foglalkoztatott. 
Kiváló munkatársai -  többek között M e c h w a r t  A n d r á s  -  segítségével gyárát továbbfejlesztette, 
gyártmányai körét bővítette és európai hírnévre tett szert. Termékei az 1855., majd az 1867. évi 
párizsi, valamint az 1862. évi londoni világkiállításon is díjakat nyertek.
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1867 -  PÁRIZS

S z é c h e n y i  István ifjabb fia, Ö d ö n  (1839-1922) az 1862-es londoni világkiállítás magyar kor
mánybiztosaként élénk érdeklődést mutatott a tűzoltó-szakma iránt. Valószínűleg a londoni tűz
oltóság -  mely a világkiállítás tűzbiztonságára is vigyázott -  szervezettsége, munkája döbbentette 
rá a fiatal grófot az intézmény fontosságára, és angliai tartózkodása alatt jeles tűzoltóvá képezte 
magát. Jobbára erről, illetve a török tűzoltóság megszervezéséről (1874-től), s talán a budai vár
hegy gőzvontatású siklójának és a svábhegyi fogaskerekű létrehozásának ötletéről ismert.

Kevesebben tudják, hogy az 1867-es párizsi világkiállításhoz kapcsolódóan Ödön gróf a kor
ban egyedülálló vízi utazással hívta fel a folyami hajózás kontinensen belüli kereskedelmi jelen
tőségére Európa és a világ figyelmét. Saját tervezésű, Hableány nevű gőzbárkájával, mely az Óbu
dai Hajógyár műhelyében készült, Pestről vízi úton jutott el Párizsba, ahol elsőként Ju l e s  V e r n e  

üdvözölte a “hajóst". A Hableányt a világkiállítás aranyérmével jutalmazták, ő pedig a kontinens 
első áthajózásával a francia Becsületrendet kapta meg. A gőzösön III. N a p ó l e o n  császár és E u g é 

n ia  császárné is hajókirándulást tett. Ödön gróf arra szerette volna rádöbbenteni az érintetteket, 
hogy a kontinens nagy folyóit összekötő csatornák megépültével egy új, környezetbarát, rövidebb, 
olcsóbb fuvarozási mód választási lehetőséget kínál a tengeri és vasúti szállítással szemben a ke
reskedelem számára. A Duna-Lajos csatorna-Majna-Rajna-Francia összekötő csatorna-Marne- 
Szajna útvonalon megtett hajóút egyben a csatornahálózat használhatóságát, de továbbfejlesztésé
nek és modernizálásának szükségességét is szerette volna demonstrálni. Célját elérte, tette bejárta 
a világsajtót. Sajnálatos, hogy idehaza a kiegyezés és a királyi pár koronázási ünnepsége miatt jóval 
kisebb publicitást kapott expedíciója, mint a külföldi híradásokban.

1873 -  BECS

A magyar vasútépítés első korszaka 1846 és 1867 között, a számos hátráltató tényező elenére szép 
eredményeket hozott. A szabadságharc hónapjai, bukása, majd a megtorlás és az abszolutizmus 
időszaka nem kedvezett a vasúthálózat fejlődésének. A Derű létrehozása, szimbolikus értelmű, 
első bemutatója minden bizonnyal a Pest-Szolnok pályaszakasz átadásakor történt. Az igazán 
nagy előrelépés azután a kiegyezést követően következett be hazánkban, s ezt nem csupán a vo
nalszakaszok hosszának gyors, folyamatos növekedése mutatja.

A vasúti javítás igényeinek kielégítésére a magyar állam 1870-ben Kőbányán és a Józsefvá
rosban megvásárolta két csődbement vállalat (a Magyar-Svájci Vagongyár és a Magyar-Belga 
Gép- és Hajóépítő Társaság) telephelyét, s ezzel életre hívta a későbbiekben Európa egyik legje
lentősebb vasúti kocsi- és mozdonygyártó nagyvállalatát, a Magyar Királyi Államvasutak Gép- és 
Kocsigyárát, a későbbi MÁVAG-ot. E gyár készítette el az első magyar mozdonyt 1873-ban egy 
osztrák (Sigl gyár), III. osztályú (a későbbi 335-ös sorszámú) tehervonati gőzös tervei alapján, 
melyet egy nagyméretű kerékesztergával egyetemben még abban az évben be is mutattak a bécsi 
világkiállításon. A vállalat mozdonyaiért a kiemelt díjnak számító Díszokmányt nyerte el.

J e d l i k  Á n y o s  a nagyfeszültségű elektrotechnika területén is maradandót alkotott. 1 8 6 3 -b a n  

ismertette a “Leideni palackok lánczolatá’’-t, illetve a feszültségsokszorozás elvét és gyakorlatát. 
Kísérletei során fél méternél hosszabb villamos ívet tudott gerjeszteni.

A vallás és közoktatásügyi miniszter felszólítására -  miszerint a Tudományegyetem profesz- 
szorai készítményeikkel járuljanak hozzá a bécsi világkiállítás sikeréhez -  a tökéletesített szerke
zetét 1873-ban működés közben is bemutatta a tárlaton az érdeklődők és a szakemberek számára. 
Nyolc kondenzátorból álló telepe 60-70 cm-es, hatalmas csattanással kísért szikrákat adott -  a 
berendezés a kiállítás egyik legnagyobb szenzációjává vált. A bíráló bizottság elnöke, W e r n e r  

S i e m e n s  javaslatára Jedliket első osztályú, ún. haladásért éremmel tüntették ki.
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Z s ig m o n d y  V i l m o s  (1821-1888) a magyar mélyfúrás világhírű tekintélye. A selmeci bányá
szati akadémia bányamérnöki oklevelét megszerezve 1846-ban kezdődött karrierje, mely az 1848- 
as szabadságharcban játszott szerepe miatt (ágyúkat és lőszert gyártott a honvédsereg részére) 
azonnal derékba is tört, ráadásul megtapasztalhatta az olmützi várbörtön “vendégszeretetét” is. 
1850-es szabadulása után állami állást nem kaphatott, ezért Sá n d o r  M ó r i c  gróf Anna-völgyi 
szénbányáját igazgatta. 1860-ban önálló vállalkozásba kezdett, s ettől kezdve az artézi és a hévíz
fúrások elméletével és gyakorlatával foglalkozott. Nevéhez fűződik a harkányi hévízkút lemélyített 
fúrása, a margitszigeti (J ó z s e f  főherceg birtokában volt ekkor a sziget), az alcsúti, a jászsági, a 
schwechati, a herkulesfürdői artézi és hévíz kutak fúrása.

Az 1873-as világkiállításon nem csupán szakmájának általa tökéletesített eszközeivel, de szá
mos fúráskísérleti leírással, valamint az ezekhez tartozó tervrajzokkal is bemutatkozott. Mivel 
zsűritagként is szerepet vállalt, kiállított darabjai csak versenyen kívül szerepelhettek. 1878-ban, 
az 1873-as és az 1878-as világtárlatok előkészítésében játszott szerepéért királyi tanácsosi címmel 
tüntették ki, s a párizsi kiállítás után szervezőmunkája elismeréseként a francia becsületrend lo
vagkeresztjét is átvehette.

L á n g  L á s z l ó  (1837-1914) üzemvezetőt igen kedvező nősülésének hozománya segítette hoz
zá saját gépjavító műhely létrehozásához 1868-ban. A Külső Váci úton működő kis vállalkozás 
az akkor fellendülő magyar malomipar berendezéseinek javítására és gyártására szakosodott. A 
konjunktúra méreteire jellemző, hogy a munkásai által igen kedvelt, jó kedélyű, a kétkezi mun
kától sem visszariadó gyáros már 1873-ban új telephelyre volt kénytelen költözni, mert a régit 
üzeme kinőtte. Éppen abban az évben, a bécsi világkiállításon érte el első jelentős sikerét: erre az 
alkalomra nagy gonddal konstruált egy 49 lóerős, percenként 85 fordulatot tevő gőzgépet, melyért 
elismerő oklevélben részesült. A masinát Jó z s e f  főherceg alcsúti mintagazdasága számára még a 
helyszínen megvásárolta.

Láng továbbra is főként a budapesti malmok részére dolgozott, a javítástól a malom teljes fel
szereléséig elvállalt minden munkát. A századfordulóhoz közeledve egyre inkább az erőgépek tö
kéletesítése, teljesítményük növelése felé fordult a gyár, így apjától a céget átvevő fiú, L á n g  G u s z 

t á v  figyelme is. Az 1900-as párizsi világkiállításon gőzgépeivel (egy vasúti kerékabroncs-rögzítő 
szabadalomhoz készített pneumatikus gőzkalapács, valamint egy Ganz-generátort hajtó 1300 ló
erős, fekvő, kétszeres expanziójú, kondenzációs gőzgép) elhozta a nagydíjat, majd hazatérve, a 
párizsi tapasztalatok alapján már a turbinagyártás előkészítését kezdte meg.

Ganz Ábrahám 1867-ben bekövetkezett halála után vállalata nem hullott szét, sőt, Mechwart 
András igazgatása alatt a világ egyik vezető iparvállalatává vált. M e c h w a r t  A n d r á s  egy bajor 
kisvárosban, Schweinfurtban született, 1834-ben. Az augsburgi politechnikumban végzett, s 1855- 
ben már az egyik nürnbergi gépgyárban dolgozott mérnökként. Huszonöt évesen, 1859-ben érke
zett Magyarországra és belépett Ganz Ábrahám budai vasöntőüzemébe, melynek az ország egyik 
első, csakhamar világhírű iparvállalatává felfejlesztésében döntő érdemeket szerzett. 1869-ben a 
részvénytársasággá alakított vállalat igazgatója, majd 1874-ben vezérigazgatója lett.

Mechwart vállalatszervezőként és gépészmérnökként egyaránt maradandót alkotott. Fel
ismerte az éppen akkor kezdődő, országos méretű vasútfejlesztésben rejlő óriási lehetőségeket, 
növelte a vasúti kerekek gyártási számát, s lényegében ezzel vetette meg a későbbi nagyüzem 
alapjait. Megvásárolva a svájci F r i e d r i c h  W e g m a n n  szabadalmát, kifejlesztette a kéregöntésű, 
rovátkolt hengerekkel működő hengerszéket (1874), amellyel új korszakot nyitott a malomipar
ban. Találmányának lényege az volt, hogy az őrléshez, illetve a töretéshez az addig használatos, 
törékeny porcelán helyett kéregöntésű öntöttvas kereket alkalmazott. A sikerhez azonban meg 
kellett valósítania a hengerek egyforma sebességgel való forgását, amely addig senkinek sem si
került. Mechwart megoldotta e problémát, s az általa kifejlesztett hengerszék dara vagy finomliszt 
előállítására egyformán használható volt. E találmány tette a magyar malomipart a korszak vezető 
nagyhatalmává. A Ganz-gyár, mely az 1870-es években már tömegtermelésre alkalmas üzemmé
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vált, Mechwart haláláig (1907) mintegy 30 000 hengerszéket gyártott és exportált a földkerekség 
szinte valamennyi országába.

Mechwart 1878-ban megalapította a gyár villamossági részlegét, s ezzel kialakította a vállalat 
hármas profilját: a többcélú malomipari berendezések; a mezőgazdasági gépek és a villamos gépek 
gyártását.

1873-ban, a bécsi kiállításon a gyár öntvényeiért díszokmányt vehetett át (a díszokmány egy, 
az éremdíjnál magasabb szintű elismerés volt, melyet Feren c  József adományozott). Mechwart 
megkapta a közreműködők érmét a tárlat szervezésében való részvételéért, valamint átvehette a 
haladásért érmet NEY-jel közösen szabadalmaztatott mechanikus mérlegéért.

1878 -  PÁRIZS

Öt évvel később újra Párizsban, immár több ágazat kitűnő termékeivel jelentkezett a Ganz gyár a 
világkiállításon. Újabb típusú gőzmozdonyán kívül (e 314-es sorozatjelű univerzális mozdonyt te
kinthetjük az első teljesen magyar tervezésű lokomotívnak) kiállítottak egy gyári szabadalomként 
hasznosított 200 lóerős gőzgépet, egy két és fél tonnás gőzkalapácsot és a zsolnai közúti Vág-híd 
modelljét. A vállalat kiváló bemutatójáért a legjelentősebb elismerésben részesült: itt is díszokleve
let adományozott számára a zsűri. (Az első igazán jelentős hazai fejlesztésű mozdony terveit a gyár 
főmérnöke, K o r d in a  Z s ig m o n d  jegyezte. Az 1883-ban elkészült prototípust, a később 222-es 
sorozatszámon ismert lokomotívot a nemzetközi szakirodalom a legtipikusabb magyar gőzösként 
aposztrofálta.)

K r u s p é r  Is t v á n  (1818-1905) a bécsi Polytechnisches Institut (az osztrák Műegyetem elődje) 
elvégzése után előbb alma materében  tanársegéd, majd külföldi tanulmányutakat követően 1850- 
ben a pesti József Ipartanoda (később Műegyetem) tanára lett. Elemi és felsőbb mennyiségtant, 
mértant, mechanikát, géptant, szerkezettant, majd geodéziát is tanított. Az MTA nagydíját is el
nyerte „Földmértan” című művéért, mely fő kutatási területe volt. Végigjárva a hivatalos utat, az 
Akadémia tagjai sorába választotta. Neki, a mértékrendszerek egységesítését célzó irányzat ma
gyar zászlóvivőjének köszönhetjük, hogy 1874-től hazánk is a már világszerte elterjedőben lévő 
méter és kilogramm  mértékegységek bevezetése mellett döntött. E munkája közben a méter- és 
kilogramm-etalon vizsgálatáról több nemzetközi érdeklődésre is számot tartó művet publikált, 
sót, az etalon vizsgálatához műszereket szerkesztett, illetve a meglévők fejlesztésére is javaslatokat 
tett. Ilyen műszereiért nyert Párizsban ezüstérmet, de tudjuk róla, hogy “thermo-chronometeréért” 
már 1873-ban, Bécsben érdemérmet vehetett át. Ö kezdeményezte a Mértékhitelesítő Bizottság 
létrehozását, mely az Országos Mérésügyi Hivatal elődjének tekinthető. Geodéziai és mérésügyi 
munkássága mellett a hazai meteorológia tudományágának létrehozásában is elévülhetetlen érde
meket szerzett. 1878-ban, a párizsi tárlaton ezüstérmet nyert a Kruspér-féle “új lejtmérő” szintező 
műszerrel.

A német származású, hamburgi születésű K ü h n e  E d e  (1839-1903) Kölnben végezte öntödei 
es gépészeti tanulmányait, majd Berlinben dolgozott, mint műszaki rajzoló. 1862-ben érkezett 
hazánkba és a magyaróvári Pabst és Krauss mezőgazdasági gépjavító műhelyben helyezkedett el.

A Pabst és Krauss céget W. H. Pabst, a Magyaróvári Cs. és K. Gazdasági Felsőbb Tanintézet 
igazgatója 1856-ban alapította vejével, K rau ss F r ig y e s s c I a hallgatók számára mintatelepül azért, 
hogy azok működés, javítás és gyártás közben ismerkedhessenek meg a legmodernebb mezőgaz
dasági eszközökkel.

Kühnét Krauss és annak művezetője hirtelen megbetegedése folytán bízták meg a műhely 
irányításával, aki fiatal kora és üzemvezetési tapasztalatlansága ellenére a kényes helyzetben de
rekasan megállta a helyét. A céget gondjai miatt eladásra kínálták: Kühne egy társsal, L u d w ig  

RÓBERTtel 1863-ban megvette, s rövid idő alatt az ország egyik vezető mezőgazdasági gépgyárává
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tette. Az 1869-ben már kizárólagos tulajdonossá vált gyáros (egy helyi gabonakereskedő lányával 
kötött házassága hozományából fizette ki társát) ekéket, rostákat, járgányokat, répavágókat gyár
tott, de fő profiljává a sorvetőgépek váltak, s ezekkel érte el legnagyobb sikereit. Kühne felismerte, 
hogy a gyenge lábakon álló magyar gépgyártás csak akkor lehet versenyképes a külföldi konku
renciával, ha egy-egy géptípus tömeges gyártására rendezkedik be. Bár a nemzetközi hírnevet 
csak az 1874-ben bevezetett Hungaria Drill hozta meg a gyáros és üzeme számára, már 1873-ban, 
Bécsben is haladási éremmel tüntették ki egyéb termékeit. E sorvetőgép felvette a versenyt a kor 
legjobb nyugati gyártmányaival is. Nem véletlen, hogy 1890-ben már a tízezrediket gyártották, s a 
Monarchián kívül is számos országba exportálták. Legnagyobb szakmai elismerését Kühne 1878- 
ban kapta, ahol a zsűri első díjként odaítélt ezüstéremmel jutalmazta.

Kühne a korszakban több mint negyven különféle kiállításról hozott el gyártmányaival kitün
tetéseket, a nevezetes 1885-ös országos általános kiállításon 90 féle mezőgazdasági gépével hívta 
fel magára a figyelmet.

Az üzem 1900-ban is részt vett az újabb világtárlaton. A gyárat már a beteg gyáralapító fia, 
K ü h n e  K á r o l y  képviselte, aki 60 m2 területen 12 db gépet állított ki, köztük a Hungaria és a 
Mosoni Drillt, valamint a Diadal gabonatisztító rostát. Mivel Károlyt meghívták a zsűribe, így 
termékei csak versenyen kívül szerepelhettek, ám műszaki igazgatója, W e g m a n n  A d o l f  a közre
működők arany-, hat művezetője pedig a közreműködők bronzérmét vehette át.

A világkiállításokon való szereplésben a cég vezetése igen komoly fantáziát láthatott ebben az 
időszakban, hiszen 1906-ban, Milánóban is jelentős kollekcióval jelentek meg.

A marburgi, német származású Süss NÁNDORt (1848-1921) a Kolozsvári Tudományegyetem 
szerződtette az intézmény mechanikusaként. Az egyetem mechanikai tanműhelyét 1876-ban az 
általa hozott saját eszközökkel és a rendelkezésére bocsátott pénzből vásárolt műszerekkel maga 
rendezte be. E tanműhelyt tekintjük a későbbi híres Magyar Optikai Művek elődjének.

1878-ban eljutott saját gyártású műszereivel a világkiállításra (“Süss Náthán astatikus delejtűt 
és Mikronomot állított ki két paránymérővel ellátva.”), s Mention Honorable érmet nyert általuk.

Süss 1884 és 1900 között már a budapesti mechanikai tanműhelyt vezette, s ő kivitelezte E ö t
v ö s  L o r á n d  összes, hírnevessé váló műszerét, többek között torziós ingáját, mellyel Eötvös és a 
MOM aranyérmet nyert az 1900-as párizsi világkiállításon. A tanműhely a magyar finommecha
nikai ipar meghonosítása céljából, a vallás- és közoktatási miniszter és a VI. kerületi önkormány
zat együttes támogatásával működhetett. 1891-ben települt át Budára Süss, immár 35 munkást 
foglalkoztatva. A tanműhely funkció fokozatosan eltűnt a cég profiljából, s 1900-ban megalakult a 
Süss Nándor-féle Praecisio Mechanikai Intézet.

Bár F e k e t e h á z y  Já n o s  (1842-1927) építészmérnök újszerű Duna-híd terve, mely az 1878-as 
párizsi kiállításon ezüstéremben részesült, soha nem valósult meg az akkori elképzelések szerint, 
az egyik legjelentősebb magyar hídépítő mégsem panaszkodhatott tétlenségre. Bécsben és Zü
richben végzett műegyetemi tanulmányai után előbb Bécsben az osztrák-magyar államvasutak 
igazgatóságánál dolgozott, s részt vett a Boszporusz-csatorna és a Bécs-stadlaui Duna-híd tervezé
sében. 1873-ban a magyar királyi államvasutak igazgatóságához került, ahol húsz évig működött 
s főmérnökként vonult nyugállományba. Gazdag mérnöki munkásságát mutatja, hogy az állam
vasúti hidak majd mindegyike az ő tervei szerint valósult meg; de a budapesti Keleti-pályaudvar, a 
Fővámház (ma Közgazdaságtudományi Egyetem) és az Operaház tetőszerkezete, a szolnoki vasúti 
Tisza-híd, az első magyarországi forgóhíd Fiumében stb. is az ő “keze nyomán” készült el. Új szer
kezetű mozdonyfordító korongját a külföldi vasutaknál is előszeretettel alkalmazták. Tervei alap
ján készült a komáromi közúti Duna-híd; a szegedi közúti Tisza-híd építésére kitűzött nemzetközi 
pályázat alkalmával pedig a párizsi Eiffel-cég is Feketeházy tervezetével nyerte el az első díjat. Leg
ismertebb alkotása a budapesti Szabadság-híd, (eredetileg Ferenc József-híd, 1896) mely korának 
legmodernebb szerkezetével (acélszerkezetes rácsos híd) készült és kategóriájában napjainkban is 
a világ legszebbjeként tartják számon. Budapest Duna-parti látképéhez tartozóan ma már a világ
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örökség részét képezi. A híd egyik 15 méteres eleme (készült a MÁV Diósgyőri Gépgyárában) a 
párizsi világkiállítás különlegességének számított 1900-ban.

1900 -  PÁRIZS

A világkiállítások fejlődésének már abban a szakaszában járunk ekkor, amikor az egyes államok 
szigorúan felülről szervezett keretek között több, számukra kiemelten fontos ágazat bemutatásával 
készültek fel az egyes tárlatokra. A magyar állam 1900-ban az addigi legteljesebb és legnagyobb 
kiállításával készült, főként az 1896-os Millenniumi Kiállítás alkotásaira alapozva. Az országimázs 
szempontjából kiemelten kezelték a magyar tanügy.
A külföldiek számára a VKM Enseignement en Hongrie (Magyarország oktatásügye) címmel 35 ív 
terjedelmű, francia nyelvű ismertetőt adott ki a fejlődését prezentáló részleget, melyet a Vallás -és 
Közoktatásügyi Minisztérium (VKM) rendezett. A VKM több nagydíjat kapott a közoktatásügyi 
kiállításban, melynek üvegtetős épülete az Eiffel-torony jobb oldalán, a Mars-mező egyik hosz- 
szanti oldalát teljes egészében elfoglaló palotában kapott helyet (tehát nem a magyar pavilonban, 
melyben a történeti, néprajzi és a huszárságot bemutató tárlatok voltak láthatóak).

‘A felső oktatás a földszinten a terület legszebb részét foglalta el, a főkaputól jobbra és balra. 
Jobbra volt a műegyetem és a kolozsvári egyetem, balra a budapesti tudomány-egyetem bölcsészeti és 
orvosi faku ltása .... Az egyéni munka uralkodott... ezen osztálybeli egész kiállításon."

Magyarország minden tanügyi csoportban képviseltette magát, így a közművelődési intézmé
nyek, a kisdedóvók, az alsó-, közép- és felsőoktatás, a nőnevelés és a speciális oktatási intézmények 
(pl. Vakok Intézete) révén is. A kiállítási zsűri nagydíjjal jutalmazta a felsőoktatás bemutatásáért a 
VKM-et, valamint a Műegyetem gyűjteményes kiállítását.

A fenti idézet rámutat, hogy (a többi csoportéval szemben) az egyetemek kiállítása jobbára a 
nemzetközi hírű professzorok kutatási eredményeit mutatta be. Többek között E ö t v ö s  L o r á n d  

gravitációs méréseinek adatai és torziós ingája is itt kapott helyet.
[■■■] Dr. báró Eötvös Loránd m ár több mint egy évtizede behatóan foglalkozik oly kísérleti m ód

szerek és eljárások kigondolásával és tökéletesítésével, melyek úgy a földnehézségi erőnek, mint a 
földmágnességi erőnek kicsiny, helybeli vagy időbeli elváltozásának lemérésére alkalmasak. Folytonos 
javítás és kísérletezés által e gyönyörű és elmésen szerkesztett eszközök egész sorozatát készíttette el a 
budapesti államilag segélyezett mechanikai tanműhely által, [...] A felsorolt és kiállított néhány esz
köz a fen t említett sorozatnak mutatványaiul szolgált; pontosságuk és érzékenységük a maga nemé
ben utolérhetetlen. A külföldi tudósok nagy érdeklődéssel szemlélték és tanulmányozták a precziziós
eszközöket.”1

Eötvös egy 1898-ban, a Süss Nándor vezette Állami Mechanikai Tanműhelyben (a MOM előd
je) készített, ún. egyszerű nehézségi variométert (a torziós inga egyik korai változatát) mutatott be a 
tarlaton, s a műszer elméleti kidolgozásáért, valamint kísérleti eredményeiért nagydíjjal jutalmaz 
ták. (Egyébként az inga kivitelezője, Süss is külön aranyérmet kapott munkájáért.)

Ugyanezen a kiállításon még két magyar fizikus mutatta be a kutatási területéhez kapcsolódó 
eredményeit. Egyikük, F r ö h l i c h  I z i d o r  (1853-1931), a budapesti Tudományegyetem elméleti 
fizika professzora elsősorban az elhajlított fény polárosságának kísérleti és elméleti vizsgálatával 
foglalkozott, melyhez egyébként Jedlik optikai rácsait is felhasználta, ám fő szakterülete mellett 
elektrodynamométere révén is nagy elismertségnek örvendett. E szerkezetét, melyet 1881-ben egy 
párizsi elektrotechnikai kiállításon mutatott be először, minden bizonnyal ismét elküldte a fény 
városába.

Magyarország a párisi világkiállításon. 1900. Szerk.: Hornyánszky Viktor és Erdélyi Mór. Bp., 1901. 57.
2 Uo. 57.
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“[...] Dr. Fröhlich Izidor évek hosszú során át foglalkozott electromossági absolut mérésekkel, az 
e közben szerzett eredeti eszközei közül kettőt állított ki, melyek a segítségükkel végezhető mérések 
biztonsága és pontossága tekintetében eddig másféle műszerek által nem voltak felülmúlhatok.

Fröhlichen kívül W i t t m a n n  F e r e n c  (1860-1932), a Műegyetem rádiótechnika és távközlés 
tárgykörének első professzoraként “a technikai phisikai előadásokhoz különböző jelenségek czélszerű 
objectiv bemutatására szerkesztett készülékeit” (ezek között minden bizonnyal szerepelt húros és 
Braun-csöves oszcillográfja is) küldte el egyeteme gyűjteményes kiállításának fényét emelendő.

Ugyanitt a Műegyetem geodéziai tanszékének ifjú vezetője, B o d o l a  L a jo s  is bemutatta né
hány műszerét, melyek kitüntető oklevélben részesültek. A fiatal (1894-ben, mindössze 35 évesen 
tanszékvezetővé lett) professzor egyébként különleges családi háttérrel rendelkezett, ugyanis apja, 
i d . B o d o l a  L a jo s  B e m  tisztjeként G á b o r  Á r o n  ágyúöntési munkáját segítette. Az apa a sza
badságharc leverése után emigrációba kényszerült, így Lajos fia már Itáliában született, és csak 
húsz évesen térhetett haza a családdal egyetemben Magyarországra, hogy itt fejezze be mérnöki 
tanulmányait. A nemzetközi hírű méréstani szakember, Kruspér István örökébe lépve hasonlóan 
tekintélyes tudóssá vált, aki Eötvös Loránd közeli munkatársaként részt vett a torziós ingával foly
tatott kísérletekben: főként a mérési hibák kiküszöbölésén fáradozott.

A századforduló nagy tárlatán Magyarország közlekedési állapotát együttes kiállításon szem
léltette, melyen belül a legnagyobb teret a vasutak, illetve a vasúthoz kapcsolódó ipari termelés 
bemutatása kapta.

A Mars mezőn álló iparcsarnokban a magyar osztály bejáratánál óriási térképen szemléltették 
az 1846 óta tartó vasútépítés eredményeit. Az akkori adatok szerint a vonalhosszúság 1898-ban 
túllépte a 16 000 kilométert. A statisztikai adatok azt mutatták, hogy míg 1867-ben csupán 2294 
km hosszú vasúti hálózat létezett az országban, addig e szám 1885-re elérte a 9000 kilométert, 
majd 1898-ig még mintegy 7800 km hosszú vonalszakaszt adtak át. A századfordulót követően 
(főként Erdélyben) további bővítés ment végbe, s 1919-re Magyarország vasúthálózata meghalad
ta a 22 000 kilométert.

E kiállításban a térképek, fényképek, metszetek, statisztikai adatok és a legjobb magyar fej
lesztésű mozdonyok modelljei mellett az elmúlt két évtized fejlesztéseként létrejött vasúti hidak, 
állomások, műtárgyak, biztonsági berendezések makettjei szemléltették a Magyar Királyi Állam
vasutak eredményeit.

A közlekedésügy termékei a Mars-mezei gépcsarnokon kívül a nagyobb tömegű járművek 
számára kialakított Vincennes-i parkban fedett, valamint szabadtéri bemutatóhelyeken voltak 
láthatók. A vállalat 50. típusaként kifejlesztett 201-es sorozatú kéthengeres, kompaund kivitelű, 
szerkocsis gyorsvonati mozdony (MÁV-vonalon ez a gép lépte túl először, kocsikat is vontatva, a 
100 km/h-s álomhatárt) több más fejlesztéssel együtt nagydíjat nyert. Az itt bemutatott lokomotív 
egyébiránt a gyár 1500. legyártott mozdonya volt.

A Ganz-vállalat 1900-ban, az ötödik párizsi világtárlaton nem csupán két nagydíjával és há
rom aranyérmével, valamint számos kisebb díjával keltett óriási feltűnést Párizsban, hanem azzal 
is, hogy több ágazatban volt képes világszínvonalú termékek, méghozzá saját szabadalmak alapján 
gyártott gépek tömkelegét kivitelezni.

A  nagy hármas, D é r i  M i k s a , B l á t h y  O t t ó  T i t u s z , és Z i p e r n o w s k y  K á r o l y  tervezői mun
kája nem csupán az iparágat forradalmasító váltakozó áramú transzformátor létrehozásában 
csúcsosodott ki, melynek a kifejlesztéstől 1900-ig nyúló fejlődéstörténetét plasztikusan ismer
tették a tárlaton, de 1880-tól kezdve szerkesztett más gépeiket is elhozták, s ezt alátámasztandó, 
Zipernowsky, a gyár villamossági részlegének vezetője egy negyven szabadalmat tartalmazó szak
könyvet is bemutatott.

Bláthy olyan fogyasztásmérőt szerkesztett, melynek elve a közelmúltig alig változott. Ugyan-

3 Magyarország a párisi világkiállításon. 1900. Szerk.: Hornyánszky Viktor és Erdélyi Mór. Bp„ 1901. 58.
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csak Bláthy nevéhez fűződnek a Ganz energetikai fejlesztései is: már az 1890-es években vízerő
művek generátorainak felszerelését vállalták -  először Olaszországban -  miközben a vízturbinák 
tökéletesítésében is élen jártak. Zipernowsky és Bláthy elnyerték a közreműködők nagydíját.

Már Párizsban bemutatták annak az addig egyedülálló vasút-villamosítási tervnek a részleteit, 
melyet a cég fiatal mérnöke, K a n d ó  K á l m á n  (közreműködői nagydíj) elgondolásai alapján ha
gyott jóvá a lángeszű vezérigazgató, Mechwart András.

Az ugyancsak Olaszországban, a Comói-tó közelében lévő, magashegyi vonalszakasz, a Tellina- 
völgy (Val Teliina) több mint száz kilométer hosszú pályájának villamosítására egyedül a Ganz vál
lalkozott, óriási rizikót vállalva.

Kandó nemcsak a nagyfeszültségű váltakozó árammal működő vonal elvét, de a vonal beren
dezéseit és a motorkocsit is maga tervezte, mindössze 28 évesen, néhány hasonló korú magyar 
mérnöktársa segítségével. Párizsban kiállították az erre a vonalra tervezett, az addigiaktól teljesen 
eltérő motorkocsit, melynek továbbfejlesztett változatai még ötven év múlva is futottak az olasz 
vasutakon.

A tárlaton szerepelt továbbá egy, a MÁV szerelőműhelye részére tervezett, 20 tonnás elektro
mos futódarujuk, a híressé vált “F” jelzésű indukciós motorjaik, elektromos marógépük, menetvá- 
go és bányaszivattyújuk, valamint petróleummotorjaik legmodernebb darabjai is.

A világkiállítás áramellátásában is fontos szerepet játszott egy, a Láng gépgyár 1200 lóerős, fek
vő, kétszeres expanziójú, kondenzációs gőzgépével összekapcsolt Ganz generátor, mely nagydíjat 
érdemelt ki. Mindemellett a Ganz szolgáltatta a magyar pavilon áramellátását is.

Az 1900-as nagy világtárlaton még számos, világkarriert befutó magyar műszaki újdonság je
lent meg. így többek között P u s k á s  T iv a d a r  már nem érhette meg utolsó nagy találmánya 1900- 
as párizsi sikerét (ezüstérem). Ekkor mutatták be ugyanis a “Távirda, távbeszélés és a villamosság 
különféle alkalm azásai’-m k  csoportjában a budapesti Telefon Hírmondó hálózatát és készülékeit. 
E speciális, magyar találmány” akkor nyolcezer előfizetővel rendelkezett.

B á n k i  D o n á t  új rendszerű, saját tervezésű négyütemű benzinmotorral tette le névjegyét a 
még csupán szárnyait bontogató iparágban. Az ugyancsak kiállított Bánki-Csonka-fé\e porlasztó
ról pedig még a szakemberek sem sejtették akkoriban, hogy a gépkocsik ezen alkatrésze a követ
kező száz évben alig fog eltérni a Bánkiék által szabadalmaztatott alaptípus szerkezetétől.

A párizsi világtárlaton nem csupán a Ferenc Józsefről elnevezett Földalatti Villamos Vasút esz- 
tetikailag is kiváló motorkocsijait, melyek a Schlick Vasöntöde- és Gépgyár műhelyében készültek, 
de a földalatti átnézeti metszetének méretarányos makettjét, valamint az 1894-ben elkezdődött 
építkezés terveit, a munkálatok fontosabb állomásainak dokumentációját is bemutatták. A már 
négy éve működő (a kivitelezéssel 1896-ra, a Millenniumi ünnepségekre készültek el az építők) vi
lágújdonságot végül “csupán” aranyéremmel jutalmazta a zsűri, bár egyedisége, világelső technikai 
megoldásai miatt talán a nagydíjra is érdemes lett volna. (Hornyánszky)

1906 -  MILÁNÓ

Magyarország a milánói világkiállításon ismét kiemelt figyelmet fordított a közlekedésügy bemu
tatására, melyet minden bizonnyal a hazai vasúti gépgyártás exportlehetőségei, illetve a kiviteli 
mutatók további javítása érdekében szorgalmaztak az illetékesek. B a n o v ic s  K a j e t á n , a MÁV 
igazgatója olyan fontosnak ítélte a megmérettetést nemzetközi színtéren, hogy a vállalat 200 000 
koronát biztosított az amúgy állami finanszírozású esemény sikere érdekében. Ennek köszönhe
tően a 900 m2 területen felépített közlekedési tárlat 15 nagydíjat és 4 díszoklevelet nyert el. A MÁV 
Gépgyára a Ganzzal, az Állami Vasgyárakkal és az Egyesült Villamossági Rt.-vel kollektiven jelent 
meg, de részt vett a kiállításon a Győri Vagon- és Gépgyár is.

A MÁVAG Milánóban az ún. 203-as sorozatú gyorsvonati gőzössel érte el a legnagyobb sikert.
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E gőzös, mely 7820 kg-os vonóerejével és 100 km/órás sebességével akkoriban Európa legerősebb 
nagysebességű mozdonyának számított, nagydíjat érdemelt ki a zsűritől.

Itt mutatkoztak be a nagyvilágnak (sikerrel) Sá r m e z e y  E n d r e  gőzmotorkocsijai, melyeket az 
aradi motorüzemben fejlesztett ki. Újításait méltán tekinthetjük az 1920-as, 1930-as évek magyar 
dízel-villamos, illetve dízel üzemű, nemzetközi szinten is igen jelentős hírnévre szert tevő hazai 
motorkocsi-gyártás előzményének.

1911 -  TORINO

A torinói expón a magyar ipart leginkább a Ganz-gyárak gyűjteményes kiállítása képviselte. Gyárt
mányaik a magyar elektrotechnikai csoport mellett a nemzetközi gépészeti csarnokban is feltűn
tek. A látogatók üzem közben figyelhették meg a Franco Tosi cég gőzturbinájával összekapcsolt 
Ganz turbógenerátort, valamint a Lángén és Wolf cég Diesel-motorjával összeépített egyenáramú 
dinamógépüket, melyek a tárlat világításához is hozzájárultak. A Ganz és Társa háromfázisú gőz
turbina-dinamója mellett a magyar elektrotechnikai csoportban az összes szabványos gyártmá
nyán kívül újdonságokkal is szolgált: többek között erőművek generátorait, turbináit (háromfázi
sú gőzturbina-dinamó), vasúti motorokat, transzformátorokat, menetváltókat, zárkapcsolókat és 
egy oszcillográfot mutatott be.

A vállalat színvonalas megjelenése egyebek közt minden bizonnyal annak volt köszönhető, 
hogy a cég a századfordulótól kezdve számos sikeres olaszországi projektben vett részt, s kiváló 
kapcsolatokat ápolt olasz partnereivel.

Az iménti, nyolc világkiállítást érintő összegzésemben megpróbáltam hatvan esztendő ma
gyar műszaki fejlődésének legjavát bemutatni. Elődeink eredményeinek híre természetesen nem 
állt (nem állhatott) meg határainkon belül. Legjelesebb magyar műszaki alkotóink találmányai a 
korszak talán legjelentősebb és legnépszerűbb seregszemléin, a világkiállításokon a nemzetközi 
szakmai zsűri előtt is megmérettettek és elismerésre találtak nem csupán a laikus látogatók, de a 
hozzáértők részéről is.
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A párizsi iparpalota (Vasárnapi Újság, 1855)

A Ganz-öntöde (Vasárnapi Újság, 1862)
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A Hableány gőzbárka

A „csöves villamfeszítő” rajza (Ferenczi Miklós: Jedlik Ányos élete és alkotásai 2000)

í

A Láng gyár Párizsban kiállított gőzgépe (Magyarország a párizsi világkiállításon 
Kiadja: Hornyánszky Viktor és Erdélyi Mór, Budapest 1901)
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Magyar malomipari kiállítás hengerszékkel, 1900 (Hornyánszky)

A bécsi kiállítás érmei (kitüntetések a magyar 
mezőgazdaság, ipar, művészet és tudomány számára 
az 1873. évi bécsi világkiállításon. (Budapest, 1874)

A Kühne-gyár standja a párizsi világkiállításon 
(Hornyánszky)
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A Süss-gyár által kivitelezett Eötvös-inga 
(Az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet Eötvös Loránd Emlékmúzeuma)

A magyar Közlekedési Kiállítás szecessziós bejárata a Mars mezőn (Párizs, 1900, Hornyánszky)
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A 201 -es sorozatú gyorsvonati mozdony (Párizs, 1900, Hornyánszky)

H m agy . k ir . állam vasu tak  g cp g y ín áb an  

a „M Á V " szám á*a ép ölt le g ú ja b b  je lle gű  

gyorsvonata locom otlv. -----------------------------

kotláinak bali»l<

A motorkocsik belső kialakításának egy része luxuskivitelben készült (Hornyánszky)
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Ganz és Tsa k iá llítása  az  em ele ten .

A Ganz önálló kiállítása az expón (Hornyánszky)

A földalatti motorkocsija (Hornyánszky)
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MIKUS KÁROLYNÉ

Emlékezés Széchenyire
A szerző visszaemlékezik gróf Széchenyi Istvánra (1791-1860), a „legnagyobb m agyarra”, halála 150. évfordulója 
alkalmából. A leggazdagabb és legelőkelőbb m agyar családok egyikének sarjaként Bécsben született, de magyar 
nevelésben részesült. 17 éves korától katona volt, és sok kitüntetés után kapitányként szerelt le. Miután Európa 
számos országát beutazta, látta hazája elm aradottságát és annak szentelte további életét, hogy ezt az állapotot meg
szűntesse. Eszményképe Anglia és az angol társadalom  lett. A Magyar Tudományos Akadémia megalapításához 
(1825) birtokai egyévi teljes jövedelmét ajánlotta fel. Nemzeti Kaszinót létesített (1827) a főúri osztály nemzeti 
eszméje kialakításának segítésére. Bevezette a lóversenyek intézményét (1825-27) a hazai lótenyésztés elősegítésé
re. Három komoly, közgazdasági jellegű műve, a „Hitel” „Világ” és „Stádium” mind komoly reformokat sürgetett 
Magyarországon. Nevéhez fűződik az Alduna hajózhatóvá tétele, majd a Lánchíd, a Pestet Budával összekötő első 
állandó híd építése (1842-1849). A magyar ipar, a mezőgazdaság és a kereskedelem számos ágának fejlesztésében 
(malomipar, bortermelés, selyemhernyó tenyésztés, bankélet) jelentős szerepet játszott. A magyar országgyűlés
ben többször felszólalt a magyar nyelv, a szabadság és a vallási türelem ügyében. M ár 50 éves volt (1841), mikor 
„Kelet Népe” c. munkájában óvta a nemzetet a forradalomtól. A lelkes szónok ügyvéd Kossuth Lajossal szemben 
azonban elvesztette népszerűségét. 1848-ban, az első Felelős Magyar Kormányban rövid ideig volt közlekedési 
miniszter. Elméje azonban kezdett elborulni, és a Bécs melletti Döblingben elmegyógyintézetbe került. 1860-ban  
önkezével vetett véget életének.

Emlékezzünk Széchenyire, irányt mutató eszméire, kegyelettel adózva emlékének. Ez az emléke
zés azonban nemcsak a múltra való visszatekintés, hanem a jövő kialakításához vezető út is, és 
útjelző számunkra napjainkban is. Alkotásai révén Széchenyi beírta nevét országunk történetébe. 
Szinte lehetetlen felsorolni mindazt, amit élete folyamán tett a nemzetéért, alkotásai napjainkig 
hirdetik dicsőségét! 150 éve, 1860. április 8-án hunyt el a Sárvár-felsővidéki gróf Széchenyi István, 
akit politikai ellenfele, Kossuth Lajos nevezett el „a legnagyobb magyar"-nak. Nevéhez fűződik a 
magyar gazdaság, a közlekedés, a külpolitika és a sport megreformálása. Az ő gondolata teremtette 
valósággá a dunai hidat Pest-Buda között. Délen a Vaskapu az ő emlékét hirdeti, a Magyar Tudo
mányos Akadémia pedig az ő szellemének háza. A közcélú egyesületek, iparvállalatok, ahol lisztet 
őrölnek, selymet fonnak, bort termelnek, tüzes paripák nevelődnek, mind az ő emlékét hirdetik.

A CSALÁDRÓL RÖVIDEN

A Széchenyi nemzetség igazolható okmányokkal 1592-ig vezethető vissza. A család 1629-ben 
nyerte el a nemességet, majd 1697-ben I. L i p ó t t ó l  a grófi rangot.

Az első ismert jelentős ős S zéch en yi L ő rin c  volt (1620), katona, aki élete végéig hazáját 
szolgálta. Két fia volt, György és Pál. Idősebbik fia, G yörgy  (? - i695 ) a bécsi egyetemen tanult, 
pappá szentelték. 18 kollégiumot, illetve kolostort, Budán papneveldét és négy fiúneveidét alapí
tott. 1685-től esztergomi érsek volt. Mérhetetlen nagy vagyont hagyott hátra a Széchenyieknek. A 
j'atalabb fiú, P ál, Veszprém megye örökös főispánja lett, majd 1660-ban belépett a pálos rendbe és 
’a áláig, 1710-ig kalocsai érsek lett. A későbbiekben akadt a családban tanár, katona, várkapitány
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stb., de a 18. sz. közepéig nem foglal el olyan előkelő helyet a család, mint amilyen várható lett 
volna.

A család egyéb jelentős tagjai:
G r ó f  Sz é c h e n y i  I m r e  (1825-1898) vatikáni követ, diplomata. Gyermeke: g r ó f  Sz é c h e n y i  I m r e  

( 1 8 5 8 - 19 0 5 ) kora agrármozgalmának vezére, nemzetgazda. Érdemeket szerzett a Balaton somo
gyi partjának szőlőtelepítése körül.

A család tekintélyének újbóli megalapozása gróf Széchenyi István édesapjának, g r ó f  Sz é c h e 

n y i  FERENCnek (1754-1820) nevéhez fűződik. Közszolgálatát táblai ülnökként kezdte Kőszegen, 
több megyében főispáni helytartó volt és királyi biztos. A Duna-Dráva szabályozásának elnöke 
is lett 1798-ban, majd 1803-ban országbíró helyettessé nevezték ki. 1804-ben Pestre költözött. A 
budai Várban vásárolt házat, majd rövid ideig Pesten lakott a Szeminárium utcában, utána Bécsbe 
ment, majd Nagycenkre települt. Legkisebb fia István még Bécsben született (a Herrengasse 5. 
számú házban).

(<

l.sz. kép: Gróf Széchenyi István a Vaskapunál 2.sz. kép: A nemesi címer

A GYERMEKKOR

Széchenyi Ferenc igyekezett mindenben jó utat mutatni gyermekei számára. Ritka nagybecsű 
könyvtárát, kéziratgyűjteményét, képtárát, szobor- és éremgyűjteményét a magyar nemzetnek 
adományozta, s így megalapította a Magyar Nemzeti Múzeumot. Felesége t o l n a i  F e s t e t i c s  

( F e s t e t i c h ) Ju l i a n n a  g r ó f n ő  volt, a Georgikont megalapító g r ó f  F e s t e t i c s  G y ö r g y  leánya. 
Házasságukból hat gyermek született: három fiú és két lány Franciska, Zsófia, Lajos, Pál és István 
(egy gyermek nagyon korán meghalt, nem érte meg a felnőttkort).

István volt a legfiatalabb: 1791-ben -  a csillagászati ősz első napján -  szeptember 21-én szü-
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3.sz. kép: A z  édesapa 4,sz. kép: Az édesanya

letett. Gyenge gyermek volt, ezért csak kilenc esztendős korában fogták rendszeres iskolai tanul
mányokra. Addig főképpen édesanyja nevelte. (Jó eszű gyermek volt, de nem tűnt ki különösen a 
társai közül.) Nem a korán érett, inkább a szorgalmasan tanuló gyermekek közé tartozott.

L i e b e n b e r g  Já n o s  német származású, de magyarul is jól beszélő tanár oktatta őt magyar 
szellemben. Mellette R é v a i  M i k l ó s  piarista nyelvtudós hittanra, olasz és francia nyelvre tanította. 
Egyébként a család körében a magyar nyelv volt az uralkodó, mindegyik gyermek nevelése ma
gyar szellemben folyt. István tudását még a soproni bencések, a pesti piaristák és a szombathelyi 
akadémia tanárai is pallérozták.

5.sz kép: Az ifjú Széchenyi gróf
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SZÉCHENYI ISTVÁN, A KATONA

Az ifjú nevelése 17 éves korában megszakadt. 1808-ban két bátyjával együtt katonai szolgálatra 
jelentkezett, (jóllehet a törvény családonként csak egy tagot kívánt). 1809-ben már főhadnagyi 
rangot szerzett. Bátorságának bizonyságát számtalan alkalommal adta különböző csatákban, az 
1809., 1813., 1814., 1815., 1816. évi hadjáratokban. Elsőként a lipcsei csatában végrehajtott pa- 
rancsőrtiszti üzenetközvetítését ismerték el 1813-ban az orosz „Szent Vlagyimir Rend” lovagke
resztjével. Az 1813-14-es háború végén III. F r i g y e s  V il m o s  porosz király futár teljesítményéért 
1814-ben a „Pour le Mérite” renddel tüntette ki. Harmadik kitüntetését 1815-ben kapta. A lipcsei 
csata után az előnyomuló csapattal francia területre lépett. Párizsba ment, majd 1815-ben Olasz
országba utazott. Itt egy lovassági ütközetben való ténykedéséért 1816. június 14-én megkapta a 
„Szent Ferdinánd” rendet. Ötödik kitüntetése az osztrák „Hadseregkereszt Ágyúkereszt” kitüntetés 
volt. Ugyanis az osztrák huszárezredhez helyeztette át magát 1826-ban, s itt szolgált egészen a 
katonai szolgálatból való kilépéséig, 1826. február 15-ig. Katonai pályafutását kapitányként fejezte 
be. A kitüntetések és rendjelek mellett még nyakában hordta, állandóan kis bőrtokba zárva, az 
apjától kapott írásos intelmeket, melyeket még 1817. május 17-én adott neki édesapja. Testvérei, 
Pál és Lajos már korábban kiléptek a hadseregtől. Pál Apátiban élt, Lajos pedig Bécsben. István 
Pesten maradt.

István katonáskodása idején is, de főleg utána szabadidejét utazásokra fordította. Beutazta 
Olaszországot, Franciaországot, Angliát, Görögországot, hazatérve pedig Magyarországot és Er
délyt. Erdélyben találkozott b á r ó  W e s s e l é n y i  MiKLÓssal, akivel szoros barátságot kötött, sőt 
együtt is utaztak. (Ez a kapcsolat sajnos a későbbiekben megromlott, eltérő politikai nézeteik mi
att.)

Széchenyi 1814-től kezdve naplót vezetett, amit tapasztalt: jót, rosszat egyaránt feljegyzett. így 
kezdte: „Hajszolnom kell magam, mozognom kell, hogy boldog legyek.” Bár zabolátlan vérmérsék
lete néha bajba sodorta. A jó kiállású férfiú nagyszerű sportember volt, evezett, úszott, lovagolt, 
vadászott, több nyelven beszélt, klasszikus és modern irodalmat eredetiben olvasott és a bécsi 
arisztokrata társaság életében forgott, bálokon táncolt és hódította a női szíveket.

23 éves korától volt állandó lakása Pesten, Bécsben és Pozsonyban. Igazi otthonának azonban 
a Fertő tó partján épült Cenket, a birtokot tartotta, melyet apjától megkapott (nyolcvanezer hol
dat), hogy hozzászokhasson az önálló gazdálkodáshoz.

Magyarországhoz való kötődése egyre szilárdabb lett. Felkarolta az Akadémia, a Nemzeti 
Színház, egyszóval a művelődés ügyét. Szerette volna elérni nemzete boldogulását, gazdaggá és 
műveltté tenni nemzetét, amit életcélul tűzött ki. Kortársainak azt mondta: az elmaradottságba 
nem szabad belenyugodni!

GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN 
TEVÉKENYSÉGE

Sokat utazgatott. Az utazásai során látottak és tapasztaltak arra ösztönözték, hogy segítsen hazája 
elmaradt állapotán. Utazásai közben döbbent rá az ország elmaradottságára. Felajánlotta egész 
vagyonának egy évi jövedelmét, a nemzeti szellem felvirágzására (ez az adomány 60.000 Ft volt).

A felajánláshoz többen is csatlakoztak, és tekintélyes összeg gyűlt össze: létrehozták a „Magyar 
Tudós Társaságot”. Széchenyi az adományával és szervezőkészségével meteorként tűnt fel a magyar 
élet terén és akarva, nem akarva, valóságos nimbuszt teremtett magának. Különösen nagy sikert 
aratott azzal, hogy az 1825. november 3-i pozsonyi országgyűlésen magyar nyelven szólalt fel.

Több programot tűzött ki feladatul. Pl. 1827-ben Pesten megalapította a Nemzeti Kaszinót 150 
taggal. Létrehozásával az arisztokrácia politikai állásfoglalsát kívánta nemzeti alapon elősegíte
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ni. Könyvtárat, kávézót, éttermet 
billiárdtermet is létesítettek a 
Kaszinóban, amely az informá
lódás és véleményalkotás ideális 
helyszínévé vált. Széchenyi volt a 
feje, igazgatója, gondnoka, min
denese, saját otthonának tekin
tette. Kossuth Lajost is felvették 
a tagok közé. A magyar közélet
nek ez jelentős helye lett.

Széchenyi megindított egy 
nagy léptékű folyamatot, mely
nek célja az volt, hogy felzárkóz
zon az ország a nyugat-európai 
iparosodó civilizációhoz. Ang
liai mintára létrehozta a Guba

csi-puszta gyepén a lóversenyeket. 1825-ben megalakította az „Első Lótenyésztő Egyesületet”. Még 
katonáskodása idején felismerte a ló jelentőségét. A lovasság akkori harcmódját a lóra mint harc
eszközre építették fel. Széchenyi nemcsak a hadseregben tartotta szükségesnek a jó lóanyagot, 
hanem a lóversenyeken is.

1827 júniusában megtartották Pesten az első lóversenyt. Erről beszámolót is készített „Pesti 
gyepen való lófuttatások júniusban 1827” címen. A lóversenyen keresztül a magyar lótenyésztést 
akarta magas fokra emelni.

1828-ban megjelent első könyve a „Lovakrul”. Szerette a lovakat. Pl. kastélyának folyosóit tele
aggatta híres lovakról vagy versenyekről készült acélmetszetekkel. Ha kedélyét meg akarta nyug
tatni, kiment az Üllői út végén lévő pályára feltöltődni.

A „Lovakrul” c. könyvet még számtalan tanulmány, könyv és újságcikk követte. 1830-ban meg
jelent a „Hitel” c. munkája, amely egy év alatt hat kiadást ért meg. A hitel biztonsága érdekében 
modern váltó- és kereskedelmi törvény megalkotását javasolta.

Saját rossz tapasztalata indította el a mű elkészítését. Ugyanis naplója szerint szakítani akart 
egy bécsi táncosnővel, aki 10 ezer forint végkielégítést kért. Elment a bankba, hitelt kért -  nem 
kapott!!! Azt a választ kapta, hogy Magyarország úgy él a köztudatban, mint a nemfizetők eldo- 
radója. A magyar adósságlevelek annyit sem érnek, amennyit a papír és a nyomdaköltség tesz ki. 
Pénz hiányában Széchenyinek így egy kisebb birtokrészt a csokonyai uradalomból kellett eladnia, 
hogy elhárítsa a bajt.

A „Hitel” c. munkájában kifejtett gondolatait taglalta tovább következő munkáiban: a „Világ” - 
bán és a „Stádium”-bán. A Stádium-nak eredetileg a „Reformáció” címet szánta, de a cenzúra így is 
megtiltotta magyarországi kiadását, a mű csak külföldön jelent meg, majd 1833 őszén jutottak az 
országba becsempészett példányok. írásai felrázták az ország gondolkodó rétegeit, nagy feltűnést 
keltettek, a nemesség egy része elhidegült tőle. Könyvét Tolnában, mint valami eretnek könyvet, 
elégették. Sokaknak nem tetszett, hogy cél volt a jobbágyság helyzetének javítása, az ősiség eltör
lése, az ipar és kereskedelem szabadsága, valamint a parasztság szabad birtoklási joga. Széchenyi 
véleménye szerint a szabad birtok és a szabad verseny -  az országok legnagyobb áldása, de zárt 
fülekre talált.

így az írás helyett még ebben az évben megkezdte az Alduna és a Tisza szabályozásának ha
talmas munkáját V á s á r h e l y i  Pá l  kultúrmérnökkel közösen. 1834. április 14-én jutott át gőzhajó 
első alkalommal a Vaskapun.
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CSALÁDALAPÍTÁS

Széchenyi ekkor már 42 éves volt, de nem maradt érzéket
len a leány és asszonyszívek iránt. Többször szerelmes volt 
és elfogulatlanul udvarolt férjes asszonyoknak -  hajszolta 
az izgalmakat. Első női eszményképe és nagy szerelme Pál 
testvérének felesége volt. A tiltott szerelem miatt sokszor 
lelkiismeretfurdalás gyötörte. Caroline iránti szerelme 
végül 1820-ban a betegeskedő fiatalasszony váratlan ha
lálával megszűnt. Ezért is magát okolta -  a korai halált a 
reménytelen szerelmüknek tulajdonította. A fájó emléke
ket csak egy másik szerelem tudta elhomályosítani. Egy 
évvel korábban, 1819 augusztusában látta meg először egy 
társaságban a 45 esztendős Z ic h y  Károly kamaraelnök 
húsz évvel fiatalabb feleségét Crescence-t, ez a pillantás 
egész életére döntő hatással volt. Zichy Károlyné Seilern  
C rescen ce  grófnő neve egyre gyakrabban tűnik fel nap
lójegyzetében.

Crescence három kisgyermek édesanyja volt már és 
hét mostohagyermeket nevelt férje első házasságából. El
bűvölő nagyvilági dáma volt. Kilenc évi rajongás és leve

lezések után a tizedik évben -  a férj hirtelen halála után -  Széchenyi elvette az özvegyet, aki egy 
évtized óta ihletőjévé vált. 1836. február 4-én fogadtak egymásnak örök hűséget a Krisztinavárosi 
Plébánián. Házuk ettől kezdve a pest-budai társas élet központja lett.

Az esküvő után egy évre megszületett Széchenyi István első gyermeke, B é l a  (1837), majd 
1839-ben Ö d ö n  és 1844-ben Jú l i a , de ő csak három hétig élt. A házasságba hozott gyerekek: 
Karolin, Alfréd, Mária, Géza, Imre, Rudolf, Ilona. Sok gyermeket neveltek, sajnos az évek során 
meggyűlt a baj a Zichy Károlytól való gyerekekkel. A fiúk rakoncátlanok voltak, fogyatékos szelle
mi képességű is akadt köztük. Vagyoni viszonyaik rendezetlenek voltak.

7. sz. kép: Gróf Széchenyi Pálné, Caroline

8. sz. és 9. sz. kép: Gróf Széchényi Istvánná, a sokáig csodált ideál és a gondoskodó feleség.
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SZÉCHENYI ÉS KOSSUTH

Családi ügyei mellett a családfő időt szakított arra, hogy részt vegyen az országgyűléseken, ahol 
többször felszólalt a magyar nyelv, a szabadság és a vallási türelem ügyében. Politikai irányító 
szerepéből azonban lassan kezdett kiszorulni. Mindez akkor vált nyilvánvalóvá, amikor Kossuth 
Lajos egyre radikálisabb követelésekkel kezdett fellépni. Széchenyi őt csak monoki fiskálisnak titu
lálta, különösen akkor, amikor szerződtették egy új lap -  a „Pesti Hírlap” szerkesztőjének.

Minél inkább nőtt Kossuth népszerűsége, annál jobban nőtt Széchenyi aggodalma, hogy hazá
ja visszakerül abba a helyzetbe, ahonnan nagy erőfeszítések árán sikerült kiemelni. A forradalmi 
izgatót látta Kossuthban.

Széchenyi békés úton akarta elérni nemzete boldogulását, előbb gazdaggá és műveltté akar
ta tenni, irtózott minden felfordulástól. Kossuthot csak szer
kesztő, vagy táblabíró úrnak szólította, s ahol alkalma nyílt, 
felemelte szavát Kossuth iránya és stílusa ellen.

1841-ben, ötvenéves korában írta a „Kelet Népében": félti 
nemzetét a forradalomba rohanástól, programjában írja: ke
rülni kell a vért, a szenvedélyes modort, a mértéktelen izga
tást.

Eme mű megjelenése után elvesztette népszerűségét. A 
legnagyobb magyar a legszenvedőbb magyarrá vált.

Ráillettek Ady sorai:
„Sósabbak itt a könnyek, s a fá jdalm ak is mások;
Ezerszer Messiások a magyar Messiások.

A személyeskedéssé fajult vitában Széchenyi teljesen elszi
getelődött, s ismét utazgatni kezdett. Eszményképe Anglia és 
az angol társadalom volt.

A külföldi út mellett 1840-ben ismét beutazta Magyaror- 
szag tájait is. A szederfa ültetés érdekében selyemtermelésre 
gondolt, könyvet is írt e célból „A selyemrüY’ címmel. Ez év

en 1840-ben, 50 évesen, azt mondta titkárának, Ta s n e r  A n 

T A Lnak -  akivel élete nagy részét töltötte: „...szeretem a jó  bort, a szép asszonyt, az angol telivért 
es Byron költeményeit.” A hűséges személyi titkárnak emléktáblát is készítettek 1941-ben Öskün 
(Veszprém megyében). [Tasner Antal (1808. május 5.-1861. augusztus 25.) 1831-ben ügyvéd lett 
I esten, és 1833-ban vette maga mellé Széchenyi személyi titkárnak. Ezenkívül a MTA levelező 
tagja, s a Lánchíd Társaságnak haláláig a titkára volt.]

A LÁNCHÍD

Széchenyi már betöltötte ötvenedik évét, amikor a Lánchíd ügye, mely már 1828 óta foglalkoz
tatta -  ez ügyben utazgatott Angliába -  , elvben már kezdett dűlőre jutni. Terve elé sok akadályt 
gördítettek. Hiába írta jelentésében, hogy a híd megoldaná Pest és Buda egyesítését és fejlődését, 
nem tetszett a nemesi kiváltságosoknak, hogy majd mindenkinek fizetnie kell a hídvámot, azaz a 
111 ká'cát, nincs adómentesség részükre sem. Megalakult a Lánchíd-Társulat és hídrészvényeket

bocsátottak ki.

A Lánchíddal kapcsolatos egy anekdota is. 1820 decemberében elhunyt Széchenyi édesapja. 
l0gy értesült a hírről, Széchenyi azonnal indult haza Debrecenből. Pestig eljutott, onnan a jég- 

aj ás miatt Budára nem tudott átmenni. Az ideiglenes hidat nem lehetett felállítani, várnia kellett.

lO.sz. kép: Széchenyi 
angol köznapi ruhában
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Nyilván ez az élménye is hozzájárult ahhoz, hogy a későbbiekben mindent megtegyen egy állóhíd 
építése érdekében.

A Lánchíd építéséhez Széchenyi szerződtette Angliából Tier n ey  C lark  mérnököt a tervező
munkára, Vásárh elyi Pál mérnököt, és titkárát, Tasner Antalt, aki állandóan mellette volt. A ki
vitelezési munkálatokat A dam C lark  vezette. Széchenyi ekkor már 52 éves volt! Naplójába ezeket 
írta: „Beláttam, hogy érvekkel, könyvekkel, hírlapi cikkekkel, országgyűlési és vármegyei beszédekkel 
nem megyek semmire. Visszatérek 
tehát arra az útra, amelyen első 
lépéseimet tettem hazám érdeké
ben: építeni fo g o k ”

1842. augusztus 24-én végre 
letették a Lánchíd alapkövét. Szé
chenyi számos reformkezdemé
nyezésének ez volt a koronája.

A híd legfontosabb alkatré
szeit Angliában készítették el, a 
kisebbeket a Ganz gyárban. Ez 
lett az első és legnagyobb, lánc
rendszeren függő hídja Európá- ll .sz  kép: A Lánchíd

nak, s még ma is a világ egyik 
legszebb hídépítkezése.

A híd építése körül sok volt a bonyodalom. Adam Clark sokszor betegeskedett, Széchenyit 
meggyanúsították, hogy részvényeivel remek üzletet csinált, ezután építés közben még egy hídlánc 
is leszakadt... stb. Széchenyi a hídavatáson (1849) már nem volt jelen.

A TISZA SZABÁLYOZÁSA ÉS A BALATONI HAJÓZÁS

1843 januárjában Széchenyi megbetegedett. Betegen, ágyban kezdte írni „Wesselényi és Kossuth” 
című cikksorozatát és új könyvét „Politikai program töredékek”, mely tulajdonképpen Kossuth La
jos és az ellenzék taktikája ellen irányult.

Felépülésekor nekilátott a Tisza szabályozási tervének. Sajnos ezzel kapcsolatban is tragédia 
érte. 1846. április 8-án váratlanul meghalt Vásárhelyi Pál a Tisza szabályozási térképe fölött. Éppen 
magyarázni kezdte javaslatát, mikor előadásának a halál véget vetett.

Még abban az évben, 1846. október 20-án Balatonfüreden vízre bocsátották azt a nagy gőzha
jót, amelyet Kisfaludy Sándor tiszteletére „Himfynek” kereszteltek. A hajón Batthyány Lajos 
úgy köszöntötte Széchenyit, mint „a legnagyobb magyart”. Ezt a jelzőt már korábban, 1840-ben  
Kossuth is használta.

A SZOMORÚ VÉG

A márciusi események után 1848-ban a Batthyány kormányban felajánlották Széchenyinek a köz
lekedés és közmunka miniszteri székét, melyet 1848. március 23-án el is foglalt, de csak szeptem
ber 4-ig állt a tárca élén. Elméje kezdett elborulni.

A Bécs és a független Magyarország közötti ellentétek kiélesedése felizgatta. Ahogy közeledett 
az osztrák udvar és a magyar kormány közötti szakítás, egyre betegebb lett. Szomorúan szemlélte 
az eseményeket. Az új rend iránt bizalmatlan lett. Eszméje, politikája Kossuthtal szemben vere
séget szenvedett. A 48-as események hatása miatt melankolikussá vált. 1848. szeptember 5-én
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háziorvosa kíséretében elindult Döblingbe, egy magán ideggyógyintézetbe. Felesége is Bécsbe 
költözött.

1851 nyarától Seilern Crescence Bécsben külön lakást bérelt és kilenc éven át rendszeresen 
látogatta férjét. A fiúk közül főképp Z i c h y  G é z a  járt sokat mostohaapjához, majd rajta kívül ké
sőbb Béla fia lett leggyakoribb látogatója.

1856 táján felébredt Széchenyiben az érdeklődés a külső környezet, a világ iránt. Megindult 
a vendégjárás az emigráns remete hajléka felé. Fizikai és szellemi állapota javult. Felvette újra a 
tollat.

Gyógyultabb idegzettel újra írni kezdett. Az 1856-os évek közepére annyira kitisztult tuda
ta, hogy röpiratokat készített, megírta híres Blick-jét németül. A mű teljes címe: „Blick au f den 
anonymen Rückblick” (Pillantás a névtelen visszapillantásra). Keserű hangú szellemes támadás volt 
ez a bécsi kormány elnyomó rendszere ellen. írása miatt rendőri zaklatások érték és a börtönnél is 
kegyetlenebb állami elmegyógyintézetbe helyezték el. A titkosrendőrség figyelte. Ennek ellenére 
fia megjelentette Londonban a kis „Sárga fedelű könyvet”. Az első nyolc példányt becsempészte 
édesapjának, a továbbiakat az angol követség futára diplomáciai csomagjába rejtette, így szállíttat
ta a könyvesboltba. Az írásnak nagy sikere volt.

Széchenyi döblingi írásaival visszatalált a maga igazi történelmi helyére, nemzete elnyomott 
többségének oldalára.

Amikor a titkosrendőrség figyelmét smételten a döblingi betegre irányította -  sikerült őt ön
gyilkosságba hajszolni. 1860. április 8-án önkezével vetett véget életének. A császári rendőrség a 
karosszékében ülve, átlőtt koponyával találta.

Temetéséről még életében rendelkezett. Lerajzolta a kriptát és megjelölte a helyet, ahová a ko
porsóját kívánta majdan elhelyeztetni. Temetése április 11-én volt Nagycenken.

Nevével azóta is találkozunk pénzeken, érmeken, köztéri szobrain.
2010-ben Széchenyi Világai címmel -  egy dús élet kincsei témakörben időszaki kiállítás nyílt a 

Magyar Nemzeti Múzeumban.

SZÉCHENYI A PÉNZEKEN
.i.w* l : f »  t . ' j'* •• h * ». > *■ han-j-«*: r-.m <<•
•• * óm -»ti •  > H 1 —
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12. sz. kép: A szülői ház Bécsben

13. sz. kép: A családi otthon Nagycenken

R R  ihl;

1 5000
'Í  : ÖTEZER FORINT

:■  M ACYAJt M X m i  RANK

; C U - •* t í F  * ■ •* EST :ouMk
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«3
16. sz. kép: Széchenyi pénzeken.
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.„ fe C H á y j-
SZÉCHENYI AZ ÉRMEKEN

A 19. század második felében  
eg\ sorozat örökítette meg * forradalom  
es a szabadságharc te/.ctő politikusait 
t'.'i hadvezéreit, amely az éremmüvészeire 
nem jellem ző, a n\omdai rézmetszőihez hasonló 
'esen és  festett technikával készült.
Az em un Széchenyi nere 
hibásan tan feltünteti e.

Vencel Seidan prágai éremmürész műhelyében 
több erem típus készült Széchenyi halálának emlékére, 

tizek kö2ü! az. egyik az idős politikust ábrázolja 
Casser portrészobra s az ennek nyomán készült 

metszetek a lápján. A hátlapon Széchenyi nagy alkotásai, 
vagy azok szimbólumai láthatók, 

mini a Lánchíd, a /  Akadémia és  a Vaskapu-szoros szabályozása.
H É R Í  V E R A

17. sz. kép: Széchenyi érmeken, tereken
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SZÉCHÉNYI
V I L Á G A I

18. sz. kép: A Magyar Nemzeti Múzeum plakátja

Szerepének értékelése tehát napjainkban is aktuális, s azt A r a n y  Já n o s  fogalmazta meg legszeb
ben:

„Hová tekintesz földeden magyar,
Hol Széchenyi nevét ne lásd megírva,
Örök dicsőség fénysugárival..

IRODALOM:

M aier György: Malomipari Szakismeretek Gyűjteménye I. rész

Gróf Széchenyi István és a 100 éves Pesti Hengermalom. Budapest. 1942.

Csorba László: Széchenyi világai. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, 2010.

Torna Katalin: A magyar civilizátor. Budapest. 1991.

Surányi Miklós: Egyedül vagyunk I-II. Széchenyi István életregénye. Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1982. 

Napkelet lexikon: Magyar Irodalmi Társaság, Budapest, 1927. 510.

Új magyar lexikon: Akadémia Kiadó 1962,187.

Pandula Attila: Katonaévek, kitüntetések. Budapest, 1991. 20.

Bagoly Béla: Széchenyi. Atheneum, Budapest, 1942.

Gedai István: Széchenyi a pénzeken. Budapest, 1991.

Váradi Zsuzsa: Névadóink: Gróf Széchenyi István. West Trend c. folyóirat, Budapest, 1970.

A szerző címe:
Mikus Károlyné
Budapest, 1213, Kórus utca 60.
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JESZENSZKY SÁNDOR

Találmányok és innovációk 
az elektrotechnika aranykorában

ism ‘r|Z°  annak a két kiváló technikatörténésznek, akit ebben a kötetben köszöntöttünk. A szerző röviden
j 3 *e^e^ezes> a találmány, a szabadalom és az innováció meghatározását. Ezután áttekintést ad az elektro-
felfed* 3 ^ ’„Sz^za( '̂ m agyar c* külföldi nagyjairól a galvánelektromosság (Volta) és az elektromágnesség (Jedlik) 
Han CZeSet( ,̂ az *zzólámpás villanyvilágításig. Részletesebben foglalkozik Edison szerepével, majd kitér Just és 
Just ta^ nrán^ ra’ a v°lfrámszálas izzóra. Ismerteti a találmány egyik megalkotója, a németből m agyarrá lett

3n or ,eltalál0 életére vonatkozó adatokat, melyek a szerző kutatásai eredményeképpen kerültek napvilágra.

A technikatörténetben gyakran összekeverik a felfedezés, a találmány, a szabadalom és az innova- 
^ ' ° § almát- A pontosabb meghatározás a 20. század elejéig nyúlik vissza. Jo s e p h  S c h l u m p e t e r  
( 83-1950) 1912-es definíciója szerint:

a felfedezés egy meglévő, korábban ismeretlen jelenség, törvényszerűség megismerése, feltárása, 

a *a^ mány egy kreatív ötlet, amely alapulhat egy új felfedezésen,

a szabadalom: szabadalmaztatható minden új, feltalálói tevékenységen alapuló, iparilag alkal
mazható találmány a technika bármely területén,

az innováció egy kreatív ötletből születő folyamatot jelöl, amely későbben megvalósítja az

t . ,en^ f°8almak jól érzékeltethetők az elektrotechnikából vett példákkal, mert az elektro- 
ni a az első olyan technológia, amely kezdettől fogva nem csupán tapasztalatokra, hanem 

omanyos ismeretekre, felfedezések gyakorlati alkalmazására épült. Az elméleti alap a fizika 
Vc arnossa§tan fejezete, a gyakorlati alkalmazás az elektrotechnika. A villamos jelenségek tör- 
•. ŝz^ use8e*nek tudományos szintű felismerése és megfogalmazása, azaz felfedezés szint

iemé ése a 18. században kezdődött. 1800-ban A l e s s a n d r o  V o l t a  (1745-1827) publikálta a 
r̂aVa'le ^rom osság felfedezését és találmányát, a galvánelemet, az első folyamatos működésű 

"v T  ^  galyántelep lehetővé tette az áram fő hatásainak felfedezését, amelyeket rövidesen
,"°.r a^ Lt találmányok követtek. Az áram kémiai hatásának felismerése tette lehetővé a víz al- 

vil' ? eme' ê b °ntását, alkálifémek előállítását és a galvanizálást, a hőhatás felfedezése a villamos 
for3^1̂ 8 êlső kísérleteit, az elektromágnesség felfedezése Je d l i k  Á n y o s  (1800-1895) „villamdelejes 
két“ ’ 3 ^ommu^^oros egyenáramú villanymotor ősének megalkotását (1828) [1]. Ezek 
került^ Cn^  találmányok vo^ak> de csak kísérleti szinten, szabadalmazásukra csak kivételesen 

sor, es az iparra nem gyakoroltak olyan jelentős hatást, amely innovációnak lenne tekint
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hető. A szélesebb körű alkalmazások az 1830-as évektől kezdődtek, különösen a kor legnagyobb 
villamosságtani felfedezése, az elektromágneses indukció 1831-es felfedezése után (M i c h a e l  

Fa r a d a y , 1791-1867). Egyes felfedezések találmányok kifejlesztéséhez vezettek, amelyeket a kö
rülményektől függően esetenként szabadalmaztak. A szabadalmak nem minden esetben hoztak 
alapvető változást, innovációt az iparban. Ennek több oka is lehetett: vagy a találmány/szabada
lom nem volt valóban előremutató, a technikatörténet zsákutcájának bizonyult, vagy pedig „korát 
megelőzte”, azaz később sikerre számíthatott, de korának technológiája és piaci igényei még nem 
kedveztek megvalósításának. Az elmondottakat két olyan példával szeretném illusztrálni, amelyek 
közül az egyik a „korát megelőző találmány ’, a másik az „azonnali innováció” kategóriájába került. 
Egy elfelejtett, majd újra felfedezett elv a dinamó elv (az öngerjesztés elve), amely csak évekkel az 
elv első felfedezése után vezetett a korai villamosipar legsikeresebb gyártmánya, az egyenáramú 
dinamó megvalósításához; a másik példa a volfrám-szálas izzólámpa, amely azonnal az izzólámpa 
gyártást forradalmasító innováció lett.

Az elektromágneses indukció felfedezése tette lehetővé a mechanikai munkát villamosenergiává 
átalakító áramfejlesztők megalkotását. Találmányok és azok alapján szabadalmak sora mutatja a 
fejlesztés irányát, de a korai konstrukciók még alig-alig adtak több áramot mint a galvánelemek. 
Az első áramfejlesztők alapelve helyes volt, de az alkalmazás módja, azaz a találmányok még töké
letlenek voltak. H y p p o l i t e  P i x i i  (1808-1835) alig egy évvel az elektromágneses indukció felfede
zése után már mágnes-elektromos áramfejlesztőt készített, de ennek teljesítménye csekély volt [2]. 
Ezt újabb konstrukciók követték, de a teljesítményt csak a méretek növelésével sikerült úgy-ahogy 
fokozni. A fejlesztést az akkori gyenge acélmágnesek korlátozták. Az Alliance társaság gépe az 
1850-es években mindössze egyetlen ívlámpát tudott táplálni 1-2 kW teljesítménnyel, ehhez azon
ban 336 patkómágnest kellett beépíteni, és a gép tömege 3000 kg volt! A kizárólag méretnöveléssel 
végzett fejlesztés zsákutcába ve
zetett. A továbblépéshez új fel
fedezésre volt szükség. Ez volt a 
dinamó-elv felfedezése. Az elv 
lényege, hogy gyenge perma
nens acélmágnesek helyett sok
kal erősebb elektromágneseket 
kell beépíteni, és azok gerjesz
téséhez nem külső áramforrást, 
hanem a gép által termelt áram 
egy részét kell használni. A gép 
kezdetben csak kis mértékben 
gerjeszti az elektromágneseket, 
ezek azonban fokozzák a ka
pocsfeszültséget, ami a gerjesz
tést erősíti, ez tovább növeli a
feszültséget. Ezt a folyamatot nevezik öngerjesztésnek, más megnevezéssel dinamó-elvnek.

Az elektrotechnikusok több lépésben jutottak el a dinamó-elvig, majd a működésképes dinamó 
megvalósításáig. S o r é n  H j o r t  (1801-1870) 1855-ben olyan mágnes-elektromos áramfejlesztőt 
szabadalmazott, amelyben az acélmágnesek erősségét villamos úton, mágnesező tekerccsel kíván
ta erősíteni, de a permanens mágnesek elhagyásáig nem jutott el. Készüléke nem volt sikeres. Az 
öngerjesztés elvét először Jedlik Ányos fogalmazta meg 1861-ben [3], Unipoláris villamosgépében 
kizárólag elektromágnest használt. A gépet elsősorban motorként használta, de leírásában kitért 
áramfejlesztőként való alkalmazására is és pontosan leírta a dinamó elvet. így őt joggal tekint
jük a dinamó elv felfedezőjének, felfedezéséből mégsem lett szabadalom. Gyakran felvetik a kér
dést, hogy miért nem. Szabadalmazni találmányt lehet, elvet nem. Jedlik gépe motorként valóban

¡■kép: Jedlik unipoláris gépének és Siemens dinamójának másolatai az 
M M K M  Elektrotechnikai Múzeumában
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nm ödött, de dinamóként a nyitott mágneskör kedvezőtlen konstrukciója miatt nem. Mivel az 
a ape v helyes volt és a megvalósított készülék csupán egy részegységének kedvezőtlen kialakí
tása miatt nem hozta meg a várt eredményt, akár szabadalmazni lehetett volna. (Nagyon nagy 
or u atszámmal forgatva akár működhetett volna, de ezt a kézi hajtás nem tette lehetővé.) Jedlik 

azon -»an a fejlesztést nyilvánvalóan még nem tekintette megoldottnak és a kor alig kibontako-
o Vh.amosipara sem tette indokolttá a szabadalmi védelmet. Pedig csak kevés továbbfejlesztés 
a asztotta el a sikertől. V ereb ély  L á s z ló  (1883-1959) 1928-as tanulmánya szerint: „Jedlik gé

p ne egyetlen tökéletlensége az, hogy a mágneskerekek sugárirányú mágnesmezejét csak a kerület 
^asznositja, mialatt a mágnesmező túlnyomó része a levegőn keresztül meddőn záródik. 

a e< ik az aktív vezetőket nem a fa  állórész egyetlen vályújában helyezi el, és a mágnesfolyam kül- 
zarc*sc*ra vastestet alkalmaz, olyan gépet alkotott volna, amely a laboratóriumi készülék jellegén 

 ̂ menve, bizonyára ipari jelentőségre is emelkedett volna”[4]. Jedlik azonban az 1860-as években 

tele6 *°nt° S talá]mányaival foglalkozott: ekkor alkotta meg feszültségsokszorozó kondenzátor
epet, a villamfeszítőt, a későbbi nagyfeszültségű lökésgenerátorok ősét, optikai-rács vonalazó 
ztogépét, kúpos résztekercsekkel készítendő szikrainduktorát és még számos egyéb készülékét. 

Cl 8 1 fi 1 inam°  e v̂et Jedliktől és egymástól függetlenül 1866-ban újra felfedezte W e rn e r  Siemens 
. C ROMWELL V a rle y  (1828-1883) és C h a r le s  W h e a ts to n e  (1802-1875). Mindhár-

en T m,'*k°dőképes gépet készítettek, de érdekes módon az azonos alapelv ellenére mindegyik 
fűi ltC|' ^ P  (Jedlik, Siemens, Varley, Wheatstone) eltérő felépítésű volt, bizonyítva a találmányok 
dőcfe* enS^ ^ '  alapelvet azonban elsőként Jedlik ismerte fel. 1867 után gyors fejlesztés kez- 
(182*6  ̂ 32 IS ' 0 CS CVC*< maso<iik felében m ár évi ezres sorozatban készültek a Z énobe Grammé 

1901) által tökéletesített dinamók, majd számos további villamossági gyár termékei. Ma- 

^ b u d ^ 2^ 00  ^ IPERNOWSKY Károly (1853-1942) tervei alapján 1878-ban készült az első dinamó 
U ^ anz gyárban. A sikeres prototípust a gyár Villamossági Osztályának megalapítása

Vojt Ulnarn°gépek sorozatgyártása követte. A dinamó, azaz az egyenáramú generátor feltalálása 
lfíj , ,aZ az lnnovácíó, amely egy új iparág, az erősáramú villamosipar létrejöttéhez vezetett kül- 

° n , azank^an egyaránt. Jedlik felfedezése azonban hosszú ideig feledésbe merült. A ma- 
káb SZa ^ °n^ve^ en ugyan megemlítették, de csak Verebély László 1930-ban, az Elektrotechni- 
Enn -k r^e^ e ên :̂ anS°l nyelvű cikke emlékezett meg világnyelven is Jedlik úttörő találmányáról. 
Sin a 'aPJan került be a dinamó-elv magyar felfedezője a technikatörténet jelentős alapművébe, 
elektr R ^ .°LMYARD: ^  History o f  Technology című, 1958-ban kiadott könyvébe [5]. A mai jelentős 
sa b b e H ^ ln ^ 3 tor,CIH‘1' könyvekből már nem hiányozhat Jedlik neve, így ott találjuk a legalapo- 
német ' trotec^n^ a' életrajzi lexikonban, a 750 életrajzot tartalmazó, legutóbb 2010-ben kiadott 
[6] A 1 6X̂ ° n ^er Elektrotechnikerben, együtt Hjort, Siemens, Varley, Wheatstone életrajzaival

• , ulnamoval lehetővé vált nagyszámú fogyasztó ellátása villamosenergiával. Ezek után ves- 
* egy pillantást a fogyasztói oldalra is.

fejlőde^^31̂ 058^  êSe^erÍe<̂ tebb alkalmazása az izzólámpás villanyvilágítás volt. Az izzólámpa 
lehet(VSt° rt n̂ete ^ ^  mutatja, hogyan jut el az alkotó gondolat az innovációig. A villanyvilágítás 
lám rí ^ UMPHRY Davy (1778-1829) kísérletei már 1810 körül megmutatták, de az első izzó
izzói ' ISer*etek csak a z 1840-es években kezdődtek -  számottevő eredmény nélkül. Az egyik első 
E z  ren  ̂ ^ ILLIAM G r o v e  (1811-1896) készítette, a szabad levegőtől elzárt platina izzószállal,
olvad ararn°t fogy atott, és csak gyenge, vöröses-sárgás fényt adott. A platina 1760 °C-on
fém n Ur|| m''r ^ezc êne rendesebben világítani, elolvad a szál. Akkoriban nagyobb olvadáspontú 
4000 °C * renĈ k ezésre- Szóba került szénrúd vagy szénszál izzótest, mert a szén olvadáspontja 
Vo]t t , , . 0r  ̂ van természetesen légüres edényben, különben a szén elégett volna. Az alapelv jó 
E d is o n ') ^  szabadalmak tucatjai születtek, de eredmény nélkül. A sikert T h o m a s  A.
a techn 1 ' ^  1931) szénszálas izzólámpája hozta meg 1879-ben [7]. Nem az ötlet volt új, hanem 
ra volt amdy Ehetővé tette a jó minőségű sorozatgyártást. Ehhez találmányok egész sorá-

zu ség, de végül a kor egyik legjelentősebb innovációja lett. Edison után sok kisebb cég
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gyártott izzólámpát, de Edison monopóliumra törekedett, közel 200 szabadalommal bástyázta 
körül izzólámpáját. Licence nélkül nem volt lehetséges a gyártás. A szabadalmakat megkerülni 
nem lehetett, a régebbi szabadalmak pedig nem adtak alapot arra, hogy újdonságrontó tényezővel 
támadják meg. Mégis történt ilyen próbálkozás, amely egy mítosz alapja lett. Az egyik cég ravasz 
ügyvédje azzal az állítással próbálta kivédeni a szabadalombitorlás vádját, hogy egy idős alkal
mazottja, a német H ein rich  Go ebel  (1818-1893) már 1854- 
ben működésképes szénszálas izzólámpát készített. Egy bíró 
lehetőséget adott a bizonyításra és felfüggesztette az eljárást.
Bizonyítékként utólag készített, az eredetivel állítólag azonos 
izzókat mutattak be. Céljukat az időhúzással elérték, a szabada
lom kifutott a védettségi időből, az eljárás megszűnt. Edison így 
nem nyert pert, amit később úgy állítottak be, mintha Goebel 
győzött volna. Németországban mítosz született az izzólámpa 
német feltalálójáról. Ma már ismert, hogy ez csak mítosz volt 
[8], Edison izzólámpa szabadalmán csak új innovációval lehe
tett túllépni. Ez a fémszálas izzólámpa volt.

A megoldás elvben adott volt: izzószál magasabb olvadás
pontú fémből -  csak éppen a megvalósítás volt szinte kilátás
talanul nehéz. 2500-3000 fok feletti olvadáspontú fémből nem 
lehetett hagyományos módon szálat készíteni. Az első fémszálas 
izzót C arl Auer  von W elsbach  (1858-1929) készítette 1898- 
ban. Vegyi eljárással, izzó fémdrótra csapta ki ozmium-tetroxid  
gőzből az ozmiumot. Az izzó 1902-ben került forgalomba, de 
kevéssé volt sikeres, m ert nem volt elég ozmium a tömeggyár
táshoz, az ozmium ára ötszöröse volt a platináénak, ráadásul 
az ozmium-tetroxid rendkívül mérgező. Hatásfoka azonban duplája volt a szénszálas izzóénak. 
Hasonló hatásfokú, de könnyebben gyártható volt W erner  von B olton (1868-1912) tantál lám
pája 1905-ben, de az igazi megoldást A lexa n d er  Just (1874-1937) (magyarul Just Sándor) és 
H anaman  Feren c  (1878-1941) (eredeti horvát nevén Franjo Hanaman) volfrám lámpája hozta 
el. 1904-es szabadalmuk alapján 1906-ban kezdődött el a sorozatgyártás a budapesti Egyesült Izzó
ban, amelyet ez az innováció Tungsram márkanévvel a világcégek sorába emelt. Just és H anaman  
az úgynevezett szubsztrakciós eljárással készítette a szálat. Izzó szénszálra volfrám-oxi-hexaklorid  
gázból csapták ki a fémet, majd vegyi úton eltávolították a szénszálat. Izzójuk fogyasztása lA-e volt 
az Edison izzóénak, üzemköltsége egy szintre került a gázlámpáéval, megkezdődött a villanyvi
lágítás rohamos elterjedése. A Tungsram nevet a volfrám angol „Tungsten” és német „Wolfram” 
nevének összevonásával képezték. Később más cégek újabb gyártási eljárásokat fejlesztettek ki és 
szabadalmaztak, de az alapot Just és Hanaman szabadalma képezte [9],

A technikatörténet a nagy találmányok között tartja nyilván a volfrámszálas izzólámpát, mégis 
meglepő módon egyik feltalálójáról, Just Sándorról szinte semmi életrajzi adat sem volt ismert, 
még születési helye és ideje, nemzetisége sem. Csupán annyit lehetett tudni, hogy 1903-ban a Bécsi 
Egyetem Kémiai Intézetében volt tanársegéd, együtt feltaláló társával, a horvát származású Franjo 
Hanamannal, aki jól beszélt németül és magyarul is, nevét a magyar szabadalmakban Hanaman 
Ferencz-nek írta, ezzel szemben feltaláló társa németesen mint Dr. Alexander Just szerepelt. Felve
tődik a kérdés, milyen nemzetiségű volt Just? 1904-től munkájukat Budapesten folytatták, ezután 
már a dr. Just Sándor nevet használta. Az Egyesült Izzóban végzett munkásságáról, majd saját 
alapítású izzólámpa gyáráról valamivel többet tudunk, de sajnos ezekről forrásértékű levéltári 
anyagok nem állnak rendelkezésre. Annyit is tudni lehetett, hogy rózsadombi villájában laborató
riumot rendezett be és ott folytatott fejlesztesi munkákat. Életének első időszakáról a Bécsi Egye
tem archívumából sikerült megszerezni 1896-ban, doktori értekezése benyújtásakor írt önélet

2 .kép: Hosszúszálas volfrám 
izzólámpa (Tungsram)
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rajzát. Ebből kiderül, hogy német szülők gyermeke, 1874-ben, Brémában német állampolgárként 
született, majd a család Bécsbe költözött, és Sándor ott végezte tanulmányait. Bécsben dolgozott 
1904-ig. Magyarországi magánéletéről azonban semmit sem tudtunk, csak annyit, hogy 1937-ben, 
Budapesten halt meg. Ez volt a kiindulópont a további kutatáshoz. A Farkasréti Temető adattárá
ban sikerült megtalálni sírhelyét, majd a temetőben a gondozott sírt. A síremlékre vésett felirat:

„Dr. JUST SÁNDOR A WOLF- 
RAM-IZZÓLÁMPA FELTALÁ
LÓJA 1874-1937”.

Sajátságos módon, a sírem
lékre helyezett levéllel próbáltunk 
kapcsolatot keresni leszármazot- 
taival. A próbálkozás eredményes 
volt, kedves válaszlevél érkezett 
a feltaláló unokájától, Bognár 
Lászlóné Just Krisztinától, 
aki később beszámolt arról, hogy 
nagyapja második hazájának te
kintette Magyarországot, megta
nult magyarul és felvette a magyar 
állampolgárságot. A szakirodalom 
eddig csupán egyetlen fényképéről

, ,  , „ r „ , , , , tudott, amely több hazai és külföl-
3 .kép: Dr. Just Sándor síremléke ,di szakkonyvben is megjelent -

most kiderült, hogy a képen nem 
ő áll Hanaman mellett! A család szíves segítségével 
most kijavíthatjuk ezt a hibát: egy olyan fényképet 
kaptunk, amely valóban a feltaláló párost ábrázol
ja. Just egykori villája ma is áll a Rózsadombon. 
H anamannak  szobrot állítottak Zágrábban -  ide
je lenne, hogy legalább egy emléktábla emlékez
zék meg egykori háza falán Just Sándorról, akit a 
magyar technikatörténet legjelentősebb feltalálói 
között tart számon.

4.kép: Just Sándor és Hanaman Ferenc közös fényképe, 
baloldalon Hanaman, jobboldalt áll Just. Uher Ödön cs. 
és kir. udvari fényképész felvétele, Budapest,1905
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SIPKA LÁSZLÓ

Mozaikok egy technikatörténész életéből

A szerző egyike an nak  a két kiváló tech n ik atörténészn ek , akit ebben a kötetben köszöntöttünk. Cikkében rövid  
áttekintést ad arró l, h ogyan kezdett tech n ik atörtén ettel foglalkozni, kiknek a példáját követte ebben, és hogyan  
m u n kálkod ott azon , hogy a nagy m agyar tu d ósokat külföldön is ism erjék és elism erjék. Ezzel kapcsolatos hibákra  
és pongyolaságokra is felhívja a figyelm et. Végül m egem lékezik a nagysikerű m illenáris kiállításról, am elynek  
Clme »A lm ok  álm odói -  világraszóló  m agyarok ” volt és am elynek létrehozásában részt vett.

TISZTELT ELNÖKSÉG, HÖLGYEIM  ÉS URAIM , KEDVES BARÁTAIM!

Mindenekelőtt megköszönöm N é m e t h  J ó z s e f  méltató szavait és köszönetét mondok mindazok
nak, akik a M TESZ-nél úgy gondolták, hogy ilyen megtisztelő formában értékelik e szakterületen 
folytatott munkálkodásomat.

Szó szerint mozaikokat szeretnék felvillantani önöknek, amelyekről úgy gondolom, hogy ér
dekesek, esetleg tanulságosak is lehetnek egy mai hallgató számára.

Munkám során és az élet más területein is, számos esetben tapasztaltam, hogy saját műszaki
tudományos értékeinket, eredményeinket nem ismerjük és nem becsüljük eléggé. Ugyanez vo
natkozik a történelmünkre is. Az ilyen ismeret-hiány (a cégeknél és az embereknél is) sokszor 
indokolatlan önbizalom-vesztéshez, kudarcokhoz vezet. Az ország jóhírét sem tudjuk öregbíteni, 
a reális helyzetnél rosszabb kép él rólunk a világban. Ezen akartam -  a magam lehetőségeivel -  
segíteni, így kezdtem el technikatörténettel foglalkozni.

A m ikor erre a (szám om ra akkor m ég ism eretlen) útra léptem , először Vajda  Pá l l a l  találkoz
tam  -  jelképesen, m ajd valóságosan is. Annál a szám ítástechnikai cégnél, ahol akkoriban dolgoz
tam , két m unkacsop ort nem zetközi viszonylatban is kim agasló eredm ényt ért el: létrehozták az 
^ P ro lo g  rendszert és a Recognita optikai karakterfelism erő rendszert. M indkettőt világszerte ér 
tékesítették és ennek elősegítésére, m egalapozására szükség volt egy olyan dokum entum ra, amel) 
lelhívhatta a figyelmet a korábbi m agyar eredm ényekre. Vajda Pál „Creative Hungarians -  Magyar 
alkotók  cím ű, 1975-b en  megjelent könyve alkalm asnak bizonyult erre, ezt kapták az érdeklődőbb 
külföldi ügyfelek. Vajda Pált (akivel -  halála m iatt -  sajnos csak néhányszor találkozhattam) úgy 
jellem ezhetném , hogy egy A lkotás-utcai körfolyosós bérház udvari szobájából az egész világra 
nyílt az ablaka. Felesége, C siz m a r ik  Irén  kedves családi barátunk lett. Haláláig példaszerűen 
gondozta férje hagyatékát: m inden irat tartalom jegyzékkel ellátott dossziéban volt. Ez a -  pó 
tolhatatlan levél-váltásokat, technikatörténeti kuriózum okat tartalm azó -  hagyaték (tudom ásom  
szerint) nem  kellett az M TA Könyvtárának. Vajon hol lehet? Akárcsak P. Káro lyi Z sigm ond  es 
m ások hagyatéka...

Kívülállóként, mint „új f iú ”, szinte elefántszerűen berontottam a technikatörténészek szolid 
Porcelánboltjába. Köszönettel tartozom mindazoknak, akik segítőkészen és megértéssel fogadtak, 

végeredmény az lett, hogy -  több szakember és az igényt felismerő döntéshozó együttmű ö<. e 
elindult (1983-tól) az „Évfordulóink a  m ű s z a k i  és  t e r m é s z e t tu d o m á n y o k b a n " című M l fcSZ
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kiadvány és mintegy húsz évig megjelent. A kezdetekről beszámoltam az 1988-as MTESZ ankéton 
„Egy kiadványsorozat születése és fejlődése' címmel.

Számos jeles személyiségünk sírja akkoriban nagyon elhanyagolt állapotban volt, ha egyálta
lán megvolt. (Nagyon halkan megkérdezem: manapság mi a helyzet?...) Ezen az áldatlan állapoton 
kívántunk változtatni azzal, hogy ezekben a kiadványokban igyekeztünk megadni az évfordulós 
személyek sírhelyét. Ez átvezet egy másik mozaikhoz.

A Budapesti Városvédő Egyesületnek (BVE) alapításától, 1983-tól tagja vagyok. Megjegyzendő, 
hogy az egyesület „városszépítő”-ként jött létre (m ert felmerült, hogy kitől akarjuk védeni a várost?). 
A BVE-ben, többünk kezdeményezésére, Nemzeti Panteon csoport alakult. Az alakuló ülésen részt 
vett S z e n tá g o th a i János (az Akadémia/?/ képviseletében), A n t a l l  József és K a p ro n cz a y  K á r 
o ly  az Orvostörténeti Múzeumból. Az 1968-ban létrehozott (majd az adott légkörben munkáját 
felfüggesztő) Nemzeti Panteon Bizottság első elnöke Zsebők Z o ltá n  professzor, elnökhelyettese 
az akkori múzeumvezető, későbbi miniszterelnökünk, Antall József volt. Munkálkodásuk doku
mentációját a múzeum őrizte, ezt használatra a rendelkezésünkre bocsátották. A felmerült prob
lémák között szóba került, hogy van egy nem hivatalos rendelkezés, amely a Kerepesi temetőben 
megtiltja az egyházi temetkezést, ezért azok, akik ragaszkodnak az ilyen búcsúztatáshoz, a Farkas
réti temetőbe kerülnek, „ahol szinte már csak állva lehet temetkezni” -  jegyezte meg Szentágothai 
tanár úr, pedig a Kerepesiben rengeteg hely van. Elég hamar sikerült ezt a tiltást -  ugyancsak nem  
hivatalosan -  megszűntetni. A később (a rendszerváltozás táján) „megénekelt” Stadinger elvtárs, 
a Fővárosi Tanács akkori elnöke, az akkori lehetőségek határai között, segítőkész volt. A Panteon 
csoport keretében, még az 1980-as évek közepén, elkészítettük a négy legfontosabb fővárosi teme
tő térképét. (A személyi számítógépek korát megelőzően, az ilyen jellegű munkával járó rengeteg 
gépelést „magánszorgalomból” végző hölgyek között volt az édesanyám is.) Ezek a térképek megje
lentek, feltűntetve a jeles (köztük a korábban nem emlegetett) személyek nevét és sírhelyét.

A Gépipari Tudományos Egyesület (GTE) 1987-ben megjelentetett egy füzetnyi válogatást az 
írásaimból „Egy mérnök gondolatai” címmel, Jakab Ágnes szerkesztésében. Őt régóta ismertem, 
azóta is a barátom. Ez magánügy lenne, de azért kerül ide (köszönetem tolmácsolása mellett), 
mert hajlandó volt cikkeimet (itt és másutt is) változtatás nélkül közölni. Aki valaha publikált, az 
tudja, hogy egy szerző halála az, ha az írásait óvatoskodásból vagy „méretre vágás” címén módo- 
sítgatják. Ennek a füzetnek a hátoldalára kiemelt szöveg utolsó bekezdése: „Az ország gazdasági
társadalmi megújulásához olyan vezetők szükségesek, akik hozzáértés, emberi magatartás, munka-, 
felelősség- és áldozatvállalás tekintetében is az „Előre!” helyett az „Utánam!” jelszó szerint irányíta
nak. Röviden: Bajcsy-Zsilinszky formátumú egyéniségek.”

A rendszerváltozás felnyitotta a zsilipeket, korlátlanul áradhattak be a könyvek, amelyeket ér
demi válogatás nélkül fordított és adott ki boldog-boldogtalan. Talán nem is kellene múlt időt 
használnunk. Történelmietlen és hibás megállapítások, adatok tengerében úszkálhatunk. A kife
jezetten silány irományokkal ne is foglalkozzunk. Egy nagy ívű, jó szakmai színvonalú könyvből 
említek jellemző példát. „A technika krónikája” magyar változatának munkálatai során, a német
ből fordított anyagban azt olvastam, hogy az Eötvös-ingát kőolajkutatásra cseh tudósok alkalmaz
ták először 1915-ben. Furcsálltam a dolgot és elég hamar rájöttem a turpisságra. Természetesen 
magyar tudósok, Böckh  Hugó és társai dolgoztak az inga segítségével, a Nyitra megyei Egbell-en. 
Erről Böckh 1917-ben magyarul és német lapban németül is beszámolt. Eötvös és Böckh érdeme
it az 1938-ban megjelent „The Science o f  Petroleum” angolul is elismeri. Mindez hiába: a szerző 
ránéz a könyv írásakor -  vagyis nem az aktuális esemény idején! -  érvényes térképre, ezen Egbell 
Csehszlovákiában van, tehát a tudós cseh. (Szlovák például fel sem merült?) Én természetesen ki
javítottam magyarra, így jelent meg a magyar kiadásban, de ettől még a németből fordított összes 
nyelvben cseh maradt. Amíg a külföldi szakmai kiadóknál a magyar illetékesek (mert ugye csak 
vannak valakik, akiknek a magyar érdekek ilyen szintű érvényesítése munkaköri kötelességük) 
nem lesznek eredményesek, aligha várhatunk változást. Pontosabban még attól remélhetünk va
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lamit, ha a történelmietlen és hamis szövegek magyar fordítását készítő szakemberek nem lesznek 
hajlandóak a nevüket adni egy tál lencséért. Akkor sem, ha ezek jó nevű lexikonok szócikkei.

Más mozaik. Egyszer Londonban sétálgatva, megláttam egy Guinness kiállító termet, egy épület 
alagsorában. Az ember ilyen lazítás alkalmával ezt is hajlandó megnézni. Bementem -  szerencsére. 
Ugyanis a sok ostobaság közé az angolok becsempésztek egy „British achievements” elnevezésű 
részt, ahol bemutatták a legfontosabb angol (brit) találmányokat. Tehát aki bement megnézni, hogy 
kinek a szakálla vagy a körme a leghosszabb a világon, az néhány értelmes dologgal is gazdagodha
tott. Hazatérve, úgy gondoltam, ezt nálunk is meg kellene valósítani. Akkoriban épült Budapesten, 
a Kálvin téren a Korona Szálló, meg talán a kék metró néhány létesítménye is. Elképzelésem szerint 
a szálló alagsorában, a metróhoz is csatlakozva lehetett volna ezt kialakítani. Nem akarom cifrázni, 
bár tettem néhány bátortalan kísérletet, be kellett látnom, ez nem az én erőmhöz mért feladat. Per
sze azért piszkált a dolog és a céggel, ahol akkor éppen dolgoztam, elkezdtük szervezni a Guinness 
magyar kiadását. Aztán ez egy angliai magyar üzletembernek sikerült. Majd a kiadó átadta a jogot 
egy másik kiadónak, annak, aki „A technika krónikája"-t is megjelentette, és ennek szerkesztője a 
Guinness szerkesztőjének a figyelmébe ajánlott. így történt, hogy a következő néhány kötetbe min
denféle magyar vonatkozású értelmes dolgot belegyömöszöltünk Gazda ISTVÁNnal.

Életem nagy ajándékának tartom, hogy -  sokakkal együtt - részt vehettem az „Álmok álmodói 
-  világraszóló magyarok” című millenáris kiállítás munkálataiban (2000-2002). Az alap-koncep
ciót É r i  IsTVÁNnal és Gazda Istvánnal dolgoztuk ki, a kiállítás tervezése több száz szakértővel 
együttműködve folyt. A millenáris kiállítással -  amelyet 600 ezernél többen láttak -  azt mutattuk 
be, hogy az itthon és külföldön dolgozó magyarok mi mindennel járultak hozzá a világ előreju
tásához. Ennek egyik legfontosabb üzenete a fiatalokhoz szólt: Kedves lányok-fiúk! így is lehet. 
Ne az önpusztításra, ne a rombolásra fordítsátok az energiátokat, legyetek alkotó emberek! Ti is 
képesek vagytok ilyesmire.

Néhány mondat erejéig érdemes még emlékezetünkbe idéznünk ezt a nagyszabású bemutatót. 
A kiállítás egészét nézve, két dolog volt szembetűnő: egyrészt azoknak a témáknak, szakterületek
nek a lenyűgöző változatossága, ahol szakembereink valami kiválót alkottak, másrészt a földrajzi 
megoszlás: az, hogy szinte nincs a Földnek olyan része, amely ne viselné -  jó értelemben -  a kezünk 
nyomát. Mindezt egy sohasem gyarmatosító ország állampolgárai tették... Végigtekintve a tárla
ton, számos jelentőset alkotó családdal találkozhattunk. Ez a nevelés, a példamutatás fontosságát 
jelzi. Milyen értékrendek hagyományozódnak tovább a kisebb-nagyobb közösségekben? M ert itt 
a biológiai értelemben vett családok mellett a különféle „szellemi családok”-ra is gondolok: a nagy 
egyeniségek körül kialakult „iskolák”, tudományos, művészeti, munkahelyi közösségek szerepére, 
ember-formáló hatására. Biztos vagyok abban, hogy a MTESZ-nek és egyes tagintézményeinek is 
volt, van ilyen pozitív kisugárzó hatása.

Végezetül be kell vallanom, hogy (szerencsére) fogalmam sem volt, hogy mibe keveredem, 
amikor elkezdtem ezzel a szakterülettel foglalkozni. Mindenesetre köszönöm mindazoknak, akik 
jmzetlenül segítettek. Tisztelettel hajtok fejet azok előtt, akik már elhagytak minket, de örömmel 

°m, hogy a (számomra) kezdeti idő sok jeles alakja ma is aktívan tevékenykedik. Ugyancsak 
rommel tölt el, hogy a fiatalabb generáció több tagja igen eredményesen működik -  közülük a 
unaszerdahelyen kiadott könyvek szerzőjét, B ö d ő k  ZsiGMONDot említeném.

Külön is, feltétlenül köszönetét kell mondanom feleségemnek, dr . Sipka  Jú lián ak , mert az ő 
egte en türelme és segítőkészsége nélkül hamar „pályaelhagyó” lettem volna.

'eme em, hogy sokakkal együttműködve, még egy ideig lesz alkalmam a magyar eredmények
népszerűsítésére.

Köszönöm, hogy meghallgattak.

A szerző címe:
S*pka László 

*s'Pka@t-email.hu
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BECK MIHÁLY

A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 
Vándorgyűléseinek története

A Magyar Tudós Társaság, a későbbi M agyar Tudományos Akadémia kezdeti célkitűzései között nem szerepelt a 
természettudományok művelésének előmozdítása. Mivel ezek művelése és oktatása egyetemes hazai érdek volt, 
először az orvosok legkiválóbbjai kívántak együttműködésüknek szervezett form át adni. 1941-ben Bene Ferenc 
aláírási ívet körözött a természettudományok művelése és terjesztése érdekében. Ennek hatására még abban az 
évben két, két évvel később pedig ugyancsak két vándorgyűlést rendeztek. A továbbiakban általában évenként, 
az 1880-as évektől kezdve inkább kétévenként tartottak vándorgyűlést, az akkori M agyarország legkülönbözőbb 
varosaiban, Brassótól Sopronig. A részvétel meglehetősen ingadozó volt. A viszonylag csekély részvétel a kor ne
hézkes közlekedésével függhetett össze. Nő először 1892-ben adhatott elő. A 19. század nagy magyar tudósai szá
mos jelentős eredményüket ism ertették ezen a fórum on. A Vándorgyűlések Munkálatain kívül is igen sok értékes 
kiadványt, könyvet jelentettek meg. Az utolsó Vándorgyűlésre 1933-ban Budapesten került sor.

A KEZDETEK

A Magyar Tudós Társaságot, a későbbi Magyar Tudományos Akadémiát 1825-ben alapították, 
de csak 1831-ben kezdhette meg működését. Munkásságának előterében a nyelvművelés, az iro
dalom és a történettudományok ápolása állott. Noha már az első alapszabály szerint is létrejött a 
»mathesis" és a „természettudomány” osztálya, a célkitűzések között említésre sem kerülnek a ter- 
raeszettudományi munkák. Ez a természettudományok akkori hazai elmaradottságával, és jelentő
segük fel nem ismerésével függ össze. Azonban egyre inkább nyilvánvalóvá vált, hogy a természet
tudományok művelése és oktatása egyetemes hazai érdek, mely nélkül Magyarország gazdasági és 
társadalmi felemelkedése nem képzelhető el. Mivel az Akadémiára ebben a tekintetben egyelőre 
nem lehetett számítani, elsősorban az orvosok és a természettudományokkal foglalkozók -  akkori

1 ejezéssel: a természetvizsgálók -  körében merült fel valamilyen szervezett forma kialakításának 
'genye. Az első lépést B e n e  F e r e n c , az orvoskar elnöke és az orvos-sebészeti tanulmányok igaz
gatója tette meg az 1840. július 25-én tartott ülésén beterjesztett „Tudományosságunk előmozdítása 
ugyében című indítványával. Az indítvány megjelent az Orvosi Tár című folyóiratban is. Rövide
sen itt jelent meg B u g á t  Pá l  részletes kommentárja is. Ennek eredményeként Bene Ferenc 1841. 
_Pn is 18-ára hívta meg a hazai orvosokat és természetvizsgálókat a május 29-31. között tartandó 
(\ in í' me^ en azután meg is alakították a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyűlését 
liu ‘ Érdekes és fontos, hogy az alakuló ülést megelőző napon a már megjelentek körében 
^ugat I ál bejelentette, hogy társulatot kíván létrehozni a természettudományok művelésére és 

jesztésére, és a következő szövegű aláírási ívet körözte:
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„Aláírási ÍV
A magyar természettudományi Társulatra 

Alulírottak a természeti tudományokat mívelni s azok jótékonyságát a hazában terjeszteni akarva 
Részvénytársaságba állunk, s becsületünkkel kötelezzük magunkat az Alapszabályok értelmében

közredolgozni.
Költ Pesten Tavaszidő 28-ig 1841.”

A természettudományok hazai fejlődésének mértékét és irányát lényegében megszabó két szer
vezet tehát gyakorlatilag egyszerre alakult meg, és sokáig kiegészítették egymás tevékenységét. 
Később azután különböző okok folytán megromlott a viszony a két testület között. Szinte érthe
tetlen, hogy a kor történészei nem vettek tudomást a két testület működéséről. H o r v á t h  M ih á l y  

nagy munkájában a „Huszonöt év Magyarország történetéből” címűben, B a l l a g i  G é z a  pedig a 
nagy millenniumi történetben meg sem említi e szervezeteket, pedig ezek munkássága az egész 
társadalom és gazdaság működésében meghatározó szerepet játszott.

A VÁNDORGYŰLÉSEK HELYSZÍNEI

Az alakuló gyűlést természetesen Pesten tartották, és -  még négy hónap sem telt el -  sor került 
a második gyűlésre ugyancsak Pesten, de azután megkezdődött a „vándorlás”. A szabadságharc 
miatt 1847 és 1863 között, az I. Világháború miatt pedig 1913 és 1922 között nem kerülhetett sor 
összejövetelre. Ezután még négy gyűlést tartottak, 1933 után pedig ez az érdemes testület meg
szűnt.

A Vándorgyűléseket egy-egy város vezetése, illetve az ott fontos szerepet játszó főúr, vagy fő
pap meghívására tartották. A 41 Vándorgyűlés helyszínét, időpontját és a résztvevők számát az 1. 
táblázat foglalja össze.

A Vándorgyűlések helyével kapcsolatban érdemes idézni C h y z e r  KoRNÉLnak, a Vándorgyű
lések egyik leglelkesebb szervezőjének és első krónikásának szavait: „ ...a  természeti törvényen 
alapuló azon tényt, hogy a hegyes-dombos vidékeink vagyonosabb mívelt osztálya, melynek a létért 
való küzdelemben nagyobb tevékenységet kell kifejtenie, mint a televénydús alföldön lakóknak, előre
haladottabb és jobban tudja felfogni a haladó kor intő szavát, nagygyűléseink története is igazol
ja ; mert ha múltunkra visszapillantunk, látjuk, hogy még a negyvenes éveknek általános hazafiúi 
lelkesedéstől áthatott korszakában is, amidőn minden új eszme, amellyel hazánk felvirágoztatását 
előmozdítani lehetett, mohón karoltatott fel; intézményünket, mely közmegegyezés szerint nem re
mélt eredményeket mutatott fel, hegyes vidékeink szegényebb értelmisége istápolta s nevelte nagyra; 
míg a gazdag magyar síkság nagy városainak, például Szegednek, Szabadkának, Kecskemétnek s 
akkor még Debreczennek is eszében nem jutott vándorgyűléseinkre fordítani figyelmüket s azokat 
saját körükbe meghívni, azok működésén okulni és azokból hasznot húzni.” A táblázatból kitűnik, 
hogy 1905-ig mind a négy említett városban sor került Vándorgyűlés rendezésére. Valószínűleg 
etnopolitikai szempontok is szerepet játszottak az összejövetelek helyének kiválasztásában. Az első 
világháború kitöréséig 37 Vándorgyűlést tartottak (a kiválasztás szempontja miatt ide soroltuk az 
elmaradt nagyszebeni gyűlést is!). Ebből négyre a fővárosban, 11-re a trianoni határokon belül,
22-re pedig azokon kívül eső városokban került sor. Kolozsvár 1844-ben és 1903-ban, Marosvá
sárhely 1864-ben, Nagyvárad 1890-ben színmagyar város volt. De ez nem mondható el Brassóról, 
Pozsonyról és különösképpen Fiúméról. A helyszínekkel kapcsolatban rá kell mutatnunk arra, 
hogy a felvidéki szászok sokat tettek a Vándorgyűlések, és azokon keresztül a magyar tudomány 
fejlesztéséért. Jellemző, hogy a X. Gyűlésen határozták el: a besztercebányai sírkertben emléktáblát 
emelnek Z i p s e r  ANDRÁsnak, a rendkívül sokoldalú, elsősorban az ásványtan terén munkálkodó, 
és a Vándorgyűlések szervezésében oroszlánrészt vállaló tanárnak. Brassóban elfogadták, hogy a
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1. Táblázat
A Vándorgyűlések helyszíne, időpontja, és a résztvevők száma

Sorszám Hely Időpont
A résztvevők 

száma

I. Pest 1841. V. 29-31. 269

II. Pest 1841. IX. 6-9. 2 12

III. Besztercebánya 1843. VIII. 4-8. 187

IV. Temesvár 1843. VIII. 8-12. 189

V. Kolozsvár 1844. IX. 2-6. 335

VI. Pécs 1845. VII. 1-5. 447

VII. Kassa - Eperjes 1846. VIII. 9-17. 335

VIII. Sopron 1847. VIII. 11-17. 483

IX. Pest 1863. IX. 22-26. 438

X. Marosvásárhely 1864. VIII. 27 -IX . 2. 491

XI. Pozsony 1865. VIII. 28-IX . 2. 568

XII. Rimaszombat 1867. VIII. 24-29. 685

XIII. Eger 1868. VIII. 24-29. 632

XIV. Fiume 1869. IX. 16-31. 862

XV. Arad 1871. VIII. 28-IX . 2. 463

XVI. Herkulesfürdő 1872. IX. 16-21. 599

XVII Győr 1874. VIII, 24-29. 365

XVIII. Élőpatak 1875. VIII. 30 .-IX. 5. 384

XIX. Máramarossziget 1878. VIII. 22-28. 320

X X . Budapest 1879. VIII. 28 .-IX. 2. 542

XXI. Szombathely 1880. VIII. 24-27. 237

XXII. Debrecen 1882. VIII. 23-27. 304

XXIII. Buziás -  Temesvár 1886. VIII. 22-26. 231

XXIV. Tátrafüred 1888. VIII. 23-27. 263

XXV. Nagyvárad 1890. VIII. 16-20. 279

__ XXV I. Brassó 1892. VIII. 22-25. 253

XXVII. Pécs 1894. VII. 2-6. 182
___  XXVIII. Budapest 1896. IX. 12. 535

____ X X IX . Trencsén 1897. VIII. 22-25. 185

_  X X X . Szabadka 1899. VIII. 27-31. 324.

X X X I. Bártfa 1901. VIII. 27-24. 324

X XX II. Kolozsvár 1903. IX. 6-9. 396
_ XXXIII. Szeged 1905. VIII. 27-30. 337,
___  XXXIV, Pozsony 1907. VIII. 25-29. 397

XXXV. Miskolc 1910. VIII. 21-24. 575
X XX V I. Veszprém 1913. VIII. 25-29. 347

X XX V II. Nagyszeben 1914. elmaradt
_____ XXXV III. Keszthely 1922. IX. 2-6. ?

— _ _ _ X X X I X . Pécs 1927. VIII. 28-31. 456
___  XL. Sopron 1929. VIII. 2 8 -31 . ?

X II Budapest 1933. VI. 4-10. 380
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német anyanyelvűek németül tarthassák meg előadásaikat, de ezt az engedményt nem tették meg 
a románok esetében, akik nem is vettek ezután részt a munkálatokban.

A Vándorgyűlések ügyeit, a helyszín, illetve a fontosabb előadások kiválasztását Választmány 
végezte, melyet időnként újraválasztottak. Figyelemreméltó, hogy a választmányi tagok % része 
volt budapesti és csak lA része vidéki. Kezdetben nők egyáltalán nem vehettek részt a munkában, 
az 1844-ben Kolozsvárott tartott Vándorgyűléstől kezdve ez a megszorítás az orvosi szakra korlá
tozódott, az 1881-ben kelt alapszabályok pedig minden korlátozást megszüntettek. Előadást azon
ban először csak a brassói gyűlésen tartott nő: 1892-ben, G e ö c z e  Sa r o l t a , „Természettudomány 
és társadalom” címmel. Ugyanő még két előadást tartott a 31., illetve a 33. Vándorgyűlésen.

Feltűnően nagy különbségeket találunk a résztvevők számában. A legkevesebben 1894-ben 
Pécsett, a legtöbben pedig 1869-ben Fiúméban vettek részt a vándorgyűlésen. A pécsi összejövetel 
esetében zavaró volt, hogy szinte egyidejűleg több olyan rendezvényt is tartottak, melyeken való 
megjelenés sok tag részére fontosabb volt. Fiume esetében figyelembe kell vennünk, hogy ez volt 
az egyetlen alkalom, amikor tengerparton tartották a Vándorgyűlést. Az általában meglehetősen 
csekélynek mondható részvételt bizonyos mértékig indokolta, hogy abban az időben még eléggé 
nehézkes volt a közlekedés.

A VÁNDORGYŰLÉSEK SIKEREI ÉS MŰKÖDÉSI ZAVARAI

Nehéz rövid és egyértelmű értékelést adni a Vándorgyűlések munkásságáról és a hazai tudomá
nyos életben játszott szerepéről. Kétségtelen, hogy számos jelentős tudományos eredmény bemu
tatására került sor. R o z s n y a y  M á t y á s  felfedezését, a kinin keserű ízének csersavas kezeléssel való 
megszüntetését a XII. Vándorgyűlés pályadíjjal jutalmazta. Számos előadás foglalkozott a hazai 
ásványvizekkel kapcsolatos kérdésekkel, T h a n  K á r o l y  pedig a X. Vándorgyűlésen mutatta be az 
„Ásványvizek v egy elemzésének összeállításáról” szóló, rendkívül jelentős munkáját. Je d l i k  Á n y o s  

számos alkalommal tartott nagy érdeklődéssel kísért előadást a különböző, általa felfedezett elekt
romos jelenségekről.

Tudománypolitikai szempontból igen jelentős volt a IX., Pesten tartott Vándorgyűlés (1863), 
az első a szabadságharc bukása után, de még a Kiegyezés előtt. Csak bámulattal olvashatjuk E ö t 

v ö s  Jó z s e f  másodelnök beszédét, mely sok, ma is megszívlelendő megállapítást tartalmaz. A kö
vetkező, 1864-ben Marosvásárhelyen tartott gyűlésnek különös jelentőséget adott, hogy előkészít
hette Magyarország és Erdély egyesülését

Egyértelműen jó hatásuk volt a rendszeresen meghirdetett pálya díjaknak. Több mint harminc
féle pályadíjat alapítottak. A legkülönbözőbb kérdésekkel foglalkoztak a pályázatok, és egészük
ben fontos szerepük volt a tudományok társadalmi szintű terjesztésében.

A legnagyobb problémát a legkülönbözőbb, általános érdeklődésre számot nem tartható orvo
si előadások jelentették. Az orvosi tárgyú előadások az összes előadás túlnyomó részét tették ki.

A Vándorgyűlések számos tudományos egyesület, illetve intézmény létrehozását kezdeményez
ték. Nem teljes felsorolás: orvosi kamarák, gyógyszerészeti egyesület, földtani társulat. A Magyar 
Természettudományi Társulat alapításában és munkásságának megindításában is jelentős rész jutott 
a Vándorgyűléseknek, de egy idő múlva megromlott a viszony a két szervezet között. A Vándorgyű
léseken nem kapott elegendő helyet a tudományos eredmények népszerűsítése, pedig ez a legmara
dandóbb és legfontosabb volt egész tevékenységükből. Fontosak voltak a babonás hiedelmek, vala
mint a tudományos alapokat nélkülöző, de azokat fennen hangoztató „gyógyszerek” reklámozása 
elleni fellépések. Rozsnyay Mátyás 1862-ben ezekkel a szavakkal fejezte be előadását -.„Mindennemű 
babona és balhiedelem a körülmények felületes egybevetésén, vagy épen ignorálásán alapszik; az ok
nyomozó természetbúvárlat előtt úgy foszlik a babona, mint a nap előtt a köd. A természettudományok 
gyökerében támadják meg a babonát és balhiedelmeket, mert kézzelfoghatólag bizonyítják annak tart
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hatatlanságát. Nyomozzuk a kétséges tünemények okait, míg csak egészen tisztába nem vagyunk velők. 
Es egyszersmind terjesszük és népszerűsítsük a természettudományt ki-ki saját körében, ahogy szerét 
teheti. Akkor asztán kivesznek a balhiedelmek, mint a földből a szorgalmas művelés után a gaz.” 

Számos ma is érvényes megállapítást tartalmaz Pá v a i-V a jn a  G á b o r  főorvos előadása, mely 
teljes terjedelmében megjelent a 24., miskolci vándorgyűlés munkálataiban. Néhány rövid idézet: 
„Hát nem botrányos-e a mindenféle titkos betegségeknek -  legyenek azok még oly régiek is -  két-há- 
rom nap alatt való biztos és minden fájdalom  nélkül való gyógyításának vakmerő hirdetése, vagy nem 
méltán bosszankodhatik-e egy reális orvos, ha olvassa a vízkórnak, köszvénynek, czukorbetegségnek, 
epilepsiának, asthmának, tüdővésznek, kopaszságnak, süketségnek stb. legrövidebb idő alatt történő 
GYÖKERES GYÓGYÍTÁSÁT? s a fennen hirdetett sikerhez legtöbbször a betegek látása és tüzetes 
megvizsgálása nem is szükséges, elég csak egy szerény honoráriummal és a válaszra szükséges bélyeg
gel megterhelt levél is, melynek vétele után az illető orvos úr elküldi a szükséges arcanumot...”

„Az orvosi és gyógyszerészeti reklámozás ma már olyan szemérmetlen alakot öltött, a minőt az 
orvosi és gyógyszerészi rend függetlenebb és kiválóbb tagjainak összetett kezekkel tovább nézni nem 
szabad. Jól tudom én azt, hogy ez a kérdés is, mint nálunk sok más, DARAZSFÉSZEK, de erélyes 
kezekkel belenyúlni szigorú kötelességünk.”

Nem egyértelműen szerencsés, hogy a Vándorgyűlések rövidesen helyt adtak a különböző tár
sadalomtudományi előadásoknak is. Feltétlenül helyes volt viszont, hogy rendszeresen rendeztek 
kirándulásokat a gyűléseknek helyt adó városok környékére. Ezek a kirándulások igen különböző 
méretűek voltak. Például a debreceni gyűlésen mindössze a pallagi gazdasági tanintézetet tekin
tették meg, a rimaszombati gyűlés alkalmával pedig kilenc városba látogattak.

Furcsa szerep jutott a gyűlések életében a záró összejöveteleknek. Sokan voltak, akik úgy vél
ték, hogy ezek jelentették a legtöbb résztvevő számára a gyűlés egyetlen értelmét. Ezt sok jelentős 
tudós, pédául H e r m á n  O t t ó  is szóvá tette, a soproni gyűlésen pedig Zipser András a következő 
című előadást tartotta: „Váljon az évenként össze-gyülekezni szokott természetvizsgálók csak lak- 
wároznak-e, vagy egyebet is tesznek?” Olyanok is voltak, köztük Chyzer Kornél is, akik fölösleges
nek tekintették a vándorgyűlési emlékérmek kiadását, pedig azok költségei külön adományokból 
folytak, többször csak megvásárolhatók voltak, és elkészítésük nem terhelte a rendezés költségeit. 
Á sors iróniája, hogy Chyzer Kornél 1899-ben a Kovács József emlékérem  első kitüntetettje volt, 
1910-ben pedig Chyzer Kornél emlékérmet alapítottak.

A VÁNDORGYŰLÉSEK KIADVÁNYAI

Á Vándorgyűléseknek rengeteg jelentős kiadványa volt. Sajnos teljes jegyzékük nem ismeretes. 
Chyzer Kornél könyve ugyan tartalmaz egy jegyzéket az első 24 Vándorgyűlés alkalmából meg 
jelent könyvekről, de az sem tűnik megbízhatónak. Mindegyik gyűlésnek megjelentek a Munká 
tatai, melyek önmagukban is rendkívüli mennyiségű, tudománytörténeti szempontból felbecsül 
heteden értékű tájékoztatást nyújtanak. A Munkálatok tartalmazták az egyes szakosztályok es a 
választmány üléseinek jegyzőkönyveit és/vagy az előadások teljes szövegét, legtöbbször azonban 
Csak rövid kivonatát. Mindegyik gyűlés alkalmával megjelent olyan könyv, mely a gyűlés helyszí 
nének földrajzi és történeti leírását nyújtotta. Könyvészeti szempontból fontos megjegyezni, hogy 
a kiadványok közül szép számmal akadtak, melyeknek valójában nem a MOÉTV volt a kiadója.
* édául a XXXII. Vándorgyűlésen a tagoknak ajándékozta az Egyetem a következő, több mint 
négyszáz oldalas könyvet: „Emlékkönyv: a Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tu( omany 
egyetem és különösen ennek orvosi és természettudományi intézetei. Ez a könyv is forrásérte u 
%  másik példa: 1875-ben nyerte el Va r g a  Já n o s  a babonák ellen írott könyvével a korabban 

•tűzött pályadíjat. A könyv azután a szerző kiadásában, 1877-ben jelent meg Aradon. A on) 
egyébként olyan érdekes, és sajnos mai is időszerű, hogy érdemes lenne ismét kiadni.
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NAGY PÉTER TIBOR

A természettudományok választása a 
kolozsvári egyetemen 1872-1918

A felsőoktatásba kerülés valószínűsége szorosan összefügg a szülőknek a társadalmi ranglétrán elfoglalt helyével. 
Ez a hely általában a foglalkozásból, vagyonból, iskolázottságból, a lakóhely városias jellegéből mintegy automati
kusan következik. A magyarországi egyetemi hallgatóság összetételén további speciális egyenlőtlenségek is tanul
mányozhatók: mégpedig az, hogy hogyan hat az etnikai háttér és a felekezet az egyetemvégzés valószínűségére. A 
kolozsvári tudományegyetemen 1872 és 1918 között külön humánbölcsészet és természettudományi kar működött, 
>gy az elemzés még arra is kiterjedt, hogy ezek a tényezők hogyan függnek össze a tantárgyi-tudományági irányult
s á g a i. Az elmúlt évtizedek kutatásai igazolták, hogy a szabad egyetemrelépés viszonyai között -  tehát pl. a vizsgált 
korszakban -  a zsidó vallásúak és a német anyanyelvűek egyetemvégzési valószínűsége kiemelten nagy volt.

Az1 oktatásszociológia egyik legalapvetőbb megállapítása szerint a felsőoktatásba kerülés valószí
nűsége szorosan összefügg a szülők társadalmi ranglétrán elfoglalt helyével. Ez a hely általában a 
foglalkozásból, vagyonból, iskolázottságból, a lakóhely városias jellegéből mintegy automatikusan 
következik -  mindenütt a 19-20. századi Európában. A magyarországi egyetemi hallgatóság ösz- 
szetételén további speciális egyenlőtlenségek is tanulmányozhatók: mégpedig az, hogy hogyan 
hat az etnikai háttér és a felekezet az egyetemvégzés valószínűségére (Karády, 2001). S minthogy a 
kolozsvári tudományegyetemen külön humánbölcsészet és természettudományi kar működött, az 
elemzési lehetőség még arra is kiterjed, hogy ezek a tényezők hogyan függnek össze a tantárgyi- 
tudományági irányultsággal (Nagy, 2006). Az elmúlt évtizedek kutatásai egyértelműen igazolták, 
hogy a szabad egyetemrelépés viszonyai között a zsidó vallásúak és a német anyanyelvűek egyetem
végzési valószínűsége kiemelten nagy (Karády, 2001). A kolozsvári egyetem teljes 1872-1918-as 
'•eiratkozott népességét tekintve, a zsidó népesség az Erdélyben és környékén élt zsidók számához 
epést alulreprezentáltnak tűnik, de ha az időtengelyen is vizsgálódunk, ez az alulreprezentáció az 

utolsó évtizedre felülreprezentációvá változik. Míg tehát az első benyomások annak az érvelésnek 
Vani, 1998) adnak igazat, mely a tradicionális normákat követő ortodox zsidó népesség vitá

ja1 ískolázásssal kapcsolatos távolságtartását hangsúlyozza, az alaposabb vizsgálódás azt mutatja, 
°gy az ortodox népesség bizonyos fáziskéséssel, de követi a neológok iskoláztatási stratégiáját 
•gazolva Karády megállapításait (Karády, 1998; Nagy, 2008). Nem véletlenszerű, hanem előrelát- 
a o annak egyre növekvő valószínűsége, hogy a tudományegyetem növekvő számban termeljen 

Zsidó vallású tanárokat, tudósokat.

Az alábbi táblázatokban azt mutatjuk be, hogy a tudományegyetemek felé igyekvő -  tehát

i ^  -------
_ szerző köszönettel tartozik a Karády Viktor vezette European Reseach Council kutatásnak, a maga vezette 

1 0 sz. ü l  KA kutatásnak és a Microsoft Unlimited Potentialnak, valamint az adatfelvétel első változatát 
1 keszitő dr Nastasenak.
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nem jogászi, mérnöki, orvosi pályát (Karády -  Nastase, 2004), hanem tudományos pályát és kö
zépiskolai tanári pályát választó fiatalokat (az időszak legvégét leszámítva: fiatal férfiakat) hogyan 
befolyásolja etnikai és konfesszionális hátterük abban, hogy a bölcsészkart vagy a természettu
dományi kart válasszák. (A Bölcsészkar és a Természettudományi Kar tudományági munkameg
osztása teljesen azonos volt a maival, azzal a különbséggel, hogy akkoriban a földrajzot a böl
csészkaron tanították). Megjegyzendő, hogy míg a felekezeti hovatartozást a tényleges bejegyzés 
alapján állapítottuk meg, az etnikai hátteret névjelleg-vizsgálattal. A névjelleg -  noha az egyének 
etnikai identitásáról semmiképpen nem tájékoztat -  azt a minimális következtetést a nem magyar 
névjellegűek esetében megengedi, hogy a család egykori etnikai hovatartozását (melyet a család
név mindenképpen kifejezett) az igen intenzív névmagyarosítási hullámok ellenére sem kívánta a 
környezet előtt „elrejteni”(Karády -  Kozma, 2002).

A táblázatok első három oszlopában a tudományegyetem két karára járók számát láthatjuk, a 
második három oszlopban pedig azt, hogy a BTK ra illetve TTK-ra járók hány százalékát tette ki a 
baloldalt megnevezett etno-konfesszionális csoport. A reprezentáció ebben az esetben azt jelenti, 
hogy az adott csoportra mennyire jellemző éppen a természettudományok választása -  az érték 
akkor 1.00, ha pontosan olyan valószínűséggel választják a csoporthoz tartozók a természettudo
mányokat, mint általában a tudományegyetemet.

A tudományegyetemi orientációjúak 62,6 %-a, a természettudományi orientációjúaknak csak 
57,2 %-a volt magyar.

1. táblázat. Magyarok részvétele a kolozsvári BTK és TTK hallgatóságában

5 Kol. 
BTK

6 Kol. 
TTK

összes
5 Kol. 
BTK

6 Kol. 
TTK

összes
Repre

zentáció
magyar/nincs adat 32 25 57 1,2 2,4 1,5 1,56
magyar/rkat. 482 228 710 17,9 21,7 19,0 1,14
magyar/gkat. 26 13 39 1,0 1,2 1,0 1,19
m agyar/ref. 919 247 1166 34,2 23,5 31,1 0,75
magyar/ev. 64 29 93 2,4 2,8 2,5 1,11
magyar/zsidó 24 13 37 0,9 1,2 1,0 1,25
magyar/gkel. 9 0 9 0,3 0,0 0,2 0,00
magyar/unit. 184 47 231 6,8 4,5 6,2 0,72
Magyarok összesen 1740 602 2342 64,7 57,2 62,6 0,91

A természettudományi kar választását -  a bölcsészkarral szemben -  részben a konkrét egyete
mi kar ideológiai arculatának elfogadása, részben a honi értelmiség és polgárság ideológiai osztó
vonalai közötti elhelyezkedés alapján jól magyarázhatjuk.

Minthogy a budapesti egyetem katolikus jellegű volt, s a szűkebben vett Kelet-Magyarország 
nagy közponjaiban, Debrecenben, Nagyváradon nem működött egyetem, a kolozsvári egyetem 
felé lényegesen nagyobb érdeklődés nyilvánult meg a magyar protestáns, mint a katolikus közép
rétegek részéről. Noha Erdélyben a kálvinisták és katolikusok egyenlő nagyságú tömböt képez
tek, némiképp több magyar református, mint magyar katolikus járt a természettudományi karra. 
Mégis a bölcsészképzés egészéhez viszonyítva ez a 23,5 %-nyi magyar kálvinista természettudós 
alulreprezentált volt, hiszen a humánszakok -  történelem és irodalom -  sokkal inkább, és főleg 
erdély határain túlról is, vonzották a kálvinisták gyerekeit.

Minthogy Erdély volt a magyar unitarizmus központja, és ezen belül Kolozsvár volt mind az
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egyházigazgatás, mind az értelmiségképzés legfontosabb helyszíne, a magyar unitáriusok erősen 
felülreprezentáltak voltak a helyi tudományegyetemi és tanárképzésben. (Minthogy már az előző 
unitárius nemzedék is erősen felülreprezentált volt az iskolázott elitben -  ellentétben a kálvinis
tával -  várható az általános felülreprezentációja a tudományegyetemen. A természettudományok 
alulreprezentációja pedig hasonló okokból következik, mint a reformátusok esetében: ideológiai 
szempontból fontosabbak a bölcsészettudományok.)

A többi magyar csoport vonatkozásában éppen ennek komplementereként van felülreprezen- 
táció: azaz, mivel a kálvinisták és unitáriusok nagy erővel vannak jelen a BTK-n, ez ott némi
képp csökkenti a római- és görögkatolikusok részarányát. Ez pedig katolikus felülreprezentációt 
hoz létre a TTK-n. Az erősebb polgárosodottság, azaz a természettudományos ismeretek erősebb 
használhatósága az oka a magyar zsidók és a magyar evangélikusok felülreprezentációjának.

Noha a kolozsvári egyetem állami egyetem volt, fokozottan szekuláris arculattal, a tanári és 
tudományos pályákat választók nem függetleníthették magukat attól, hogy a potenciális munka
helyül szolgáló középiskola-rendszer óriási hányada felekezeti tulajdonban volt, s hogy az állami 
kinevezéseknél -  nemcsak az iskolai kinevezéseknél, de egyetemi és hivatali pozícióknál is, ösz
töndíjaknál is -  a felekezeti egyensúlyok mindig fontos érvként szolgáltak. Természetes módon 
nagyobb súllyal esett latba a felekezeti hovatartozás mérlegelése azoknál az állásoknál, ösztöndí
jaknál, melyek olyan tudományterületekhez, iskolai tárgyakhoz kapcsolódtak, melyek a felekezeti 
önmeghatározásnak fontos részét képezték. így a történelemmel és az irodalommal, ill. a nagy 
kultúrkörökhöz kötődő élő idegen-nyelvekkel, a teológusképzéssel is kapcsolatos klasszikus nyel
vekkel összefüggésben álló állásokra nagyobb eséllyel pályázhattak azok, akiknek volt valamilyen 
felekezeti támogatója, vagy legalábbis, akiknek kinevezését valamely felekezetnek tett gesztusként 
elszámolhatta a kormányzat, vagy kinevező hatóság. Értelemszerűen azok, akik oly mértékben 
idegenkedtek családilag örökölt felekezeti hátterüktől, hogy még az államigazgatási felekezet-nyil- 
vántartási szabályzatok megsértését is vállalták -  azaz nem szolgáltattak adatot beiratkozáskor 
felekezetűkről, vagy -  erre külföldön volt lehetőség -  kifejezetten felekezetenkívüli állapotba ke
rültek, jobban vonzódhattak a felekezeti befolyástól és szempontrendszertől mindig is távolibb 
természettudományok felé. A természettudományi karon a felekezethez nem tartozó magyarok 
2,4 %-os arányukkal másfélszeresen felülreprezentáltak.

A németek általában minden felekezeti csoportban felülreprezentáltak a TTK-n, ami ismét 
a BTK magyar nemzeti szimbólumokkal kapcsolatos tevékenységének tudható be. Az abszolút 
szaruban is számottevő csoportok közül a katolikusokat és a zsidókat az átlagosnál nagyobb, vi
szont a legnagyobb tömeget jelentő evangélikusokat az átlagosnál kisebb felülreprezentáció jel
lemzi. E különös jelenségre az szolgáltat magyarázatot, hogy az erdélyi szász városok evangélikus 
Polgársága elég jómódú volt ahhoz, hogy tudományos orientáció esetén is külföldön -  akár Né
metországban -  keresse a boldogulás lehetőségét (Szögi, 2001), viszont a nagyméretű evangélikus 
•skolarendszerbe mindenképpen igen sok tanár kellett.
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2. Táblázat: Németek részvétele a kolozsvári BTK és TTK hallgatóságában

5 Kol. 
BTK

6 Kol. 
TTK

összes
5 Kol. 
BTK

6 Kol. 
TTK

összes
Repre

zentáció
német/nincs adat 13 12 25 0,5 1,1 0,7 1,71
német/rkat. 177 94 271 6,6 8,9 7,2 1,23
német/gkat. 1 0 1 0,0 0,0 0,0 0,00
német/ref. 23 12 35 0,9 1,1 0,9 1,22
német/ev. 228 93 321 8,5 8,8 8,6 1,03
német/zsidó 29 22 51 1,1 2,1 1,4 1,53
német/gkel. 1 1 2 0,0 0,1 0,1 1,78
német/unit. 3 2 5 0,1 0,2 0,1 1,42
Németek összesen 475 236 711 17,7 22,4 19,0 1,18

A románok -  miközben nagyon alulreprezentáltak a képzés egészében, a hallgatóságnak 
mindössze 3,8%-át téve ki, némiképp felülreprezentáltak a természettudományokban (bár olyan 
kevéssé, hogy nyilvánvalóan a román iskolák tanárellátásáról van szó). A román görög-katoliku
sok némileg jobban állnak a bölcsészkaron, míg a görögkeletiek a természettudományin -  amiből 
világosan tükröződik, hogy magyar görög-katolikus püspökségek is működvén, a görög-katolikus 
románok a magyar állam ideológiai szimbolikus tudását inkább vállalták, mint az inkább a Kár
pátokon túlról és túlra tájékozódó görögkeletiek.

Az Erdélyen kivüli Magyarország északkeleti területei viszonylag közel vannak: ezt mutatja a 
szlovák népesség 6 %-os jelenléte is, felülreprezentációjuk a természettudományi karon 1,3 szoros.

Az időtengely előrehaladásával a tudományegyetemen belül a bölcsészek aránya erősödött: ez 
még inkább kiemelte a kolozsvári tudományegyetem református jellegét.
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SZILY MARIANNA

Brassai Sámuel tudományos 
ismeretterjesztő tevékenysége 

a Vasárnapi Újságban
A Vasárnapi Újság az Erdélyi Híradó kolozsvári kiadvány melléklapjaként indult. Mindkét lap célja a nemzeti mű
veltség terjesztése és a hazafias érzések ápolása volt. A Vasárnapi Újság 1834. ápr. 6-án jelent meg először, a neves 
polihisztor, Brassai Sámuel szerkesztésében. 1844-től Brassai lapja önálló kiadványként jelent meg, amelynek a 
szerkesztő úgyszólván „mindenese” volt 15 évig. Az újság 1848. november 9-én jelent meg utoljára. Ekkor ugyan
is Brassainak el kellett hagynia Kolozsvárt. A szerkesztő igen sokat tett az olvasók tájékoztatásáért, a műveltség 
minden területén. Különösen sok inform ációt közölt a tudomány és a technika minden területéről, a földrajztól 
és a természetrajztól kezdve a csillagászaton át a fizikáig és a kémiáig. Nagy figyelmet szentelt a találmányoknak, 
nemcsak tudományos, hanem gazdasági szempontból is.

B r a s s a i  S á m u e l  ( 1 . kép), a mindig polihisztorként emlegetett erdélyi gondolkodó munkásságát, 
rendkívül sokoldalú életművét sokan ismerik. Az általa szerkesztett magyar nyelvű néplapot, a 
Vasárnapi Újságot és az ebben megvalósuló ismeretterjesztő tevékenységét ellenben kevesen.

Azt minden bizonnyal leszögezhetjük, hogy Brassai Sámuel a korát jóval meghaladóan mindig 
helyesen ismerte fel a korszak aktuális, nagy kérdéseit és maradandót alkotott azok megvalósítása 
érdekében. Egy olyan korban élt és dolgozott, amely nemcsak Erdély, hanem Magyarország polgá
rosodása szempontjából is döntő volt. A reformkori művelődés többi harcosával együtt -  többek 
között az analfabetizmussal, elmaradottsággal próbálta felvenni a harcot, a polgári gondolkodás 
kialakítását: elsősorban nevelés, művelődés útján. Ezek már az 1830-as évek Erdélyében is közügy- 
gyé kezdtek válni és a társadalom minden rétegét érintették valamilyen módon.

Ekkoriban már Erdély legkiválóbb férfijai: született és szellemi arisztokratái is a hazafias köz
művelődés elősegítésén fáradoztak. Ebbe a sorba tökéletesen beleillett tevékenységével -  a har
mincévesen már őszülő fejű, de páratlan felkészültségű -  Brassai Sámuel, aki már írói múlttal 
rendelkezett, és értekezéseit sokan olvasták. Kolozsvárott ekkor kezdett el élénkülni a közszellem. 
A  város ezidőben valóságos irodalmi központtá vált. Ez elsősorban B ö l ö n i  F a r k a s  SÁNDORnak1 
(2. kép) volt köszönhető, aki külföldről hazatérvén, újabbnál újabb reformeszméivel szerzett te
kintélyt Erdély értelmiségi köreiben. Ő alapította meg 1833-ban a kolozsvári Nemzeti Kaszinót és 
nagy feltűnést keltett az „Utazás Észak-Amer ¡kában*1 című könyve is, amelyet kézről-kézre adtak 
a kor nagy művei mellett. A kötet, amely a huszonhárom esztendő után újra összeült erdélyi or- 
SZaggyűlés megnyitásával csaknem egy időben jelent meg, valóságos szent könyvvé: a szabadság

Bölöni Farkas Sándor ( 1795-1842) a reformkor nemzedékének kiemelkedő képviselője, unitárius író, akit a magyar
modern prózairodalom megteremtőjeként tartanak számon.

Majd az útleírás tiltólistára került: VIII. fejezete tartalmazza az Amerikai Függetlenségi Nyilatkozat magyar
fordítását.
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bibliájává, családok és baráti társaságok mindennapos olvasmányává vált. Brassai sokat köszön
hetett Bölöni Farkas Sándornak, hiszen ő volt igazi felfedezője. Később, mint a kaszinó jegyzője 
és lapjának szerkesztője, már ő maga rendelte meg azokat a külföldi lapokat, melyek szükségesek 
voltak ahhoz, hogy hazai híreken kívül megfelelő külföldi tudósításokkal is el tudja látni olvasóit. 
Egy idő múlva már nem csak a kolozsvári, hanem a magyarországi jelesebb férfiak is Brassaihoz 
fordultak, hogy bevezesse őket a kaszinóba. így ismerkedett meg Barabás MiKLÓssal is, akinek 
Brassai első arcképét köszönhetjük (3. kép), viszonzásul azért, hogy a festőt tanította, majd 1847- 
ben P ető fi SÁNDORt vezette be a városi társaságba. A kolozsvári kaszinó a szabadságharcot meg
előző időkben, majd az 50-es években a nemzeti élet központja, a hazafias szellem ápolója volt. 
Tagjai tisztában voltak azzal, hogy az akkori politikai viszonyok között csakis társadalmi úton, az 
erők összevonásával lehet tenni a hazáért és a nemzetért.

A VASÁRNAPI ÜJSÁG INDULÁSA ÉS SZERKESZTÉSI KONCEPCIÓJA

M éhes Sám uel3 1831-ben vette át az Erdélyi Híradó szerkesztését Kis S z á n th ó i P e th e  F e re n c -  
től. Méhes kitűzött célja a nemzeti műveltség terjesztése volt, és a hazafias érzések ápolása érdeké
ben még egy melléklappal támogatta meg a fő lapját: ez volt a Vasárnapi Újság (4. kép).

A Vasárnapi Újság 1834. április 6-án jelent meg először, majd hetente egyszer, minden va
sárnap, tizenhat oldalon.4 Szerkesztésére a Kolozsvári Kaszinó -  Bölöni Farkas Sándor javasla
tára -  Brassai Sámuelt kérte fel még 1833 szeptemberében a következő szavakkal: „...tudja azt 
is e Biztosság, hogy oly férfit szólít fe l  e Vállalatra, ki mindig a Hazát s közjót hordozva keblében, 
szent kötelességének tartandja oly pályára lépni fel, hol elméje, szép tulajdoninak s hazafi érzelmei
nek egyik legszebb kötelességét, -  a Nép mívelődését, érzelme egész melegségével 's elméje sok oldalú 
szüleményeivel, legszélesebben eszközölheti,”5 Brassai a buzdító felhívásra szerényen válaszolt: „... 
megfontolva azt, hogy éltem ’s annak minden iparkodása a honnyomé, hogy a kimútatott á lláspon 
ton csekély mécsesem világával másoknak még homályosabb gőzkörnyékben burkoltaknak setétjét 
valamennyiben oszlathatom, és hogy a gyengéd kor miatt éretlen és fejletlen elméjűek oktatásában  
szerzett tapasztalásom, a más környűletek miatt parlagon maradt elmék mívelésében vezérül szol
gálhat, mindezek ösztönöznek a nevezett újság redactiojabeli részvételt elfogadni.. ”6

A választás kitűnőnek bizonyult, ugyanis Brassai roppant széles körű ismerete, a népnevelés
ben való tapasztalatai és gyakorlati érzéke, valamint nyelvismerete, megelőlegezték azt a kézenfek
vő bizalmat, hogy majd sikerre viszi ezt a lapot. Az újság az Erdélyi Híradó mellékleteként 1844-ig 
jelent meg, majd különvált attól és azt követően Brassai maga vállalta a kiadását. Önálló előfizetési 
felhívást bocsátott ki, melyben hasznos ismeretek szerzésére buzdított, „hisz, amint állítja, az em 
berek szeretnek tudni” A ’Hazai és Külföldi Tudósítások’-bán közzétett hirdetésben a Vasárnapi 
Újság tartalmát a következőkben jelölte meg a szerkesztő: „Alapjába minden, aminek tudása az 
embert érdekelheti, tiszta és egyszerű és tanulatlantól is megérthető írás módjával elő fog  adatni”.7

A Vasárnapi Újság cikkeiben többféle törekvés figyelhető meg. Boros György a Brassairól írt 
monográfiájában a következőképpen mutatta be ezt a szándékot: „Csak mívelt nép alkot erős nem
zetet. Aki ezt a népet testi és lelki jóléthez juttatja, a legjobb hazafi. Ez a nép testében, lelkében és 
nyelvében ép, de egyiknek sem veszi annyi hasznát a nemzet, amennyi értéke van. Aki Torockó mel-

3 Méhes Sámuel (1795-1852) a kolozsvári református kollégium professzora. Uo. 78.

4 A század első felének legolcsóbb hetilapja volt, az előfizetés egy évre 1 ft 36 kr. Bölöni Farkas Sándor tervei szerint 
egyelőre csak négy évre akarta a lapot megalapítani, hetente ezer példányban kinyomtatni. Ez évente kétezer 
forintba került, így a fenntartásra egyesülő tagoknak ezer forintot kellett évente összeadni.

5 Mikó Imre: Az utolsó erdélyi polihisztor, Bukarest, 1971.31.

6 Uo. 32.

Fehér Katalin: Népfelvilágosító törekvések Magyarországon 1777-1849. Budapest, 2009. 102.

104

10.23716/TTO.18.2011



lett nőtt föl, jó l tudja, hogy a vas semmit sem ér addig, amíg a durva, nehéz földkéreg alatt a sötétben . 
rejtőzik. Ki kell hozni a világosságra és itt acéllá kell edzeni. Ezt az acélozó munkát 15 évig folytatta.”* 
Az újság 1848. november 9-én jelent meg utoljára.9

Csaknem minden számban adott gazdasági útbaigazításokat az olvasóknak, tájékoztatta őket 
a politikai helyzetről, hirdette a reformkor haladó eszméit, népszerűsítette a korabeli tudomány és 
technika legújabb vívmányait, korszerű és használható mezőgazdasági tanácsokat és ismereteket 
nyújtott. ízelítőt adott a kortárs irodalomból, pedagógiai és a felnőttek művelődését sürgető ter
mészettudományi, zenei, közgazdaságtani, nyelvészeti tárgyú cikkeket is közölt. Gyakran jelentek 
meg benne versek, elbeszélések, útleírások, egyáltalán nem tartalmazott képeket, csak néha talá
lunk benne egy-egy cikkhez tartozó magyarázó rajzot vagy ábrázolást. A hasznos tanácsokon túl 
azonban nem hiányoztak a tudományok, a művelődés és a világ hírei sem a Vasárnapi Újságból. 
A cikkek témaköri változatossága nagyszerű példáját mutatja annak, hogyan kellett a köznépet a 
19. században oktatni.

Az újság minden számával igazolta az alcímét: „Közhasznú ismeretek terjesztésére” -  s ebben 
a tekintetben a szerkesztői szándék másfél évtizeden keresztül folyamatosan meg is valósult. F i t z  

Jó z s e f  így méltatta Brassait az egyik könyvében: „írói működése első éveiben, midőn lapszerkesztő 
volt, a Vasárnapi Újságban kiadta a jelszót, hogy a népnek művelődnie kell, mert a műveltség a gaz
dasági haladásnak alapja. Lapját ennek a gondolatnak szentelte.”10

A nemzeti élet vérkeringését Erdélyben és Magyarországon a 19. század közepén jól érzékel
teti a Vasárnapi Újság, egyben bemutatva, hogy mik voltak a kor közérdeklődésre számot tartható 
és a közművelődés szempontjából fontos kérdések.

Az újság struktúrája, felépítése már az induláskor kialakult, és ez a későbbiekben sem változott 
jelentősen. A legtöbb cikket folytatásokban közölte, sokszor 2-3 számon keresztül, ez magyarázha
tó a részletes leírás terjedelmével, valamint a szerkesztőnek azzal a nem titkolt szándékával, hogy 
felkeltse az érdeklődést az olvasóban, sarkallva őt a következő szám elolvasására.

Brassai Sámuel hallatlan munkabírását mutatja az a tény, hogy azt a nagyarányú népoktatást, 
amelyet az újságjában végzett, szinte egymaga tette hétről-hétre: az egyéni erővel és színnel írt 
cikkek legtöbbjét a szerkesztő maga írta, többnyire névtelenül, vagy a nyugat-európai újságokból 
fordította, de szinte mindig kiegészítve azokat a saját megjegyzéseivel és magyarázataival.

Brassai volt egy személyben az írója, szerkesztője és korrektora, amint azt egyszer haragjában 
meg is jegyezte: „írja Brassai Samu, szerkeszti Brassai Samu, corrigálja Brassai Samu, levelező Réz 
Samu”11

Az írások stílusa sokszor nehézkes volt, publikálóik arra törekedtek, hogy a nép számára ért
hetővé, „közönségessé” tegyék a tudományos fogalmakat. Ez pedig roppant nehéz feladat volt, 
hiszen tudományos, de még szépprózai nyelvünk is csak ekkor volt kialakulóban.12

Boros György: Dr. Brassai Sámuel élete,. Kolozsvár, 1927. 78 p.

1848 tavaszán a Vasárnapi Üjság minden egyes számának címlapján a forradalmat éltető versidézetet találunk. A 
hírek érkezésével Brassai mintha naplót vezetne, folyamatosan tájékoztatta az olvasókat az újság lapjain. Az újság 
utolsó száma Kolozsvár meghódolása előtt jelent meg; Brassainak írásai és nézetei miatt el kell hagynia a várost, 
előbb Pestre, majd Debrecenbe megy és beáll nemzetőrnek Bem csapatába.

10 n . f
¿ómat József: Brassai Sámuel. In: Hivatás és tudomány. Kolozsvár, 2009, 56.

Fitz József: Brassai Sámuel monográfia,. 1911, 178.

Vasárnapi Üjság 1835.72. szám. Sok fogalomnak, technikai felfedezésnek nem volt még pontos magyar megfelelője 
sem. „A égi háborúban főként munkás egy bizonyos erő, vagy is inkább finom tűz nemű anyag, melyet diákosan 
élektriczitásnak neveznek. Ez magyar szájnak egy kissé bajosan kimondható szó; de mivel a dolgot magát nem magyar 
fedezte-fel, nincs eredeti magyar szavunk reá!’
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A TUDOMÁNY ÉS TECHNIKA NÉPSZERŰSÍTÉSE

A természettudomány számos ága föllelhető volt az újság lapjain: földrajzi, biológiai, kémiai, fi
zikai, csillagászati tárgyú cikkek, -  ezek a szerkesztőnek kedvenc témái, az olvasóknak kedvelt 
olvasmányai voltak. Sok dolgozat jelent meg a füvészetről is, ezek mindegyikében érződik Brassai 
botanikus szenvedélye (5. kép).

A természetföldrajzi témájú írások különösen az első évfolyamokra jellemzők. Brassai külö
nösen törekedett a nagyvilág megismertetésére, sorra feltárva az országokat és népeket az olvasók 
előtt: „Muszka ország” (= Oroszország), Ausztria, Franciaország, Anglia, Portugália, „Szerecsen 
gyarmat” (= Libéria), Spanyolország, Egyiptom, Hollandia, Belgium, Svédország és Norvégia, Tö
rökország -  mindegyikük földrajzi elhelyezkedésének, gazdasági és társadalmi berendezkedésé
nek leírásával. Tárgyalta „az albán népet”, Kínát, az „Egyesült Státuszokat” (= a későbbi Amerikai 
Egyesült Államok). Különösen figyelemre méltó, hogy egy alkalommal összehasonlító táblázatban 
mutatta be az „Európai országok erejét”13 (6. kép), amelyben leírta azok államformáját, pontos 
számadatokkal adott tájékoztatást a területükről, a vallási megoszlásokról, a lakosok számáról, az 
országok jövedelméről, adósságáról és a törlesztendő kamatokról, szárazföldi katonai erejükről és 
a tengeri flottákról. Brassai sokoldalúságát mutatja, hogy mindezek mellett az országok ismerteté
sét számtalanszor kiegészítette az ott élő állat- és növényvilág feltárásával. Különös előszeretettel 
írt a ritka és egzotikus fajokról (láma, szakállas keselyű, strucc, elefánt, krokodil, víziló, pingvin, 
„ezüst [= jeges]medve”, lajhár). Ez a minden tekintetben tudományos és tudatos tájékoztatás a 
főleg természettudományos érdeklődésű olvasóközönség kíváncsiságát elégítette ki, s a kor divat
ját szolgálta sok írás a távoli, egzotikus világokról. Brassai tájékoztató szándéka azonban ebben is 
több szálon futott, mivel az ország határain túlra akkor már sokféle okból és egyre többen utaz
tak (kereskedők, mesterlegények, diákok), akik számára természetesen nagyon fontos volt, hogy 
már előre valamennyire megismerjék az adott országot, ahova tartottak. Rajtuk kívül a reformkor 
idején nemegyszer fiatal arisztokraták is vállalkoztak hosszabb utazásokra. Azok számára pedig, 
akiknek mindezek a lehetőségek nem adattak meg, valamelyest feltárult a Föld hihetetlenül gazdag 
kultúrája a Vasárnapi Újság révén. Az egyik afrikai népről szóló írása esetében nagy valószínűség
gel állítható, hogy ezzel Brassai célja/o/fc/orisztikai indíttatású is volt, itt ui. nem csak egy különös
nek számító népet mutatott be, hanem egyúttal annak hiedelemvilágáról írva általában a babonák 
kérdését is szóba lehetett hozni.14 A legkülönfélébb babonás tévhitek és félelmek eloszlatásával 
egyébként a meteorológiai és csillagászati cikkekben is foglalkozott, felhíva a figyelmet arra, hogy 
azokat nem a kolera, az éhhalál, a járványok postásainak kell tekinteni, amint az korábban a népi 
gondolkodásban előfordult. Brassai ismertette a napkelte és napnyugta törvényeit, a nap- és hold
fogyatkozás okát és lefolyását, valamint azok hatásait. (7. kép) Külön elmagyarázta az olvasóknak, 
hogy valójában mi az időjárás, mi befolyásolja azt, és hogy mennyire lehet hinni az előrejelzések
nek.15 Részletesen írt az „égi háborúról” (= villámlás), az égitestekről („üstökös köztük az ország
szerte csillag”16), a „planétákról” (= bolygók), az akkor előforduló természeti tüneményekről, a 
nagy érdeklődést kiváltó, akkoriban megjelent Halley-üstökösrőL17 Az utóbbi írásából megtudható

13 Vasárnapi Újság 1838. 203. szám

14 Vasárnapi Üjság 1834. 4-5. szám „Az ásántik és azoknak babonáji” c.

Vasárnapi Újság 1835. 40. szám. „Az időjárásról” c.: „Az időjárást hordozó okoknak és körülállásoknak ezen nagy 
különbféleségénél és bizonytalanságánál fogva könnyű át látni, hogy az emberek minden igyekezetek mellett e' mai 
napig is az időjárásnak változásait csak egy helyre nézve is némü bizonyosággal előre meg nem mondhatják... .A 
Pesten nyomtatott kalendárium példáúl, ha Pestre nézve igazat mondana is (felteszem, de nem engedem-meg), 
hogy mondhasson igazat Máramarosnak, vagy éppen Erdélyben Háromszéknek, melyeknek egészen más fekvések és 
természetek van?!”

16 Vasárnapi Üjság 1835. 67. szám

17 Vasárnapi Újság 1843. 466-467. szám. „Üstökösök” c.
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volt az üstökös sebessége, annak részei, jövendő visszatérése -  mindez pontos számadatokkal alá
támasztva. Az újság olvasói értesülhettek továbbá arról is, hogy miért vannak földrengések, mik 
azoknak az előjelei, amihez számos példát idézett a világból.18 Mindezek mellett kémiai, fizikai tár
gyú tanításaival is sok számban találkozhatunk. A természettudományok fejlődésének és a termé
szeti törvények vizsgálatának Brassai igen nagy jelentőséget tulajdonított. Ösztönös vágy vezérelte 
a fizikai kísérletezés felé, így érthető, hogy mint filozófus miért fordult az egzakt tudományok felé 
és keresett igazolást gondolatainak és logikájának. Csak néhány kiragadott példa az ebben a témá
ban íródott cikkekből: „Ágőz és annak minémüségei”19, „Á savak”20, „Á melegség és tűz”21 Az angol 
fizikusok és kémikusok munkáit szerette volna megismertetni a hazai olvasókkal. A cikkek sorba 
rendezése is tudatos volt nála. Ha nyomon követjük az újság soronkövetkező számait, világossá 
válik, hogy egy-egy témáról szóló írásaival mindig előkészítette a következőt, tudatosan építette 
fel a tájékoztatást; az „Etnai körutazás” és a Vezúvról írt cikkek ui. nem lettek volna érthetőek az 
említett előzmények nélkül. így vált a tűzhányók működése, a földben lejátszódó folyamatok az 
olvasók számára immár érthetővé, egyúttal a földrajzi tájékoztatás is kiegészült.

A nyugat-európai találmányok láthatóan lenyűgözték Brassait, mégpedig nemcsak tudomá
nyos, hanem gazdasági szempontból egyaránt. „A’ nutt m éhkasai”22 címmel egy angol méhes gaz
da találmányát mutatta be23, az „Embert kiméllő gépely”24 címmel pedig egy szőlőprés feltalálását, 
ezúttal a cikkekhez rendhagyó módon szerkezeti rajzokat is közölt (8. kép), azokhoz fűzött pontos 
leírással, magyarázattal és útmutatással. Folyamatosan sarkallta a gazdákat az újdonságok iránti 
vállalkozó kedvre, a modernitás elleni félelem leküzdésére, sokszor az új dolgokkal való pénzügyi 
nyereség lehetőségével. Hihetetlen precizitással több számot szentelt egy francia találmánynak: 
„Mosás gőzzel” -  „Gőzmosás”25 címmel, amely tulajdonképpen a mosógép elődjének tekinthető 
(9. kép). Tájékoztatta az olvasókat a gőzös fűrész-, henger-, és gőzmalomról, az első léghajóról és 
gőzmozdonyról.

A tudomány-technika kérdésében Brassai felfogása szervesen illeszkedett a 19. századi műsza
ki fejlődésbe. Élete és működése egybeesett azzal az időszakkal, amelyben az ország műszakilag 
igencsak nagy változásokon ment keresztül. Ebből az egész évszázadot átívelő gazdag életből, hét 
évtizedet nemzetének és a magyar közélet szolgálatának szentelt. Ez a szolgálat kiterjedt a tudo
mányok szinte minden ágára és ennek tükröződését láthatjuk a 15 éven keresztül folyamatosan 
megjelenő Vasárnapi Újságban.

Ismeretterjesztő tevékenységének kiemelkedő jelentősége abban állt, hogy a szellemi erjedés 
es ébresztés mellett a társadalom széles, a nemesi gondolkodásban helyet nem kapó közönsége és 
rétege művelését tűzte ki céljául.26

Vasárnapi Űjság 1835. 59. szám „Karakászi földrengés”, egyéb földrengésekről más számokban is olvashatunk: 
Vasárnapi Újság 1837. 183-186. szám.

' Vasárnapi Újság 1834. 7, 8, 9. szám.

Vasárnapi Újság 1834. 17. szám.

21 Vasárnapi Újság 1835. 42-43. szám.

22 Vasárnapi Újság 1835. 74-75. szám.

Kifejezetten sokat foglalkozott a méhészet kérdésével, főleg gazdasági szempontból. Számos évfolyam több 
számában olvashatóak ezek az írások.

Vasárnapi Újság 1835. 87. szám.

Vasárnapi Újság 1840. 307-310. szám. Megkönnyítette az emberi munkát, sokkal hatékonyabb volt, kevesebb 
szappan és lúg kellett hozzá, és a ruha sem ment tönkre olyan hamar. Brassai leleményességét és gyakorlatiasságát 
bizonyította, hogy egy másik felhasználási lehetőségre is felhívta a figyelmet: a mosáson kívül nagy mennyiségben 
lehetett az állatoknak adandó takarmányt is átgőzölni benne!

»Erős akaratának rugója: a magyar művelődést hosszú aléltsága után új életre ébreszteni, a magyar szellemet 
gazdaságban, erkölcsben, tudományban, művészetben, vallásban, országlásba, nyűgeitől megszabadítva, önmagára 
es az emberiségre külön erőforrássá tenni” Concha Győző: Brassai Sámuel emlékezete. Budapest. 1904. 35. p.
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Nyelvtudásával, nyitott elméjével, önzetlenségével megfelelő formába öntve közvetítette a tár
sadalom említett rétegei számára azokat a felfedezéseket, eredményeket, amelyeket Európa fejlet
tebb részein már jó ideje használtak, gyakoroltak. Nem véletlen tehát, hogy Erdélyben a 19. szá
zad egyik legnagyobb szellemi óriását tisztelik személyében és a magyar nemzeti közművelődés 
meghatározó egyéniségeként tartják számon. Munkássága döntő hozzájárulás lett ahhoz, hogy a 
századfordulóra európai műveltségű polgárság alakult ki Erdélyben, mely azután a magyar politi
kai és szellemi életnek meghatározó személyeit sorakoztatta fel.
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Brassai Sámuel fotója 
Ellinger Ede és testvére fotója: Az akadémikusokat 
bemutató fényképek gyűjteményéből, 1880-1900  

(MTA Kézirattár Itsz. Ms 10.206)

Barabás Miklós: Brassai Sámuel 1845? 
Magyar Nemzeti M úzeum MTKCs Ltsz.: 11828.
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A Vasárnapi Újság egyik címlapja, 
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Bölöni Farkas Sándor arcképe 
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„Útmutatás a füvészetre” c. írás illusztrációja 
(Vasárnapi Újság 1837. 157. szám)

Brassai Sámuel lakása udvarán a nap állását vizsgálja, 1896. 
A kép a Vasárnapi Újságban jelent meg 1897. március 14-én 

Magyar Nemzeti M úzeum Fotótára Ltsz.: 508-1933.

Az „Európai országok ereje” c. cikkhez mellékelt táblázat 
(Vasárnapi Újság 1838. 203. szám)
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„K  nutt méhkasai" c. íráshoz tartozó szerkezeti rajz 
(Vasárnapi Újság 1835. 74-75. szám.)

A z „Embert kiméllő gépely” c. íráshoz 
tartozó szerkezeti rajz 

(Vasárnapi Újság 1835. 87. szám.)

A „Mosás gőzzel" -  „Gőzmosás” c. íráshoz 
készített szemléltető rajz 
(Vasárnapi Újság 1840. 310. szám.)
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KÁNTOR SÁNDORNÉ 
VARGA TÜNDE

Nagy Károly, a reformkor tankönyvírója

Nagy Károly a reform kor kiváló matematikusa és csillagásza volt. A Magyar Tudományos Akadémia tagjaként 
felismerte az anyanyelv fontosságát a matematika oktatásban. Több tankönyvet írt gyermekek számára, pl. : 
Arithmetika (1835); Elemi algebra (1837); A kis számító (1837); A kis geometria (1838). Magyarul megjelentette 
és magyar előszóval látta el Babbage logaritmustábláit (1841). 1836-ban elnyerte a Magyar Tudományos Akadé
mia arany nagydíját Arithmetikájáért. Célja az volt, hogy a szegény, de törekvő és szorgalmas gyerekek kezébe 
adjon tankönyvet. Matematikai könyvei még ma is könnyen érthetők és élvezetesek. Miután Párizsba emigrált, ott 
francia és német nyelvű csillagászati szakkönyveket írt és jelentetett meg.

BEVEZETÉS

N a g y  K á r o l y  (Révkomárom,1797 -  Párizs, 1868) polihisztor, a reformkor kiemelkedő tudósa 
volt. Szerteágazó tevékenységéből most a matematika tankönyvírói munkásságát mutatjuk be. 
Gyógyszerésznek készült. Kémiából doktorált Bécsben. Matematikából, közgazdaságtanból is 
vizsgázott, és vonzotta a csillagászat. Több nyelven tudott. Sokat utazott külföldre, neves tudósok
kal vette fel a kapcsolatot. Hat magyar, két francia és egy német nyelvű könyve jelent meg. Nyolc 
folyóiratban publikált cikkeket.

A Magyar Tudós Társaság 1832-ben levelező tagjává, 1836-ban rendes tagjává választotta. 
Mint az Akadémia tagja fontosnak tartotta, hogy a kisiskolások magyar nyelven ismerkedjenek 
meg a matematika rejtelmeivel, illetve a legszegényebb tanulók számára is elérhető, az alapisme
reteket tartalmazó könyveket adjanak ki. Több matematika könyve, illetve elemi iskolások szá
mára írt tankönyve jelent meg az 1830-as években: Elemi arithmologia, Arithmographia Első rész 
Arithmetika, Számírás különös jelekkel (Bécs,1835); Második rész, Elemi algebra, Számírás közönsé
ges jegyekkel (Bécs, 1837); A kis számító (Bécs, 1837); A kis geometria (Bécs,1838).

Hangsúlyozta, hogy a tanítást közelebb kell vinni az élethez, a gyakorlathoz és ezt a legfia
talabb kis diákokkal kell elkezdeni. A matematikai műveltség elsajátításakor oda kell figyelni a 
tudományok gyors változásaira.

Az oktatással kapcsolatos nézeteiről a tömör fogalmazású, kissé ironikus DAGUERRÉROTYP 
(1841) című könyve ad felvilágosítást:

» Az oskolai rendszer oly tárgyakkal foglalkozzék, oly ismereteket nyújtson, melyek különbség nél
kül mindegyik tanulóra nézve szükségesek, melyek minden helyezésben hasznosak. Az elemi oktatás, 
kétségen kívül, kérdést eldöntő, mert alapját képezi az építménynek. Olvasás, írás, egy kis számolás, 
egy kis földirat, parányi természetírás, vallás és punctum, az elemi oktatás alapjai. A középoskolák 
szilárdabb ismereteket nyújtsanak, az életbe vezető hidat alkotókat. A felső (magos vagy mély) okta
tás kész embert, kész tudóst, kész hazafit, kész polgárt adjon a társadalomnak.”

Nagy Károly magyar nyelven írt könyvei, különösen az algebra könyvek, ma is élvezhetők,

115

10.23716/TTO.18.2011



szakmai és nyelvi szempontból érthetők, sőt modern pedagógia elvek alapján épülnek fel (párbe
széd, beszélgetés, gyakorlati alkalmazások, nyitott feladatok). A geometriánál kicsit más a helyzet, 
mert abban az időben nem volt egységes mértékegységrendszer, így a különböző mértékegységek 
és azok átszámításai ma inkább tudománytörténeti értékeket képviselnek.

NAGY KÁROLY MATEMATIKA TANKÖNYVÍRÓI MUNKÁJÁRÓL

1. BABBAGE: A TERMÉSZETES SZÁMOK LOGARITHMAI 1-TÖL 108000-IG 
magyar nyelvű változatának elkészítése (London, 1834)

Angliai látogatása során Nagy Károly felkereste Babbage-t és megkérte, hogy logaritmus tábláját, 
A természetes számok logarithmai 1-től 108000-ig, az angol előszó magyarra fordítása mellett, Ma
gyarországon a Magyar Tudós Társaság kiadhassa.. 1000 példányban készítették el Londonban, 
600 magyar, 400 angol és német nyelvűt. 500 példányt zöld, 250 példányt sárga, 250 példányt fehér 
papírra nyomtattak. Nagy Károly a Bevezetésben kiemelte, hogy a szerzőt a táblázat kiadásánál a 
következő szempontok vezérelték: a táblázat tökéletessége, könnyű használat, hibátlan nyomtatás, 
tisztaság, jó olvashatóság és a nyomdatechnikai fogások.

2. ELEMI ARITHMOLOGIA, ARITHMOGRAPHIA 
Első rész: Arithmetika, Számírás különös jelekkel (1835, Bécs). (1. ábra)

Ez a könyv Nagy Károly ma
tematikai fő műve. A korabe
li akadémiai jelentés szerint:
„megvizsgálván a társaság, hat 
tudományosztályának hivata
losan beadott feljegyzéseiből 
az 1835. év lefolyta alatt kijött 
magyar könyveket, örömmel 
vette észre némelly dicséretes 
elmemívben a nemzeti tudomá
nyos míveltségnek újabb jeles 
fejlődését, s azok közül a 200 
arany nagy jutalmat szavazat
többséggel a következő címűnek 
ítélte: Arithmetika, Számírás 
különös jelekkel írta Nagy Kár
oly, Bécs, 1835. ”

Az ARITHMETIKA. Szám 
írás különös jelekkel a követke
ző fejezeteket tartalmazza:

„Előszó (V-VII.), Foglalat (IX-XVII.), utána az I-XI1. szakasz: Egész és törtszámok, Combinálás, 
vagy öszveillesztés, Emelések és Gyökerek, Mértékek, Arithmetikai kérdések feloldása, Viszonyok és 
Arányok, Sorok, Állító és tagadó mennyiségek, Logarithmusok, Táblázatok. ”

Az Előszóból megtudhatjuk, hogy a „Jelen munka több tárgyat foglal magában, mint közönsé
gesen az arithmetika tankönyvek, és némely tekintetekben különbözik is azoktól. Célja a munkának 
kettős. Megismertetni a tanulóval a számok természetét, az arithmetikai műveletek egybefüggését, s 
az egész Mathesisnek szoros egybeköttetését az Aritmetikával. Reményiem örömest fogja látni mind
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a tanuló, mind a tanító a néhány rendkívüli tárgyakat, mint a lánctörteket, az öszveillesztést, az 
alakított számokat, a vég nélküli, a tagadó s az állító mennyiségeket, a sorokat, sít., valamint az imitt 
amott közbeszúrt táblákat.”

A könyvet végigtanulmányozva megállapíthatjuk, hogy a 21. században is érdekes, élvezetes és 
olvasmányos tankönyv. Szakmai szempontból az első részben is több van, mint amit ma a középis
kolák alsóbb osztályaiban tanítanak. Ha a. feldolgozási módszert nézzük, akkor számomra nagyon 
szimpatikus pl. A kettős hibás helyzet tárgyalása, az önkényesen felvett számmal történő kipróbá
lás, hipotézisek felállítása, a hibák korrigálása.

Ha a szaknyelvi szempontokat nézzük, akkor megállapíthatjuk, hogy egyes precíz matematikai 
megfogalmazások ebben a könyvben jelentek meg először magyar nyelven.

„Közönségesen: hogy valamely szám osztható, legyen 9 által szükséges és elég, hogy számjegyei
nek öszvese legyen 9 által osztható.”

3. ELEMI ARITHMOLOGIA, ARITHMOGRAPHIA 
Második rész: Elemi algebra, Számírás közönséges jelekkel, (Bécs, 1837) (2. ábra)

A 2. kötet a következő fejezeteket tartalmazza: „Előszó, Foglalat, Az algebra elemei, az I-IX. szakasz: 
Alapműveletek, Factorok és osztók, Törtek, Emelések és gyökerek. Többtagúak emelései. Gyökérve- 
vés, Arányok, Progressiók és Sorok, Logarithmusok, Egyenletek, Az egyenletek közönséges Theoriája, 
pénzbeli kam atok viszonyai és a végén táblák és a természetes számok 1-1000-ig logaritmusai 10 
hellyel”.
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2. ábra

A 2. kötet Előszavából kiemeljük, a ma is modernnek számító perspektív változatosság elvét: 
»Mindazon tulajdonokat, melyekkel a mennyiségek bírnak, általok változásokat szenvednek, s viszo
nyokba hozhatók, az algebra tulajdon nyelvével kifejezi, jegyeivel kijelöli, felírja, s különböző alak
ja iba foglalja. Egyszersmind a nyelv és a rajz hathatósan segélli gondolataink kifejtését. Műveletei és 
szabályai megbecsülhetetlen segédjei az elmének.”
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A KIS SZÁMÍTÓ első nyomtatása nem került kereskedelmi forgalomba, mert jutalomkönyvként 
adták oda a szorgalmas, vagyontalan, de örömmel tanuló gyerekeknek. Tanulságos a szerző beve
zetője, mert a tanuló számára módszertani útmutatást adott.

„Ha a szorgalmas kis tanuló a számítást mindenre alkalmazza, mi csak őt körülveszi, s a kér
déseket, s példákat minden oldalról tekintvén szaporítja s szünetlenül változtatja, sokkal többet fog  
tanulni, mint ezen könyvecskébe, s ennél nagyobba férhet; mert itt csak az út van kijelölve, mellyen 
indulnia kell, és a cél, mire törekedjék. Ismételve ajánlom tehát, hogy számtalan és különböző példá
kat szerkesszen, mert ezt ki-ki önmaga leghelyesebben s legnagyobb haszonnal teheti s teszi. Ajánlom  
ezenfelül, hogy tovább ne menjen addig a könyvecskében, míg azt, mit olvasott, tökéletesen jó l nem 
tudja.”

4. A KIS SZÁMÍTÓ
A magyar gyermek kézikönyve (Bécs, 1837) (3. ábra)

K É C S .

M B t t t X X X V il .

3. ábra

Az élettel való kapcsolatot tükrözi a 69. oldal 5. példája:
„Debrecen Pesttől húsz mérföld, Posontól 45, Bécstől pedig 55 mérföld. Mennyire van Pest Bécs- 

től, mennyire Posontól és mennyire van Poson Bécstől?”
A megoldás alapja egy rajz, amelyen egy szakaszra méretarányosan ráhelyezték Pozsonyt, Bé

cset, Pestet és Debrecent. Ezután jött a számítás, amit a leolvasás segített.
„Ha Debrecen Bécstől 55, Pesttől 20, akkor Pest Bécstől 55-20 = 35 mérföld, Pest Posontól 45-20 = 5 

mérföld, és végre Poson Bécstől 55-45 = 10 mérföld.”
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A KIS GEOMETRIA című könyvecske A KIS SZÁMÍTÓ párja. Nagy Károly a bevezetésben ki
emelte, hogy „Különböző alakzatjaik már leggyengébb korunkban magunkra vonják figyelmünket. 
Jelen könyvecskében, azon igyekezet fog  szembetűnni, miként lehessen a valóban gyönyörű tudo
mányt kedvessé tenni az által, hogy tanítmányait a gyermek elméje felfoghassa és megérthesse.”

5. A KIS GEOMETRIA
Magyar gyermek kézikönyve (Bécs, 1838) (4. ábra)

4. ábra

„Rajz által, valamint ollóval is könnyen megbizonyíthatni, hogy a háromszögöknek három szöge 
együttvéve két egyenes szög.”„Ezen tételek csaknem ugyanazok, melyek Euclid’ könyveiből ismerete
sek, csak rendjüket változtattuk imitt amott.”

Ha a nyelvi szempontokat nézzük, akkor vannak benne olyan matematikai műszavak, ame
lyeket Nagy Károly használt először és ma is ugyanúgy szerepelnek a tankönyvekben (középponti 
szög, belső szög, külsőszög, tompaszög, sokszög), de találunk szokatlan elnevezéseket is (körvágó 
= húr, szög szárnya = szögszár, egyenes szög = derékszög).

Szakmai szempontból érdekes, hogy TUDOMÁNYOS TÉTELEK címen 77 darab tételt sorol 
fel. Nagy Károly itt is szereti alkalmazni a táblázatos elrendezést. Az egyes beszélgetésekhez ábrák 
tartoznak. Megtaláljuk az ábrát a Pitagorász tétel bizonyításához (5. ábra), és az (a+ b)2 kiszámítá
sának szemléletes módját (6. ábra).
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5. ábra 6. ábra

A Példák közül egyet emelek ki, amelynek a megfogalmazása, a gyakorlatiassága, a nyitottsága 
példamutató, viszont tükrözi a mértékek rendezetlenséget.

„Példa
Kertemet kiegyenlítem, mert színe girbegurba, de egyszersmind jobb  fö ldet is vitetek belé. Van 

2400 ölnyi távolságban két rakás mesterséggel készített jó  földem , egyik rakás rendes kúp, és talpának 
átmérője 5 Vi öl, magossága pedig 3 öl; a másik rakás köb és egyik oldalvonala 37 láb.

Van hat szekerem, mindegyikébe éppen 1/10 köb-öl fö ld  fé r  be és minden nap 9 óráig van mun
kában, megtesznek lovaim ezen munka alatt mindegyik első percben 45 öl utat; a fe l és lerakásra 
szükséges idő mindenkor, összevéve 32 perc, ha tizenkét ember dolgozik ásóval; kertem hossza 94 öl, 
széle pedig 68.

7 napszámost fizetek egy pengő húszassal, s mindegyike be tud fedni és egyenlíteni 13 négyszög
ölet naponként. Kérdések:
Mennyi földet hordattam kertembe?
Hány szekér került ki?
Mennyi idő alatt hordatott a föld?
Mennyi ideig dolgozott a 7 napszámos a kertben és a 12 napszámos a rakodásnál?
Mennyit fizettem a 19 napszámosnak, ha a földrakodásnál levők is egy húszast szolgáltak meg? 
Mely vastagsággal nőtt egész kertem, ha a földmennyiségét egyenlően gondolom színére elterítve?”

6. VÁLLAS ANTAL: AZ ÉGI ÉS FÖLDTEKÉK HASZNÁLATA (BÉCS, 1840) (7. ÁBRA)

A KIS SZÁMÍTÓ és A KIS GEOMETRIA megjelenése után A KIS FÖLDRAJZ megjelentetése kö
vetkezett. Nagy Károly felkérte Vá l l a s  A n t a l t  AZ ÉGI ÉS FÖLDTEKÉK HASZNÁLATA (Bécs, 
1840) című kis könyv megírására, amelyet mellékletként adott ki az első magyar földtekéhez. 

Nagy Károly, mint kiadó, írta meg hozzá az Előszót:
„ A jelen kötet harm adik azon könyvecskék sorában, melyeket az elemi oktatás különbféle tár

gyairól kibocsátani szándékozom.
Ha az nem éppen természetesen következik A KIS SZÁMÍTÓRA és A KIS GEOMETRIÁRA, 

oka az, hogy kirekesztőleg a magyar földtekéhez tartozván, mint ennek kiegészítője, vele kellett meg
jelennie.

E könyvecskét, mely mind az égi, mind a földtekére nézve egyaránt használható D. Vállas Antal 
volt szíves kérésemre megírni.

120

i

10.23716/TTO.18.2011



A Z

ÉGI ÉS FÖLDTEKÉK
HASZNÁLATA.

-------- * 0 * - -------

E L Ő R E  B O C S Á T A T I K

A’ V ILÁ G EG YETEM 1 É S  A ’ FÖ LD ’

I S  M  E  11 E  T  E .

Három tűbhi rnjxzal.

------—  —— ■— -------   _

b e c s b e n .

í i OLLI A G £ R  J .  I». IMíTÚlV KL.-
1840 .

/ i
i lp i t f  % (t}

7. ábra

Kívánom, hogy a magyar tanulóifjúság szint oly örömmel foglakozzék a földirat elemeivel, mely- 
lyel az itt nevezett férfiak  törekvének a hazának és literatúráj ának szolgálni.”

Megjegyezzük, hogy a könyv írójának személye könnyen félreérthető, mert az első magyar föld
iekéhez készült mellékletként, és csak a kiadó Nagy Károly bevezetőjének szövege utal az íróra.

A könyvecske a mértékek átszámításánál A KIS GEOMETRIA megfelelő részeihez kapcsolódik. 
Nagy Károlynak több magyar nyelvű könyve nem jelent meg. Ennek kettős oka volt: egyrészről 

a bicskei csillagvizsgáló építési és műszerbeszerzési problémái kötötték le, másrészről emigrációba 
kényszerült. Párizsban franciául jelentette meg két csillagászattal kapcsolatos népszerűsítő munká
ját (CONSIDÉRATIONS SUR LES COMÈTES OU ÉLÉMENTS DUNE COMÉTOLOGIE, 1862 
és MÉMOIRE SUR LE SYSTÈME SOLAIRE ET SUR L’EXPLICATION DES PHÉNOMÈNES 
CÉLESTES, 1862), illetve német nyelven foglalta össze a csillagászat egész akkori anyagát (DIE 
SONNE UND DIE ASTRONOMIE, Leipzig, 1866).
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MUNKÁCSY KATALIN

A matematika művelésének és oktatásának 
nyelve Magyarországon a 19. században

Adatok az ELTE levéltári dokumentumai alapján

A 19. század elején a magyar matematikai műveltség nyelve a latin és a német volt, méltánylandó teljesítménynek 
számított a m agyar nyelvű publikálás. Az évszázad végére a m atematikát az oktatás minden szintjén magyarul 
tanították, magyarul jelentek meg a tankönyvek és a szakkönyvek. A jeles matematikusok híres folyóiratokban is 
publikáltak franciául, németül és angolul, ezáltal váltak a magyar nyelvű matematikai műveltség eredményei az 
egyetemes matematika részévé. Ennek a folyamatnak néhány elemét mutatja be a szerző.

A magyar és a nem magyar matematikatörténészek nehezen értik meg egymást, különösen, ha 
magyar vonatkozású témákról van szó. A külföldiek, akik Közép- és Kelet-Európa matematika
történetét kutatják, örömmel látják, hogy a magyar szerzők publikációit latinul, később németül 
olvashatják -  és ennyi információval meg is elégszenek. A magyar nyelvű matematikai irodalom
ról, és így a magyar matematikai műveltségről nem tudnak. Mi magyarok természetesnek vesszük 
ezer éves történetünket, saját kultúránk létezését. A két nézet között olyan nagy a különbség, hogy 
érdemes alaposabban is foglalkozni az áthidalás lehetőségével.1

1282-től a 18. századig elvétve vannak adatok a magyar felsőoktatásról. Egy máig is műkö
dő egyetem volt az 1635-ös alapítású nagyszombati egyetem, amelynek az Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem (ELTE) a jogutódja. Voltak más felsőfokú oktatás intézmények, pl. Selmecbányán, 
Sopronban, Mosonmagyaróváron, de újabb egyetemek csak a 19. században létesültek: 1872-ben 
Kolozsváron (amely 1921-ben Szegedre költözött) és 1872-ben Budapesten, amely a mai Műegye
tem elődje. A 20. századi egyetemalapítások ismertetése már meghaladja e dolgozat kereteit.

A matematikai műveltség felé vezető út első lépéseit a magyar diákok részben latinul, részben

1 *Gudrun Wolfschmidt német tudománytörténész kolléga szerint a 19 századi matematikatörtenet kutatás Közép- 
Európában könnyű, mert minden dokumentum németül íródott. Matematikai témájú beszélgetéseinknek nem 
maradt írásos dokumentuma, ezért azt a levelet idézem, amelyet válaszul kaptam a veleméri templom jellegzetes 
tájolásáról írt levelemre, és amely szerint e templomhoz hasonló Aachenben és Bambergben van, a magyar 
,,tökéletesen ismeretlen példa”:

> Dear Kati,
> this is a very interesting information. It is well known that the
> cathedral of Aachen of the time of Charlemagne has many astronomical
> relationships; then I know about the sun hole in the cathedral in
> Bamberg (also 13th century transition style from Romanesque to Gothic
> style) where the sunlight shines on the day of the saint of the church
> to the altar. There are some more examples in Frankonia and Thüringen.
> And this church in Hungary is a completely unknown example.
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magyarul tették meg. Erre utal két, közel azonos időben megjelent elemi matematikai tankönyv:
-  D ugonics András: A  Tudákosságnak könyvei. Pest, 1784. (2. kiadás: Pozsony és Pest, 1798).

-  [M akó Paulus]: Elementa matheseos purae in usum academiarum per regnum Hungáriáé et 
Provincias adnexas, 1. Elementa Algebrae, 2. Elementa Geometriae. Budae, 1778.

A felsőfokú oktatás nyelve általában a latin volt, kivételt jelentett a műszaki felsőoktatás né
hány intézménye, amelyben németül tanítottak. Ez természetes módon következik abból a tényből, 
hogy 1000-től 1844-ig Magyarországon -  6 év kivételével -  a latin volt a hivatalos nyelv. II. József 
1784-es rendelete adott rövid ideig lehetőséget arra, hogy a magyar hivatalos nyelv lehessen.

A 18. századi egyetemi szintű matematikatanításra következtethetünk Kerekged ei M akó 
Pál latin nyelvű könyvei alapján:

-  Compendiaría matheseos institutio (1764)

-  Calculi differentialis et integrális institutio (1768)

-  De arithmeticis et geometricis aequationum resolutionibus libri duó (1770)

Ezek a tankönyvek az osztrák tartományokban terjedtek el.

„A 18. század utolsó negyedében az egyetemen a matematikát 3 tanszéken oktatták. Az egye
temjezsuiták vezetése alatti egyetlen tanszéke 1774-től az „elemi tiszta és alkalmazott m atem atika” 
(mathesis elementáris, pura et applicata) nevet kapta, ennek lett D u g o n i c s  a tanára, utóda pedig
1809 és 1831 között Hadaly Károly” -  írta Gyim esi István .[1]

A 19. századról már több információval rendelkezünk, bár az anyag ebben az esetben is igen 
hiányos.

A matematikai műveltség változatos nyelvi megnyilvánulására utalnak Bolyai Farkas három 
nyelven, magyarul, latinul és németül publikált munkái:

-  Arithmetica eleje, Marosvásárhely, 1830

-  Tentamen juventutem stúdiósam in elementa matheseos purae elementáris ac sublimioris 
methodo intuitiva evidentiaque huic propria introducendi, Marosvásárhely, 1832-33

-  Az arithmetikának, geometriának és physikának eleje, Marosvásárhely, 1834

-  Arithmetica eleje kezdőknek, Marosvásárhely, 1850

-  Urtan elemei kezdőknek, Marosvásárhely, 1850

-  Kurzer Grundriss eines Versuches die Arithmetik darzustellen, Marosvásárhely, 1851

Az ELTE levéltárában a 19. századi anyag nagy része elpusztult: 1956-ban egy szovjet tüzérségi 
támadásban elégett. Megmaradtak azonban a tanrendek és az ünnepi beszédek, és ez lehetőséget 
ad arra, hogy az egyetemi oktatás nyelvéről képet kaphassunk.

A Tanrendek nyelve 1844-45-ig egyértelműen a latin volt. Gyim esi korábban idézett műve 
alapján a Tanrendek hivatalos címe a következő volt:

J
124

10.23716/TTO.18.2011



Ordo Praelectionum  
in Regia Universitate Hungáriáé Pestini

A szabadságharcot megelőző években két magyar nyelvű tanterv jelent meg. Az 1845-46-os tan
terv címe igen régies volt:

Leczkék Rendje 
a Magyar Királyi 

Tudomány-Egyetemben 
az 1845-46 Oskolai Esztendőre

A kővetkező, az 1847-48-as már közelebb áll a mai szóhasználathoz:

Tanulmányi Előadások Rendje 
a Magyar Királyi 

Tudomány-Egyetemben 
az 1847-48 Oskolai Esztendőre

A tanítás nyelvét tükrözi a tanrend nyelve. Az előadások címe is természetesen magyar volt, pl. 
Tiszta elemi számtan, Felsőbb mértan.

A levéltárban nem maradt fenn adat 1848-49-ről. A következő évtizedben, az 1850-51-es tan
évtől az 1859-60-es tanévig ismét latinul jelentek meg a tantervek. A tárgyak mellett fel volt tün
tetve az előadás nyelve, ami a latin, a német vagy a magyar lehetett. A matematikaoktatás nyelve 
minden esetben a német volt, a tantárgy neve pedig latin, pl.Calculus integrális.

A következő évtized tantervei elvesztek. Ezekről az évekről, a magyar nyelv térhódításáról 
egyéb egyetemi dokumentumokból kaphatunk képet. Fontos gyűjtemény az Egyetemi alkalmi be
szédek, 1861-1871.

1868-ban az Egyetem pályázatot hirdetett, amelyet a Pasquich  alapból díjaztak. A téma az in
tegrálszámítás volt. Három pályamű érkezett, közülük egy díjat kapott, egy dicséretet, a harmadik 
jeligéjét nem is bontották föl, mivel „gyenge kísérlet” volt, szerzője „még a magyar irály nehézsége
ivel is küzdeni volt kénytelen” [2],

Az 1871-72-es tanévtől ismét, és most már véglegesen, magyar nyelvű tantervei voltak a pesti 
egyetemnek.

A Magyar Királyi 
Tudomány-Egyetem 

Tanrendje 
1871-72 
Budán

Az előadás nyelve a hittudományi karon latin, a három világi karon -  a jogi, az orvosi és a bölcsé
szeti karon -  minden előadást magyarul tartottak. Külön jelölték a Tanrendben, amennyiben az 
előadást a magyar mellett más nyelven is megtartották. Néhány példa a matematikai tárgyak ma
gyar elnevezésére: Egészleti hányad, előadó P etzval József, Határozott egészletek, előadó Kőnig 
Gyula  [3]
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Az 1872-ben alapított kolozsvári egyetemen (1921-től Szegeden működött) és a szintén 1872- 
ben alapított pesti műegyetemen az oktatás nyelve magyar volt. A professzorok munkáikat általá
ban magyarul, németül és franciául publikálták.

H u n y a d i  Je n ő , K ö n ig  G y u l a , Vá l y i  G y u l a , G e ő c z e  Z o á r d  a századforduló környékén 
magyarul tanultak, tanítottak az egyetemeken és több nyelven publikáltak. Azok a folyóiratok, 
amelyekben cikkeik megjelentek, többségükben még ma is léteznek, sőt az interneten keresztül is 
olvashatóak.

Mathematische und. naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn 
Magyar Tudományos Akadémia, Königliche Ungarische... 1891
http://www.archive.org/stream/mathematischeunOOgesegoog/mathematischeunOOgesegoog_
djvu.txt

Comptes rendus
A Francia Tudományos Akadémia folyóirata
h ttp : //www. e ls e v ie r .c o m / w p s / fin d / jo u rn a ld e s c r ip tio n .c w s _ h o m e / 6 0 0 3 0 1 /  
description#description

Mathematische Annalen
http://www.springer.com/mathematics/j ournal/208 

Archiv fü r M athematik und Physik
http://www.haraldfischerverlag.de/hfv/Einzelwerke/mathematik_physik_engl.php

Azt igyekeztem bemutatni, hogy a 19. századi magyar matematikai kutatás és oktatás nem a 
német kultúra része volt, hanem önállóan fejlődött a matematikai kutatások nemzetköziségének 
keretei között. A matematikai műveltség szempontjából sem mondhatjuk, hogy a budai egyetem 
egy német vidéki kisváros német egyeteme volt. Magyar egyetem volt. Ez a nekünk nyilvánva
lónak tűnő állítás a külföldiek számára bizonyításra szorul. Szükség lenne a Magyarországon és 
más országokban élő magyar kutatók együttműködésére, hogy tudományos önképünk és a rólunk 
alkotott nemzetközi kép közelebb kerüljön egymáshoz.

IRODALOM:

Gyimesi István: Dugonics András matematikai munkássága. In: Piaristák Magyarországon, 1642-1992 : rendtörté
neti tanulmányok, [szerk. Holl Béla]; kiad. a Magyar Piarista Tartományfőnökség, Budapest. 1992. 186-231 . 
www.gyimesi.lapok.hu/dugonics.doc

A Budapesti Kir. M. Tud.-Egyetem Bölcsészeti Karának irodalmi munkássága, 1780-1895. Ezredévi emlékkönyvül a 
Kar megbizásából egybeírta Horváth Ignácz.

Szentpéteri Imre: A bölcsészettudományi kar története, 1635-1935, Budapest, 1935.
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MELLÉKLET:

Válogatás magyar matematikusok soknyelvű publikációiból:

Geöcze Zoárd

A forgásfelület quadraturája (Az ungvári reáliskola 1905-06. tanévi értesítője);

Quadrature des surfaces courbes (Comptes Rendus, 144. 1907);

Adatok az = f  (x. y ) felület quadraturájához (Bp., 1908);

Quadrature des surfaces courbes (Paris, 1908; ugyanez: Mathem. und Naturw. Berichte aus Ungarn, 2 6 .1910 ); 

Thèses présentées à la Faculté des Sciences de Paris (Leipzig, 1909);

Recherches générales sur la quadrature des surfaces courbes (Mathem. und. Naturw. B. aus Ungarn, 1910-1911). 

König Gyula

Bevezetés a felsőbb algebrába. Budapest, 1876.

A másodrendű és két független változót tartalmazó parcziális differenciálegyenletek elmélete. Budapest, 1885. 

Analízis. Bevezetés a mathematika rendszerébe. Budapest, 1887.

Az algebrai mennyiségek általános elméletének alapvonalai. Budapest, 1903.

Einleitung in die allgemeine Theorie der algebraischen Grössen. Leipzig, 1903.

Neue Grundlagen der Logik, Arithmetik und Mengenlehre. Leipzig, 1914.

Vályi Gyula

18 cikk németül, 26 magyarul

Math, és Phys. Lapok; Math, és Term. Tud. Ért.

Arch. der Math, und Phys.; Monaths. für Math, und Phys.,

A szerző címe:
Munkácsy Katalin 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Kar 
katalin.munkacsy@gmail.com
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TÓTH ÁLMOS

Szontagh Tamás geológus 
1879. évi javaslata magyarországi 

„geopark” létesítésére
A szerző bemutatja, hogy a föltani természetvédelem eszméje m ár a 19. században is jelen volt hazánkban. A m. 
kir. Földtani Intézet geológusa, később aligazgatója, Szontagh Tamás a Magyar orvosok és természetvizsgálók  
1879. évi, Budapesten tartott 20. nagygyűlésén „A természeti remekek óvása, gondozása, fenntartása érdekében, 
jelesen a somoskői bazalt oszlopkúpra vonatkozólag” címmel javaslatot terjesztett elő. A javaslat az első magyar 
erdőtörvény évében, a Yellowstone-parki természetvédelmi terület megalakítása után alig hét esztendővel szüle
tett. Ez a gondolat a maga nemében az elsők között van, mint hazai földtani objektum védelmére vonatkozó, nagy 
nyilvánosság előtt megfogalmazott javaslat.

Geoparknak olyan -  bizonyos mértékig jogi értelemben is megkülönböztetett -  területeket ne
veznek, ahol nagy tudományos jelentőségű és különleges esztétikai értékű földtani (geológiai), 
felszínalaktani (geomorfológiai) értékekkel rendelkező tereptárgyak (szikla, kibúvás, őslény stb.) 
vannak. Ezek egyben az ún. geoturizmus (ezen értékeket megismerni kívánó utazás-kirándulás) 
vonzási pontjai. További feladatuk az oktatás, továbbképzés, s az általános megismerési vágy he
lyi kielégítése. A geopark tulajdonképpen a környezetvédelem speciális esete, a „progeo” (azaz a 
geológiáért, a földtani természetért) gondolat szülötte. Az alcímben a geopark fogalmat idézőjelbe 
raktam, hisz’ a 19. században e kifejezés még nem, de a fogalom létezett.

Az elmúlt bő két évtizedben mondhatnánk, hogy hazánkban is polgárjogot nyert a környe
zet védelme, felelősségünk a természetért, a jövő nemzedékekért gondolat-együttes, egyszóval az 
ökológiai gondolkodás. E gondolat hazai múltját illetően R. Várkonyi ÁGNESre hivatkozunk, aki 
a következőket írta. „Magyarországon a természetvédők önmaguk múltját keresve nem tekintenek 
a XIX. századnál messzebbre vissza. Pedig a magyar történettudomány, a néprajz, a tudomány- és 
technikatörténet hatalmas anyagot tárt fe l már, s csak új látásmódra lenne szükség, hogy megtaláljuk 
ezekben a már régen az asztalunkon fekvő dokumentumokban az ökológiai gondolkodás különbö
ző lenyomatait is.” A földtani természetvédelem gondolatkörét tekintve e visszatekintés általában 
raég a 20. század elejéig sem terjed.

Pedig 19. századi szakmai elődeink, illetve szakmai elődszervezeteink közül volt személy s a 
20. század elején volt szervezet is, aki/amely világosan látta, s nemcsak látta, de hirdette is a föld
tani környezet szépségét, esztétikai-oktatási hasznosságát, s „ritkaságai” megmentése szükségének 
gondolatát. Ez tehát progeo-gondolat volt, ha e kifejezést még nem is ismerték őseink. S nemcsak 
hirdették, de tettek is érte, ha átütő siker nem is követte munkájukat.

Aki tett érte: Sz o n t a g h  T a m á s  geológus, később a magyar királyi Földtani Intézet aligazgató
ja. a Magyarhoni Földtani Társulat elnöke. S aztán, nyilván mert megelőzte korát, s mert az álta
lános (globális) politikai helyzet sem kedvezett az ilyen gondolatoknak, évtizedekre elfelejtődött.
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Bár 1990 után, amikor Szontaghot szinte újra felfedezték s mintegy 20 nyomtatott írás mutatja be 
személyét s szakmai életét, ezek a pro-geo gondolatkört nem érintik. A szakma egy része pedig e 
gondolat születését C h o l n o k y  jEN Ő höz, a legendás geográfushoz kapcsolja. Hangsúlyozni kell, 
hogy L á s z l ó  G á b o r , a Magyarhoni Földtani Társulat 1937. február 3-án tartott közgyűlésén el
mondott megemlékezésében1 az 1913. évi továbbképző tanfolyam kapcsán említi, hogy a termé
szeti ritkaságok védelmének gondolatát Szontagh vetette fel „még tudományos pályája elején

Szontagh Tamás a magyar geológia későn érő nagyja. 1871-1878. között mezőgazdasággal fog
lalkozott. 1878-ban beiratkozott a budapesti tudományegyetemre. 1880-1886 között a budapesti 
tudományegyetem Mineralógiai és petrográfiai intézetének tanársegéde, Sz a b ó  Jó z s e f  profesz- 
szornak, a „magyar geológia atyjának” egyik „szárnysegéde”. 1886-1889 között magángeológus. 
1889-től nyugdíjba vonulásáig a m. kir. Földtani Intézet szolgálatában dolgozik. 1892-től előrelép: 
„osztálygeológus”, s ez évtől a Magyarhoni Földtani Társulat tagja. 1884-1885 között az Intézet 
munkatársaként részt vett a „H azánk” c. lap szerkesztésében, ahol a bányászati és geológiai rovat 
vezetője volt. 1897-ben tanácsosi címet kapott. 1897-1908-ban az agrogeológiai osztály vezetője. 
Az 1902-1903 években a földművelési miniszter megbízásából a Fertő-tó geológiai és hidroló
giai viszonyait tanulmányozó bizottság elnöke. 1905-ben főgeológusi címet kapott. 1907-1908- 
ban mb. igazgató. 1908-ban „A budai várhegyi alagút hidrogeológiai viszonyait” tanulmányozó 
bizottság elnöke. 1909-ben „Hidrogeológiai megfigyelések” c. alapvető írása jelenik meg. 1909-ben 
a Földtani Intézet aligazgatója, 1910-ben a társulat alelnökévé választják. 1914-ben jelent meg 
„Ásványos-vizű forrásokon végzett hidrogeológiai és fizikochem iai megfigyelések eredményei” c. írá
sa. „Nem elhanyagolható szerepe volt abban, hogy a századfordulót követően Budapest világhírű fü r
dőváros lett” (M o s o n i  D ó r a : Szontagh Pál, 1996). [Nemzetközi kitekintés: 1915. A gyógyhelyek 
törvényes védelme az oroszbirodalomban. (Magyar Balneológiai Értesítő).] 1916-ban a magyar
honi Földtani Társulat elnökévé választják, 1916-ban és 1917-ben a MTA által szervezett szerbiai 
geológiai expedíciót vezette. 1916-ban elsőként ad (írásos) hírt a „bakonyi” (pontos helye nem 
ismert) bauxitról, az elemzési adatokat is közli. 1919-ben „Magyarország mesterséges vízellátásá
ról” ír, 1923-ban a m. kir. Földtani Intézet igazgatójává nevezik ki. Közben udvari tanácsos címet 
kap. 1924-ben nyugdíjba vonul és Révfülöpre költözik. 1928-ban A Hidrológiai Közlöny hasábjain 
ismerteti Magyarország termál-kútjait.

Kiváló érzéke volt a gyakorlati kérdések (vízellátás, balneológia, bányaföldtan) megoldásá
ra. De kiemelkedő szervező is volt. Az ország legrégibb tudományos-társadalmi szervezetének, a 
Magyarhoni Földtani Társulatnak több cikluson át elnöke, a Társulat Hidrológiai Szakosztályának 
(ma Magyar Hidrológiai Társaság) egyik megalapítója. Szakirodalmi munkássága volumenét jelzi 
82, nyomtatásban megjelent tanulmánya.

Tudományos és társadalmi szervezetekben is kiemelkedő szerepet vitt. Tagja, sőt vezetőségi 
tagja volt a Királyi Magyar Természettudományi Társulatnak, az Országos Magyar Bányászati és 
Kohászati Egyesületnek, az Országos Balneológiai Egyesületnek, a Magyar Földrajzi Társaságnak, 
a Tisza István Tudományos Társaságnak (Debrecen), a Magyar Mérnökök és Építészek Nemze
ti Szövetségének. A Társadalmi Egyesületek Szövetségének (TESZ) pedig örökös alelnökévé vá
lasztották. 1918-ban az „Országos Központi Árvizsgáló Bizottság” elnöke. Emellett az „Országos 
Középítési Tanács” elnöke, a „Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája” ügyvivő alelnöke, 
1919-ben a „Felvidéki Liga elnöke. Nyugdíjasként a „Révfülöpi Fürdő- és Partszépítő Egyesület” 
alapító tagja, majd több éven át elnöke.

Szontaghban kell látnunk tulajdonképpen az első magyar, mai nevén „környezet-geológust”. 
A  Földtani Intézet 1894-ről való jelentése, B ö c k h  Já n o s  igazgató tollából, ezt írja: „A [Budapest] 
VIII. kér. m. kir. kultúrmérnöki hivatal megkeresése folyományaként dr. Szontagh Tamás m. kir. osz

1 László Gábor. Iglói Szontagh Tamás emlékezete. Földtani Közlöny LXVII. kötet. 1-3. füzet.
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tálygeológus, a soroksári Dunaág vízének, illetőleg az ottani talaj-vizeknek, a Dunaág mellett lévő 
petróleumfinomítók által állítólag történendő megfertőzése ügyében geológiai szempontból helyszíni 
vizsgálatot foganatosított. .. ”

Szontagh első, témába vágó javaslatát 28 évesen, egyetemi hallgatóként 1879-ben tette. A Ma
gyar Orvosok és Természetvizsgálók XX., Budapesten tartott Nagygyűlésén javaslatot terjesztett 
elő „A természeti remekek óvása, gondozása, fenntartása érdekében, jelesen a somoskői bazalt osz
lop-kúpra vonatkozólag.” A Nagygyűlés anyagai 1880-ban a szervezet kiadványaként nyomtatás
ban2 is megjelentek. Szontagh előterjesztéséből világos, hogy javaslatát konkrétsága mellett álta
lánosságban [is] gondolja. Azt írja ui., hogy „csakis a műemlék érdekében történik valami, míg a 
természet remekei a legkisebb figyelemben sem részesülnek”. Kifejezi reményét, hogy a nagygyűlés, 
amelyet a kor legrégebbi természettudományi egyesülete rendezett, s jeles állam- s szakférfiak 
látogatják, javaslatát meghallgatja s első ízben az államot, másrészt az ottani közbirtokosságot 
„ügyiratilag megkérni és felszólítani, még [a védelem érdekében] e gyűlés alatt kegyeskedjék” Ez -  
minden kétséget kizáróan -  a 20. századvégi progeo-gondolat majdnem teljes vértezetben való 
korai megjelenése.

Más írásaiban is megjelenik e gondolat. A Földtani Intézet 1893. évről szóló jelentésében „Ba
jor- és szászországi utazási jegyzetek” címen írja: a bajorországi „Fichtel-hegység természeti szép
ségeiről, remek3 szikla-csoportjairól és szép kirándulás-helyeiről, amelyek igen lelkiismeretesen gon
doztatnak, a gránit kőfejtőkbe tett kirándulásom alkalmával győződtem meg. Az itteni élelmes és 
intelligens emberek figyelme mindenre kiterjed, okosan kihasználják, a mit a természet hasznosat 
nyújt s vidék [nyilván védik! T.Á.], azt a mi a hegységüket érdekessé és széppé teszi. Még a világító 
moh [...] szedés is szigorúan tiltva van.” Tehát a mai progeo-, sőt a geoturizmus-gondolat lényege 
is egyértelműen fölismerhető.

A földtani környezet legerőteljesebb használója, ha tetszik, potenciális tönkretevője a bányá
szat. A bányaterületek erdőállományát is védő erdőtörvény, valamint a földtani képződmények 
védelmének jelzett gondolata, természetszerűleg módosult formában, a bányászati szakemberek 
körében is hatott. „A Bánya” c. folyóirat 1909. május 23-i száma anonim írása javasolja, hogy „a 
bányászat és kohászat történelmi emlékeinek fenntartása minden esetben szükségessé tenné [...hogy] 
az ált. bányatörvény 18. §-a alá tartozó kivett helyek közé soroztassanak.” A cikkíró szerint „A bá
nyászat emlékei a bánya-hatóság állandó felügyelete alá volnának helyezhetők..."

Gondolatainak, javaslatának újabb megjelenése az igazságügyi és közigazgatási tisztviselők 
részére rendezett 1913. évi III. jog- és államtudományi továbbképző tanfolyamon tartott előadá
sa „A természeti ritkaságok és szépségek védelme, gondozása. Nemzeti park” címmel. (Megjelent: 
1914). Lábjegyzetben utal saját 1879/1880. évi javaslatára. Előadásában számos védendő objektu
mot sorol, közülük néhány: a badacsonyszentgyörgyi bazaltorgona, a parajdi sósziklák, a tordai 
hasadék, a verespataki Csetátye-hegy római bánya-üregeivel, a vörösvágási opálbánya, a kalugyeri 
dagadó forrás, „lápos területeink még megmaradt része”.

Kiemelésre méltó, hogy gondolatai mennyire modernek, mondhatnám huszadik század végi
ek. Mindenesetre előrelátóak. A hosszú előadásból természetesen csak részleteket idézhetünk. „A 
mostani ridegen számító s az anyagiakat idegesen és önzőn kihasználó élet, különösen nálunk, nem 
törődik azzal, hogy a természetben miként miképpen pusztít és rombol. Nem gondol a jövővel és az 
utánunk következő nemzedékekkel. Mohón ürítjük ki a természet gazdag s sokoldalú éléstárát” „Nem 
gondolunk azzal, hogy a fö ld  termőképessége fogyóban van, hogy a letarolt, meg nem újított erdők 
területei nagy részben elkarsztosodnak, éghajlatunkat megváltoztathatják s a pusztító vízáradásokat 
Segithetik elő ...” Elmondja, hogy D a r á n y i  Ig n á c  egykori földművelésügyi miniszter „idejében

A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1879. [ ... ] Budapesten tartott X X . Nagygyűlésének Történeti Vázlata és 
Munkálatai. Nyomatott a Magyar Királyi Egyetemi Nyomda Könyvnyomdájában, Budapest, 1880.

A remek jelzőt használja főnévi alakban, többes számban (remekek) 1880. évi javaslatában, tulajdonképpen a mai 
ritkaságok értelemben.
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és megbízásából, 1909-ben Kaán Károly akkori m. kir. erdőtanácsos, a m.kir. földművelésügyi mi
nisztérium kiadványainak sorozatában a természeti emlékek fenntartásáról részletesen és behatóan 
írt. A miniszter rendeletére az adatgyűjtés is megindult’.’ „De azért -  teszi hozzá -  ez irányban mai 
napig, tudtunkkal semmi érdemleges lépés nem történt.” Előadását így fejezi be: „Nemzetünk legelső 
munkásaihoz van szerencsém szólani. Meg vagyok győződve, hogy fogékony szívekre találtam, olyan 
egyénekre és hazafiakra, akik az örök természet szépségeinek, ritkaságainak és emlékeinek megmen
tését, védelmét és gondozását igazi érdeklődéssel és az ügyhöz méltó erélyességgel és kitartással karol
já k  majd fe l.”

S hogy nem csak Szontaghban magában volt meg a szándék a geológiai értékek („ritkaságok”) 
védelmére, egyértelműen jelzi, hogy a Magyarhoni Földtani Társulat 1912. november 6.-i választ
mányi ülésének határozata alapján megalakult a „geológiai ritkaságok megvédésére” egy bizott
ság. Vezetője Szontagh Tamás társulati másodelnök, tagjai: L ó c z y  L a j o s , Sc h a f a r z i k  F e r e n c  és 
Pa p p  K á r o l y . Mindhárman a magyar földtan kiválóságai.

Jelen írás szerzője 10 évvel ezelőtt kísérletet tett4 a földtan, illetve a környezet-védelem képvi
selőinek figyelmét fölhívni Szontagh röviden bemutatott szerepére, sőt Szontagh-díj miniszteri ki
tüntetésre is javaslatot tett. A javaslat azonban a minisztériumi berkekben „elveszett”. De Szontagh 
gondolata ezután sem vált a szakmai közismeret részévé. A Magyar Tudományos Akadémia a 
Magyar Tudomány Napja alkalmából 2010. novemberében a Magyar ProGeo Egyesülettel közös 
kiemelt előadóülést szervezett, hol jelen sorok írója ismertette Szontagh Tamás szakmai életét s 
vonatkozó javaslatait.

Szontagh 1879. évi javaslata, mely szerint a „földtani rem ekek” óvandók, mindössze hét évvel 
követte az USA-béli Yellowstone-park megalapítását, amely az elsők között van a világon a maga 
nemében. Születésének 160. éve (2011) további kiváló alkalmat adhat annak a más téren ismert 
(de nem eléggé hirdetett) ténynek a fölmutatására, hogy a magyar 19. század, főleg annak Kiegye
zés utáni szakasza, legalábbis szellemiekben, nem sokban maradt el a nyugati fejlődési fővonulat
tól e téren sem.

A szerző címe:

Tóth Álmos ny. főgeológus, a Magyarhoni Földtani Társulat Tudománytörténeti Szakosztályának elnöke. 
tothalmos@freemail.hu

' Tóth Álmos: 150 éve született a hazai természetvédelem apostola iglói Szontagh Tamás geológus. Földtani Kutatás 
2001. évi 3. száma
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GULYÁS PÉTER PÁL

Interdiszciplináris tudománytörténeti 
kérdések: csillagászat és mitológia, 

nyelvészet és paleoasztronómia
A der-die-das jelenség

A szerző a tárgyban megjelent könyvének („A der-die-das rejtélye”) kivonatát adja cikkében. Elmélkedéseit 10 
pontban foglalja össze. Ezek szerint az indoeurópai nyelvek többségében a főnevekhez rendelt nemek megértése 
a nyelvtudományból kiindulva nem lehetséges, sokkal inkább a paleoasztronóm ia tárgykörébe tartozik. Amikor 
a főnevek nemekkel való ellátása kezdődött, a geocentrikus kozmoszmodell uralkodott, az Égapával és a Föld
anyával. Ez az ideológia -  m int köztudott -  m ár régen megdőlt és korunkban, amikor egyre-másra keletkeznek új 
fogalmak, s ezek jelölésére a nyelvekben új szavak, ennek az őskori ideológiának a tarthatatlansága egyre inkább 
nyilvánvaló.

1. A 19. század tudományunk aranykora. Akkoriban pl. a mítoszkutatás még sokkalta inkább 
megfelelt az interdiszciplináris elvárásoknak, együtt volt bennük a mítosz, folklór, őscsillagászat, 
nyelvtörténet és őstörténelem kutatás, vagyis mindaz, ami egybe is tartozott. Ekkor születnek oly 
határkőnek számító titáni művek, mint I p o l y i , K á l m á n y , vagy K a n d r a  nagy kutatásai, melyek
kel örökre beírták magukat a magyar tudománytörténetbe. Más kérdés, hogy nem rózsákkal hin
tett úton jártak. Amiről itt szó lesz, az arra legyen példa, milyen nagy bajokat okoz egy helytelen 
besorolás, amikor egy kérdéskört nem a megfelelő boncasztalon vizsgálnak.

2. Az indoeurópai nyelvek legszembeötlőbb különössége, hogy a főneveiket nemekbe öltözte
tik. Ezt a jelenséget a nyelvészet tárgyalja időtlen idők óta, holott megértése a nyelvtudományból 
nem lehetséges. Ugyanis, és ez képezi mondandónk tárgyát, a téma a paleoasztronómia asztalára 
tartozik, de a klasszika filológia is sokkalta inkább otthona. Itt most majd megmutatkozik, mekko
ra szükség van az interdiszciplináris kutatásra, a tudományágak közti vérkeringésre. Szomorú, ám 
nem látni nyomát, hogy a csillagászattörténet vagy mítoszkutatás bármikor is igényt tartott volna 
e jelenség vizsgálatára, színpompás problematikái sorába emelve azt.

3. Az indogermán nyelvek legtöbbjében a főneveket hím-, nő- és néha semleges nembe hugyo
z v a  találjuk. Mivel indokolja ennek szükségességét a kérdést vizsgáló nyelvészet, mit mond arról, 
hogy mire is jó mindez? A nyelvészek végső álláspontja ebben a kérdésben a nyelvkönyvekben 
csapódik le, hisz ott kell elmagyarázni pl. egy miénkhez hasonló nem nélküli nyelvekből érkező 
nyelvtanulónak e szokás velejét, azt, hogy honnan gyökerezik és mire szolgál? Elmondható, hogy a 
nyelvkönyvek, kezdve az ógörögtől, latinon át németen keresztül a szláv nyelvekig, ez ügyben egy 
húron pendülnek. Azt állítják és sugallják is egyben, hogy az indoeurópai népeknél alanyi, vagyis
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saját jogon történik ez a nemekbe sorolás. A névszó eszerint olyan nemet kap, ami magánvalósága 
szerint jár neki. Pl. a nőnemű lény nőnemű felfestést, a hímnemű hím jelölést kap. Természetesen
-  teszik hozzá - ,  akadnak kivételek szép számmal.

4. Eszerint, ha teszem azt, a magyar nyelvbe betolnánk ezt az egész nemesítési rendszert, ak
kor pl. az apa főnév egy hímségre vonatkozó jelet kapna, névelő vagy szóvég formában. A tyúkot 
ugyanígy a női mivoltára utaló félreérthetetlen jelzéssel látnánk el. A balta, vagy a fakan ál pedig 
nyilván semlegesnem jelű volna, a többi tárggyal egyetemben. A fajnevek, mint pl. az ember, vagy 
a ló ugyancsak semleges, hisz ezek a főnevek mind a hím, mind a női egyedek összefoglalásai. A 
fogalmak úgyszintén mi mást kaphatnának nemi minősítésben, mint semlegest, mivelhogy nem 
ivarosan szaporodnak. Ne tessék elfeledni, ezt a játékot most a nyelvészek receptje s diagnózisa 
nyomán követjük el, mivelhogy ők azok, akik azt állítják, hogy saját jogon jár a nem a névszónak. 
Ámde ha munkánkat bevégezve, ami egyébként egy hozzáértő stáb segítségével a magyar nyelven 
pár nap alatt megoldható lenne, mivelhogy a besorolás nem jár sok vesződéssel, akkor felmerülne 
egy fontos kérdés: Mire szolgál ez az egész, hisz az ilyesmire az égadta világon semmi szükség! 
Hisz szükség van-e olyasmit külön jelölni, ami egyébként is nyilvánvaló? Szükség van-e megje
lölni az apa hímnemét, amit maga a névszó félreérthetetlenül elárul. Tehát, ha a nyelvészeknek 
igaza van, s a nem valóban a kérdéses dolog önnön nemére utal, akkor mindez ízig-vérig fölösleges 
cicoma, hisz evidencia. Ez esetben viszont a nyelvészeknek és nyelvkönyv-szerzőknek fel kellene 
lelkileg készíteniük a nyelvtanulókat arra, hogy nekik itt most egy értelmetlen nyelvi szokást kell 
bebiflázniuk. Ámde nagynevű és hiteles nyelvészek e jelenséget épphogy az indoeurópai nyelvi 
fejlettség egyik fontos jeleként tartják számon, s ezt senki sem vonja kétségbe. Tehát remek a kom
munikációjuk. Ámde miféle fejlettség az, amire, mint láthattuk, semmi szükség.

5. Hajoljunk hát közelebb e nyelvi specifikumhoz, miként is fest a gyakorlatban. Egy gyerek 
is észrevehetné, hogy a legkevésbé sem érvényesül a nyelvészek által diagnosztizált rendező elv, 
mert e szemüvegen át nézelődve akkora káosz mutatkozik, mintha részeg emberek osztogatták 
volna gúnyból a nemeket: hisz a szakáll, a férfiak ékessége nőnemű a neolatinban, a melltartó a 
németben hímnemű, a kislány semleges neműbb mint lámpa, vagy egy fogalom. A csecsemő itt-ott 
hímnemű, mintha leány csecsemők nem is léteznének. Eközben pl. a kaptafa vagy egy absztrakció 
olyan nemi jellel dicsekedhet, mintha ivarosan szaporodna. Tán a tárgyak lefizették a nemesítést 
végző őskori nyelvészeket azt remélve, hogy így, mint egy Andersen mese szereplői, életre kelhes
senek. Lélegzetelállító, hogy az elvileg nemek felett álló faj nevek hím vagy nőnemet kaphatnak 
e gyakorlatban. Egy szó, mint száz, a nyelvészek iránytűjével e nyelvi dzsungelben képtelenség 
eligazodni, vagyis másféle tájékozódásra van szükség.

6. Hátha a helytelen koordinátarendszer választása okozza a galibát, mert nem a nyelvészet, 
hanem az őscsillagászat e jelenség szülőotthona. Amikor a „nemesítés” szokásának első nyoma
ival találkozunk, a köztudatot ízig-vérig átitatta, uralta a geocentrikus kozmoszmodell. Arra a 
hésziodoszi típusúra gondolok, amelyben odafent egy hatalmas Égapa, egy titáni HÍMNEM terült 
el, s alant pedig egy óriási NŐNEM, a Földanya. Vessük fel, hogy a nemek az ide történő kozmikus 
besorolást szolgálták, vagyis egy korabeli nyelvújítás során aszerint osztották fel a világ dolgait, 
hogy ki vagy mi tartozik a nagy Hímnem, az Égistenség, vagy a nagy Nőnem, a Földanya nyájába, 
csapatába. (A semlegesnem kozmikus tulajdonosa tán a perszonifikált axis mundi, egy eget-föl- 
det összekötő Atlasz titán típusú lény személyében...). A lényeg, hogy e szokásban a kozmikus 
besorolás volt az eredeti cél, és a főnévi nem nem önmagára a névszóra vonatkozik, hanem az égi 
gazdára utal, mutat. És lám, ezen a szemüvegen át vizsgálódva rögvest helyére zökken egy csomó 
eddigi értelmetlenség: A fajnevek, pl. ember, m adár nyilván abból az okból kaptak hímnemet,
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mert ők az Ég csapatába tartoznak. A szakáll, a férfiék azért kap nőnemet, mert földi, növényi 
tulajdonságokkal rokonították.

7. Nagy szerencsémre a témát körbejáró könyvem -  „A der-die-das rejtély” - írása közben For
tuna több ókori szövegbizonyítékot vetett elém, melyek kétségtelenül igazolják, hogy a szimatom  
nem csalt meg, s az eredeti cél csakis a kozmikus besorolás lehetett. A szanszkrit Upanisadokban 
és latin szerzőknél -  pl. F irm icus MATERNUSnál -  szabályszerűen tetten értem ezt a fajta nyelvújí
tást. Tehát a modern nyelvészettudomány úgy a 18. század óta jogtalanul tekinti ezt a kérdéskört 
saját halottjának, mivel ennek az örököse elsősorban a csillagászattörténet és a mitológia. A nyel
vészet világából egész egyszerűen nem jutni el a megoldásig!

8. Tanulságok: a „nemesítési” rendszer, amelyet a modern nyelvészet fejlettségi jelként tart 
számon, nem más, mint egy ezer évekkel ezelőtt kitalált ideológia továbbélése, s a nyelvnek nem 
szerves tartozéka, sokkalta inkább kúszónövényhez hasonlít, mely egy fát befut, s alakját felölti. 
Idegen elem a nyelvben. Eszerint a mi idegen nyelvtanulásunkat őskori kozmikus elképzelések 
magolása keseríti, lehetetleníti el. Megléte és megőrzése, fenntartása mellett egyetlen észérv sem 
hozható fel, olyan további bonyodalmakat okoz a mindennapi kommunikációban, túl mindazon, 
amiről itt szó volt, s igen csekélyke harmadlagos érv az, ami e rendszer javára felemlíthető. A nyel
vészet is érzi, hogy idézett megoldási ajánlata nem áll stabil lábakon, ezért ez ügyben általában 
misztifikál.

9. Aktuális problematika ez, hogy is ne volna az, hisz javarészt élő nyelvekről van szó, ame
lyekben a megdőlt geocentrikus kozmoszmodell éli mindmáig víg és háborítatlan napjait. Hova
tovább nyelvi szakbizottságok szorgoskodnak errefelé mindmáig a nemesítés feltartóztathatatlan 
gyakorlatán, hisz folyamatosan születnek az új névszók, és mind nemet követelnek maguknak. 
Nem nélkül errefelé egész egyszerűen nincs főnév!

10. Az angol nyelv vélhetőleg még idejében megszabadult ettől, ám utalásokban ott is vélel
mezhető egykori megléte -  pl. a hajóra vagy a holdra utalva she-t mondanak. Kötelességünk ja
vasolni, még ha ismerjük is a kutya és karaván közmondásos esetét, hogy a többi érintett nyelv is 
váljon meg eme őskori ideológia koloncaitól, s akkor az áldott emlékű Kopernikusz és Galilei is 
békésebben pihenhet sírjában.
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KOVÁCS GYŐZŐ

Charles Babbage 
és Augusta Ada Byron (Lady Lovelace), 

a modern számítástechnika 
(hardware és software) úttörői

A 19. században gyökeres változás következett be a számítások gépesítésének történetében. Ez elsősorban Charles 
Babbage, illetve Lady Lovelace nevéhez fűződik. Babbage a 18. század utolsó évtizedében született. Csillagász és 
matematikus volt. A matem atika elméleti kérdéseivel foglalkozott, a csillagászatban pedig mindazt alkalmazta, 
amit elméletileg m ár megalapozott. A 19. század csillagászainak egyik legfontosabb feladata a csillagászati táb- 
azatok gépesítése volt. Ilyen táblázatokra volt szükség, hogy a tengereken kóborló brit hajósok biztonságosan 

•Megtalálják úti céljukat, majd visszatérjenek a kikötőikbe. Akkor m ár a gőzgépet feltalálták, Babbage-nak tehát 
az vo^ a célja, hogy a táblázatok készítésére alkalmas -  gőzzel hajtott -  a műveleteket automatikusan végző, 
»m odern” számológépet konstruáljon. M ásodik gépét analitikus gépnek nevezte el. A munkában kitűnő társra 
talált Lady Lovelace matematikus személyében, aki -  ismerve Babbage alkotását -  kitalálta, hogy lehet azt prog
ramozással hatékonyan felhasználni. Életművük ezért nem választható szét, és eredményeiket ezért kell együtt 
emlegetnünk. Lady Lovelace írta le pontosan Babbage gépének működését, a tudomány ezt az ismeretet is neki 
Köszönheti.

2011-ben ünnepeljük Charles Babbage 220. születésnapját, aki a 19. században megalkotta az első 
Mechanikus programozható számolóeszközt.
Anglia a 19. században a tengerek meghódítására készült, a hajók navigálásához két technikai 
eszközre volt szükségük, egy pontos hajóórára, amelyet a hullámzó tengeren is használni tudnak, 
valamint pontos csillagászati táblázatokra, amelyek segítségével -  a bolygók vagy más égitestek 
Pozíciójának a megméréséből -  a fedélzeten meg tudták állapítani, hogy éppen hol hajóznak.

A pontos hajóórát Jo h n  H a r r i s o n  órásmester alkotta meg, aki az addig használt és a hajón 
időmérésre alkalmatlan ingaóra helyett rugós órát alkotott. Az óra elkészítésére a parlament 1714. 
Junius 20-án 20.000 Font pályázatot tűzött ki, amelyre csak Harrison pályázott, mert a többi mes
ter a feltételek teljesítését lehetetlennek tartotta.

Harrison több órát is készített, az elsőt -  amely 34 kg-osra sikerült -  1735-ben mutatta be, de 
az °rát, bár használható volt, a parlamenti bizottság hajóóraként alkalmatlannak minősítette.

Harrison ezután még 3 órát készített, egyre kisebbeket, amelyeket a bizottság rendre vissza
utasított. 1772-ben, 79 éves korában készítette el az ötödik óráját, amely akkora volt, mint egy 

zsebóra, de ezt nem a parlamentnek mutatta be, hanem III. G y ö r g y  királynak, akinek az 
° rat -  miután a király amatőr csillagász volt -  oda is ajándékozta. A király ezek után véget vetett a 
Parlament packázásának és átadatta a pályadíjat Harrisonnak. Az 5. óra húszszor pontosabb volt, 
Mint amilyen pontosságot a pályázatban a parlament előírt.

Ezek után -  a navigációhoz -  már csak pontos csillagászati táblázatra volt szükség. A táblá

137

10.23716/TTO.18.2011



zatokat N e v i l  M a s k e l y n e , az 5. királyi csillagász először 1767-ben adta ki az első csillagászati 
évkönyvben. Az előszóban azt írta:

„A Comissioners o f  Longitude (Navigációs Kormánybizottság) a legutóbbi törvény által 
reá ruházott felhatalm azásának megfelelően kiadja az 1767-es NAUTICAL ALMANAC and 
ASTRONOMICAL EPHEMERIS-t (Tengerészeti Almanach és Csillagászati Évkönyv) azzal, hogy 
azt -  ezen túl -  minden évben újra ki kell adni. E munkának nagyban hozzá kell járulnia a csillagá
szat, a földrajz és a navigáció fejlődéséhez.”

A feladat megoldásához sürgőssé vált egy nagyteljesítményű számológép megépítése.
A  felső-középosztálybeli családból származó C h a r l e s  B a b b a g e  (1791-1871) matematikus, 

csillagász, korán kapcsolatba került a matematika és a csillagászat korabeli nagy alakjaival, így 
1820-ban megalapítják a Királyi Csillagászati Társaságot. Elsőként őt tüntetik ki a Társaság arany
érmével a „Gépek matematikai táblázatok kiszámításához való alkalmazási tapasztalatai” című 
munkájáért.

1822-ben, Jo h n  H e r s c h e l  (csillagász) és Babbage csillagászati számításokat ellenőriztek, 
amikor Babbage állítólag azt mondta: „Adná Isten, hogy ezeket a számításokat gőzgéppel lehessen 
elvégezni!”. Herschel válasza: „Ez nem is lehetetlen!”(A gőzgép volt akkor a technika csúcsa.)

1823-ban Babbage a kormánynak egy mechanikus, csillagászati táblázatok kiszámítására al
kalmas számoló-berendezés megalkotására tett javaslatot, a kabinet anyagi támogatását kérve. A 
berendezést Differenciagép-nek nevezte, amellyel különböző hajózási táblázatokat lehetett készíte
ni. Az Admiralitás a támogatást megadta.

Babbage azonnal elkezdte a gép tervezését és építését, de túlbecsülte az erejét: 1827-ben meg
betegedett, külföldön kezeltette magát, miközben kinevezték Cambridge-be -  N e w t o n  korábbi 
tanszékére -  professzornak, a katedráját azonban sohasem foglalta el.

1833-ban abbahagyta differenciagépének építését, mert akkor már egy újabb gép tervein gon
dolkozott. A géniuszokra jellemzően, még el sem készült a találmánya, máris belekezdett egy tö
kéletesebb, újabb találmány fejlesztésébe.

G e o e r g e  A i r y  királyi csillagász, megtekintve a majdnem kész differencia-gépet, azt mondta: 
„Miután eléggé elmélyedtem a témában, válaszként azt a véleményemet közöltem, hogy a gép érték
telen.”

A politikusok minden időben (ma is) szeretik értékelni a tudományos eredményeket, bár nem 
értenek a témához. így Sir  R ó b e r t  P e e l  miniszterelnök a differenciagépről a parlamentben a kö
vetkező módon nyilatkozott: „Szeretném előzetesen kissé megfontolni, ( ...)  mielőtt nagy kölcsönre 
teszek javaslatot egy fabábú  finanszírozására, amely táblázatba foglalja x2+x+41 form ula értékeit.”

A gép -  a két negatív vélemény ellenére -  ma is működőképes, és összes tervrajzával együtt a 
Science Museumban található.

Ezek után P e e r  G e o r g  S c h e u t z  (1785-1873) svéd nyomdász, Babbage hozzájárulásával, svéd 
állami segítséggel a gépet meg- és átépítette, majd 1854-ben Londonban be is mutatta.

Babbage Scheutz gépéről:
„Mr. Scheutznak, a kiváló stockholmi nyomdásznak igen nagy nehézségekkel kellett megküzde

nie. A szerkezet konstrukciója és a probléma matematikai vonatkozása egyaránt teljesen új volt a 
számára. Mindazonáltal belekezdett egy gép építésébe, amelyik negyedik differenciával és tizennégy 
számjeggyel tud dolgozni, és alkalmas saját táblázatok nyomtatására.”

A gépet Scheutz bemutatta a párizsi világkiállításon is. A gép előbb Amerikába, a Dudley Ob
szervatóriumba került, ma a Smithsonian Institution gyűjteményében van. A gép egy másolatát 
Londonba vitték, a Somerset House-ba, az anyakönyvi irattárba, ahol sokáig használták. 1914-ben 
adták át a Science Museumnak.

Babbage főművét, az Analitikai gép-et 1833-ban kezdte tervezni és építeni; 1871-ig, haláláig 
dolgozott rajta. Halála után a munkát fia folytatta, de nem fejezte be. A félkész gép és darabjai 
szintén a londoni Science Museumba kerültek.
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A gép a világon az első, általános célú, programozható számológép lett volna, ha elkészül. Az 
angolok a világ első számítógépének nevezik, de nem az. A programot és az adatokat a gép lyuk
kártyán tárolta, az ötletet Babbage Jo s e p h  M a r i é  Ja c q a r d  szövőgépétől vette át, amely az első 
programozott szövőgép volt a maga idejében.

Jacquard a nyüst szálainak az emelését, ily módon a szőtt mintát egy kártyasorozattal progra
mozta, amelyet egy pedállal továbbított; a mintát kártyacserével tudta megváltoztatni.

Babbage gépe az egyik felfűzött lyukkártya csomagról a változókat a tárolóba vitte be, míg a 
program-kártya csomag a malomban  a műveletek egymásutánját vezérelte.

Babbage-t felkereste egy ifjú hölgy: A d a  A u g u s t a  B y r o n , a későbbi L a d y  L o v e l a c e , a nagy 
költő, L o r d  G e o r g e  G o r d o n  B y r o n  lánya, aki már 15 éves korában kiváló matematikus volt. 
M r s . D e  M o r g a n , aki az ifjú hölgyet a Babbage-nél tett első látogatásra elkísérte, a következőket 
írta:

„Míg az estély további résztvevője ugyanazzal az arckifejezéssel és érzéssel tekintett erre a szép 
készülékre, mint amelyet állítólag egyes vademberek tanúsítottak, amikor először láttak távcsövet 
vagy hallottak puskalövést, Miss Byron - akármilyen fiatal is volt -  megértette működését és átlátta 
a találmány szépségét.

Az Analitikus gépről Babbage egy torinói előadása után, L u ig i  F. M e n a b r e a  tábornok írt 
tanulmányt, amelyet 1842-ben adtak ki. Lady Lovelace -  Babbage bíztatására -  angolra fordította 
az írást, és jegyzetekkel látta el. A tudományos világ nem az eredeti leírásból, hanem Ada Byron 
jegyzeteiből ismerte meg Babbage analitikus gépének működését és főleg a programozását.

Ada a programot -  a szövőgép nyomán - mintának nevezte: a világon elsőként fogalmazta meg 
a programozás lényegét, ezért hívjuk Ada Byron, Lady Lovelace-t a világ első számítógép-progra
mozójának.

Ada 36 éves korában hunyt el, halála után az ugyancsak 36 éves korában elhunyt apja, Lord 
Byron mellé temették Newsteadben.

Byron 1 éves korában látta a lányát, egész életében a találkozásukra vágyott. A Harold lovag 
zarándokútja költeményében erről így ír:

„Leányom! Neveddel kezdem el dalom -  
Leányom! Sok mindent végez be neved -  
Nem látlak, nem hallak, de ott lakom  
A legmélyedben, senki sem lehet 
Hűbb társ, ki múltam árnyáig vezet;
Bár homlokom nem látod meg soha,
Hangom jövőd ábrándján átrezeg,
S ha keblem hűl -  szívedig hat szava, - 
Emlék és dallam lesz atyád haló p o r a ”

A  m ű fo rd ítá s  F o d o r  A n d r á s  m e s te rm u n k á ja .

Babbage eredeti műszaki rajzaiból a londoni Science Museum -  1985 és 1991 között, D o r o n  

Svvade kurátor javaslatára -  Babbage születésének 200. évfordulójára elkészítette a Differenciagép 
■2-t, az eredeti készülék pontos mását.

A műhelyt, amelyben a gép készült, a múzeum földszintjén, a fogadó terben rendeztek be, 
ahol -  állandó közönség előtt -  B a r r i e  H o l l o w a y  és R e g  C r i c k  mérnökök vezetésével, Babbage 
rajzai alapján gyártották le a gép alkatrészeit. Doron -  aki bemutatta nekem az újjáépített gépet 
~ bizonyítani szerette volna, hogy Babbage korában voltak olyan szerszámgépek, amelyekkel akár
melyik Babbage gépet meg lehetett volna építeni, ezért -  javaslatára -  a műhely számjegyvezérlé- 
Su> modern szerszámgépeit a 19. századi pontosságúra „butították vissza
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A gép 1991-re elkészült. Doron találta ki, hogy az első feladat, amelyet a gépen kiszámítanak, 
a következő lesz: 0+0=0. A tényezőket beállították, Doron egyet tekert a kurblin, és megszületett 
az eredmény: 0!

A projekt sikerült.
Doron Swade azóta már nincs a múzeumban, de a gépet -  minden évben egyszer, általában 

Babbage születésnapján -  bemutatják a nagyközönségnek, mindig kiszámítanak vele valamit. 
Ezen a napon a gép kezelői korabeli ruhákba öltöznek, hogy a nézők számára még emlékezeteseb
bé tegyék az eseményt.

A szerző címe:
Kovács Győző, Dr. h.c.
Tel: 0630 984-0229

Ada Augusta Byron,
John Harrison órásmester, kezében az 5. hajó-órája Lady Lovelace grófnő 1835-ben

Ada Augusta Byron, Lady Lovelace

Joseph-Marie Jacquard (1752-1834)

J.a . JACQUARD.
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Tálosi József szövőmester bezdáni műhelyében 
az ősi Jacquard szövőszéken így szövi a mintákat

Pehr George Scheut: diffcreticiagépe

A Jacquard szövőgép

141

10.23716/TTO.18.2011



A befejezetlen analitikai gép Babbage halálakor. 1871

Doron Swade 1991-ben

Babbage újra megépített differenciagépe
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DR. GÁTI IÓZSEF

Edvi Illés Aladár gépészmérnök, 
felső ipariskolai tanár, iparpolitikus,

publicista
A 19. század számos kiváló képességű szakembert adott a hazai gazdaságnak, de ezek közül is kimagaslott Edvi 
Illés Aladár gépészmérnök, a kivételes tehetségű és intelligenciájú alkotó. Az Óbudai Egyetem jogelődje, a Magyar 
Királyi Állami Felső Ipariskola tanára kiváló elméleti képességekkel és széles látókörrel rendelkezett. Az 1882-től 
1920-ig a felső Ipariskolában végzett tanári működése mellett, m int iparfejlesztő is beírta nevét a történelembe. 
Közhivatali évei alatt fényes pályát futott be, iparszervezői tevékenységét a Kereskedelemügyi Minisztériumban a 
gyári és kisipari ügyek osztályán kezdte, majd a megalakított ipari műszaki osztályt vezette, s pályáját helyettes ál
lamtitkárként fejezte be. Irodalmi munkásságát számos alkotás jellemzi: pályája során 78 tanulmánya és 27 könyve 
jelent meg a kohászat, a gépipari technológiák és a közgazdaság területéről.

EGY GAZDAG ÉLETÚT

E d v i  Il l é s  A l a d á r  1858. január 6-án Kapuváron született régi nemesi család sarjaként. Apja 
soproni ügyvéd, majd vármegyei ügyész volt. Középiskolai tanulmányait a soproni evangélikus 
gimnáziumban kezdte, majd -  az 1873-as bécsi világkiállítás megtekintése után érdeklődése a 
gépészet felé irányulva -  a soproni reáliskolában folytatta és fejezte be 1874-ben. Egyetemi tanul
mányait a budapesti kir. József Műegyetemen kezdte, és az 1874/75, valamint az 1875/76 tanévet 
az egyetemes szakosztály hallgatójaként végezte el. A  második év befejezését követően a soproni 
76. gyalogezrednél töltötte önkéntes katonai szolgálatát. A  tartalékos tiszti vizsgát 1877. október 
17-én Pozsonyban tette le, és tartalékos hadnagyi rendfokozattal szerelt le. Egyetemi tanulmányait 
az 1877/78 tanévben a müncheni műegyetem gépészmérnöki szakosztályának első évfolyamán 
kezdte újra. 1878 augusztusában behívót kapott a boszniai török megszállás elleni háborúba, amely 
harctéren 1879 február végéig szolgált. Tanulmányait végül az aacheni műegyetemen folytatta az 
1879/80 és az 1880/1881 tanévben, és gépészmérnöki oklevelét 1881. július 30-án vette át.

Hazatérve, a M e c h w a r t  A n d r á s  vezette Ganz & Társa cég budapesti gyárában kezdte meg 
Iprnöki tevékenységét. Hat hónapi szerkesztőmérnöki munkát követően érdeklődése az oktatás 

felé irányult [1], 1882-ben a vallás- és közoktatásügyi miniszter a Budapesti Állami Ipartanodába 
»igazgató segédnek”, 1884-ben rendkívüli, 1885-ben pedig rendes tanárrá nevezte ki a fém-vasipari 
szaktárgyak oktatására.

Edvi Illés Aladár 1884. február 23-án a budavári koronázó főtemplomban kötött házasságot 
a szegedi származású Sz e g h ő  ERZSÉBETtel. Házasságukból két gyermek sz ü le te tt : Aladár 1885. 
május 30-án, míg Zoltán 1888. június 30-án. E z  utóbbi gyermeket fiatalon elvesztették.

Edvi a tanítás mellett rendszeresen látogatta a szakmai kiállításokat. Az 1896. évi ezredéves kiál
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lításon a bányászati és kohászati, és a fém-vasipari csoportok bizottságának előadója volt, tapaszta
latairól „Az 1896. évi ezredéves kiállítás eredményei” című könyv VII. kötetében számolt be [2], Te
vékenyen részt vett az 1900. évi párizsi világkiállítás fém-vasipari csoportjának rendezésében, mun
kásságát a nemzetközi zsűri a kiállítás nagy aranyérmével tüntette ki [3], A Budapesti Magyar Királyi 
Állami Felső Ipariskolában 1902-ig rendes tanárként oktatott, ekkor a kereskedelemügyi miniszté
riumba rendelték be központi szolgálattételre. A Felső Ipariskolától nem vált meg, 1920-ig, mint 
óraadó tanár tanított tovább. 1903. április 21-én felső ipariskolai igazgatói címet kapott. 1913-ban 
meghívták a Magyar Királyi József Műegyetem előadójának. Kezdetben „A Magyar-birodalom ipara” 
címmel tartott órákat, 1915-től a bányászati és iparpolitikai előadások megtartására kérték fel.

A szakoktatás és az ipar terén kifejtett érdemei elismeréséül Őfelsége 1896-ban a koronás arany 
érdemkereszttel, 1901-ban a Ferenc József Rend lovagkeresztjével tüntette ki, 1916-ban pedig ma
gyar királyi udvari tanácsossá nevezte ki.

1886-ban a Magyar Mérnök- és Építész Egylet (MMÉE) tagja lett, 33 éves korában az Egylet 
Közlönyének szerkesztőjévé választották [4]. Az MMÉE Közlönye az első világháború előtti év
tizedben érte el -  gyakori megjelenésével, terjedelmével, változatosságával és színvonalával -  a 
csúcsot. Ebben jelentős szerepe volt Edvi Illés Aladárnak, aki 1891-től több mint negyedszázadon 
át szerkesztette a folyóiratot. Egyik életrajzírója a következőket emelte ki: „E megtisztelő megbízást 
Szily Kálmán, Ney Béla, Schwarczel (Lipthay) Sándor, Révész Sámuel, Ullmann Vilmos, Dobecky 
Sándor, Nendtwich Gusztáv és Cserháti Jenő nagynevű elődeinek súlyos öröksége után vette át... Cél
ja  a Közlöny szerkesztésével az, hogy a folyóiratot oly magas fokra emelje, ahol a külföldi legjelesebb 
folyóiratok állnak. Ezzel a hazai kultúrának, a magyar és iparügynek, de különösen az Egyletnek 
kívánt hasznos szolgálatot, becsületet és tiszteletet szerezni...” [5],

A Magyar Mérnök- és Építész Egylet Közlönyében rendszeresen jelentette meg szakmai is
meretterjesztő írásait. 1889 és 1924 között korának jelentős műszaki alkotásairól, a tudomány 
állásáról írt 36 összeállítása jelent meg, és 4 esetben közölték a közgyűlésén mondott hozzászólá
sát. A „Krómvas és a krómacél” című tanulmányát a Mérnök Egylet 1891-ben Hollán-pályadíjjal 
jutalmazta. A Közlönyben megjelent írásai közül is kiemelkednek a vas történetével, feldolgo
zásával, a vasgyártás helyzetével és statisztikai elemzésével foglalkozó cikkei. így például „A vas 
története Közép- és Észak-Európában a népvándorlásig I-II-III. rész”, „A folyasztott vas használata 
a kazángyártásban külföldön”, „Az elektrolízis munkája I-II-III rész”, „A vasöntés gyermekévei I-II 
rész”, „Délmagyarország első vasgyárai I-II-III rész”, „A világ vasipara 1898-ban és Magyarország 
vasfogyasztása”, valamint a „Csonka-Magyarország vasgyártása és -szükséglete I-II rész”.

Széleskörű szakmai közéleti tevékenységet fejtett ki. Az Országos Gőzkazánvizsgáló Egyesület 
miniszteri biztosa volt. Tagja volt a Magyar Mérnök és Építész Egylet könyvkiadó bizottságának, 
az Országos Iparegyesületnek, a Természettudományi Társulatnak, az Országos Magyar Gazdasá
gi Egyesületnek, az Országos Ipari és Kereskedelmi Oktatási Tanácsnak, a Statisztikai Hivatal Ér
tékmegállapító Bizottságának, valamint a Magyar Szakírók Országos Egyesületének. Tiszteletbeli 
tagja volt az Országos Gépészegyesületnek. Ellátta a „Vasárnapi Munkásképző Országos Bizottság” 
alelnöki feladatait is.

Edvi Illés Aladár 1898-tól számos tanulmányt készített a Magyar Királyi Kereskedelemügyi 
Minisztérium megbízásából. Egyik első jelentése a Székelyföld vasiparáról készült, mely elemzés 
is hozzájárult ahhoz, hogy a Kereskedelemügyi Minisztérium IX. szakosztályán a gyári és kisipari 
ügyek intézése, új iparágak megindítása és a meglevők fejlesztése lett fő feladata [5].

AZ IPARPOLITIKUS ÉS PUBLICISTA

Az Iparegyesület 1867. szeptember 15-re összehívott közgyűlése által létrehozott bizottság a „ma
gyar ipar újjáteremtésének munkálatát kezdeményezni” volt hivatott. A legfontosabbnak tartották
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„...a legifjabb iparnemzedék szellemi kiművelésére és szakmabeli kiképeztetésére...” az iparegyleti 
iskolák létrehozását, az ipariskolai tankönyvek színvonalának emelését és az ipari szakirodalom 
terjesztését. Az egyesület kezdeményezésére az 1872-ben beterjesztett ipartörvény vitája során 
mindinkább „égető napirenddé” vált az Ipartanoda és az úgynevezett Technológiai Iparmúzeum  
létrehozásának igénye. Hasonló jellegű intézményeket a fejlett ipari államok már a 19. század ele
jén alapítottak. A hazai Iparmúzeum létesítésének gondolatát d r . T r e f o r t  Á g o s t o n  g r ó f  Z i c h y  

Je n ő h ö z  írt, a Pesti Naplóban közzétett levele mutatta be: „...Ez okból indulva, tervet készíttetett, 
hogy az iparmúzeum s a rajztanárképezde oly iskolával hozassák kapcsolatba, hogy abban a neme
sebb, vagyis a művészetekkel határos iparágak korszerű gyakorlatához szükséges elméleti ismeretek 
taníttassanak, s a gyűjtemények tárgyainak használata mellett az iparosok gyakorlatilag oktassa
nak...” [6],

A Beleznay kerti épületben 1883. június 24-én 10 órakor az Iparmúzeumot Trefort Ágoston 
miniszter ünnepélyesen megnyitotta. Az alapszabály szerint: „a hazai kézművesipart, elsősorban 
pedig a fa -  és fém ipart közhasznú szakismereteknek, lehetőleg szemléleti úton való terjesztésével tá
mogatni, s a jelenkori igényekhez képest fejlődését hathatóan előmozdítani” volt az Iparmúzeum 
hivatása. Trefort a múzeumot és az ipartanodát szerves kapcsolatba hozta. A Közép Ipartanoda 
igazgatóját, H e g e d ű s  K á r o l y í  bízta meg a múzeum vezetésével és főfelügyeletével főigazgatói 
minőségben. 1883-ban a miniszter Edvi Illés Aladárt kérte fel a múzeumban a vas- és fémipari 
előadások tartásával, amit 17 éven át, 1900-ig folytatott. 1890-ben a Technológiai Iparmúzeumban 
szervezett kísérleti állomás fémipari műszaki szakértőjének nevezték ki.

Az 1890-es évek közepén a székely kivándorlás ellensúlyozására a magyar nagyvállalatoknál 
tanuló székely tanoncok gyámfelügyeletével bízták meg. Munkássága elismeréseként 1897-ben az 
ipari munkások részére szervezett országos bizottság alelnökévé választották. E bizottság kereté
ben tevékenykedett a „Vasárnapi munkásképző bizottság”, amely szaktanfolyamokkal, ismeretter
jesztő előadásokkal és múzeumlátogatásokkal biztosította a gyáripari munkások továbbképzését. 
Egy évvel később a kereskedelemügyi miniszter Edvi Illés Aladárt az Országos Ipartörténeti Ta
nács tagjává nevezte ki.

1905-ben a m. kir. Kereskedelemügyi Minisztériumban megalakították az ipari műszaki osz
tályt, ennek vezetésével Edvi Illés Aladárt bízták meg. Új feladatai közé tartozott az ipartörvény 
felülvizsgálatával foglalkozó bizottság tagjaként az előterjesztések összeállítása, valamint az Auszt
riával kötendő gazdasági kiegyezés tárgyalásainak előkészítése.

Tagja volt a Magyar Királyi Közlekedési Múzeum Felügyelőbizottságának. 1914 elején a mi
nisztérium megbízta a magyar műszaki múzeum létrehozásának előkészítésével. 1918-ban mi
niszteri megbízottként részt vett a vas- és vasötvözetek, illetve ócskavas bizottságok munkájában.

Edvi Illés Aladár széles látóköre kialakulásában jelentős szerepe volt -  számos értékes külföl
di szakkönyvet is felsorakoztató -  mintegy 30.000 kötetes könyvtárának. Első jelentősebb mun
káját 1884-ben „Felsőmagyarország kisvasipara” címmel az Építési Ipar című lapban publikálta. 
1889-ben, a Természettudományi Közlönyben jelent meg tanulmánya „Az alumínium jelene és 

jövője” címen, két évvel később már könyvet ír erről az új fémről [6], 1891-ben jelent meg „A vas 
technológiája” című tankönyve. Ekkor kezdte szerkeszteni a Magyar Mérnök- és Építész Egylet 
Közlönyét, s ebben jelent meg 1893-ban „Délmagyarország első vasgyárai” című ipartörténeti je 
lentőségű tanulmánya [7], Szakírói munkásságával jelentősen hozzájárult a magyar műszaki nyelv 
es fogalomrendszer kialakításához.

A kereskedelemügyi miniszter megbízásából 1901-ben jelent meg „A magyar korona országai
nak gyáripara az 1898. évben” című tanulmánya, 1906-ban a fa- és gépiparral is kibővített monog
ráfiát készített. Mindkét munkája az Ausztriával folytatandó gazdasági kiegyezés előkészítéséhez 
készült. Edvi Illés Aladár 2010-ben a Pallas Nagy Lexikona vas- és fémipari részének átdolgozását 
ls elvállalta a Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt megbízásából.
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EGY GAZDAG ÉLETPÁLYA BEFEJEZÉSE

Edvi Illés Aladárt 1908-ban miniszteri osztálytanácsossá nevezték ki. 1919-től a Kereskedelem
ügyi Minisztérium gazdasági szakosztályának vezetője volt, 1922-ben, 64 éves korában helyettes 
államtitkárként ment nyugállományba. Nyugdíjba vonulása után is folytatta oktatói munkáját a 
Felső Ipariskolában és a Műegyetemen egyaránt, egészen haláláig. Munkássága elismeréseként a 
Magyar Mérnök- és Építész Egylet 1924-ben tiszteletbeli tagjává választotta, majd az Egylet köz
gazdasági osztályának megalakulásától elnöki tisztét is betöltötte.

1927 januárjában súlyos betegség döntötte ágynak, de akaratereje és a gondos ápolás talpra 
állította. A betegség azonban újra támadta szervezetét, amit már nem volt képes leküzdeni: 1927. 
április 24-én hunyt el a széles látókörrel, kiváló szervezőképességgel és tudással rendelkező mér
nök, felső ipariskolai tanár, iparpolitikus, szakíró. Emlékét ápolja a Magyar Királyi Állami Felső 
Ipariskola jogutódja, az Óbudai Egyetem valamennyi polgára.

IRODALOM:
[1] Bencze Géza: Váci út, a magyar gyáripar főutcája. Budapest: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 2006.

[2] Edvi Illés Aladár: Az 1896. évi ezredéves kiállítás eredményei, VII. kötet. Vas- és fémipar, Budapest, 1898, 241—
326.

[3] Jesch László: A Budapesti Magyar Királyi Állami Felső Ipariskola emlékkönyve. Budapest, 1939.

[4] Magyar Mérnök- és Építészegylet Közlönye, 1917. (LI kötet), 112-114 .

[5] Dr. Terplán Zénó - Németh Géza: A Magyar Mérnök- és Építész-egylet Közlönyének adatai 1867-1944 között. 
Miskolci Egyetem, 1998.

[6] Dr. Gáti József. Ipartanodától egyetemig. Óbudai Egyetem Kiadó, Budapest, 2010. 110.

[7] Magyar Mérnök- és Építész Egylet Közlönye, 19 -20 . szám, 1927. május 2 2 .1 0 5 .

[8] Magyar Mérnök- és Építész Egylet Közlönye, XXVII. Kötet, 1893. 3 5 3 -3 6 0 ; 3 8 3 -3 9 0 ; 418-423 .

[9] Kiszely Gyula: Edvi Illés Aladár. Műszaki Nagyjaink, 5. kötet, Gépipari Tudományos Egyesület, Budapest, 1981.
303 -338 .

A szerző címe:
Dr. Gáti József
Kancellár
Óbudai Egyetem
e- mail: kancellar@uni-obuda.hu

148

10.23716/TTO.18.2011

mailto:kancellar@uni-obuda.hu


>/ ű ű . uim, MtiSia

Házasság-levél

^ g y h t z m e g y  t .

' '**. .̂--77-............ vármegye.

JJlulírott ezennel hivatalosan bizonyítom, miszerint a _j£.. *- ** ■*-

..... .....róm ai katb. plébánia h á z a s u lta k  a n y a k ö n y v e

..TL.-kötet._?A- apján az.f^' _flM r ezer..?.vy.???:.:

év ........’f f .-h .* * * ...............napjáról a következők foglaltatnak:

S o rszám
JVumcnu cirrcu 1 6 .

E skd vési év, hó , nap
JTnnut </ diti ccputalioilú / d W  5 .3 .

A 
há

za
ss

ág
ra

 
lé

pő
k 

— 
Sp

on
si

 
et 

sp
on

sa
t

v ezeték -  é s  ke
resztneve s 
p o lg .  állása

nőmért el cmJi/id

vőlegény — ¡pontút menyiliiony — tponta

i J f m *  i V  f ' * * *  7  *-*
* ' *

.  * ts-^JLo E'l'iat.Crér*- - f~t

•  '  • -  * - •  4 /  B 4 *» *• ^

szárm azási
helye

lócut origimit

lakh elye, u tca, 
házszám

locui domicilii -  ffa-f, X  ¡ t v >< s  ^ V » W V * ^  • * -

vallása
religio

'  i
> * w. ¿C<l«( .

kora
^  ^ /  /

J
%

CD.

nőtl., hajadon 
coeUbi a # * . . .

özv egy
viduui (a) ----

A  szülők neve, val
lá sa , po lgári á llása

JVomeii, rtligia «1 conAihc 
part ni um

iTV J f C t i  l ' 4 /
'  *  t  .  • ff ■ * v x O .  4 ^  y  M  - í  - c-o

‘  f  J  ¿ * 1* 1 «. 6 ® *  ̂ ■»! ^  •

/  ̂ A .  * ■> y » •-/ '*

’ / « . / . ■  > •

A tanuknak vezetik- ét 
kere«rtneve, vallása i 
polgirl illita 

Tiomen, retigio et condilio 
frjlium

--¿-7 -r-o ^<k*»r < < *»  •  j * V | « 4 v

Az ctkci6 neve t hivatala 
Nemen el off. copv\antii v < Á / i A  c X .  f , / > , ,  > rrA /  »"> ' 4 / « <5 j.'i t - j

Voltak-« hirdetve, «vagy 
■ hlrdetíitfll vagy mit 
akadálytól fölmentve 1 

Aiim promulgaíi t vei
diípentali in bannii vei 
aliquo imprdimento T

-VJ-«—

É szrev éte lek

Obiervalionei

Kelt 193..^...é v i . ......... bó.f.-i.r.n.

Edvi Illés Aladár házasságlevele

149

10.23716/TTO.18.2011



3Í« ¿«-»¿«ci« £« mvuj y\
m . t .

M I N I S T E R .

//yé « .

j í -

(̂ ¿¿eA <sÁiot.̂ >íooV- ujMaa*sA.f

poőtoiAAAAs ¿-¡LAtek?-

Q jbÁ ^ is/e^ i, s6-t*4*M >i4<Asi<sxsji s&4

.tX l& iw A A yM ^A S l^ -'fZ  ye^H silS tzfflo 'U ' /A*>O^A>C&CL'V-otX /¿olMsoOT*- M ^-o o t*  

/fA* pi'i'.c (  /MAt-tAjQAAA. /$Lv.

1 J j o s ,
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Részlet az 1891-ben megjelent Alumínium című könyvéből

3118/1914.szám.

Nagyságos

Edvi Illés Aladár 

miniszteri osztálytanácsos úrnak,

Budapest.

VIII..Kémet utca 25.

Van szerencsém felkérni Nagyságodat.hogy a hadbavonult 

dr.Heller Farkas műegyetemi ny.rk.tanár helyett,a közgazdasági 

osztály hallgatói számára heti 3 órában kötelezően előirt bányá

szati és iparpolitikai előadásokat,valamint az azokhoz tartozó 

colloquiumckat,a f.tanév II.félévében megtartani szíveskedjék.

A tiszteletdij folyósítása iránt 'egyidejűleg előter

jesztést tettem.

Budapest,1915.évi január hó 5-én.

o .l . re

Miniszteri felkérés 
óratartásra
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Az Edvi család síremléke a Kerepesi temetőben
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HORVÁTH SÁNDOR -  
GÁTI JÓZSEF

Az Óbudai Egyetem építészeti öröksége

Az Óbudai Egyetem épületei Budapest több kerületében találhatók, a budai és a pesti oldalon egyaránt. Vannak kö
zöttük olyanok, amelyek a 19. század végén, és olyanok is, amelyek a 21. század elején épültek. A cikk a kiegyezést 
követő fellendülés időszakában -  általában középfokú tanintézetek számára -  épült épületeket taglalja, amelyeket 
a kor legsikeresebb m agyar építészei terveztek. A bemutatott épületek Budapest VIII. kerületében találhatók.

BEVEZETÉS

Az Óbudai Egyetem budapesti oktatási épületei között a 19. század végén és a 21. század elején 
építettek egyaránt megtalálhatók. A cikk a kiegyezést követő fellendülés időszakában épült, épí
tészeti és történelmi szempontból egyaránt figyelemreméltó épületeket kívánja bemutatni, me
lyek tervezői között olyan kiválóságok szerepelnek, mint H auszmann  A lajos, Pártos Gyu la  és 
W ellisch  A lfr éd .

NÉPSZÍNHÁZ UTCA 8. -  A GYAKORLATI GÉPÉSZKÉPZÉS BÖLCSŐJE

A Népszínház utcában található az egyetem legrégebbi épülete, amely az egyetem első jogelődjé
nek számító Budapesti Állami Közép Ipartanoda számára épült. Ebben a szép, történelmi épület
ben ma elsősorban a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Kar mintegy 2300 hallgatójának 
képzése folyik.

A Népszínház utca és a Nagykörút sarkán elhelyezkedő épülettömb a kiegyezést követő gazda
sági-kulturális fellendülésnek köszönhetően épült, hasonlóan sok más budapesti épülethez. Meg
születésének előzménye, hogy a jelentős ipari szakemberigény biztosítása érdekében 1879-ben a 
Budapesti Állami Közép Ipartanoda, majd pár év múlva a fejlett ipari államok példája alapján a 
Technológiai Iparmúzeum  megalapítására került sor. Mindkét intézmény életre hívása Trefort 
Ágoston vallás- és közoktatási miniszter nevéhez fűződik. Az első években az Ipartanoda a Bod
zafa utcában (ma Somogyi Béla utca), az Iparmúzeum pedig a Beleznay kertben működött. Ha
marosan mindkét hely szűknek bizonyult, és szükségesnek látszott a két intézmény szorosabb 
szakmai együttműködése is.

így kézenfekvő volt, hogy a két intézményt közös épületbe telepítsék, amire a Nagykörúton, 
a Népszínház épülete mögött, a tűzőrségi laktanya dísztelen fakerítései és fészerei helyén nyílt 
lehetőség. Itt épült fel -  ahogy a Pesti Napló krónikása írja -  „a magyar iparügy palotája, a Közép 
Ipartanoda és a Technológiai Múzeum új otthona”. Az iskola és a múzeum új épületének megterve
zésére Hauszmann Alajos műegyetemi tanár kapott megbízást 1885-ben.
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Hauszmann Alajos tervrajzának részletei

Hauszmann akkor már ismert építész, jelentős megbízásokkal a háta mögött, önéletrajzában 
így emlékszik vissza:

Trefort Ágoston miniszter azután engem azzal kárpótolt, hogy több állami középiskola ter
vezésével bízott meg, mely megbízások alapján építettem: a zombori gimnáziumot, a soproni álla
mi felsőbb leányiskolát, a budapesti tanítóképezdét a Győri úton, az Andrássy úti un. Zirzen Jan
ka intézetet, a Technológiai Iparmúzeumot és az V. ker.-i minta főreáliskolát a M arkó utcában. Ez 
utóbbi két épület sajtolt vörös tégla homlokzattal és gazdag terrakotta szobrászdíszítéssel készült... A 
Technológiai Iparmúzeum és több fővárosi és vidéki középiskolai épület tanúságot tesznek a minisz
ter azon kívánságáról, hogy a tudománynak és a tanügynek szolgáló épületek emlékszem kiképzést 
nyerjenek, s e tekintetben szabad kezet engedett a tervezőnek”.

Az épülettömb József körúti része, a Technológiai Iparmúzeum épületének homlokzata föld
szinti nyitott árkádjával és finom díszítésével a felső-olaszországi reneszánsz palotahomlokzatokra

Az épülettömb képe egykor és ma

emlékeztetett. Az Ipartanoda Népszínház utca 8. alatti épülete ehhez egy íves sarokrésszel kapcso
lódott, a műhelyépület pedig a körúttal párhuzamos Csokonai utcában épült fel.

A két évig tartó építkezést 1887-ben kezdték el M onaszterly Szilárd  építész vezetésével és 
Fek et e  E lek  építőmester irányításával. Az épületegyüttes felavatására 1889. szeptember 15-én 
került sor.
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Az épület átalakítását és az emeletráépítést id . Janáky István tervezte 1942-ben, az épület
tömb egy részére harmadik emeletet húztak. A II. világháborúban a felső szintek födémjeinek egy 
része beszakadt, de az épületet szerencsére nem érte jóvátehetetlen kár.

Az épület képe a Népszínház, itt. a Csokonai utcából 
(Háttérben az egykori Nemzeti Színház víztornya)

Tradíció és modernitás 
(Jobbra lent a világhírű tanítvány, Galamb József emlékszobája)
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AZ „ÓRÁS ÉPÜLET”

A budapesti Józsefvárosban, a Tavaszmező utca és a Szűz utca torkolatában álló eklektikus épület
ben többségében a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar hallgatói tanulnak.

A Kar első jogelődjét, a Magyar Királyi Állami Mechanikai és Órásipari Szakiskolát 1898-ban, 
a kiegyezést követő fellendülés időszakában, a Budapesti Állami Közép Ipartanodához hasonlóan 
hozták létre. A szakiskola a Kisfaludy utca 26. szám alatt kezdte meg működését egy bérházban, a 
műhelyeket a környező bérházakban 
rendezték be.

Mivel az elhelyezés nagyon 
szűkös volt, a Kereskedelemügyi 
Minisztérium és Budapest Székes
főváros 1901-ben -  Pártos Gyula 
építőművész terve alapján -  új isko
lát építtetett a Tavaszmező utca 15. 
szám alatt.

A kétemeletes, alápincézett, ek
lektikus épületben jól felszerelt ter
mek -  köztük egy 320 m2-es, 60 főre 
berendezett műhely -  várták a tanu
lókat. A korabeli évkönyv leírása
szerint: „Az Állami Mechanikai és A főhomlokzat üvegmozaik felirata

Órásipari Szakiskola az 1900-1901. 
évben épült Budapesten a Szűz utca 
és a Tavaszmező utca sarkán, főhom lokzattal és 
bejárattal a Tavaszmező utca felé. Homlokzata 
nyerstégla építmény, magyaros jellegű terrakot
ta és velencei üvegmozaik díszítéssel”.

A közelmúlt restaurálási munkái során a 
kapubejárat terrakotta díszítéséből előkerült az 
üvegmozaik minta-sablonja, mely valószínűleg 
1901-ben Róth  M iksa üvegművész műhelyé
ben készült.

Az épület kapualjában elhelyezett már
ványtábla adja hírül az utókornak: „Ferencz 
József dicsőséges uralkodása, Széli Kálmán 
ministerelnőksége, Dr. Hegedűs Sándor kereske
delemügyi ministersége, Dr. Nagy Ferenc állam 
titkársága, Szterényi József ministeri tanácsos
sága, Víg Albert iparoktatási főigazgatósága,
Szegedi Árpád igazgatósága alatt, Pártos Gyula 
műépítész tervei szerint, épült 1900-1901. év
ben ”

Az iskola épületét Pártos Gyula 1900-ban 
100 tanulóra tervezte. A hallgatói létszám az 
1930-as évek közepére már jóval meghaladta a 
200 főt, az épület szűknek bizonyult. 1914-ben 
megkezdték az iskola bővítését a főhatóság által
rendelkezésre bocsátott szomszédos telken, de A díszes kapubejárat
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A Tavaszmező utcai oldal, háttérben a Szent József 
templom egyik tornya

a háború kitörése miatt az építkezés csak az ala
pozásig jutott. Az 1936-1938-as években ipari 
nagyvállalatok áldozatos támogatásával folytat
ták a beruházást, a Tavaszmező utcai fronton az 
iskola új épületszárnnyal bővült. Az épületrész 
háromemeletes, itt van az ún. moziterem és a 
bagolyvár.

Az 1920/1921-es tanévben megváltozott 
az iskola neve: Magyar Királyi Állami M echa
nikai és Elektromosipari Szakiskola lett, ezzel 
is kifejezve az egyre erősödő elektrotechnikai 
irányultságot. így vált az első intézménnyé Ma
gyarországon, melynek nevében is megjelenik 
az „elektromos” szó.

A Szűz utcai díszes homlokzat A „bagolyvár”
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A KANDÓ ÉPÜLETE

A Tavaszmező utca és a Szűz utca torkolatának másik, ugyancsak eklektikus saroképületében, a 
Tavaszmező utca 17. szám alatt ma a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar dékáni hivatala, oktatói 
szobák, tantermek és laboratóriumok találhatók. Az első emeleti nagyon szép díszterem tanácste
remként és konferenciák helyszíneként szolgál.

Az impozáns, eredetileg kétemeletes, alápincézett iskolaépület 1894 és 1896 között épült 
Wellisch Alfréd műépítész tervei alapján.

Wellisch Alfréd (1854-1941) tanulmányait Karlsruhéban, Bécsben és Párizsban végezte, majd 
Budapesten letelepedve sokat foglalkoztatott építész volt, számos középületet, bérházat és villát 
tervezett.

Legsikeresebb munkáinak egyike, a Tavaszmező utcai épület az 1894-ben alapított Zrínyi Mik
lós Gimnázium  számára készült, melynek neves matematika-tanára, Kacsóh Pongrác inkább 
dalműveiről és a János vitézről lett híres.

Az épületben különösen szépek a lépcsőházak kovácsolt korlátai és az öntöttvas oszlopok.
A gimnázium szomszédságában működő Magyar Királyi Állami Mechanikai és Órásipari 

Szakiskola és a jogutód intézmények megnövekedett tanulói létszámát az új résszel bővített épület 
sem tudta kiszolgálni, ezért az 1940-es évektől kezdődően a Zrínyi Miklós Gimnázium földszint
jén néhány helyiséget béreltek. Az akkor már Magyar Állami Kandó Kálmán Műszaki Középiskola 
néven működő intézmény 1948 májusában ünnepelte az iskola fennállásának 50. évfordulóját, és 
ugyanazon év szeptemberétől megkapta a Tavaszmező utca 17. számú iskolaépületet, mert a Zrí
nyi Miklós Gimnázium megszűnt.

1962. március 15-én emléket állított az iskola a névadó Kandó Kálmán tiszteletére. Az épület 
aulájában elhelyezett márványtáblán Kandó Kálmán arcképének domborműve alatt ez olvasható: 
„Kandó Kálmán 1869-1931. A nagyvasúti villamos vontatás úttörője, a fázisváltás rendszer feltalá
lója.”
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Kandó Kálmán arcképe és emléktáblája Lépcsőházi részlet

1962-től a Tavaszmező utca 15-17. alatti két épületben már felsőfokú technikum is megkezdte 
működését, és ezzel egy időben nagyarányú építkezések kezdődtek. 1963-ban a Tavaszmező utca 
17. szám alatti kétemeletes épületet bővítették a harmadik emelet ráépítésével. 1966-ban egy új 
irodaépület, az ún. „C” épület kivitelezése kezdődött meg, mely 1971-ben fejeződött be.
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TÓTH PÉTER

Szakmai rajzoktatás és tanoncképzés 
a 18-19. században

A szerző a tanoncképzés történetét m ár a középkori Magyarországon is vázolja, különös tekintettel a rajzoktatásra. 
A 18. század néhány kiváló rajztanáráról is megemlékezik. Részletesen a Kiegyezés utáni korszakkal foglalkozik. 
A Kiegyezést követő évekre általánosan előírttá vált az elméleti szakképzés, amely jórészt rajzoktatást jelentett. 
Belépési feltételként szabták az elemi iskola sikeres elvégzését, illetve annak pótlását. A gyáripar és a közigazga
tás fejlődése eredményeként igény m utatkozott a reál-értelmiség magasabb szintű képzésére, ezért megjelentek a 
reáliskolák, illetve az ipartanoda. A rajziskola, amely folyamatosan tanonciskolává alakult át, tananyagát tekintve 
egyre differenciáltabbá vált, megjelentek a rajz mellett más tárgyak is, mint például a gépelemek és a technológia. 
A századfordulóra az ipartörvény hatására kialakult és országos méretűvé vált a hazai tanoncoktatás, ahol a m inő
ség javítása is egyre inkább előtérbe került (szakfelügyeleti rendszer, továbbképzések, tanfolyamok).

ELŐZMÉNYEK

Európában a 10-11., míg a Magyar Királyságban a 13. században a gazdasági és társadalmi vi
szonyok átalakulása révén egy új társadalmi csoport jött létre, a kézműiparosoké. Ennek az új 
társadalmi rétegnek, majd később rendnek a fő feladata volt a földművelésből élő jobbágyság, 
illetve nemesség, majd később a városi polgárság szükségleteinek (termelési eszközök, a mezőgaz
daságban elő nem állítható fogyasztási cikkek) kielégítése és a megtermelt javak értékesítése. Ez 
utóbbi feladat a társadalmi munkamegosztás révén később önállósodott, a megtermelt portékákat 
a kereskedők értékesítették.

E kézműves réteg saját önkormányzattal (céh) rendelkezett, melynek feladata volt a termékek 
minőségének garantálása, a konkurenciától és a kontároktól való védelem. Az önkormányzati
ság azt jelentette, hogy gazdasági tevékenységüket, működésüket maguk szabályozták, így szigorú 
regulák szabályozták a céhen belüli előmenetelt is. A céhek nagy hangsúlyt fektettek a képzésre 
is. A képzés eleinte csak és kizárólag gyakorlati képzés volt, ahol az inas az együttmunkálkodás 
révén sajátította el az adott szakmára jellemző legfontosabb munkafogásokat. A céh szabályzata 
rögzítette az inas képzésének folyamatát (3-5 év), az inas, a segéd, a mester kötelességeit, a fel
szabadítás módját. A gyakorlati képzés lezárultával az inas mesterétől felszabadító levelet kapott, 
amely tanúsította, hogy a szakma fogásait kellően elsajátította. A céhek nagy hangsúlyt fektettek 
az inasok erkölcsi nevelésére is. Az inaséveket a legényévek követték, majd a rátermettebb segédek 
vándorútra indultak. Az egy-három évig tartó külföldi vándorévek célja új technológiák elsajá
títása, tapasztalatcsere és nyelvtanulás voltak. A befogadó ún. atyamester(ek) a vándorkönyvbe 
való bejegyzésekkel igazolta/igazolták a teljesített gyakorlatot. A legény hazatérve mesterremeket 
készített, majd felszabadult. A céh volt tehát a szakmai ismeretek és készségek elsajátításának gya
korlati terepe.
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Magyarországon az első céhek betelepítéssel jöttek létre. Előbb II. G é z a , az erdélyi és felvidéki 
városokba szászokat telepített, majd az Anjouk és L u x e m b u r g i  Z s ig m o n d , valamint H u n y a d i  

M á t y á s  révén német, illetve olasz mesteremberek érkeztek az országba. Az Anjouk korában pél
dául esztergályosok, üstművesek, kocsigyártók, míg Mátyás idején például ötvösök, ágyúöntők, 
földmérők érkeztek az országba.

1376-ban N a g y  L a jo s  rendeletben szabályozza a céhek alapításának és működésének kerete
it. Az erdélyi szászok Hét Székének céhszabályzata mintául szolgált a későbbiekben megalakuló 
céhek számára is.

A török hódoltság idején, a 16-17. században a céhek fejlődése jelentősen visszaesett. Egyrészt 
a jobbágyság, a nemesség és a polgárság elszegényedése visszavetette a hazai ipar fejlődését, más
részt a magyar és a török kézműiparosok közötti versengés is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 
magyar iparosok tömegesen adják föl mesterségüket. Nemegyszer a tönkrement céhek legényei a 
török mesterek szolgálatába szegődtek.

1655-ben A p á c z a i  C s e r e  Já n o s  a Magyar Enciklopédia című munkájában a reáltudományok 
mellett szorgalmazta a szakoktatás kérdésének rendezését is. Munkáiban a gyakorlati életre való 
felkészítés és a szakmai továbbképzés fontosságát hangsúlyozta.

A céhek mellett a szerzetesrendekben is folyt iparosképzés. Kezdetben a papok elsősorban ön
ellátási céllal folytattak ipari tevékenységet, és szükségesnek tartották a különböző szakmai fogá
sok továbbörökítését. A későbbiek folyamán ezekből a szerzetesekből kerültek ki az első iparokta
tók is. A monostorok környékén valóságos mesteriskolák jöttek létre, ahol a mesterember nevelte, 
oktatta a vele együtt dolgozó munkásokat. A századok során az általános és szakmai oktatásba 
több szerzetesrend is bekapcsolódott, a l l .  században a Benedek-rendiek, a 12. században a pre
montreiek és a ciszterciek, a 13. században pedig a ferencesek, a domonkosok és a pálosok. 1561 és 
1773 között a magyar oktatásügyet a jezsuiták irányították, nevelési és oktatási rendszerük alapját 
az 1599-ben kiadott Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Jesu adta. Oktatásukra a gyakorlati 
hasznosság elve volt a jellemző, ami a falusi és városi kisiskolák tananyagának kialakítására is ha
tással volt. A tananyagban így megjelentek a gyakorlati számtan, a természettudományok és a me
zőgazdasági ismeretek is. Az 1723. évi országgyűlés egyik döntésében kifejezetten javasolta, hogy 
a gimnáziumok tanítsanak építészeti rajzot a tanulók gyakorlati életre való felkészítése céljából.

A M á r i a  T e r é z i a  alatt 1773-ban kényszerűségből felszámolt jezsuita rend szerepét a piaris
ták (kegyesrendiek) vették át, akiknek 3. osztályos népiskolai tananyagában olyan, a gyakorlati 
életben is használható ismeretek oktatására helyezték a hangsúlyt, mint például a geometria és a 
rajz. Ezt az a célszerűség vezette, hogy a templomok, kolostorok építéséhez tervrajzokra volt szük
ség, melyek elkészítése komoly szaktudást igényelt.

Az 1763-ban alapított szenei (Collegium Oeconomicum), majd tatai kollégiumban is piarista 
tanárok tanítottak, akik közül feltétlenül kiemelendő a g r ó f  Sz é c h e n y i  I s t v á n t  is tanító rajzta
nár, R é v a i  M i k l ó s  (1749-1807), aki később a győri rajziskola meghatározó egyéniségévé vált. Az 
1770-es évek végén már 27 piarista iskola működött az egész ország területén.

így érkezünk el az 1777. esztendőhöz, amikor is a korabeli 7,5-8 milliós királyi Magyaror
szágon közel 14 ezer mesterember, 12 ezer céhlegény és 5 ezer céhinas dolgozott, ez pedig csak a 
népesség nem egészen 0,5%-át tette ki. (Vig, 1932)

AZ ELSŐ VASÁRNAPI RAJZISKOLÁK MEGNYITÁSA

A Mária Terézia által kibocsátott Ratio Educationis meghatározta a magyar oktatás szervezeti kere
teit, a tananyagot és a javasolt oktatási módszereket. A rendelet a hasznosság elvét alapvető célként 
fogalmazta meg, vagyis: „... gondosan meg kell vizsgálni, mely tanulmányok felelnek meg kinek- 
kinek jövendő társadalmi helyzetében és micsoda hasznot fognak hajtani a mindennapi gyakorlati
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életben.”,,... azokat a készségeket alakítsuk ki bennük..., melyek az ilyen növendékek különböző élet
pályájának feladatát teszik, amennyiben felnőtt korukban vagy földmívelők, vagy mesteremberek, 
vagy családfők... lesznek.” (Kornis, 1913) E célok gyakorlati megvalósítása megfigyelhető az iskola 
településtípustól függően eltérő tantervi szabályozásában (falusi, kisvárosi, nagyvárosi népisko
lák) is. Az alapkészségek (írás, olvasás, számolás, idegen nyelv) oktatása mellett olyan gyakorlati 
ismeretek is megjelentek, amelyek az adott településtípuson való gazdálkodáshoz elengedhetetle
nül fontosak voltak. A nagyvárosi népiskolák tantervében például olyan készségek oktatására is 
hangsúlyt fektettek, mint a szabadkézi rajz, amelynek ismerete hasznos lehet a különböző mester
ségek kitanulása során.

A hasznosság elve a népiskolákra épülő latin (grammatikai) iskolák, algimnáziumok és az ezt 
követő gimnáziumok tantervében is alapvető célként fogalmazódott meg. A geometria tantárgy 
„... bámulatosan képezi az ifjak elméjét a helyes gondolkodásra és a tárgyakról való igaz fogalm ak
nak a megalkotására. Fő gondunk itt arra irányuljon, hogy csak azokat a meghatározásokat és fe l
adatokat vegyük föl, amelyeknek alkalm azása és megfejtése a közéletben előfordul.” (Kornis, 1913) 

A céhekben folyó gyakorlati képzés mellett 1776-ban Pozsonyban, majd 1778-ban Székesfe
hérváron és Kolozsváron is megindult az elméleti iparos-képzés. Ezek voltak az első vasárnapi 
rajziskolák, gyakorlatilag itt folyt az első elméleti szakképzés. A kolozsvári városi tanács például 
rendeletben kötelezte bizonyos céhek (ács, lakatos, kőműves) mestereit, hogy inasaikat, legénye
iket a piaristák által működtetett ipari tanfolyamokra járassák, ahol a mesterségük végzéséhez 
szükséges ismereteket sajátíthatták el. A tanfolyamot a líceum rajztermében tartották, melyet gé
pészeti, építészeti modellekkel (fa és gipsz) szereltek fel.

A vasárnapi rajziskolák felállítását és az inasok által kötelező látogatását az 1783-ban kiadott 
királyi rendelet írta elő. „Az iparos eleget tud, ha azt, ami foglalkozásához tartozik, a papíron egy
szerű vonalakkal úgy tudja ábrázolni, hogy más is megértse.” (Vig, 1932) Ezen kívül az elemi iskola 
minden olyan negyedik osztályos tanulója számára kötelezővé tette a rajztanulást, akik műszaki 
pályára készültek. Ez a rendelet tekinthető a rajzoktatás első tantervének, „vezérkönyvének”. Rög
zítette a tantárgy oktatásának célját, tartalmát, az oktatandó ábrázolási módokat és az alkalmazan
dó oktatási módszereket.

A vezérkönyv tartalma:
-  Rajzeszközök (ceruza, kréta, tus, ecset, körző, vonalzó) használata

-  Mértani rajz (vonalak, szögek, síkidomok)

-  Térhatású ábrázolás (perspektíva, árnyéktechnika)

-  Szakmai rajz (pl. díszítő mintázat, építészeti rajz) szakmacsoportonként

Az oktatott ábrázolási módok:
-  Szerkesztett rajz

-  Szabadkézi rajz

-  Rajzok másolása, nagyítása, kicsinyítése

1786-ban a pozsonyi tankerület főigazgatójának, P r ó n a y  GÁBORnak (1748-1811)  a javaslatá
ra újabb udvari rendelet látott napvilágot. Ennek értelmében azokban a városokban, ahol rajzis
kola működött, egyetlen olyan céhlegény (pl. kőműves, kőfaragó, kocsigyárto, lakatos, arany- és 
rézműves) sem válhatott mesterré, aki nem tudta bizonyítvánnyal igazolni, hogy legalább egy évig 
rajzoktatáson vett részt. Prónay gyakorlatilag az elemi oktatás részéve kívánta tenni az elméleti 

iparos-oktatást.
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II. Jó z s e f  uralkodásának végére több helyütt 
megindult a rajziskolák szerveződése, például Győ
rött R é v a i  M i k l ó s , Kassán S i m á i  K r i s t ó f , Selmec
bányán M a y e r  A n t a l , Budán Sig w a r t h  Jó z s e f  ve
zetésével.

Közülük a leghíresebb R é v a i  M i k l ó s  (1750- 
1807) volt (1. ábra), aki Nagyváradon (1778-1780) 
kezdte rajztanári pályáját, emellett pap volt, irodal
már és nyelvész. A rajzot és a műépítészetet egyéb
ként Bécsben tanulta 1777-ben. 1787 és 1793 között 
Győrött működött rajztanárként, róla jegyezték föl, 
hogy Széchenyi Istvánt is ő tanította rajzra. A nagy
váradi és a győri évek között szegénységben élt, ma
gánnevelőként dolgozott. A győri rajztanári éveit kö
vetően haláláig már nyelvészként tevékenykedett.

Mivel II. Jó z s e f  a halálos ágyán a rajziskolák kö
telező alapítására vonatkozó rendeletét is visszavon
ta, ezért II. L i p ó t  kétévnyi uralkodása alatt sajnos 
hanyatlani kezdtek a rajziskolák, az inasok elhanya
golták a tanfolyamok látogatását. I. F e r e n c  uralko

dása kezdetén, 1795-ben két udvari rendelettel igyekezett orvosolni a bajokat. Az első rendeletben 
három évfolyamossá tette a rajziskolákat. Az első osztályban a rajzeszközök használatát és a sza
badkézi rajzolás elemeit kellett elsajátítaniuk és begyakorolniuk a tanulóknak. A második osztály
ban azokat az iparosokat képezték, akik mérővesszővel (colostok) dolgoznak, míg a harmadikban 
azokat, akik a díszítő rajzolásban akarták magukat továbbképezni, vagyis egyfajta szakosodás is 
megfigyelhető volt a vezérkönyvben.

A második rendelet pénzbírságot kilátásba helyezve, kimondta, hogy azokban a városokban, 
ahol népiskola és rajziskola is működött, a szakmák egy jól meghatározott körében (pl. kőmű
ves, kőfaragó, lakatos, asztalos, esztergályos) inas csak az lehetett, aki a negyedik elemi osztályt 
sikeresen befejezte, és a rajziskolát egy évig látogatta, vagyis kimondta, hogy a rajzi ismeretek el
sajátításának előfeltétele az alapvető készségek elsajátítása. A rendelet kimondta azt is, hogy azok 
az inasok, akik nem végezték el a négy elemit, vasárnapi ismétlőiskolákban fejlesszék hiányzó 
készségeiket, és majd csak azt követően látogassák a rajziskolákat. A vidéki inasnak és legénynek 
is bizonyítvánnyal kellett igazolnia, hogy elsajátították a megfelelő rajztudást. Ugyanakkor nekik 
lehetővé tették a rajzi ismeretek magánúton való elsajátítását, továbbá a 4. évfolyam elvégzését sem 
tették számukra kötelezővé.

Több rajziskola is kifogásolta, hogy a rendelet nem szabályozta a második, ipari osztály tan
anyagát, továbbá hiányolta a mintalapok és a rajztanmenetek központi kiadását. S c h a l t e  Já n o s  

bécsi rajzmester már 1787-ben hangsúlyozta, hogy iparáganként különböző rajzmintasorozatok 
kézzel való kidolgozása igen költséges (3 forint/rajzminta), azonban időnként még az alapisme
retek elsajátítására sem alkalmas. Sőt, megvan a veszélye annak is, hogy a teljes gyűjtemény egy 
idő múlva elavulttá válik. Éppen ezért célszerűbb olyan kisméretű mintarajzok készítése, melyek 
a tanulók kezébe adhatók, és ezek alapján a rajz elemeit fokozatosan sajátíthatják el. Az 1783-ban 
kiadott rendelet szakmacsoportonként meghatározta ugyan a tananyag tartalmát, de mint a fenti 
példák is igazolják, azokhoz mintalapokat központilag nem dolgoztak ki. A rendelet értelmében 
például a lakatosoknak és a kovácsoknak szétszedett és összeállított lakatok, lépcső- és erkélyrá
csok, ablak- és kapurácsok, fogaskerekes hajtások és a legkülönfélébb kéziszerszámok ábrázolását 
kellett volna elsajátítaniuk a mintarajzok alapján, amelyek viszont nem álltak rendelkezésre. Ép
pen ezért több rajztanár, például Révai is maga készített mintarajzokat.
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Azonban a háromosztályos rajzoktatás csak papíron létezett, mert a gyakorlatban kezdő és haladó 
csoport működött az ipari csoport rovására. így az ipari jellegű rajzoktatás kissé háttérbe szorult. 
Több rajziskola viszont (pl. a temesvári, a nagyváradi, a nagykárolyi) a tankerület igazgatójánál 
kiharcolt bizonyos támogatásokat, például a legszükségesebb rajzeszközök beszerzését.
A mintarajzok másoltatása mellett Prónay Gábor új módszert vezetett be, testmodelleket 
alkalmazott az oktatásban. E geometriai modellek készítésébe be kívánta vonni a jobb képességű 
tanulókat is, ami új utat jelölt ki a rajztanításban, a testmodell utáni szabadkézi rajzolást.

A 18. század második felében a vasárnapi rajziskolák mellett egy másik területen is elindult 
a szakmai elméleti oktatás, ugyanis még Mária Terézia rendeletben szabályozta, hogy a megnyí
ló árvaházakban (pl. Pozsony, Nagyszeben, Sopron, Kőszeg) az elemi oktatás mellett valamilyen 
mesterséget is sajátítsanak el a gyerekek, ehhez pedig a szakelméleti oktatás is hozzátartozott.

A szakelméleti oktatásnak is komoly lökést adott az 1790-91-es országgyűléssel indult, úgyne
vezett nemzeti ébredés kora, amikor is markánsan megfogalmazódott az önálló magyar gazdaság 
igénye, ami elképzelhetetlen szakmai oktatás nélkül.

Például B e r z e v i c z y  G e r g e l y  szerint, ha az ország szabadon exportálhatná késztermékeit a 
birodalmon kívülre, akkor a bejövő pénz a belső forgalom, az igényszint, a jólét növekedését és 
ez által főként a városi népesség gyarapodását segítené elő, ami a gyáripar meghonosodását ered
ményezné. Mindez pedig elvezetne a magyar nyelvű ipari szakoktatás kibontakozásához is. (Vig, 
1932) G l a t z  Ja k a b  már 1799-ben sürgette olyan iskolák felállítását, amelyekben a polgárok elsa
játíthatták volna az iparűzéshez szükséges természettudományi, technológiai ismereteket.

Végül is elmondható, hogy a 18. század végére a céhekben folyó gyakorlati oktatás mellett fel
ismerték az elméleti szakképzés fontosságát is, amely tananyagát tekintve a rajz. Létrejöttek az első 
vasárnapi rajziskolák, melyek működése rendeletileg szabályozott, azonban nem volt probléma- 
mentes. Még legalább 80 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy országosan jól működő szakképzésről 
és benne rajzoktatásról beszélhessünk. Ez akkor következett be, amikor a céhipar helyét fokozato
san átvette a gyáripar. Ez pedig a Kiegyezéssel vette kezdetét.

A HELYZET KONSZOLIDÁLÁSA

Az elméleti szakképzés új fejezetét nyitotta meg az 1806-ban kiadott második Ratio Educationis. 
Ez az oktatási dokumentum a tanoncoktatást az elemi iskola keretei között képzelte el, ugyanis a 
városi elemi iskolák utolsó évfolyamán a kézműves és kereskedelmi ismeretek elsajátítását is lehe
tővé tette.

Ahhoz, hogy jobban megértsük a korabeli ipari viszonyokat, érdemes egy pillantást vetnünk a 
pesti iparosok számára és összetételére. 1807-ben a pesti városi tanács 1416 önálló céhbeli iparos 
mestert és kereskedőt, 3472 segédet és 974 tanoncot tartott nyilván. A város lakossága ebben az 
időben már meghaladta az 50 ezer főt. A rajzolást igénylő, főként építészeti és gépészeti mester
ségek inasai a pesti iparrajziskolában tanultak. Ugyanebben az évben, Debrecenben 2524 céhbeli 
mestert, 892 céhlegényt és 861 inast tartottak nyilván. (Vig, 1932)

A debreceni városi tanács felismerte, hogy minden olyan szakmában, amelynek alapja a rajz, 
csak úgy lehet igényes, esztétikus munkát elvárni a mesterektől, ha tanoncként elsajátították a raj
zolás tudományát. Ez gyakorlatilag a tervezés fázisát jelentette a tényleges gyártás előtt:

„ Valameddig jó  és értelmes Rajztanítóknak szűkiben lesz a haza és valamíg népesebb városokban 
Rajz Oskolák nem állíttatnak: addig a szép mesterségnek terjedését remélni nem lehet, hogy azt ele
ve tanulhassák és gyakorolhassák...” (Debrecen város tanácsának az udvari kamarához írt levele, 
1810).

A debreceni rajziskolában kötelező volt a rajzoktatás a fazekasoknak (1800-tól), az építészeknek 
(1801-től), a rézmetszőknek (1803-tól) stb., valamint a Református Kollégium és a Piarista Gim-
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názium diákjainak. 1820-tól már az asztalosok
nak, lakatosoknak, ácsoknak, kőműveseknek, 
rézműveseknek, bádogosoknak, sárgarézöntők
nek, szíjgyártóknak, kerékgyártóknak, fazeka
soknak, takácsoknak és molnároknak is előírták 
a rajziskola látogatását. A debreceni rajziskolá
nak olyan elismert rajztanárai voltak ebben az 
időben mint 1800 és 1811 között Sá r v á r i  Pá l  

(1765-1846), 1811 és 1819 között Kiss Sá m u e l  

(1781-1819), míg 1819 és 1858 között B e r e g 

s z á s z i  Pá l  (1790-1865). Sárvári nevéhez fűző
dik például az első két rajztankönyv elkészítése 
1804-ben (2. ábra), illetve 1807-ben. A könyv fő 
fejezetei a következők:
-  Rajzeszközök (ceruza, szén, kréta, tus) 

használatának módszerei

-  Síkmértani szerkesztések, amelyek díszítő 
mesterségek műveléséhez elengedhetetle
nek

-  Térmértani ábrázolások (axonometria, 
perspektíva), amelyek a kézműves szakmák 
(fazekas, ötvös, esztergályos stb.) számára 
fontosak

A’

R A JZ Ó I ÁS M E S T E R S É G É N E K
K E Z D E T E .

a - h a j z o l A s b a n n  G Y Ö N Y Ö R K Ö D Ő
T A N U L Ó ,  I F J A K  KS G Y E R M E K E K  K K D Y t X R T  

I  I  T  i

s á r v á r i  p á l

A* D E B R E C Z E N I  R E F O R M  Á T U M  K O L L Í  G 1 O M 8 A N N  
R E N D E S R N H  M A T H T Z I S T . I S  F I Z I K Á T  

lAül r í ’. n o n i u i o i .  •
*  A I S O t  T A

L U M N I T Z E R  G Y Ö R G Y  J Á N O S ,
M i T i i t n i

B E R E G S Z Á S Z ]  P É T E R ,

A’ » E V E Z E T T  K O L L E G I O M B A K N  T - A NÜ L O1 
l  r  i  a  K.

r. d  a r a b  “ '  * ,

X . Rézre metfzctt Táblákkal * .

( \ 

D E B K - E C Z . R M B E H  H,

2. ábra Sárvári rajzkönyvének első oldala

Árnyékolási technikák („éles lineázás”, „eldörgölés”), amelyek a kőművesek és az ácsok számá
ra nélkülözhetetlenek

Beregszászi nevéhez pedig számos rajz témájú szakkönyv megírása fűződik:
-  Építés tudományának azon része, melyben az Építésre teendő költségeknek számbavevése adódik 

elő (1819)

-  A Rajzolás tudományának kezdete (1822)

-  A szabad kézzel való rajzolás tudományának kezdete (1823)

-  Az építés tudományának azon része, melyben az épületeknek erős és alkalmatos volta adódik 
(1824)

-  Az építés tudományának azon része, mellyben az épületekre teendő fedelek ismerete és rajzolása 
adatik elő (1846)

-  A tárgyaknak a látás tudománya szerinti ismertetése és rajzolása (1859)

-  Az építés tudományának azon része, melyben az épületek ékítésére szolgáló oszloprendek ismer
tetése és rajzolása adatik elő (1863).

1810 után Debrecen mellett más városokban is kezdeményezték a rajziskolák megalapítását. Pél
dául 1818-ban a marosvásárhelyi B o r o s n y a i  L u k á c s  Já n o s  három évfolyamos ipariskola tervével 
állt elő, melyben alapvető jelentőséget tulajdonított a rajztanításnak. Még nagyobb volt az igény az 
iparosképzésre a tradicionálisan német anyanyelvű szászok körében. L i e d e m a n n  M á r t o n  lőcsei 
tanár a mezőgazdasági és kereskedelmi ismeretek, a technológiai ismeretek oktatása mellett a rajz 
oktatását is szorgalmazta a polgári iskolákban. (Vig, 1932)
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Az 1832. évi országgyűlés eltörölte az ősiséget, és ezzel megteremtette a nemzeti polgári fejlő
dés alapjait. Az 1836. évi országgyűlés pedig felismerte, hogy az ipari fejlődés előfeltétele a reáltu
dományok, a szakműveltség iskolai elsajátítása, ezért törvényjavaslat született arról, hogy minden 
nagyobb városban jöjjön létre egy-egy reál-, illetve ipariskola. Ugyanezen az országgyűlésen elfo
gadtak egy törvényjavaslatot a pesti műegyetemi intézet felállításáról, ami egy új szintet jelentett 
volna az elméleti szakképzésben. A király azonban nem írta alá ezt a rendeletet.

A z  ipar- és reáliskolák tervének elgáncsolása nagy elégedetlenséget váltott ki a korabeli ma
gyar nemzeti elitben. S z é c h e n y i  Is t v á n  a gyakorlati nevelés színtereinek, a reáltanodáknak a 
felállítását szorgalmazta. B e z e r é d j  Is t v á n  (1796 -  1856) és D e á k  F e r e n c  (1803 -  1876) harcias 
fellépése nyomán a helytartótanács 1841-ben M e d n y á n s z k y  A l a j o s í  (1784 -  1844), a tanügyi bi
zottság elnökét bízta meg az ipariskolákról és vasárnapi iskolákról szóló javaslat kidolgozásával.

Mednyánszky az alsó és felső reáltanoda felállítását szorgalmazta, amelynek sikeres befejezé
se után a tanuló az egyetemen vagy pedig az ipariskolában (scola industrialis) folytathatta volna 
tanulmányait. Az elemi iskola feladata tehát olyan ismeretek nyújtása lett volna, amelyekre olyan 
szakismeretek épülhetnek, mint például a rajz. A középfokú szakoktatásnak három ágát, szakosz
tályát (ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi) különítette el. A kétéves időtartamú szakosztály két 
egyéves tanfolyamra tagozódott volna. A szakoktatásban való részvétel előfeltétele az elemi iskola
4. évfolyamának sikeres elvégzése lett volna. A szakosztályt a tanulók szabadon megválaszthatták. 
A tanítás nyelve a magyar, de olyan szakmai tantárgyakat, amelyekben sok idegen kifejezés volt, 
célszerűnek látták németül oktatni.

Mednyánszky fontosnak tartotta aláhúzni a gyakorlati képzés fontosságát, ezért technikai mú
zeumok, gyárak és ipari üzemek látogatását iktatta az oktatásba. Az elmélet és a gyakorlat ilyen 
irányú összekapcsolása a tananyag könnyebb megértését és rögzítését eredményezte volna.

Az ipari szakosztály tantárgyai közül az első tanfolyam tantervéből az ékítménytan és az ábrá
zoló mértani rajz, míg a második tanfolyaméból az összetett gépek vázlata emelhető ki.

A terv értelmében a későbbiek során az ipariskolák politechnikummá alakultak volna át. Min
den szakosztálynak két-két tanára lett volna, akikhez a rajztanító (graphidis magister) is csatlako
zott volna. A napi két órában oktatott rajz az ipari és a gazdasági szakosztály tanulóinak kötelező, 
míg a kereskedelmi hallgatóknak ajánlott tantárgy lett volna.

A vasárnapi iskolák felállításának szükségességét a gyakorlat szülte. Ez az intézmény olyan 
emberek képzésére szolgált, akik fiatalabb korukban nem vettek részt intézményes oktatásban. 
Ezt a hiányt a munkaszüneti napon pótolhatták volna. A vasárnapi iskola az alsó elemi iskola fel
adatait igyekezett ellátni a felnőttoktatásban. Az inasoknak kötelező lett volna a vasárnapi iskola 
látogatása abban az esetben, ha inaskodásuk előtt az elemi iskola alsó tagozatát nem végezték el.

Mednyánszky javaslatát a helytartótanács támogatta, V. F e r d i n á n d  király pedig csak bizo
nyos átdolgozás után 1844-ben írta alá. E rendelet kimondta ipartanoda létrehozását, amely 1846- 
ban nyitotta meg kapuit. A pesti királyi József Ipartanoda célja volt a reáltudományok művelése, 
a magyar ipar számára olyan szakemberek képzése, akik általános szakmai ismereteik birtokában 
bármely szakterületen képesek képességeik kibontakoztatására.
Az ipartanoda tantervének részlete (zárójelben a heti óraszám):
Előkészítő osztály (0. évfolyam):
-  Számolás (3 óra)

-  Betűszámtan, mértan, erőműtan (5 óra)

~ Ásvány-, növény-, állattan (5 óra)

~ Üzleti írás, levelezés, magyar nyelv (4 óra)

Német (3 óra)

~~ Rajz (5 óra)
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Műtani (Ipari) osztályok
I. évfolyam:
-  Elméleti és gyakorlati mértan (5 óra)

-  Ábrázoló mértan, polgári építészet (4 óra)

-  Természettan (4 óra)

-  Számadolás (3 óra)

-  Rajz (6 óra)

II. évfolyam:
-  Vegytan (5 óra)

-  Erőműtan (3 óra)

-  Polgári építészet (6 óra)

Időközben, 1842-ben az erdélyi szászok Nagyszebenben három évfolyamos ipariskola 
(Gewerbeschule), míg Brassóban két évfolyamos polgári iskola indítására kaptak engedélyt. 1843- 
ban B l a s k o v i t s  Já n o s  pozsonyi közgyám reál- vagy ipartanoda felállításának tervét nyújtotta be 
a városi tanácsnak. Olyan elméleti műszaki ismeretek oktatását tartotta fontosnak, amelyek az ipar 
akkori fejlettségi színvonalán már pusztán gyakorlati úton nem voltak elsajátíthatók. A négy évfo
lyamúra tervezett ipartanodában a műszaki tantárgyak között megtaláljuk a lineáris és szabadkézi 
rajzot is. Az oktatás nyelve (német vagy magyar) miatt kirobbant vitának az 1848-as forradalom 
vetett véget, és az iskolaalapítás tervei elhaltak.

Az 1840. évi országgyűlés törvényt alkotott a gyárak jogviszonyáról, azonban a törvény nem 
foglalkozott az inasok oktatásával. A reformkori magyar politikai elit S z é c h e n y i  Is t v á n  és K o s 

s u t h  L a jo s  vezetésével alapvető célként, a polgári kibontakozás eszközeként fogalmazta meg 
a nemzeti ipar megteremtését. Ennek érdekében az 1841-ben, B a l o g h  Pá l  kezdeményezésére 
megalakult ismeretterjesztő társaság 1842-ben Iparegyletté alakult át, melynek elnöke B a t t h y á 

n y  L a jo s  lett. Az Iparegylet Kossuth által szerkesztett alapszabálya célként az alapvető műsza
ki ismeretek elterjesztését tekintette a társadalom legszélesebb rétegei számára. Ennek eszközéül 
szakfolyóiratok kiadását, népszerűsítő előadások megtartását, szakmai könyvekkel, folyóiratokkal 
felszerelt olvasótermek működtetését, szerszám- és gépminta-gyűjtemények kiadását, szakkiál
lítások rendezését, valamint mesterinas-iskolák felállítását tekintette. A mesterinas-iskolák célja 
a reáliskolák hiányának pótlása volt. A pesti iskolát 1845-ben 124, a következő évben 127, míg 
1847-ben már 144 inas látogatta. Az Iparegylet 1846-ban megrendezte az első pesti ipari rajzkiál
lítást, amelyre 158 darab rajzot neveztek be.

Kossuth felismerte, hogy a hazai ipar fellendülésének előfeltétele a magyar ipari és kézműves 
termékek belső piacának megteremtése, ezért 1844-ben kezdeményezésére megalakult az Orszá
gos Iparvédegylet, melynek elnöke B a t t h y á n y  K á z m é r  (1807 -  1854), alelnöke T e l e k i  L á s z l ó  

(1811 -  1861), míg igazgatója maga K o s s u t h  L a jo s  lett. A  híres szentgróti beszédében (1845) 
D e á k  F e r e n c  is a védegylet támogatására szólított fel, míg S z é c h e n y i  Is t v á n  a kiéleződő politi
kai következményektől tartva elutasította azt.

Az első felelős magyar kormány földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztere, K l a u 

z á l  G á b o r  1848. június 9-én kiadott rendelete értelmében módosította a céhszabályokat. Ennek 
értelmében a mesterek kötelesek inasaikat vasárnapi, illetve rajziskolába járatni azokban a váro
sokban, ahol ilyen iskolák léteznek. A legénynek már nemcsak remeket kellett készítenie a mester
ré váláshoz, hanem arról műszaki rajzot is.
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A szabadságharc bukása után, az abszolutizmus első évében az új császár, I. F e r e n c  Jó z s e f  

új iskolaügyi szervezetet léptetett életbe a Habsburg Birodalomban. A nagy ellenérzést kiváltott' 
Entwurf dér Organisation dér Gymnasien und Realschulen in Österreich különválasztja az általános 
műveltség elmélyítését a szakmai műveltség megszerzésétől. Az előbbi a gimnázium, míg utóbbi a 
reáliskolák feladata. A reáliskolák -  a gimnáziumokhoz hasonlóan -  alsó (polgári iskola) és felső 
tagozatra bonthatók. Az előbbi két, három vagy négy, míg az utóbbi három évfolyamos volt. Egy 
3+3 évfolyamos reáliskola tantervét mutatja az 1. táblázat.

1. táblázat A reáliskola tanterve a heti óraszámokkal

Tantárgy I. évf. II. évf. III. évf. IV. évf. V. évf. VI. évf.
Vallástan 2 2 2 2 2 2
Anyanyelv 4 5 3 5 5 5
Második élő nyelv 4 3 3 5 5 5
Földrajz és történelem 2 2 3 3 3 3
Mennyiségtan és alkalmazott 
számtan 5 5 3 5 4 4
Természetrajz 5 4 - 4 2 -

Természettan - - - - 4 5
Technológia - - 5 - - -

Áruisme - - 2* - - -

Rajz 5 5 5** 6 6 6
Szépírás 2 2 2 - - -

Megjegyzés: * Csak az 1. félévben. ** A 2. félévben heti 7 óra.

1857-ben már Budán, Pesten és Pozsonyban hatosztályos, Zomborban és Körmöcbányán három
osztályos reáliskola működött, 1865-re pedig számuk 26-ra emelkedett a történelmi Magyaror
szág területén. A híres győri rajziskola 1852-től alreáltanodaként működött tovább. Pozsonyban, 
Miskolcon és Esztergomban a céhek szigorúan vették az inasok iskoláztatását. Amelyik inas nem 
tudta igazolni, hogy vasárnapi iskolába jár, vagy elmulasztotta az ismétlőiskola látogatását, an
nak az inas-ideje meghosszabbodott. Abban az időben ismétlőiskolát működtetett a nagyobb vá
rosok közül például Kecskemét, Kolozsvár és Békéscsaba, a kisebbek közül például Szászsebes, 
Kunszentmárton és Jászárokszállás.

Az alsó fokú iparoktatás terén nagy jelentőséggel bírt az 1854-ben kiadott császári rendelet, 
amely az ismétlőiskolák és a vasárnapi iskolák rendjét szabályozta. Ennek értelmében az ismétlő
iskola célja, hogy folytassa és kiegészítse az elemi oktatást. Az inasok számára külön tantermekben 
több osztályt kellett szervezni. A hároméves oktatás vasár- és ünnepnapokon napi két órában folyt. 
Az alapkészségek között megtaláljuk a rajzot is. Az oktatásnak az inasok előképzettségéhez kellett 
igazodnia, megkövetelte, hogy a tanár érthetően és érdekesen tanítson. Az ismétlőiskolai oktatás 
valamennyi iparos- és kereskedő-inas számára kötelező volt, e nélkül nem volt felszabadítható.

Az előzőeknek volt hivatott érvényt szerezni az 1859-ben kiadott iparrendtartás is. Az 1872-ig 
érvényben lévő rendelet arra kötelezte a mestereket, hogy kísérjék figyelemmel inasaik tanulmá
nyi előmenetelét a vasárnapi iskolában.

1877-ben Debrecenben is megszűnik a rajziskola, ipariskolaként működik tovább. Ezt meg
előzően Beregszászi Pál rajztanári munkáját 1859-ben K l e i b e r  K á r o l y  veszi át, majd őt követően 
1871 és 1877 között két rajztanára is van az iskolának, D o m o k o s  K á l m á n  és K a l l ó s  K á l m á n .

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a Kiegyezést követő évekre általánosan elfogadottá, elő
írttá vált az elméleti szakképzés, amely jórészt rajzoktatást jelentett. Belépési feltételként szabták 
az elemi iskola sikeres elvégzését, illetve annak pótlását. A gyáripari és a közigazgatás fejlődése
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eredményeként igény mutatkozott a reál-értelmiség magasabb szintű képzésére, ezért megjelentek 
a reáliskolák, illetve az ipartanoda. A rajziskola, amely folyamatosan tanonciskolává alakult át, 
tananyagát tekintve egyre differenciáltabbá vált, megjelentek a rajz mellett más tárgyak is, mint 
például a gépelemek és a technológia.

AZ IPARTÖRVÉNY HATÁSA

Az iparos-oktatás alapjait az 1884. évi XVII. törvény teremtette meg. Az ipartörvény 4-5. §-a ki
mondta ugyanis, hogy kézműves mesterséget csak az a 18. életévét betöltött személy űzhet, aki 
tanoncbizonyítvánnyal és legalább két év szakirányú gyakorlattal rendelkezik. A tanbizonyítvány 
tantervvel rendelkező ipartanfolyamok, tanműhelyi foglalkozások elvégzése révén volt megsze
rezhető. A törvény három év türelmi időt biztosított a végzettség megszerzésére. Ez idő alatt csak a 
két év gyakorlatot kellett igazolni. A törvény 6. §-a a 21. életévüket betöltött fiataloknak felmentést 
adott a fenti bizonyítványok megszerzése alól, ha igazolni tudták, hogy gyárban vagy műhelyben 
töltött, legalább három év szakirányú gyakorlattal rendelkeznek.

A törvény kimondta azt is, hogy minden iparos tarthat tanoncot, ha az betöltötte 12. életé
vét és a tanonc, valamint mestere az elsőfokú iparhatóság előtt írásbeli szerződést kötött. Ebben 
az iparos többek között vállalta, hogy gondoskodik tanonca neveléséről és gyakorlati képzéséről 
(legalább addig, amíg az 15. életévét be nem tölti), iskolába, és ahol van, ott tanonciskolába járatá
sáról. A tanulmányi idő leteltével az iparhatóság bizonyítványt állított ki a tanonc előmeneteléről, 
amely tartalmazta az iparos nevét és szakmáját is. A törvény szigorúan szabályozta még az órák 
alatti viselkedést is. Például, ha a tanonc kötelességeinek teljesítését megtagadta, vétett az erkölcsi 
normák ellen, egészségi állapotában tartós romlás állt be, vagy pedig képtelen volt az adott szakma 
elsajátítására, akkor a mester a szerződést egyoldalúan felmondhatta. Az iparhatóság a saját terü
letén alkalmazott tanoncokról lajstromot vezetett, melyet a tanév kezdetén köteles volt a kerületi 
tanfelügyelőségnek is megküldeni.

A tanonciskola havonta köteles volt az iparhatóságot tájékoztatni a tanonc előmeneteléről, 
magatartásáról és hiányzásáról.

Az ipartörvény elég részletesen szabályozta a tanonciskolák létesítésének feltételeit (80-87. §). 
Minden olyan település, ahol legalább 50 tanonc van, viszont tanonciskola nincsen, köteles ta- 
nonctanfolyamról gondoskodni. A tanoncok oktatására a polgári és elemi iskolák helyiségeit, tan
eszközeit és tanárait vehették igénybe. A tanfolyamok tantervét és tartamát a vallás- és közokta
tásügyi miniszter a földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszterrel együtt szabályozta, míg 
a közvetlen felügyeletet a kerületi tanfelügyelő és az elsőfokú iparhatóság gyakorolta.

A tanév 10 hónapig tartott, heti két munkanapon legalább 4 órát az általános ismeretek tan
tárgyaira kellett fordítani, ezen felül vasárnap 3 órában rajzoktatás és 1 órában felekezeti vallások
tatás folyt.

A kezdeti nehézségeket követően, főként a századforduló után gyors fejlődésnek indultak a ta
nonciskolák. Egyre több állami támogatást fordítottak a tanonciskolák fenntartására, ennek ered
ményeként javultak az oktatás körülményei is. A tanonciskolai tanárok számára tanfolyamokat 
szerveztek, kiszélesítették a szakfelügyelői rendszert, a tanoncok egységes lakhatási és élelmezési 
körülményeinek, valamint erkölcsi és hazafias nevelésének érdekében tanoncotthonokat hoztak 
létre. Az elméleti oktatás idejét estéről délutánra tették át és bevezették a kiemelkedő tanulmányi 
munkát végző tanoncok pénzbeli jutalmazását.

A törvény hatására elmondható, hogy 1910-ig gyakorlatilag kialakult a hazai tanonciskolai 
hálózat. Az 1907-08-as tanévben például 484 tanonciskola működött a Királyi Magyarország te
rületén, ebből 442 községi, 16 állami (Balázsfalva, Zalatna, Beszterce, Brassó, Kiskundorozsma, 
Tiszolc, Újantalvölgy, Szolnok, Magyaróvár, Segesvár, Malacka, Bártfa, Nagyszeben, Késmárk,
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Pancsova, Tápiószentmárton), 2 felekezeti (Balázsfalva: görög katolikus, Temesrékás: római ka
tolikus) és 29 gyári, illetve társulati (Pécs: Zsolnay gyár, Höfler és társai bőrgyár, társulati pin-' 
cériskola; Alsóhámor: Szandrik ezüstgyár; Nagyvárad: társulati pincériskola; Diósgyőr: vasgyári; 
Miskolc: vasúti; Ózd: vasgyári; Dernő: vasgyári; Hisnyóvíz: vasgyári; Likér: kohászati; Győr: tár
sulati vendéglátó; Debrecen: társulati vendéglátó, vasúti; Piskitelep: MÁV tanműhely; Kolozsvár: 
társulati pincér; Rózsahegy: fonógyár; Salgótarján: bányatársulati, acélgyári; Kaposvár: társulati 
vendéglátó; Temesvár: társulati vendéglátó; Ruttka: vasúti; Zólyom: Unió cementgyár; Budapest: 
Ganz gyár, Ganz és társa, MÁV gépgyár, MÁV Északi Főműhely, Süss N. gyár, Szálloda és Vendég
látó társulati) fenntartású volt (3. ábra). Ez utóbbiakat szakirányú tanonciskoláknak is nevezték. 
Megemlítendők még az ipari szakiskolák által a kiemelkedő rajzkészségű tanulók számára az utol
só évfolyamon szervezett szakirányú rajztanfolyamok (Arad, Budapest, Kolozsvár) is.

Forrás: Az iparoktatás az 1906-08. években című kiadvány
3. ábra. Tanonciskolák 1908-ban

0 / J a g y a r o r s z á g  
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Az első kereskedőtanonc-iskolák felállítását az 1884. évi 22.391. számú vallás- és közoktatásügyi 
miniszteri rendelet mondta ki. Szervezetüket az 1885. évi 29.801. számú, majd az 1893. évi 24.784. 
számú rendelet szabályozta. A székesfővárosban az 1886-87. tanévben nyíltak meg az első keres
kedőtanonc-iskolák a II. kerületben, a VI. kerületben a Nagymező utcában, a IX. kerületben a 
Mester utcában. Összesen 10 osztály indult.

A kereskedő tanonciskolák száma az 1907-08. tanévben 90, ebből 66 községi, 3 állami (Brassó, 
Pancsova, Fiume), 20 társulati (Brassó, Kassa, Kolozsvár, Komárom, Losonc, Nagykanizsa, Nagy
károly, Nagyszeben, Nyíregyháza, Oravica, Orosháza, Pozsony, Rozsnyó, Selmecbánya, Sopron, 
Szamosújvár, Székesfehérvár, Torda, Veszprém, Zalaegerszeg) és 1 magán (Karánsebes).

Az iskolák szakfelügyeleti ellenőrzése az 1902-03. tanévben vette kezdetét, amikor is a 181 ipa- 
rostanonc-iskola felügyeletére 14, míg a 33 kereskedőtanonc-iskola ellenőrzésére 7 szakfelügyelő 
kapott megbízást. A szakfelügyeleti ellenőrzések eredményeként már az első évben javult a képzés
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színvonala, különösen szembeötlő módon a rajzoktatás területén. Az 1907-08-as tanévben az ipari 
szakirányon 418 iskolára jutott 25, a kereskedelmi szakirányon 80 iskolára esett 9 szakfelügyelő.

A színvonal emelésének második fontos tényezője a tanári tanfolyamok szervezése volt. E tan
folyamokat a nyári szünidőre szervezték közismereti és szakrajztanárok számára. 1905-08 között 
összesen 468 tanár vett részt rajztanfolyamon és 104 közismereti (reál) tanfolyamon. A képzés 
időtartama 2x7 hét, öt napon keresztül napi 6 órában, összesen 504 óra. Az általános rajztanfo
lyamra az iparostanonc-iskolában már oktató tanárt, a szakfelügyelő által arra alkalmasnak talált 
okleveles tanárt és indokolt esetben művelt iparost is beiskoláztak.

Szakirányú rajztanfolyamra felvételt nyerhetett polgári iskolai tanár, a szakfelügyelő által ja 
vasolt általános rajztanfolyamot végzett tanár, továbbá indokolt esetben művelt iparos is. A kép
zés végén a résztvevőknek vizsgát kellett tenniük, amely írásbeliből és szóbeliből állt. A vizsga- 
bizottság tagjai: iparoktatási főigazgató (elnök), a vallás- és közoktatási minisztérium biztosa, a 
tanfolyam igazgatója és tanárai. Az írásbeli vizsga minden egyes szaktárgyból 3-3 felterjesztett és 
jóváhagyott tétel részletes kidolgozásából állt. E tételek összeállításakor kettős célnak kellett meg
felelni: a szaktárgy magas szintű ismerete, a tantárgy tanításának módszertana.

Összefoglalva elmondható, hogy a századfordulóra az ipartörvény hatására kialakult és orszá
gos méretűvé vált a hazai tanoncoktatás, ahol a minőség javítása is egyre inkább előtérbe került 
(szakfelügyeleti rendszer, továbbképzések, tanfolyamok).
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TÓTH BÉLÁNÉ

Műszaki rajzi ismeretek oktatása 
Európában a 19. században

Gaspard Monge ábrázoló geometriája 1795-ben jelent meg. A könyvnek jelentős szerepe volt a mai műszaki rajzi 
ismeretek kialakulásában. Monge az ábrázoló geometriával és az Ecole Polytechnique szorgalmazásával nyitott 
utat a műszaki tudományok tanításának bevezetése felé. A tantárgy és a műszaki középiskola gondolata gyorsan 
terjedt egész Európában.
William Farish, a Cambridge-i egyetem tanára, az izometrikus ábrázolást hozta létre. Géptervezéssel és vízgépé
szeti berendezésekkel foglalkozó könyveit tartják a mérnökképzés első tankönyveinek.
A vetületi és axonometrikus ábrázolás egymástól különböző értékeinek megítélése a 19. században a rajzi közlés 
szándékai szerint változott. A prezentáció a változás folyamatát mutatja be az oktatásban és a műszaki gyakorlat
ban.

A műszaki ábrázolás problémája évezredeken keresztül az volt, hogy hogyan lehet a tárgyakat 
síkban ábrázolni, vagyis hogyan lehet a három dimenziót két dimenzióban egyértelműen leírni és 
ugyanakkor a tárgyak külső formáin kívül azok belső üregeit, részleteit, vagy belső szerkezeti ele
meit is megjeleníteni. Göröngyös utat járt be a műszaki ábrázolás és gyakorlatilag igazi fejlődése 
csak az 1700-as évektől számítható, minthogy az ipari forradalom szükségszerű velejárója volt.

Bár a geometria az ókori görög tudósoknak köszönhetően igen magas szintre fejlődött, a kö
zépkorban a régi görögöknek szinte minden írása eltűnt. A középkori műszaki rajzokon hem
zsegtek a következetlen próbálkozások és az ügyetlen megoldások, de egy-egy kiemelkedő tudós 
lendületet adott a rajzi megjelenítés fejlesztésének.

A 19. században Európában két különböző ábrázolási mód leírásával két rendkívüli tehetségű 
tudós, Franciaországban Gaspard Mo ng e, s vele egy időben Angliában W illiam  Farish  adott 
hatalmas lendületet a rajzi ismeretek bővülésének.

A vetületi és axonometrikus ábrázolás egymástól különböző értékeinek megítélése a 19. szá
zadban a rajzi közlés szándékai szerint változott. A tanulmány a változás folyamatát mutatja be az 
oktatásban és a műszaki gyakorlatban. A folyamat megértéséhez röviden a kezdeti fejlődés főbb 
állomásait is áttekintjük.

A GÖRÖG GEOMETRIA

Az, hogy az ókori Görögországban a geometria magas szintre fejlődött, elsősorban annak volt kö
szönhető, hogy a társadalom fontos tudománynak ismerte el. P latón a jólétben élő tétlen arisz
tokraták osztályához tartozott, de az akadémia bejárata fölé azt vésette: „Ne engedj senkit átlépni e 
kapun, aki nem tudja a geometriát."

A vetítés elvét a pergai ApoLLONiusznak tulajdonítják, aki A r ch im ed ész  mellett a legna
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gyobb görög geométer volt i.e. 250 körül. A vetítés legrégibb elképzelése az árnyékok tanulmá
nyozásából eredt. így ismerték fel a vetítés két formáját. Megkülönböztették az olyan árnyékokat, 
melyeket a nap párhuzamos sugarai és az olyanokat, melyeket egy pontszerű fényforrás (gyertya
fény) hozott létre. Az egyiket később ortogonális (merőleges), a másikat centrális (középponti) 
vetítésként ismerték.

ÁBRÁZOLÁS TÖBB NÉZETBEN

A többnézetű rajzok a különböző területeken egymástól függetlenül alakultak ki és fejlődtek. Az 
építészetben például akkor váltak szükségessé a minden részletet tartalmazó tervrajzok, amikor 
már bonyolultabb épületeket kezdtek építeni.

A lbr ec h t  D ürer  (1471-1528) összefüggő nézeteket alkalmazott, s tanulmányain egy-egy 
tárgyról három nézetet készített. Sajnos, rajzolási elvei nem jutottak el azokhoz, akiknek számára 
ezek a leggyümölcsözőbbek lehettek volna. Az 1. ábrán látható rajzok arról tanúskodnak, hogy 
Dürer nagy érdeklődéssel fordult a geometriai problémák felé.6
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1. ábra. Albrecht D ürer lábfej tanulmánya

L eonardo  da Vinci (1452-1519) hengerlő gépről készített rajza szintén összefüggő nézetek
ből áll. Érdekes, hogy a művész nem tudott ellenállni a képies hatásoknak és mindkét nézetben 
alkalmazott mélységi dimenziót.10

2. ábra. Leonardo da Vinci rajza
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Bár sokféle elmélet keletkezett az ábrázolásban, a geometria fejlődése a görög tudósok műkö
dése után csak Descartes korában kapott új lendületet. D e s c a r t e s  (1596-1650) megteremtette' 
a geometria és az algebra kapcsolatát a koordinátageometria bevezetésével. Elsősorban síkbeli 
problémák leírására törekedett, de az x és y tengely mellett alkalmazott z tengely segítségével síkok 
leírása is lehetővé vált a térben. A koordinátarendszert már csak egy lépés választotta el a képsí
koktól.

Nem sokkal később, 1715-ben kiadott művében T a y l o r  angol matematikus megadta, hogy a 
geometria alapjait, elveit miként lehet értékesíteni a műszaki rajzolásban.12

Szinte magától értetődik, hogy az ipari forradalom idején a rajzolási technikákat az építészet
ből vették át. A m é d é e  F r a n ç o i s  F r é z i e r  építész és hadmérnök, könyveiben találhatjuk az első 
példákat összefüggő tervrajzok és vetületek alkalmazására 1738 körül.3

MONGE ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIÁJA

A műszaki ábrázolás történetében az egyik legérdekesebb könyv G a s p a r d  M o n g e  Ábrázoló geo
metriája, amely 1795-ben jelent meg. Mivel a műszaki rajz az ábrázoló geometrián alapszik, így a 
könyvnek jelentős szerepe volt a mai műszaki rajz kialakulásában.

Monge abból indult ki, hogy „Bármilyen tárgy felületét pontok alkotják, ezért az első feladat 
az, hogy pontot tudjunk térben ábrázolni. Minthogy a térnek nincsenek határai és a tér minden 
része hasonló, vagyis semmilyen különleges része nincs, ezért nem alkalmas egy pont helyzetének 
meghatározására.”„Ahhoz, hogy a pontot a térben ábrázoljuk, a pont helyzetét a tér más, ismert 
helyzetű tárgyaihoz kell viszonyítani. Mindennapos használatra ezeknek a tárgyaknak a lehető leg
egyszerűbbeknek és legkönnyebben elképzelhetőknek kell lenniük,”n

Leírta, hogy legegyszerűbb a pont helyzetét a pontnak három egymásra merőleges síktól mért 
távolságaival megadni, ahogy korábban a koordinátageometriában is tették.„Az ábrázoló geomet
riában ezt tovább egyszerűsíthetjük és a kivetítés segítségével három sík alkalm azása helyett elegen
dőnek találunk két síkot. A pont vetítése egy síkra a pontból a síkra bocsátott merőlegessel definiál
ható.” 11

Monge felismerte, hogy Franciaország csak az ipar fellendítésével válhat rövid időn belül ipari 
országgá. Meggyőződése volt, hogy az ipari ismereteket azok fontosságának megfelelően oktatni 
kell. A nemzeti oktatás új tervein Monge-zsal együtt dolgozott Lavoisier kémikus. Lavoisiert 
1794-ben guillotine-nal kivégezték, de Monge és kollégái: C arnot, P r ieu r , Fo urcrey  megvaló
sították tervüket. Valószínűleg ez volt az első eset, hogy a kormány (Ro bespierr e  Közbiztonsági 
Tanácsa) tudósokat hívott segítségül az oktatásügy megmentésére. 1794-ben létrehozták az Ecole 
Normale-t, amely tanárképző intézmény volt. Először a tanárokat kívánták megfelelő tudással fel
vértezni, akik ismereteiket az oktatás során továbbadhatták.

Mivel Monge úgy látta, hogy a műszaki rajz növekvő szerepet játszik a tervezésben, ezért kihar
colta, hogy az Ábrázoló geometria az Ecole Normale és az ugyanakkor alapított Ecole Polytechnique 
tantárgya, s könyve tankönyv legyen. A könyv magában foglalta a kőfaragás és ácsmesterség bizo
nyos ismereteit, de foglalkozott a gépek működési elvével is, tehát gépészeti ismeretekkel.

Monge az ábrázoló geometriával utat nyitott a műszaki tudományok tanításának bevezetése 
felé, melyhez hasonló törekvés akkor nem volt. A tantárgy és a műszaki középiskola gondolata 
gyorsan terjedt egész Európában.
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A VETÜLETI ÁBRÁZOLÁS KIALAKULÁSA HAZÁNKBAN

A legrégibb magyar nyomok egyike B e r e g s z á s z i  Pál 1822-ben kiadott könyve2. A testek két 
nézetben való ábrázolását - valószínűleg Monge ábrázolási rendszerének hatására - Beregszászi 
Pál így írta le: „Hogy tehát a testnek fó r  máj okát le lehessen rajzolni, szükséges azokat legalább két 
oldalról nézni.... Az a rajz, melly a testnek oldalról való nézése szerént tevődik és oldalról való rajz
nak, fennálló rajznak neveztetik, a testnek magasságát, a másik rajz pedig, melly a testnek felyüről 
való nézése szerint tevődik és fundamentum rajznak neveztetik, a testnek szélességre és hosszúságra 
való kiterjedését adja elő?2

Az ábrázolásnak ezzel a formájával azonban nem volt elégedett, szükségesnek tartotta a vetü
leti képek árnyékolását is: „Tehát ezen világos és setét részeket, mellyek a dolognak mintegy életet 
adnak, szükséges kiadni, hogy ez által a testeket másokkal is a magok természetes form ájokban kép- 
zeltethessük, mert ezek nélkül rajzolataink tsaknem egyformák, lapossak és egymástól megesmérhe- 
tetlenek válnának.” 2

Mint látni fogjuk, az Angliában elterjedt axonometrikus rajzokon szintén alkalmaztak árnyé
kolást a térhatás fokozására. Figyelemreméltó, hogy Beregszászi Pál a vetületi ábrázolás mérettar
tását előnyösnek tartotta, de felismerte, hogy ezeknek a rajzoknak a megértése, olvasása nehézkes 
és az elképzelést célszerű valamilyen módon segíteni.

A  vetületi rajzok megértését később valamelyest az is segítette, hogy a tárgyakról több nézési 
irányból készültek nézetek. S z a b ó k y  A d o l f  könyvében már a három képsíkban való ábrázolással 
találkozhatunk.15

FARISH, AZ IZOMETRIKUS AXONOMETRIA FELTALÁLÓJA

William Farish, a Cambridge-i egyetem tanára, Monge kortársa volt. Műveit négy kötetben adták 
ki, melyek közül az utolsó kettő a géptervezéssel és vízgépészeti berendezésekkel foglalkozik. Eze
ket a könyveket tartják a mérnökképzés első tankönyveinek.3

Farish előadásaihoz hatalmas szemléltető anyagot gyűjtött össze, mely kezdetben valóságos gé
pekből, szerkezetekből állt. Módszeréről azt írta: „A Cambridge-i egyetemen tartott előadásaimon  
Anglia szinte valamennyi üzemében használatos gépeket is bemutatom. Ezeknek a száma azonban  
olyan nagy és a gépek olyan sok helyet igényelnek, hogy elhelyezésük szinte megoldhatatlan. Ezért 
összeállítottam egy olyan rendszert, amely a gépészet alapvető elemeinek készletéből áll, s így a gépek 
működési elveinek bemutatására használható. Az elemek fém ből készültek és belőlük tetszés szerint 
össze ehet állítani azt a gépet, amit be akarunk mutatni.” ... „A modellek szétszedhetők, az elemek 
újra felhasználhatók a következő előadás igényeinek megfelelően.”7 Különböző méretű, megfelelő 
szilárdságú keretek, tengelyek, kötőelemek, fogaskerekek stb. alkották a készletet.

„Minthogy a modellek csak rövid időre készülnek, nincs állandó alakjuk. Szükségessé vált, hogy a 
bemutatandó gépeket megrajzoljam, s így a rajzok segítségével tanársegédeim önállóan össze tudták 
állítani a modelleket.” 7

„Készíthettem volna a rajzokat merőleges vetítéssel is, de ez a módszer több problém át vet fel. Az 
ilyen rajz nem lenne érthető a gyakorlatlan szem számára, s még a rajzolónak is nagyon tökéletlenül 
mutatja meg azt, ami a legalapvetőbb, a gépek különböző részeinek kapcsolatát. Az ortografikus 
(merőleges) vetítés előnye a valódi méretek megmutatásában van.” 7
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3. ábra. Farisli izometrikus rajza a teljesítményátvitel modelljéhez

„Az ábrázolásnak azt a form áját, amely ennek a tanulmánynak a témája, sokkal jobbnak talál
tam a gépek bemutatásában. Ezért határoztam el, hogy megvizsgálom általános elveit és alkalm az
hatóságát a gyakorlatban.”

„Az izometrikus ábrázolás az egyenes vonalakat, melyek a három alapirányba mutatnak, ugyan
olyan léptékben tünteti fel. Az ilyen vonalak által alkotott derékszögek a rajzon 60°-osak, vagy annak 
pótszögei.”7

Amikor Farish gépeket és mechanizmusokat vizsgált, elsősorban a szerkezeti felépítés és a 
működés elve érdekelte. Mivel csak általános elvekkel törődött, a rajzolás nem is kapott helyet 
előadásaiban, teljesen ellentétben Monge-zsal, akinél a tananyagban a rajz volt a fő tantárgy. Ha 
Farish gyakorlatiasabb és több energiát fordított volna az izometrikus ábrázolás propagálásába, 
ahogyan Monge tette az ábrázoló geometriával, az izometrikus ábrázolás nagyobb szerepet játsz
hatott volna a mérnöki munkában, mint ahogy történt.

MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS A 19. SZÁZAD VÉGÉN ANGLIÁBAN

Mivel az ábrázolás szabályainak tanítása nem kapott helyet az oktatásban, a mesterek továbbra is 
szakmai titokként adták át utódaiknak rajzolási módszereiket. így történt, hogy a rajzolás szabá
lyai, megegyezéses jelölései szakmánként különbözőek lettek.

A. W. C u n n i n g h a m  skóciai tanár 1868-ban könyvet jelentetett meg az ábrázoló geometriá
ról. A könyv előszavában hangot adott türelmetlenségének, melyet az angolok Monge munkájával 
kapcsolatos közömbössége váltott ki. Felhívta a figyelmet az ábrázoló geometria fontosságára a 
technikai oktatásban és kampányt indított a tárgy szisztematikus tanításáért. Az ábrázoló geomet
ria angol változatainak a gyakorlati példák hiánya miatt nem volt sikere, s csak a 20. században 
kezdték a felsőoktatásban általánosan oktatni a tárgyat.3
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Cunningham felismerte, hogy a rajzolásnak fontos szerepe van a mesteremberek munkájá
ban. A 19. század elején a legtöbb műszaki rajzot mérnökök vagy mesterek készítették. A század 
közepére azonban megváltozott a helyzet és sokasodni kezdett a műszaki rajzolók tábora. Az ipar 
fejlődésével még népesebb tábor jött létre, a másolóké. Ebben az időben már nem volt elegendő a 
rajzokból egy példány, és a fénymásolás elterjedése előtt a rajzmásolók végezték a másolást.9

E. D a v id s o n  1870-ben kiadott könyve mesterek számára készült. A vetítés alkalmazását mu
tatja be a kőműves, asztalos és ácsmesterségben, valamint a fémmegmunkálásban. Könyvében 
teljesen új vonás, hogy nagy figyelmet szentel a szabadkézi rajzolásnak.

„Igen fontos, hogy egy szakember képes legyen felvázolni egy látott tárgyat, vagy le tudja rajzol
ni azt, amit el akar készíteni” -  írta az előszóban. „Manapság, a nemzetközi kiállítások korában  
nem lehet túlbecsülni azt a lehetőséget, hogy külföldön vázlatokat készíthetünk szerkezetekről, szer
számokról, vagy egyéb érdekes dolgokról. Más országok rajzolóinak képzése ebből a szempontból 
színvonalasabb. Hazai és külföldi kiállításokon gyakran lehet látni szakembereket vázlatfüzettel a 
kezükben, amint adatokat gyűjtenek, vázlatokat készítenek a kiállított tárgyakról. Az ilyen jegyzetek 
és vázlatok, bármilyen elnagyoltak is, nagyon hasznosak.”5

4. ábra. Fogbetétes fogaskerék rajza 1870-ből

Davidson szakkönyvének ábrái szabadkézi vázlatok, amint a fogbetétes fogaskerék rajzán lát
hatjuk. Davidson könyvében külön szólt arról, hogy a rajzmásolás korát már túlhaladták, és csak 
akkor tud valaki műszaki rajzot készíteni, ha tudja, hogy mit rajzol, ismeri a részek funkcióját és 
gyártástechnológiáját. Oktatási módszerként javasolta a „felvételezést”, vagyis, hogy a hallgatók ké
szítsenek vázlatokat gépekről, modellekről és mérés alapján tüntessék fel a méreteket a rajzokon.

MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS ANGLIÁBAN ÉS AMERIKÁBAN

Amikor már sok műszaki rajz jutott át az Atlanti-óceánon, a rajzi konvenciók egyik legbosszan
tóbb különbsége a nézetek elrendezésében volt. Európában a „first angle” (európai) vetítés, Angli
ában, az USÁ-ban és Kanadában a „third angle” (amerikai) vetítés terjedt el.
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Az 5. ábrán látható magyarázat egyben jelképpé vált, s gyakran jelenik meg a mai rajzokon is 
azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a vetületelrendezés módjára. Ez különösen fontos a nem
zetközi együttműködésben gyártott termékek rajzi dokumentációjának esetében a félreértelmezé
sek elkerülése céljából.

5. ábra. Európai és amerikai nézetrend

Monge ábrázoló geometriája Európában megoldotta a vetületrendezés problémáját, Angliá
ban azonban nem volt ilyen egyértelmű a helyzet.

Trev ith ic k  gőzmozdonyának 1804-ből származó rajzán törekedtek ugyan egy alapvonal 
megtartására az elől- és oldalnézetben, a nézetek elhelyezése mégsem logikus.

Amerika a 19. század első feléig iparilag lemaradt Európától, de ezután a fejlődés olyan mére
teket öltött, melyek csak az angol ipari forradalomhoz hasonlíthatók. A külföldi látogatók az 1893- 
as Chicago-i nemzetközi vásáron megdöbbenve ébredtek országaik lemaradására. 3

Mivel a rajzolók a gyakorlatban könnyebbnek találták az amerikai vetítést, ezt használták s 
egyáltalán nem törődtek az egységes ábrázolás szempontjával. Az oktatásban azonban vita kelet
kezett a nézetek elrendezéséről. A vitában azt vizsgálták, melyik elrendezést könnyebb rajzolni és, 
hogy az elrendezések elméletileg hogyan magyarázhatók.

Jo s h u a  R o s e  az európai elrendezést a vetítéssel, míg az amerikai elrendezést a tárgynak a 
papíron való végig gurításával, lenyomtatásával magyarázta.13 Az utóbbi magyarázat P i e t r o  d é l  

B o r g o  elméletét idézi fel, aki a táblán keletkező nyomokról írt.
Hiába találtak elméletet az amerikai vetület-elrendezésre, a kérdés továbbra is nehézségeket 

okozott az oktatásban. Az ábrázoló geometriában a pontok, vonalak, síkok ábrázolását a Monge- 
féle vetületi elrendezésben tanították, testek ábrázolásában azonban az amerikai vetítést használ-
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ták. Később már annyira elterjedt az amerikai vetítés, hogy a szakemberek szükségesnek látták 
újabb elmélettel igazolni álláspontjukat. Az új magyarázatot az üvegdoboz modell szolgáltatta.

A doboz falain láthatjuk azokat a képeket, melyeket a tárgyról különböző irányokból látunk. A 
nézetek elrendezése úgy megy végbe, hogy az üvegdobozt felnyitjuk és falait kiterítjük. Az üveg-, 
illetve plexidoboz alkalmas szemléltető eszköznek bizonyult az oktatásban. Érdekes az is, hogy 
ez a modell vezetett el a hat összetartozó képhez, mivel a doboznak hat oldallapja volt. Az angol 
merőleges vetítés három képet eredményezett és Monge csak két nézetet alkalmazott.

AZ AXONOMETRIKUS ÁBRÁZOLÁS ELŐTÉRBE KERÜLÉSE

Bár a gyakorlatban régebben is rajzoltak képies rajzokat különböző szerkezetekről, mint láttuk, az 
első szerkesztési eljárást Farish publikálta az izometrikus axonometriáról. Módszere azonban nem 
terjedt el, és csak az ipar erőteljes fejlődésének köszönhetően fordultak ismét az axonometrikus 
ábrázolás felé.

Németországban a hadiiparban olyan emberek foglalkoztatására is sor került, akiknek nem 
volt műszaki előképzettségük. Nehézségeket okozott, hogy ezek az emberek nem értették a vetü
leti rajzokat. Számukra a képies kép megértése lényegesen könnyebb volt.

Sch üssler  könyvében Descartes és Monge geometriájából indult ki, s a térben egy pont hely
zetét három merőleges távolsággal határozta meg.14

A z „a” áb rán  Schüssler m ó d szerét láthatjuk, a „b” ábrán a való d i n agyság  m eg h atáro zását, 

m ely ScH M iD T-től szárm azik .
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8. ábra. Axonometrikus ábrázolás Schüssler könyvében

Az amerikaiak az axonometrikus ábrák keletkezésének magyarázatában ismét fel tudták hasz
nálni az üvegdoboz elméletét. A vetületi és axonometrikus ábrákkal létrejöttek a műszaki ábrák 
alapvető típusai. Azért, hogy teljesebb képet kapjunk a műszaki ábrázolás fejlődéséről, a követke
zőkben egy további ábrázolási mód: a műszaki illusztráció kialakulásával, sajátosságaival foglalko
zunk.

A MŰSZAKI ILLUSZTRÁCIÓ KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐDÉSE

A középkorban készített rajzokon a képiesség a szerkezeti elemek általános elrendezésének bemu
tatását szolgálta. Érdekes példája a középkori műszaki illusztrációnak a 9. ábrán látható kép, mely 
Georgius Agricola  „De re metallica” c. könyvéből származik 1556-ból.1

9. ábra. Illusztráció G. Agricola „De re metallica” c. könyvéből
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A képen végtelenített lánchajtást látunk. A vizet a láncszemekre szerelt vödrökkel szállították 
ki a bányákból. A láncot kézi erővel hajtották, áttételeken keresztül. Mivel mindez valójában a föld 
alatt volt, a rajzoló a metszetek egy fajtáját, mai kifejezéssel a „kitörést” alkalmazta az egyébként 
nem látható szerkezet alkatrészeinek megmutatására. Az alkatrészeket a földön szanaszét heverve 
egyenként is megfigyelhetjük.

A rajznak ez a része a „robbantott” ábra előde volt. (Robbantott ábrának nevezik a műsza
ki ábrázolásban az olyan rajzot, amelyben egy szerkezet alkatrészeit nem összeszerelve, hanem 
külön-külön mutatják meg a rajzon, úgy mintha az alkatrészek egy „robbanástól” éppen széjjel
repülnének.) A robbantott ábra kezdetben ilyen rendezetlen volt, s az alkatrészek összeszerelésé
nek módjára csupán az alsó sarokban ülő alak ábrázolásával hívta fel a rajzoló a figyelmet. A raj
zon látható jeleket az alkatrészek azonosításában, valamint a leírás hivatkozásaiban használták.

A középkor végén többen foglalkoztak a kor technikai rajzainak összegyűjtésével. A gyűj
temények közül talán legérdekesebbek Leonardo da Vinci jegyzetfüzetei. A jegyzetfüzetekből a 
vízgépészeti berendezésekkel és gépekkel foglalkozó füzetek joggal híresek, mivel a már ismert 
szerkezeteken kívül Leonardo da Vinci saját ötleteit is tartalmazzák. 10

A 10. ábrán a Codex Atlanticusbó\ láthatunk egy képet, mely a milánói Biblioteca Ambrosiana 
tulajdona. Ezt az ábrát azért mutatják be ritkán, mert az ábrázolt szerkezet működése elég homá
lyos. A műszaki illusztráció szempontjából azonban érdekes a rajz, mivel a korszerű illusztrációs 
technika módszereit alkalmazza.

T
10. ábra. Leonardo da Vinci rajza

Az ábra baloldalán az összeszerelt súlyhajtású motort láthatjuk, a jobb oldalon pedig a rob
bantott ábrán már rendezetten szerepelnek az alkatrészek egyenként, az összeszerelés tengelye 
irányában széthúzva. Érdemes megfigyelni az ügyes térkihasználást, melyet Leonardo da Vinci az 
egyes alkatrészek fedésével ért el, vigyázva arra, hogy a takarás ne legyen olyan mértékű, hogy az 
ábrázolás érthetőségét zavarja.

A műszaki illusztrációk az oktatási célú, illetve technikai ismereteket közlő írásokban a száza
dok folyamán egyre tisztábbakká váltak. D iderot  18. századi Enciklopédiájának illusztrációin a 
tisztaság részben a rajzolóknak, részben a megváltozott technikának köszönhető, mivel a famet
szetekről áttértek a fém metszetekre.

A műszaki illusztráció a 19. század elején kezdett hanyatlani. A gépek alkatrészei egyre bonyolul
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tabbakká váltak, és ezért a gépek ábrázolásához nagy mennyiségű műszaki rajzra volt szükség. Ezek 
a rajzok azonban csak a műszaki rajzolvasásban jártas szakemberek számára voltak érthetőek.

Monge és Farish munkássága a 19. században háttérbe szorította a műszaki illusztráció fejlő
dését. A műszaki illusztrációk fejlesztésének majd csak a 20. század hozott újabb lendületet. Ekkor 
ugyanis a világháborúkban könnyen érthető műszaki illusztrációkat kellett készíteni, azért, hogy 
a képzetlen és szakképzetlen katonák képesek legyenek a fegyvereket a tisztítás vagy javítás után 
összeszerelni. A műszaki illusztrációk további széleskörű alkalmazását eredményezte a kereskede
lemben az esztétikailag igényes prospektusok előállításának igénye. Tetszetős és könnyen érthető 
rajzokkal, műszaki illusztrációkkal kívántak kedvet ébreszteni a termékek megvásárlásához.

„A hosszú 19. század” a műszaki illusztrációk átmeneti hanyatlása ellenére, összességében óri
ási fejlődést hozott a műszaki ábrázolásban, különösképpen a vetületi és axonometrikus ábrázolás 
szabályainak megalkotásával. A műszaki ábrázolás e két fő típusa ma is meghatározó mind a mű
szaki gyakorlatban, mind a műszaki oktatás különböző szintjein és formáiban.
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VENEKEI ATTILA

Kandó Kálmán gépészmérnök fejlesztői 
munkássága a Ganz-gyárban a 19. század 

végén és a 20. század elején
Indukciós motorok magyarországi gyártási feltételeinek 

kidolgozása és kifejlesztése

Kandó Kálmán régi magyar nemesi család első szülötteként látta meg a napvilágot 1869. július 8-án. Középiskolai 
tanulmányait a Budapesti Evangélikus Gimnáziumban kezdte, ahol az eredményei a közepes szint körül m ozog
tak. Beíratták a Pesti Tudományegyetem Bölcsészeti Karához tartozó tanárképző intézet (korabeli nevén: Magyar 
Királyi Középtanodai Tanárképezde) m ár akkor is nagyhírű Gyakorló Iskolájába.
Hét esztendő múlva a József Műegyetemen kitüntetéses minősítésű gépészmérnöki oklevelet kap, és élete munká
jával hazájának büszkesége, a technikatörténet egyik legkiemelkedőbb alkotója lesz.
Párizsi tanulmányútja során az indukciós m otorok elméletével, azok számításának és szerkesztésének alapelveivel 
ismerkedett meg.
A műegyetem professzora, Mechwart András, jó emberismeretével felfedezte a Kandóban rejtőzködő hatalmas 
alkotó tehetséget, és 1894 nyarán meghívta a Ganz-gyár Elektromos Osztálya munkatársaként.
1895 májusában elkészült a hazai F típusjelzésű indukciós m otorsorozat első példánya.
Az F m otorsorozat gyártásával kezdetét vette Magyarországon a háromfázisú villamos gépek és a hozzájuk kapcso
lódó készülékek gyártása, valamint a háromfázisú áram rendszer bevezetése.
Kandó Kálmán életének első szakasza jó példája a szorgalmas tanulásnak, munkavégzésnek, a sokrétű elvont és 
gyakorlati gondolkodás alkalmazásának a mérnöki tevékenység során.

A KEZDETEK

K a n d ó  K á l m á n  régi magyar nemesi család első szülötteként látta meg a 
napvilágot 1869. július 8-án. Gyermekéveiről keveset tudunk. Szófogadó, 
jó gyermeke volt szüleinek, a három testvér közül kimagaslóan a legjobb 
magaviseletű. Kivételes tehetsége gyermekéveiben még nem jelentkezett. 
Gyerekkorában a mechanikai jellegű játékok szerkezetei figyelmét job
ban lekötötték, mint a hasonló korú társaiét.

Középiskolai tanulmányait a Budapesti Evangélikus Gimnáziumban 
kezdte, ahol az eredményei a közepes szint körül mozogtak. Gyengébb 
eredményeinek oka a nagy osztálylétszám lehetett.

Édesanyja, a családdal megbeszélve úgy határozott, hogy Kálmánt át
íratja a Pesti Tudományegyetem Bölcsészeti Karához tartozó tanárképző 

intézet (korabeli nevén: Magyar Királyi Középtanodai Tanárképezde) már akkor is nagyhírű Gya
korló Iskolájába.
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A Gyakorló, vagy ahogyan a későbbiekben nevezték, a „Minta Gimnázium falai között a töb
bi tanintézettől sok tekintetben eltérő pedagógiai irányelvek jutottak érvényre.

Trefo rt Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter maga engedélyezte a 16 éves Kandó 
Kálmán felvételét.

GYERMEK- ÉS IFJÜKOR

1885. november 1-jén Sto czek  József, a Tanárképző Intézet igazgatója, tudatta Kandó Kálmán 
felvételi engedélyét Bartal Antal igazgatóval. Ekkor nem gondolta senki, hogy ez a VI. osztályt 
megismételni kényszerülő diák hét esztendő múlva a József Műegyetemen kitüntetéses minősíté
sű gépészmérnöki oklevelet fog szerezni, és élete munkájával hazájának büszkesége, a technikatör
ténet egyik legkiemelkedőbb alkotója lesz.

Osztályfőnöke, egyben magyar és német tanára Volf György, a kiváló nyelvész, matemati
ka— fizikatanára dr . Wagner Alajo s, akinek a gimnáziumi tanulóifjúság számára írott kitűnő 
matematika- és fizikatankönyvei évtizedeken át használatban voltak.

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA

A VIII. osztályban fizikából a gimnázium év
könyvének tanúsága szerint többek között 
a következőket tanulták: „.A mágnesesség, 
a statikai elektromosság köréből Coulomb 
törvénye, a potenciál, a kapacitás, az elektro
mosság sűrűsége, a sűrítők. A galván-áram,
Ohm törvénye, az áram különböző hatásai.
Galvanométerek, az áramok kölcsönös hatása.
Elektromagnetizmus és indukció...

Az érettségi után, 1888 szeptemberének elején 
iratkozott be Kandó Kálmán az akkor már 16 év 
óta egyetemi rangra emelt budapesti Királyi József 
Műegyetem Gépészmérnöki Szakosztályára.

EGYETEMI TANULMÁNYOK

Meghatározó jelentőségű hatást gyakoroltak Kandó későbbi életpályájára a matematika különbö
ző fejezeteit előadó d r . Kőnig Gy u la , valamint az 1889 decemberében elhunyt Hunyadi Jenő , a 
determinánsok elméletének nagynevű művelője.

Az ábrázoló geometriát Fölser István , a géprajzot és a leíró géptant K. Jónás Ö dön , a kémiát 
és kémiai technológiát dr . Ilosvay Lajos és dr . Wartha Vince előadásaiból ismerhette meg.

Tanulmányainak második részében, amikor már a gépészmérnöki jellegű szaktantárgyak vol
tak túlsúlyban, különösen két professzora lehetett reá igen nagy hatással. A műszaki mechanika 
és az elméleti géptan tantárgyaiból Nagy D ezső , a gépszerkezettan szerteágazó tudományából —■ 
amely ebben az időben még magába foglalta a gépelemeket, a kalorikus gépeket, a hidrogépeket, a 
dinamógépeket és emelőgépeket -  Asbóth  E m il .

Asbóth Emil 1899-ben lemondott egyetemi katedrájáról és a Ganz gyár igazgatójaként tanúja 
lehetett egykori tanítványa első nemzetközi sikerének, a Valtellina vasút villamosításának.
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A Műegyetem akkori és azt követő évtizedeire jellemző, az elméletet a gyakorlattal ideális 
összhangba hozó, konstruktőrcentrikus mérnökképzés jól nyomon követhető Kandó életének al
kotó munkásságán.

Van azonban egy tantárgy, amelyet hiába keresünk a 8 félév tanrendjei között, pedig annak 
magas szintű alkalmazása határozta meg leginkább sikerekben és munkában gazdag életének 
mindennapjait — ez pedig az elektrotechnika és a villamos gépek tudománya volt.

Amit e tárgykörrel kapcsolatosan egyetemi tanulmányai során megismerhetett, azt mindenek 
előtt a technikai fizika tantárgynak köszönhette, amelynek keretében az elektrotechnika tudomá
nyos alapelveiben mélyülhetett el, kiegészítve az ott tanultakat az elektromosság és mágnesesség 
című tárggyal, valamint a gépszerkezettan órákon szerzett alapismeretekkel. Az Elektrotechnikai 
Tanszék az 1893—94-es tanévben, tehát már Kandó távozása után egy évvel kezdte meg műkö
dését, mégpedig a Ganz-gyár Elektrotechnikai Osztályából többéves mérnöki gyakorlat és nagy 
múltú alkotópálya után meghívott Z iperno w sky  Károly vezetésével.

Az 1882—83-as tanévtől a Gépészmérnöki Szakosztály hallgatóinak a 
4. félévet követve matematikából, mechanikából, és technikai fizikából, a 8. 
félévet követően pedig elméleti géptanból, gépszerkezettanból és mechani
kai technológiából kellett szigorlatot tenniük.

Négyéves műegyetemi tanulmányainak befejeztével 1892. szeptember 
27-én Kandó letette befejező három szigorlatát és ugyanazon napi keltezés
sel megkapta a 835. sorszámú, csak az egészen kivételes tehetségeknek kijá
ró, kitűnő minősítésű gépészmérnöki oklevelét.

TANULMÁNYÚT PÁRIZSBAN

Itt ismerkedett meg az indukciós motorok elméletével, azok számításának és szerkesztésének 
alapelveivel. Az indukciós, vagy más elnevezéssel aszinkron motorok működésének alapját képező 
forgómágneses mező elvét a Torinói Katonai Akadémia nagyhírű fizikaprofesszora, Galileo  

Ferraris találta fel 1885-ben.
Ugyanabban az esztendőben, amelynek tavaszán a Ganz-gyár elektromos osztályának három 

kiváló magyar mérnöke: Bláthy O ttó , Z ipernow sky Károly és Déri M iksa szabadalmaztatta 
a zárt vasmagú transzformátort és az azzal megvalósított párhuzamos kapcsolású, váltakozó ára
mú energiaelosztás rendszerét, amely az elektrotechnika történetének napjainkig meghatározó 
jelentőségű új korszakát nyitotta meg.

Ezt a figyelemreméltó eredményt tudta Kandó Kálmán elérni, amikor e téren a szakirodalom 
még nagyon is kezdeti stádiumban volt. Az eredeti matematikai összefüggéseket levezetni és azok 
helyességét a gyakorlatban bizonyítani csak az istenadta őstehetség volt képes.
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Nem tudni, hogy hogyan jutott tudomására e kiváló képességű magyar gépészmérnök alig egy 
évet kitevő munkásságának híre a Ganz-gyárak nagyhírű vezérigazgatójának, a gyár elektromos 
osztálya megalapítójának, M echw art  Andrásnak .

PÁLYAKEZDÉS ÉS GANZ-GYÁRI ÉVEK

A műegyetem professzora, Mechwart András, aki jó emberismeretével felfedezte a Kandóban rej
tőzködő hatalmas alkotó tehetséget, 1894 nyarán meghívta a Ganz-gyár Elektromos Osztályára a 
fiatal mérnököt. A hazájához, családi köréhez mindig különös szeretettel kötődő Kandó Kálmán 
örömmel tett eleget a meghívásnak és 1894 kora őszén hazatért Magyarországra.

Az első feladat

Kandó Kálmán első feladata az volt, hogy a 
Ganz gyártmányai között is megjelenjenek 
az akkor már több külföldi villamossági 
gyár által készített indukciós motorok.
A fólió-könyvek 15. kötetének 432. olda
lán 1894. december 4-i keltezéssel és Kan
dó aláírásával egy 2,2 kW-os Gramme- 
tekercselésű, 48 hornyú kísérleti háromfá
zisú motor adatai vannak feltüntetve.

Az indukciós motorok jelölése

Ezzel kezdődtek meg azok a nagyjelentőségű kísérletek, amelyek eredményeként rövid idő 
alatt, 1895. májusában elkészülhetett az első hazai, F típusjelzésű indukciós motorsorozat első 
példánya. Az F betű a „forgóáram szó kezdőbetűje. Említésre méltó ezzel kapcsolatosan, hogy az 
addig szokásos német elnevezések kezdőbetűi helyett Kandó vezette be a magyar elnevezéseknek 
megfelelő betűjelöléseket. A német nyelv használata egyébként akkoriban általánosan elfogadott 
volt a gyáron belül, maga Mechwart is csak kevéssé tudott magyarul.
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Az F jelöléshez a gépek speciális rendeltetésének vagy szerkezetének megfelelően még további 
betűjelek járulhattak, így az egyfázisú motorok FE, a vontatási (trakciós) célú motorok TF jelzést 
kaptak.

F motor sorozat

Az F motorokból 15 típus készült 2, 4 és 6 pólusú kivitelben, 15—42 Hz frekvenciára, 0,735— 
40,5 kW teljesítmények között.
A különböző teljesítményekre a betűjel után írt szám utalt (FI-tői F80).

Az elektrotechnika történetének fontos állomása

Az F motorsorozat gyártásával vette kezdetét Magyarországon a háromfázisú villamos gépek 
és a hozzájuk kapcsolódó készülékek gyártása, végeredményben a háromfázisú áramrendszer be
vezetése.

Kandónak ezen a területen végzett munkássága kimagasló jelentőségű volt, és ezzel a hazai 
elektrotechnika történetének igen jelentős fejezetét nyitotta meg.

HÁROMFÁZISÚ GENERÁTOROK

Kandó Kálmán hervadhatatlan érdeme a háromfázisú energiaátvitel rohamos elterjedésez nélkü
lözhetetlen első generátorok és transzformátorok tervezése és bevezetése. Az első háromfázisú 
generátorokat az idő sürgetése miatt a Ganz-gyárban korábban a Neustadt L ipó t tervei szerint 
sorozatban gyártott, C típusjelű, 4 pólusú egyenáramú dinamókból alakították ki, mégpedig oly 
módon, hogy a forgórész-tekercselés equipotenciális pontjait csúszógyűrűkhöz vezették ki. Ezek 
voltak a CD típusjelű háromfázisú generátorok, amelyeket csak rövid ideig — 1895-ben — gyár
tottak. Nyilvánvaló, hogy ezekkel a gépekkel jelentősebb teljesítményt előállítani a kefék közbeik
tatása miatt nem lehetett. Az igények nagyarányú növekedése, elsősorban az indukciós motorok 
rohamos elterjedése azonban csakhamar nélkülözhetetlenné tette olyan, nagyobb teljesítményű, 
két-, ill. háromfázisú generátorok gyártásának bevezetését, amelyeknél az indukált tekercselés az 
állórészen volt elhelyezve.

Két- és háromfázisú generátorok

A Ganz-gyár első két- és háromfázisú generátorai is ilyen homopoláris gépek voltak, amelyek 
közül az elsőt 1896-ban készítették Kandó számításai szerint.

Az első homopoláris generátorok két, Zipernowsky által szerkesztett A típusjelű egyfázisú ge-
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nerátor állórészének felhasználásával, 
egy közös házba való összeépítésével 
készült, AF típusjellel ellátott kétfázisú 
generátorok voltak.

Homopoláris generátorok az azt 
követő években különböző teljesítmé
nyekben, két- és háromfázisú kivitelben 
készültek. A századfordulóig valamivel 
több mint 100 db homopoláris gene
rátort gyártottak, amelyek némelyikét 
Bláth y  tervezte.

HÁROMFÁZISÚ TRANSZFORMÁTOROK

Kandó munkásságának eredményeként az 1896-os millen
niumi kiállításra készült el a Ganz-gyár első négy, egyen
ként 100 kW teljesítményű transzformátora.

A 3000/330V transzformátorok tárcsás tekercselrende- 
zésűek voltak, amit a Ganz-gyár 1890 óta alkalmazott egy
fázisú transzformátorainál.

ELSŐ KÍSÉRLETEK AZ INDUKCIÓS MOTOROK ALKALMAZÁSÁRA 
A VILLAMOS VONTATÁSBAN

Az 1896-os esztendő figyelemreméltó eseménye volt — 
Kandó későbbi életpályájára vonatkozóan —, hogy ez év 
őszén kezdte meg a Ganz Kocsi-gyár melletti telken léte
sített, 1000 mm nyomtávolságú próbapályán a vasúti villa
mos vontatással kapcsolatos kísérleteit. Az önmagába zá
ródó pálya hossza 800 m volt, a lejtmenetben való energia- 
visszatáplálás céljából egy szakaszát 65%o lejtéssel építették 
meg.

A próbakocsi egyik kerék-párját egy kétfázisú 500 V-os,
4 pólusú 15 Hz-es motor hajtotta.
A kétfázisú energiaellátást feltehetően az indokolta, hogy 
a közelben ilyen generátor volt.

■mm

TANULMÁNYÚT AMERIKÁBAN

Kandó már e szerény méretű próbaüzem tapasztalatai alap
ján tisztán látta, hogy a vasúti vontatás feladatának ellátásá
ra, amelyre addig kizárólag egyenáramú főáramkörű moto-
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rokat alkalmaztak, az indukciós motorok üzemtani szerkezeti tekintetben kitűnőek lesznek. 
Megerősítette ebben a meggyőződésében az a tanulmányútja, amelyet 1897 nyarán, addigi mun
kásságának elismeréseként már, mint a Ganz-gyár igazgatóhelyettese, a gyár igazgatóságának 
megbízásából tett az Amerikai Egyesült Államokban.

INDUKCIÓS MOTOROK KEZDETI ALKALMAZÁSA A VILLAMOS VONTATÁSBAN

A Vajdahunyadi Vasmű vasércbányájának 8,8 
kW-os háromfázisú mozdonya

ÖSSZEGZÉS

Kandó Kálmán 28-30 éves korára rendkívüli fejlesztői eredményeket ért el.

-  Évismétlés és közepes tanulmányi eredmények az Evangélikus Gimnáziumban.
-  Kitűnő érettségi a Minta Gimnáziumban.
-  Egyetemi diploma kitüntetéssel.
-  Új számítási eljárás, az indukciós motorok tervezésének kidolgozása az egyéves tanulmányi 

úton.
-  Indukciós motorok Magyarországi fejlesztésének és gyártásának bevezetése.
-  Szabadalmak.
-  Többfázisú generátorok és transzformátorok.
-  Többfázisú motorok alkalmazása a villamos vontatásban.

IRODALOMJEGYZÉK:

[1] Fojtán István: Kandó mozdonyok. (Kandó Kálmán élete és munkássága). Kiadó: MÁV Rt. Vezérigazgatósága, 1998.

[2 ]Sitkei Gyula: A Magyar Elektronika Nagy Alakjai. Kiadó: Energetikai Kiadó Kht. 2005.

[3] Sitkéi Gyula : Az Elektrotechnika magyar alkotásai. Kiadó: Energetikai Kiadó Kht. 2007.

A szerző címe: 
dékáni hivatalvezető
Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 
e-mail: venekeiattila@kvk.uni-obuda.hu

Az Evian-les-Bains gyógyfürdőhely számára készült, 200  
V-os háromfázisú villamoskocsi.
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KRISTON VÍZI JÓZSEF

A hosszú 19. század magyar vasúti 
építkezéseinek társadalmi hatásai

Adalékok Dombóvár környékének életmód-változásához

A Kiegyezés után Dom bóvár vasúti csom óponttá vált. A cikk taglalja, milyen előnyökkel járt a vasút megjelenése 
az azóta kisvárossá fejlődött településen: nagy építkezések kezdődtek, elsősorban a vasút számára (állomás-épü- 
let, fűtőház, lakóházak); a lakosság is megnagyobbította házait, hogy befogadja az ország minden részéből érkező 
vasúti dolgozókat; a máshonnan érkező munkások hozzájárultak a község etnikai képének színesebb tételéhez; 
fejlődött az ipar, bevezették a villanyvilágítást; a betelepült és a helyi értelmiség nagyobb műveltségi igénye az 
iskolarendszer fejlesztésével járt; végül a helyi társas-életben is előnyös változások jöttek létre.

„A vasúthálózat kiépülése Magyarországon kétféle hatást gyakorolt a településekre. Egyfelől a már 
meglévő gazdasági -  közigazgatási -  egyházi -  kulturális központokat kötötte össze, legtöbbször erő
sítve korábban elért funkcióikat. Másfelől a földrajzi adottságok miatt olyan vonalvezetésekre került 
sor, melyek következtében addig kevésbé fontos településeken vasúti csomópontok alakultak ki. A vasút 
által korábbi funkcióit nagyon megnövelő nagyközségek sorába tartozott Dombóvár is. A „vasutas 
települések” többségében az új szakmához kapcsolódó munkavállalói számára kisebb-nagyobb lakóte
lepet, gyakran iskolát, üzletet is épített a MÁV’ -  áll e töm ör és sommás, írásunkat is indító megálla
pítása M ajdán JÁNOSnak, a téma régiónkat is érintő kiemelkedő kutatójának egyik írásában.1

Mint látni fogjuk, a mostani példaként kiválasztott nyugat-tolnai település, későbbi kisváros: 
Dombóvár esetében a passzus minden mondata igaz, más és más vonatkozásban s idő-metszet
ben, de -  megállja a helyét.

A Kiegyezést követően szinte azonnal három, egymással versengő, majd érdek-egyesítő gaz
dasági társulás tett kísérletet a nagy befektetés mellett is jócskán kifizetődőnek számító dél-dunán- 
túli szállítási tengely megoldására vasúton a Duna és az Adriai-tengerhez kivezető csomópontok 
(az osztrák érdekeltségű Trieszt, majd Fiume) felé. E három tervezetből kettő -  mind kelet, mind 
nyugat irányába -  Dombóvárról indult volna ki, de legalábbis fontos szerepet szánt az akkor még 
csak az Esterházy hitbizomány („zárgondnokság”) déli területén lévő, még alig karakteres agrári
us településnek, csupán gazdasági birtokközpontnak. Az országgyűlés által elfogadott és F e r e n c  

Jó z s e f  kézjegyével szentesített (1870. évi XXXIII.) törvényben rögzítették, hogy másodosztályú 
pálya épüljön nyugat-keleti irányban Zákány és Bátaszék között. Első szakaszként, a Drávától 
Dombóvárig tartó részt 1872-es megvalósítással kívánták kiépíteni, majd egy évvel később tervez
ték átadni a Dunáig elvezető vasúti pályát. A Zákány -  Dombóvár szakaszon 1871 nyarán indult 
meg az építkezés, de az 1872. augusztus 14-én tartott bejárás után a forgalom megindulását a 
100 kilométeres (!) szakaszon a miniszter, T i s z a  L a jo s  (1832-1898) a bizottsági szemle hatására 
mégsem engedélyezte.2 A további építkezések kalandos és emberi, valamint anyagi erőfeszítéseit, 
gyakori kudarcait most mellőzve, e helyütt kiemelhetjük: a Duna-Dráva Vasút Rt. végülis 1878
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januárjától a miniszteri támogatás és jóváhagyás révén a (csak 1868-ban megalapított) Magyar 
Államvasutak teljes kezelésébe került, ami így Dombóvár első vasútjára is érvényessé vált!

A Kelenföldről (azaz észak felől délre) induló, Sárbogárdon és Dombóváron át vezető, Bara
nya -  Szentlőrincig húzódó, 200 kilométer (!) hosszúságú pálya kivitelezését egy igen tőkeerős és 
önálló, gyorsan szervező s építtető társulás kezdte meg és végezte el, aminek eredményeként 1882. 
november 16-án forgalomba helyezték e tekintélyes vonalat. Dombóvár így közvetlen kapcsolatba 
került Budapesttel, és Pécsen keresztül Eszékkel is. Az újabb vonal 1890. július elsejei államosítá
sának segítségével megvalósult a MÁV-szerelvények közvetlen fiumei közlekedtetése.3 Dombóvár 
jelentőségét növelte továbbá, hogy a század végén megnyílott az úgynevezett helyiérdekű vasút 
is Hajmáskér és Új-Dombóvár között, szintén igen jelentős hosszúságú pálya-szakaszon (1895. 
december 30.).4

A vasút dombóvári megjelenésének és állandósulásának jelzői az építmények és a nagyméretű 
műtárgyak. Esetünkben ezek sora az 1872-ben átadott Ó-Dombóvár állomás (felvételi) épülete, 
majd a következő évben a Fűtőház; jelenleg immár az 1900-as évek elejétől Dombóvár-Alsó né
ven szereplő területen. Mint emlékezetes, 1882-ben megnyílik észak, azaz Kelenföld felől a jóval 
nagyobb és jelentősebb vonal, amely aztán Ó-Dombóvárnál derékszöget téve folytatja útját Pécs s 
még délebb felé. így ennek a kiszolgálására jön létre és kap nevet Új-Dombóvár néven az állomás 
(jelenlegi állomás: 1893) és összes tartozéka. Az 1912-ben kibővített és a mai napig legendás Kör- 
fűtőház5 1898-ban épült meg, 1910-ben az Áruraktárak, valamint korszakunk végén, 1914-ben a 
Vontatási laktanya, a Víztorony és a dombóvári viszonylatban szintén a mai napig jelképes erejű 
Talpfatelítő-telep.6 A település bekapcsolódott az ország vérkeringésébe; egyre több dolgozóra volt 
szükség. Mivel vonzotta őket a biztonságos megélhetés, a fizetés, a biztosított nyugdíj és a társadal
mi felemelkedés lehetősége, szívesen jöttek a vasúthoz dolgozni az emberek. Ám ezt megelőzően -  
miként a Monarchia más részén is, Dombóvár környékéről, főleg a hatalmas Esterházy-uradalom 
pusztáiról és jobbára a Kapos-mente falvaiból százával vettek részt az építkezések igen fárasztó, 
de nagyon jól fizető alkalmi és idénymunkáin, elsősorban -  érthetően -  a férfiak. Számukra az 
ezzel járó fizikai munka és a napi 10-12 órás teljesítés egyáltalán nem volt ismeretlen. Később az 
egyszerűbb munkákra szakképzettség nélkül is felvettek akárkit, pl. kocsirendezőnek vagy pálya
munkásnak. Hivatalos -  sajnos csekély számban fennmaradt -  adatokból, iratokból tudható, hogy 
a korábban létrejött vasúti központokból (Szolnok, Zágráb) érkeztek a szakmunkások, a lakatosok 
vagy a mozdonyvezetők, és a képzett, akkorra már valóban „világot já rt s látott” felső vezetők. A 
sokszor 10-15 kilométerről is kényszerűen be-, majd hazajáró vasúti foglalkoztatottak számára a 
helybéli, ó-dombóvári lakosok házuk helyiségeinek egy-egy részét kiadták albérletbe, majd nem 
sokkal ezután számosán keskeny portáikhoz újabb szoba-konyhás kis lakásokat építettek, ragasz
tottak inkább. így egy-egy ügyesebb vagy nagyobb telekkel rendelkező család udvarán 4-5 kis, 
majd bővülő família is lakott egy időben! Mai napig hagyományozódó családi történetek szólnak 
arról, hogy számos, korábban főleg (földműves és állattartó) gazdálkodásból vagy iparkodásból 
élő család örömmel vette, ha vőnek benősült a befogadott albérlő vagy éppen a már céltudatosan a 
házhoz közelítő életerős és jó egzisztenciával kecsegtető férfiú, -  légyen az akár a Monarchia más 
tájairól ideszegődött.

A MÁV maga is megkezdte a tudatos és tervszerű építkezést Dombóváron is; először az 
Ó-dombóvári Állomás közvetlen közelében. Az úgynevezett utazó személyzet pihenésére attól 
nyugatabbra négy, emeletes, a korban is jócskán újszerűnek számító lakóházban több mint har
minc lakást hoztak tető alá. A végleg, de legalábbis hosszabb időre ideszánt tisztek s családjaik 
számára a felvételi épülettől keletre húztak fel -  a mai napig álló -  épületeket. Az ettől északra 
húzódó, a község feltöretett kenderföldjeit felparcellázva, épületek számára megnyitott sorokat jó 
ideig csak „vasutas utcákként” nevezték-jelölték (a mai Vörösmarty, Kölcsey és Bartók Béla utcák). 
1920-ig pedig igen sokan, főleg magányosok és inkább az albérleten és az étkezésen takarékosko
dók közül sokan vagonlakásokban éltek az állomás(ok) területén!
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Az I. világháború végén, 1918-ban Saguly Károly dombóvári MÁV osztálymérnök (?) által 
kezdeményezett, majd a szintén legendás P icin  Fodor Ágoston (1863-1949) szorgalmának kö
szönhetően tervszerűen kialakított, tervezett s megvalósított Esterházy-telep, vagy csak „a Telep”, 
a valóban mai arculatú Új-Dombóvár történetét nem tisztünk bemutatni; arról -  igaz, elsősorban 
lokális jellegű és kisugárzású, de immár alapvető, megbízható és hozzáférhető forrásmunkák áll
nak rendelkezésre. Másfelől tárgyalt időszakunkon túl is nyúlik (kezdődik, vagy más olvasatban 
folytatódik) ennek létrejötte és fejlődése, mind a mai napig.

A vasúti építkezésnek, s a beszivárgást és a végleges letelepedést, családalapítást választóknak 
köszönhetően Dombóvár etnikai képe is színesebbé vált a 20. század elejére. Igazán jelentős nyelvi 
különbségek ugyan nem adódtak, de a környező falvak főleg német ajkú, sváb kultúrát és menta
litást őrző lakosai hatása nem múlt el nyomtalanul. Dombóvár értelmisége és egy-egy korszakban 
vezető hivatali rétege szintén nem helyből „választódott ki”, hanem a mindvégig hatalmas és szelle
miségében is jelentős Esterházy-birtoktestek -  jobbára -  nyugat-dunántúli részéből érkezett. Igaz, 
sokuk meg is tapadt vagy állhatatosan visszatért megszeretett Dombóvárjához.

A szakmai utánpótlás, képzés és az új, sokirányú tevékenységben jártasságot igénylő vas
úti munka kiszolgálása érdekében igen fontos szerepet töltött be az iparostanonc képzés, amely 
Dombóváron hivatalosan 1884-től indult meg. Mögötte az itt is újjászerveződött Ipartestülettel, 
amely anyagilag és szellemileg, tudásban és erkölcsében is rendíthetetlenül állott.

Dombóvár közvilágítása, valamint a MÁV-hoz is kapcsolódó iparfejlesztés során kikerülhetet
len az Ivanich dinasztia kiemelkedő szerepéről beszélni. Ivanich  A ntal (1868-1943) vállalkozó 
már 1900-ban javaslatot tett a képviselő testületnek a „villanyos világítás” bevezetésének közös 
tervére, pontosabban megvalósítására, de minderre -  korabeli huzavonák és ódzkodások miatt
-  csak 1905. december 8-án került sor. A villanytelep igazi fejlődését és szolgáltatásainak térhódí
tását is valóban a MÁV-val 1908-ban kötött szerződés biztosította és alapozta meg. Egy korabeli 
tudósítás így szól: „1909 évben Vörös László kereskedelem ügyi miniszter idejében, aki az engedmé
nyesnek jó  ismerőse volt, bekapcsolódott a MÁV is 47 ívlámpával, 400 égővel és 60 lóerős motoros 
fogyasztással. Ez az új kötelezettség a telep kibővítését vonta maga után.”7 A család és a vállalkozás 
küldetését Ifja bb  Ivanich Antal (1896-1955), a Dombóvári Villamos Művek Rt. későbbi tu
lajdonosa, műegyetemi végzettségű gépészmérnök folytatta s vitte végig az 1948-as államosítá
sig.8 Az első villanyszerelő tanonc H orváth József (1899-?) volt, aki négy polgári és másfél éves 
gyakorlati képzés után 1916-ban tett segédvizsgát. Szintén a vasút létének köszönhető, hogy a 
géplakatosok és villanyszerelők ahhoz köthető képzésével 1920-ig tizenegy, illetve hét mester, cég, 
kisvállalkozás foglalkozott tartósan!9

A vasutas szülők és a helyi értelmiség hatására együttesen is nagyobb műveltségi igény jött 
létre. Ennek kielégítéséről gondoskodott Dombóváron 1913-ban Csekefalvi (Faics) Irén (1879- 
1972), aki magán elemi iskolája mellett 1913-ban polgári leányiskolát alapított; „főleg a vasutas 
szülők idetelepülése révén egyre növekedett azon fiú  tanulók száma, akik felsőbb tanulmányokat 
nem óhajtottak folytatni, s a negyedik osztály elvégzése után gyakorlati pályákra törekedtek... -  ez 
már persze később, az 1920-as évek második felétől adódott Dombóváron.10 A lányok képzésének 
másik lehetőségét biztosították az 1915-től szintén polgári iskolát működtető, Kassáról idetelepí
tett Szent Orsolya rendi Nővérek.

A magasabb szintű képzést biztosító gimnáziumi oktatás már 1913-ban elkezdődött, alapot 
adva a későbbi főiskolai és egyetemi tanulmányokat folytatók ambíciói beváltásának. Ide járt, és a 
legelső évfolyam tanulója volt a későbbi jeles író, Illyés (Illés) Gyula  (1902-1983) is.

A MÁV országosan is szorgalmazta az öntevékeny, a szolgálati hierarchiát követő réteg-társas- 
élet különböző formáit. Dombóváron Károlyi László  fűtőházi mérnök irányításával alakultak 
meg sorban a vasutas egyesületek. Először, csaknem félszáz taggal a Mozdonyvezetők Otthona 
alakult, illetve nyílott meg, 1909 utolsó napjaiban. Ezután a MÁV Fűtők Dombóvári Otthona, a
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Dombóvári Fűtőházi Dal- és Önképzőkör, a MÁV Szolgák Dombóvári Csoportja és a Vonatkísé
rők és Kocsirendezők Dombóvári Egyesülete. Könyvek, újságok, társasjáték eszközök, készletek és 
játékasztalok álltak mindenütt a szórakozók, kikapcsolódok és pihenők rendelkezésére. A legen
dás helyi újság, a később többször is meg-megújult „Dombóvár és Vidéke” című lap is a vasutasok 
tájékoztatásának céljából alapíttatott 1898-ban.

A mozdonyvezető bálok társadalmi eseménynek számítottak a Korona Szállóban. A másik 
közösségről így írt egy korabeli lap: „Még csak pár éve működik a Dombóvári MÁV Fűtőházi Dal- 
és Önképzőkör, de ez idő alatt az egymás között -  egymásért eszméje a soproni 20. Országos Dal
versenyről dicsérő oklevelet hozott a Körnek, amelynek munkálkodását méltóképpen egészíti ki a 
mozdonyvezetők kartársi együttérzésének ápolására hivatott otthona.” 11

A Dalkör az egymással törődő, s a sokszor kiszámíthatatlan vezénylések miatt összekovácso- 
lódott vasutas családok baráti-ünnepi összejöveteleinek színtere is volt. Híres volt azért is, mert itt 
lehetett a legjobb bort inni; a pince sosem volt üres. Révfülöpről meg Csopakról érkezett a finom 
bor mindig valaki segítségével. A tiszteletbeli elnök a mindenkori Fűtőházfőnök volt, felesége 
pedig a jótékonysági rendezvények védnöke. Karácsonykor az asszonyok csomagokat osztottak a 
szegényebb gyerekeknek. Pár szem szaloncukor és keksz kíséretében egy-egy kis fémharang járt 
ajándékként, papírzacskóba csomagolva, s az volt hosszú évekig, később az unokák számára is a 
fenyőfa alá szólító csengő.

A számos ünnep közül itt is színes volt, és gyakran hosszú hétvégékbe torkollott a mulatós 
farsangi időszak. Ezt szakmánként elkülönülve, de minden család, közösség megülte hagyomá
nyosan, étkek, italok, „régi távoli-otthoni” emlékek és hagyományok szerint. Erről a menyecskék, 
az asszonyok gondoskodtak, de a vasútiak között sok-sok férfi -  már csak a kényszerű távollétek 
miatt is -  maga is elővette főleg főzőtudományát. Ilyenkor csendült fel az a nóta is, amelyet a ko
rábban oly népszerű „Nem loptam én életem ben...” című nóta dallamára énekeltek összefogózva:

„Szita Dezső kazánkovács,
Túrós kenyér jó  harapás,
Mákos tészta se rossz falat,
Dezső szíve majd m eghasad”12

S mi sem jellemzőbb, mint hogy az idézett nóta szövegének gyűjtői azt is lejegyezhették, hogy e 
dalt eredetileg egy, a közeli Döbröközről származó, apai ágon az Alföldről a 19. sz. második fe
lében ideszegődött család utóda énekelte-aktualizálta a befogadó vasutas baráti körben, s amely 
aztán már később a legendás „Vaster” törzsközönségének emlékezetében maradt fenn -  örökre.
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TÓTH SÁNDOR LÁSZLÓ

Szemelvények a faipar 
19. századi technikatörténetéből

Thék Endre épület- és bútorasztalos

A 19. század egyik technikai újdonsága volt a faiparban a gőzgép, m int telepíthető energiaforrás a helyhez kö
tött vízi energia helyett, s ennek köszönhetően a kör- és szalagfűrészgépek alkalmazása. Ebben az időszakban 
honosodik meg M agyarországon a gőzben hajlított, csereszabatos alkatrészek sorozatgyártása az ülőbútorok ké
szítésében. Század eleji újdonság a hazai gyümölcsfák alkalmazása a bútorokban. A század kiemelkedő faiparosai 
Gregersen Guilbrand fa-építési vállalkozó és Thék Endre épület- és bútorasztalos, akikről teret és utcát neveztek el 
Budapesten az épülő millenniumi városközpontban. A külföldet, párizsi asztalosmestereket is megjárt Thék End
re vállalkozása az 1880-as évekre az ország legnagyobb és legjobban felszerelt bútorgyárává válik; itt készülnek a 
jelentősebb középületek reprezentatív faberendezései, bútorai a fővárosban.

BEVEZETÉS

Engedjék meg, hogy előadásomat rendhagyó indítással kezdjem, mégpedig egy 21. századi jelentős 
eseménnyel. Budapesten, a Lágymányosi híd pesti hídfőjénél épülő Millenniumi Városközpont
ban utcát és teret neveztek el két 19. századi faiparosról, nevezetesen T h é k  E n d r e  bútorgyárosról 
és G r e g e r s e n  G u i l b r a n d  (fa)építési vállalkozóról.

Mi is történt a 19. század faiparában, az ország első világháborúig tartó iparfejlesztési lendü
letében? Melyek voltak ennek a fejlődésnek a legjelentősebb lépései és kik voltak a fejlődés ismert 
személyiségei? Tekintsük most át a főbb eseményeket időrendben az egész 19. században! ( 1 . táb
lázat)

A 19. SZÁZAD ÁTTEKINTÉSE A FAIPAR SZEMPONTJÁBÓL

Az 1. táblázatban szereplők közül a L i n g e l  bútorgyárral, K ö l b e r é k  kocsigyárával, T h o n e t é k  

hajlított bútoraival, a hazai gyufagyárakkal, valamint G a u l  K á r o l l y a l  már foglalkoztam ezen a 
fórumon.

Most hadd emeljem ki a 19. század legjelentősebb faipartörténeti lépéseit! Ezek:

-  a hazai fák, gyümölcsfák alkalmazása a bútorokban

a gőzgép, mint telepített energia-előállító berendezés és ehhez kapcsolódóan a körfűrész- és 
szalagfűrészgép alkalmazása a gyárakban

-  a faanyagok forró közegben (vízben, gőzben) hajlítása, majd a gyáripari (csereszabatos) alkat
részgyártás az ülőbútorokhoz
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A FAIPAR FEJLŐDÉSE A 19. SZÁZADBAN
1 . táblázat

1800-as évek Vogel Sebestyén asztalosműhelye Pest A hazai (gyümölcs)fák faanyagának 
felhasználása, beépítése a hazai 
készítésű bútorokba: haboskőris, 
dió, cseresznye, diógyökér, 
csomoros nyár

1840-es évek Steindl Ferenc  asztalosműhelye Pest

1846 Irinyi János gyufagyára Pest

1850-es évek Gregersen Guilbrand  ács, 
épületasztalos

Vasúti hidak fő építője

1858 Szegedi gyufagyár Szeged A hazai gyufagyártás kezdetei

1876 Budafoki gyufagyár Budafok

1863 13 gőzfűrész működik az országban A helyhez kötött vízi meghajtás 
helyett a fűrészelés helyszínére 
telepített energia-ellátás bevezetése, 
lehetővé válik a szalag- és 
körfűrészgépek működtetése

1873 már 30 gőzfűrész működik az 
országban

1864 Lingel Károly műhelye Pest A 20. század legismertebb 
bútorgyárának elődje

1870 id. Kölber Fülöp kocsigyára Pest Több kézműves szakma 
összehangolt működtetésével a 
hazai hintógyártás nemzetközi 
hírűvé válása

1872 Thék E ndre  asztalosárugyára Pest Az első nagyszabású épület és 
bútorasztalos vállalkozó, aki az 
asztalosságban először használ 
gőzgépet

1875 Thonet gyár Nagyugrócz Az első valódi bútorgyár, ahol 
iparszerűen végzik a falécek 
hajlítását és csereszabatos 
székalkatrészeket készítenek

1883 id. Gaul Károly Pest A hazai (nemcsak) faipari 
szakoktatás megteremtése

1894 13 hajlítottbútor gyár A hajlított alkatrészekből felépülő 
ülőbútorok gyártása az országban

A KÉZI ÉS GÉPI FŰRÉSZELÉS

A körfűrészgép valójában egy peremén fűrészfogazott acéltárcsa, amelyet géppel forgatnak meg. 
Úgy gondolom, könnyen belátható, hogy a faanyagot nekitolva a forgó, fogazott körfűrészlapnak, 
az szétvágja azt. Érdekesebb a szalagfűrészgép, ahol végtelenített fogazott fűrészszalag fut két ke
réken, és közötte vágja a faanyagot.

Összehasonlítva a kézi és gépi fűrészelést: egy keretes kézi fűrészlap hossza kb. 1 méter, ahol a 
fűrészfogak száma 200 körüli és egy jó izomzatú ember kb. lm/mp sebességgel tud fűrészelni. Ez 
jó esetben fél cm/mp előtolást (hosszvágást) jelent. A 80 cm kerékátmérőjű asztalos szalagfűrész
gép végtelenített szalagjának hossza 8 m, amelyen kb. 1000 fűrészfogat alakítanak ki és átlag 30 
m/mp sebességgel vágja a deszkát. Ennek megfelelően a kézi előtolás a szalagfűrészgépen a kézi 
fűrészelésnek 10 -szerese, vagyis a deszka hosszirányú fűrészelése tizedannyi időt és sokkal kisebb 
emberi erőt vesz igénybe.
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A 19. SZÁZAD NEVEZETESEBB FAIPAROSAI

Steindl Ferenc pesti asztalos
Az 1842. évi Iparműkiállításon szereplő 16 asztalos és kárpitos között a legismertebb asztalosnak 
számított Pesten. Dorottya, majd Király utcai műhelye szinte nagyüzemnek számított, 50 körüli 
legény- és inas létszámával. K o s s u t h  L a jo s  a kiállításról szóló jelentésében így nyilatkozik róla:

„Steindl Ferenc úr pesti asztalosmester művei legfényesebb termeinkben honosak, s ha kik távo
labbról őt nem ismerték volna is (mert Pesten és vidékén ki nem ismerné?) bizonyosan örvendezni 
fognak, ha megértik, hogy azon ékes szobaszerkezet, melyet a dunai gőzhajókon, kivált az újabbakon 
minden utas gyönyörködve szemlél, honi születésű mester kézm űve”

Gregersen Guilbrand ács és épületasztalos
A norvég születésű ácsmester magyarországi működése a vasútépítések idejére esik.
Ismert, hogy 1846-ban egyetlen vasútvonalunk volt: ez a 35 km-es váci vonal. A 19. század végén 
az ország vasútvonalainak hossza meghaladta a 17 ezer km-t.

2 . táblázat
A magyarországi vasútvonalak hossza 1846 és 1913 között

Év Km

1846 35

1850 222

1867 2 285

1873 6 253

1890 11 246

1900 17 108

1913 22 084

Forrás: Berend -  Ránki, 1972

Gregersen számos hidat épített a Pest és Pozsony közötti vasútvonalon, majd az ország számos 
folyója felett. Készítette a m. kir. Államvasutak indítóházait, a Népszínház összes faipari- és ács
munkáit. A Gregersen cég nagy munkaidőben mintegy hatszáz munkást foglalkoztatott, útját állta 
a Bécsből beözönlő versenytársaknak. Gregersen 1885-ben magyar nemességet kapott.

Thék Endre épület- és bútorasztalos (1842-1919)
Thék Endre neve az eddig említetteknél ismerősebben cseng; számos reprezentatív középület, pa
lota asztalosmunkái készültek el üzemében, közéleti szereplése is jelentős volt, életútja is jobban 
feltárt.

Az 1842-ben Orosházán született (nem Békéscsabán, mint ahogy ez sok forrásban tévesen 
olvasható), a pesti, bécsi, párizsi mestereket megjárt asztalos, hazatérése után jelentkezett egy Ül
lői úti asztalosműhelyben és elmondta elképzeléseit a tulajdonosnak, T a u s s ig  JózsEFnek. aki az 
ambiciózus fiatalembert fantasztának tartotta és kidobatta. Még meg is parancsolta szolgájának, 
hogy ezt a „rajongó bolondot” ne eressze be többé a gyárba. Thék saját vállalkozást alapított és 
annak szisztematikus felfejlesztése után megvette a Taussig-féle műhelyt...

Vállalkozása 1885-re az ország legnagyobb és legjobban felszerelt bútorgyárává vált, legalábbis 
ezt olvashatjuk számos forrásban.

Itt álljunk meg egy pillanatra a (bútor) „gyár” kifejezésnél. A mai értelemben vett gyár gyár
iparszerű termelést, szakosított (csereszabatos) alkatrészgyártást és nagysorozatok készítését je 
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lenti. Annak idején a 20 főnél nagyobb üzemeket már gyárnak nevezték, (ahol többségében nem 
gyáripari termelés, folyamatos gyártás valósult meg, hanem elkülönített műhelyekben végezték az 
egyes megmunkálási fázisokat -  ez volt a műhelyrendszerű gyártás. Ez egyedi gyártásra, legfeljebb 
kis sorozatok készítésére volt alkalmas. A műhelyrendszerű gyártásra legjobb példa lehet a Kölber 
Tesvérek Kocsigyára, ahol több kézműipari szakma -  kovács, lakatos, asztalos, fényező, kárpitos 
stb. -  elkülönített műhelyeiben készített részegységekből, alkatrészekből az összeszereléskor ala
kult ki a végtermék: a hintó.)

Thék tevékenységét az 1890-es években zongoragyártásra is kiterjeszti és ebben is versenyké
pessé válik a külföldi gyártókkal; 11-féle zongorát és 3-féle pianínót készít. Az Üllői út 66/b alatti 
üzemében 1893-ban 270 munkással, 51 kW teljesítményű gőzgéppel dolgozik. Az 1880-as évektől 
a főváros legnagyobb középületeinek, palotáinak berendezéseit, bútorait készíti. Legkiemelkedőbb 
munkái az Országház, az Operaház és a Budavári Királyi Palota faipari és díszítő berendezései. 
Érdemes itt megemlíteni gróf Andrássy Tivadar budai villáját, amelynek berendezését R ip p l - 
Rónai József tervei alapján készíti (kár, hogy a berendezés a háborúban elpusztult).

Talán szakmai érdekesség, hogy legszívesebben a szlavóniai tölgy fájából dolgozik. (Szlavóni
ának a mai Horvátországhoz tartozó Dráva -  Száva háromszöget nevezik).

Thék művészi színvonalú bútorokat és belső berendezéseket készít neves művészek, tervezők 
tervei alapján. Thék Endre „igazi iparos, self-made-man typus volt” -ahogyan kortársa, Gaul Károly 
jellemezte.

Különlegességként megemlítem az Országház miniszterelnöki dolgozószobájának bútorait, 
amelyeket pár évvel ezelőtt újítottak fel. A mahagónifa bútorok formába préselt, színezett eozin
mázas kerámiabetétekkel készültek, amelyek -  természetesen - Z solnay Vilmos pécsi gyárá
ból származtak. A nemrég felújított Gresham palota berendezésén is Thék olyanokkal dolgozott 
együtt, mint a keramikus Zsolnay Vilmos és az üvegfestő Róth  M iksa .

írásaiban, amelyek a „Magyar Ipar”-bari jelentek meg, főként a tanoncoktatásról, a kézműves
ipar fejlesztéséről írt. Egyetlen könyvét, amelyről tudunk „A nők befolyása a hazai ipar fejlesztésé
re” címmel 1903-ban adták ki Budapesten.

Thék Endre 1919. június 8-án, Balatonfüreden hunyt el, végső nyugalomra Pesten, a Kerepesi 
úti temetőben helyezték.

Thék Endre 1908-ban a magyar iparosok között elsőként kapta meg a „magyar királyi udvari 
tanácsos” címet; így lett az egykori asztalossegédből „méltóságos a s z t a lo s Nevéhez fűződik Ma
gyarországon az első bentlakásos tanoncotthon megalapítása Orosházán, ahol a község díszpol
gárává választották és még életében utcát neveztek el róla.

Említésre érdemes, hogy 1928-ban az addigi Budapest józservárosi Óriás utcát (ahol gyára és 
lakóháza is állt) Thék Endre utcára keresztelték át. 1930-ban az Országos Iparegyesület és Kereske
delmi Kamara Thék emlékérmet bocsátott ki. Még ugyanebben az évben Budapest székesfőváros 
emléktáblával jelölte meg lakóházát (ma Üllői út 66/c). 1952-ben a táblát eltávolították, az utca pe
dig Leonardo  da Vinci nevét kapta. A rendszerváltás után, amikor az utcát visszakeresztelhették 
volna, az illetékes önkormányzati képviselők zöme azt kérdezte: „Ki az a Thék Endre?” (mármint 
Leonardo da Vincihez képest). Orosházán viszont 2009-ben Thék Endre díjat alapítottak.

Befejezésképpen: Budapesten, a Lágymányosi híd pesti hídfőjénél épülő Millenniumi város- 
központban méltán neveztek el utcát és teret két 19. századi faiparosról, nevezetesen Gregersen 
Guilbrand faépítési vállalkozóról és Thék Endre bútorgyárosról.
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OLÁH ANNA

Egy jeltelen sírtól -  a Világemlékezet listáig
Az APPENDIX kinyomtatásának 180. évfordulójára

Bolyai János, a nem-euldidészi, ún. „abszolút” geom etria megteremtője apja művének függelékeként, Appendix
ként tette közzé nagyjelentőségű matematikai munkáját. A mindössze 26 oldalas, latin nyelvű munka, melyhez 23, 
a szerző által rajzolt ábra is járult, a maga korában semmilyen feltűnést nem keltett. Bolyai halálától 150 évnek 
kellett eltelnie, hogy -  magyar kezdeményezésre -  bekerüljön az UNESCO Világemlékezet listájába, az addig ott 
szereplő három  m agyar szellemi alkotás mellé. A szerző leírja a jelölés és elbírálás menetét, a listára felkerült kis 
füzetecske történetét, és tartalm ának lényegét is ism erteti nem-m atematikusok számára.

A múlt évben emlékeztünk Bolyai János halálának 150. évfordulójá
ra. 1860. január 29-én Bolyai Jánost a kötelező katonai kíséreten kívül, 
három vásárhelyi lakos kísérte el utolsó útjára. A református lelkipász
tor az alábbi megjegyzéssel egészítette ki az egyház halotti anyaköny
vébe írt bejegyzését.

„Kár, hogy nagy talentuma használatlanul ásatott el”.

A friss sír fölé semmiféle fejfát nem helyeztek, így a jeltelen sír az évek 
múltával lassan besüppedt és ellepte a gaz.

Nos, 150 évnek kellett eltelnie, míg a Bolyai Pedagógiai Alapítvány 
közreműködésével bizonyságot nyert -  a Bolyait temető lelkipásztor- ; Bolyai látws portréja 

nak nem volt igaza. 2009. júl. 31-től ugyanis Bolyai János 26 oldalas, 
latin nyelvű, APPENDIX c. különálló kis kötete felbecsülhetetlen érték
lett az egyetemes tudomány -  a Világemlékezet -  számára, és az UNESCO Memory o fth e  World 
regiszterében magyar zászló alatt hirdeti azt, hogy helyünk van a világ megőrzésre méltó szellemi 
értékeit létrehozó nemzetek között.

Néhány éve Az UNESCO meghirdette a Világemlékezet Programot (Memory of the World) 
azért, hogy számba vegye és megőrizze a pusztulástól a világ szellemi örökségének legértékesebb 
részét. Az UNESCO Világemlékezet listáján (Memory of the World Register) megalakulásától -  
1992-től -  2009-ig mindössze három magyar szellemi alkotás kapott helyet, világviszonylatban 
mindössze 193.

2007-ben a Bolyai Pedagógiai Alapítvány nevében az alapító -  O láh  A nna -  úgy ítélte meg, 
hogy Bolyai János: APPENDIX c. kötetének 1831-ben, a marosvásárhelyi kollégium nyomdájában 
megjelent munkapéldánya megfelel annak a feltételrendszernek, amely ahhoz szükséges, hogy egy 
nemzet tudományos, művészeti, vagy egyéb szellemi terméke helyet kapjon a Világemlékezet lis
tán. Ez a kötet ma a MTAK Kézirattárában található. A kötet 1901-ben -  110 évvel ezelőtt, vásárlás

205

10.23716/TTO.18.2011



révén került az Akadémia tulajdonába. Jelen tanulmány szerzője megkereste az UNESCO Magyar 
Nemzeti Bizottságát, és az APPENDIX-et az UNESCO Memory of the World nyilvántartásába 
javasolta.

AZ APPENDIX 1

A kötet lelőhelye a MTAK Kézirattára, jelzete 545.091. Schm idt  Feren c  hagyatékából került je 
lenlegi helyére 1901-ben. 1 10  éve sok kutató láthatta, forgathatta, tanulmányozhatta, de ennek 
semmiféle bizonyítéka nincs. A kötet Bolyai János saját munkapéldányaként számon tartott darab. 
Az első oldalakon külön B olyai Farkas, majd János kézzel írt címlapjai találhatóak. (2. ábra) A 
kötetben -  hol a margón, hol a sorok között -  Bolyai János ceruzával írt javításai, beszúrásai olvas
hatóak, német és latin nyelven.

A kötet végén két kinyitható lapon 23 mértani ábra található, amelyek a szöveg értelmezésé
hez szükségesek. A leporellókat két változatban utólag ragasztották a kötetbe. Az első tábla Bolyai 
János saját kezével, vonalzóval és körzővel rajzolt ábráit tartalmazza, de az utolsó, a 23. ábrát sza
badkézzel rajzolta. (3. ábra)

A kötet végére utólag beragasztották a nyomdai változatot címmel ellátva: „Tabula Appendicis”. 
A kötet utolsó lapjain több helyen (kb. 1 cm-enként) szúrásnyomok láthatók, amelyek több oldalon 
áthatoltak. Ez arra nézve bizonyíték, hogy a kötetet az 1831-es kolerajárvány idején Bolyai Farkas 
Marosvásárhelyről János akkori katonai állomáshelyére -  Lembergbe -  küldte postán, majd Bolyai 
János csomagjában tovább „utazott” vele Olmützbe, Bécsbe, majd végül haza Marosvásárhelyre. 
Valamelyik határátkelőhelyen a kor szokása szerint, átszúrva, klórgázzal füstöléssel fertőtlenítet
ték a kötetet. Filigranológiai kuriózum a kötet papírjának és vízjeleinek üzenete. Európa-szerte 
ismert és híres külföldi, illetve magyar vízjeleket hordoznak:a lapok: J. WHATMAN, C & I Honig, 
FELENYED, GÖRGÉNY. A magyar vízjelek a kötettel együtt szintén a Világemlékezet részét képe
zik. A kötet nyomdai kivitelezője -  Káli Simon-  titáni munka árán faragta ki az egyedi nyomdai 
karaktereket, amelyeket Bolyai a geometriai levezetésekben használt. Káli Simon Bolyai Farkas ta
nítványa volt, és a kollégium nyomdájában igen sok örökbecsű kötetet gondozott. Sírkövét a maros
vásárhelyi református temetőben a Bolyaiak sírja mellé helyezték. Nagy elégtétel jelen írás szerzőjé
nek, hogy valamikori Alma Matere -  a Marosvásárhelyi Református Kollégium -  falai közül került 
ki a Memory of the World regiszterben lévő negyedik, Magyarországot képviselő mű.

Nos, ennyit a kötet fontosabb könyvkutatási adatairól. Amikor a kutató mindezeket az adato
kat összegyűjtötte, akkor döntött a jelölés mellett. A kötet jelölése során érvelni kellett Bolyai János 
abszolút geometriájának eredetisége, elsődlegessége, forradalmi újdonsága, tudományos jelentő
sége, ritkasága és sok más értéke mellett, amelyek alapján a nemzetközi bíráló bizottság meghozta 
döntését. Bizonyítania kellett a mű jelentőségét egyéb elméleti és gyakorlati tudományágak kiala
kulásában és fejlődésében. Ezeket az érveket összegezzük röviden a továbbiakban.

AZ APPENDIX TARTALMA - BOLYAI JÁNOS ABSZOLÚT GEOMETRIÁJA.

Az embert a legrégibb időktől kezdve élénken érdekelte az őt körülvevő - kezdetben szűkebb, majd 
egyre távolibb - környezet. A TÉR és az IDŐ, a bennük való tájékozódás, az őket felépítő egysze
rűbb rendszerek, a köztük lévő összefüggések, rendszeresen ismétlődő szabályosságok ismerete

1 APPENDIX= Függelék, tekintettel arra, hogy Bolyai János munkája az apja -  Bolyai Farkas -  TENTAMEN című 
kétkötetes munkájának függelékeként jelent meg nyomtatásban. Különálló munkaként csupán néhány kötetet 
nyomtattak.
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nélkülözhetetlen eszközeivé váltak a mozgó, cselekvő embernek. Az antik filozófusok egész isko
lákat állítottak fel ezeknek az elvont fogalmaknak a tanulmányozására.

A csillagászati megfigyelések újabb kérdéseket vetettek fel. Központi helyen állt a Föld alak
jának, a világmindenségben betöltött szerepének tisztázása. A Nap, a Hold és a Föld viszonya, a 
fény útja csak akkor volt megmagyarázható, leírható, ha léteztek a leírásukra szolgáló fogalmak: 
pont, vonal, sík, idom, tér. A régbenyúló emberi történelem tapasztalásai sok igazságot gyűjtöttek 
egybe, amelyeket az írás kialakulásával rögzítettek.

A geometria terén tett tapasztalásokat i.e. a III. század elején E u k l i d é s z  írta le az Elemek c. 
művében. A könyvnyomtatás feltalálásától a múlt század elejéig ez a mű több mint ezer kiadást 
ért meg, példányszámban csak a biblia előzte meg. Ebben a műben Euklidész lefektette azokat 
a „kapaszkodókat” -definíciókat, axiómákat, és posztulátumokat, amelyekből bizonyítások ré
vén az új állítások, tételek vezethetőek le. Az axióma, valamint a posztulátum olyan matemati
kai állítás, amelyet nem tudunk, de nem is kell bizonyítani, mert nyilvánvaló. Az axiómák és a 
posztulátumok olyan lényeges pillérei a geometriának, amelyeket más állítások bizonyításához 
használunk fel. Nélkülük a geometria több bizonyítása lehetetlen. A matematika tudományának 
fejlődésével egyre több tétel született, amelyek egyre több természettudományos jelenség leírását 
tették lehetővé. Ily módon újabb és újabb ismeretek, tudományágak, gyakorlati alkalmazások 
születhettek.

Mindehhez Euklidész tanai jelentették az egész geometria alfáját és ómegáját, amelyek csupán 
az érzéki tapasztalás számára hozzáférhető tér egyszerű tulajdonságait tükrözik.

2000 év múltával, az 1800-as évek elejére -  a sokasodó természettudományos ismeretek bir
tokában -  egyre több matematikus (köztük C. F. G a u s s  és Bolyai Farkas is) tette fel azt a kérdést, 
hogy vajon igazak-e az axiómák az érzéki tapasztaláson túli rendszerekben? Az említett mate
matikusok számára csak akkor lettek volna megnyugtatóak az Euklidész axiómáira támaszkodó 
bizonyítások, ha előbb maguk az axiómák is bizonyítást nyernek.

A „legnyugtalanítóbbnak” a XI. axióma bizonyult. (Egy másik fogalomrendszerben V. posztu
látum, vagy a párhuzamosok posztulátuma). Ezt a matematikusok később a „geometria botrány- 
köve”-ként emlegették. Az igen bonyolult kijelentés a párhuzamosokra vonatkozik. Egyszerűbb 
megfogalmazása: „a párhuzamos egyenesek azok az egy és ugyanazon síkban fekvő egyenesek, am e
lyek mindkét irányban határtalanul megnyújtva nem metszik egymást.”

A matematikusok fenntartásai abból adódtak, hogy ez az axióma a végtelen sík ismeretét 
igényli, amely az ember számára elérhetetlen. Tudománytörténeti áttekintés bizonyítja, hogy ma
tematikusok sokasága -  köztük Bolyai Farkas is -  próbálkozott az V. posztulátum bizonyításával, 
sikertelenül. Természetesen matematikai tehetségével korán kitűnt fia, János is ismerte apja erőfe
szítéseit, és bécsi egyetemi évei alatt egyre többet foglalkozott a párhuzamosok kérdésével.

1823-ban, immáron frissen végzett hadmérnökként temesvári állomáshelyéről levélben érte
síti apját korszakalkotó ötletéről, amellyel feloldhatóak az euklideszi axióma alkalmazhatóságának 
ellentmondásai. Ő így fejezi ki magát ez ügyben apjának írt levelében: „Semmiből egy új, más vilá
got teremtettem.” Ez a magyar matematikatörténet talán egyik legtöbbet idézett mondata:

Miben is különbözött ez az „új világ” az előzőtől, vagyis az Euklidész által definiált világtól? 
Abban, hogy Bolyai megsejtette azt, hogy az ötödik posztulátum, avagy a l l .  axióma igaz vagy 
hamis voltát nem lehet eldönteni.

Ahhoz az Appendix példányhoz, amelyről beszélünk, ő maga kézzel írt latin címet, amelynek 
fordítása: „Appendix. A tér abszolút igaz tudománya. Függetlenül Euklidész XI. (a priori soha el 
nem dönthető) axióm ájának igaz vagy téves voltától: hozzácsatolva téves volta esetén a körgeom et
riai négyszögesítése”.

Nos, ebből a mondatból világossá válik a röviden Appendix néven emlegetett kötet tartalma, 
(amely mindössze 26 oldal és egy kinyitható lapon kézzel -  körzővel és vonalzóval -  rajzolt ábrák.) 
Bolyai tehát kivette a l l .  axiómát, vagy annak tagadását a geometriai bizonyítások köréből. Ily
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módon más rendszerek, újfajta terek képzelhetőek el. Ezeket a rendszereket Bolyai János S betűvel
-  a latin systhema (rendszer) szó kezdőbetűjével jelölte, míg Euklídész tételeit Z -val jelölt térben 
tekintette érvényesnek. Az ily módon körvonalazódott geometriát, vagyis azt, amelyben a bizonyí
tásokhoz nem használjuk a párhuzamosokra vonatkozó axiómát, Bolyai-féle abszolút, vagy hiper
bolikus geometriának (S) nevezték el. Egyik igen lényeges következtetése ennek a geometriának, 
hogy a hiperbolikus síkban a háromszög szögeinek összege lehet 180 foknál kisebb is.

Bolyai János több mint másfél évszázaddal ezelőtt megfogalmazta és papírra vetette azt az 
észrevételét is, miszerint „a nehézkedés törvénye is szoros összeköttetésben, foljtatásban látszik (mu
tatkozik) az űr természetével, valójával (alkatával) miljségével”. Ez nem jelent mást, mint azt, hogy 
a modern gravitációelmélet első csíráit, amelyeket (több szerző szerint) szintén Bolyai János fedez 
fel. Innen vezetett az út Einstein számára is az általános relativitáselméletig.

A Bolyai-geometria új sarokkövet jelentett a 2000-éves mértani tételrendszerhez képest. Elhá
rította a gondolkodás útjából az „akadályokat” a mai térszemlélet kialakulása elől..

„Én távolabbra láthattam, de csak azért, mert óriások vállán álltam” -írja Is a a c  N e w t o n  egyik 
levelében. Mára már szállóigévé vált az ebből fakadó mondás, hogy könnyű a csecsemőnek mesz- 
szire látnia, ha óriások vállán áll. Bolyai János is elmondhatta, hogy egy óriás -  az apja -  válláról 
tekintett a végtelen felé. Az ő geometriája -  ahogyan a Memory of the World-be jelölt műveket 
elbíráló bizottság is megítélte -  olyan óriás, ahonnan azóta is a világ áttekinthetéséhez nélkülöz
hetetlen terek tárulnak a tudomány elé. E nélkül ma nem létezne például sikeres űrutazás, vagy 
műholdas műveletek, mert elménknek mindmáig a környezetünkben tapasztalt térről alkotott 
képe tudattalanul is az euklidészi modell rabja. Az pedig alkalmatlan arra, hogy a végtelen számá
ra egyértelmű elméleteket rögzítsen.

AZ APPENDIX JELÖLÉSE AZ UNESCO MEMORY OF THE WORLD 
BIZOTTSÁGA SZÁMÁRA

A jelölési dokumentumban válaszolni kellett többek között olyan kérdésekre, hogy miben külön
bözik a Bolyai-féle „új világ”, az abszolút geometria, az Euklídész által definiált tértől? Mi a Bolyai- 
geometria tudományos értéke, jelentősége, hatása egyéb tudományokra? Milyen bizonyítékaink 
vannak a jelölt Appendix-kiadvány ritkaságára, egyedülállóságára? A jelölést itthon elfogadták 
és továbbították Párizsba, az UNESCO központba, ahol egy nemzetközi zsűri értékelte az egész 
világból beküldött jelölésekkel együtt. A jelölési dokumentációt az UNESCO az Internetre is fel
tette a Communication and Information témakörhöz sorolva: (http://www.unesco.org/new/en/ 
communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/register/full- 
list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-4/janos-bolyai-appendix-scientiam-spatii- 
absolute-veram-exhibens-maros-vasarhelyini-1832)

Az Appendixszel egyidejűleg a Magyar Unesco Bizottság jelölte K ö r ö s i  C s o m a  Sá n d o r  Ti
beti-gyűjteményét is. A jelölési és elfogadási eljárás közel két évig tartott. A nemzetközi zsűri 
2009. július 31-én Barbados szigetén, Bridgetown városban ült össze, és a döntéshozók -  a Nem
zetközi Tanácsadó Bizottság -  úgy ítélte meg, hogy Bolyai János Appendix-e méltó arra, hogy 
helyet kapjon a Memory of the World listán. Bolyaival egy napon elfogadták Csoma hagyatékának 
felvételét is. Egy magánlevél tanúsága szerint többek között még Malajziában, Kuala Lumpurban 
is volt bíráló személy.

Ahol 2009-ig szerte a világ minden országából mindössze 193 mű kapott felvételt -  ott egyet
len napon az előző három magyar mű mellé két erdélyi tudós munkája került.

Nagyenyed és Marosvásárhely református kollégiumaiból indultak, külföldön -  Bécsben és 
Göttingában -  szünet nélkül tanultak, dolgoztak és életüket a legnagyobb áldozatok, gyakran kín
zó betegségek közepette a tudománynak szentelték. Mindketten egy-egy új tudományt alapoztak
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meg -  az abszolút geometriát és a tibetológiát. Ezek ellenére életükben egyikükből sem lett a MTA 
tagja. Haláluk után szobrok, emlékhelyek, díjak, elismerések sokasága igyekszik nevüket halhatat
lanná tenni.

Az UNESCO ajánlására ezen -  most már nemzetközi -  értékeink a jövőben különleges védel
met élveznek. Páncélszekrényben, speciális hőmérsékleti, levegőnedvességi körülmények között 
őrzik meg a jövő nemzedékek számára. A MTA -a  dokumentumok őrzője -  digitalizálva bemuta
tására és szabad letöltésére alkalmas formában közkinccsé tette a világhálón, (http://bolyai.mtak. 
hu/); (http://csoma .mtak.hu/)

A háromnyelvű honlapok ugyanazon személy különlegesen míves munkái. Az alkotó és angol 
fordító D r . Sajó Tam ás, a spanyol változat D r . Antonio  Bernat Vistarini, az Universidad de 
las Islas Baleares munkatársának a munkája. A Csorna oldal angol fordítója D r . John  T. Cu ll , 
(College of the Holy Cross.)

2009-ben, világsikerük elismerésének pillanatában, amikor a magyar színeket képviselték 
Bridgetownban, ha éltek volna, nem lehettek volna magyar állampolgárok.

AZ APENDIX ÉS A BOLYAI KÉZIRATOK UTÓÉLETE

A latin nyelvű művet megjelenésétől számított 35 év múlva először francia, majd olasz, angol, 
német nyelven több alkalommal is kiadták. Megjelenésénél 65 évvel később, 1897-ben, tizedik és 
tizenegyedik kiadásként jelent meg két magyar fordítás.
Az angol változatot a fordító (G. B. H a l s t e d  amerikai matematika-professzor a princetoni 
egyetemen) például 1891-1894 között Austintól Tokióig négy alkalommal is kiadta.
Az 1900-as években megszaporodtak az Appendix kiadványok fordításai. Bolyai János születésének 
centenáriuma alkalmából -  1902-ben -  a MTA díszkötetben nyomtatta ki az Appendixei. 
1928-ban megjelent szerb nyelven, 1950-ben oroszul, majd 1953-ban román nyelven is megjelent 
az Appendix. Van olyan kutató, aki japán nyelvű A ppendixszel is találkozott.

Benkő Sam u  történész 50 évig betűzte és gondozta, majd nyomtatásban megjelentette a több 
mint 15 ezer oldalnyi Bolyai kéziratot Marosvásárhelyen.2 Bolyai János hagyatékának rendszere
zésében, megmentésében, megismertetésében többet tett, mint az előző 150 év kutatói együttvéve. 
Kiss Elem ér  volt az a matematikus, aki Benkő Samu után, szinte lépésről lépésre követve az ő 
munkáját, Bolyai János kézirathagyatékból kiválogatta a matematikai vonatkozásúakat. Ezek iránt 
világszerte az egész matematikus társadalom érdeklődést mutatott Rómától Texasig, Bordeaux-tól 
Tokióig, de nem férhettek a kéziratokhoz. Kiss Elemér matematika professzor eleget tett a több 
mint 130 éves igénynek -  áttekintette, kibetűzte, értékelte és kiadta Bolyai János matematikai ira
tainak nagy részét.3 Kiss Elemér kötete angol nyelven is megjelent. 4

D r . Ács Tibor  Bolyai-kutatónak elévülhetetlen érdemei vannak Bolyai János mind emberi, 
mind szakmai rehabilitálásában. Évtizedekig foglalkozott Bolyai János diákkorának, egyetemi és 
hadmérnöki éveinek kutatásával, külföldi levéltárakban fennmaradt dokumentumok összegyűj
tésével, lefordításával és kiadásával.5 Ács Tibor Bolyai életének olyan dokumentumait tárta fel, 
amelyekkel rajta kívül szinte egy kutató sem foglalkozott az elmúlt 150 év alatt.
Végezetül álljon itt az egyik legnevesebb szerb matematikus-filozófus, az Appendix szerb fordí

2 Bolyai János marosvásárhelyi kéziratai. Kolozsvár, 2003.

1 Kiss Elemér: Matematikai kincsek Bolyai János kéziratos hagyatékából. Akadémiai Kiadó és a T YPO T FX  Kiadó, 
1999.

4 Elemér Kiss: Mathematical gems from the Bolyai chests. János Bolyais discoveries in number theory and algebra 
as recently deciphered from his manuscripts. Akadémiai Kiadó és a TYPO T[:X  Kiadó, 1999.

Ács Tibor: Bolyai János új arca - a hadi mérnök. Akadémiai Kiadó, 2004
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tójának -  D r  B r a n i s l a v  PETRONijEvicnek -  verse, amelyet a szerb nyelvű kötet bevezetőjeként 
írt több mint 80 évvel ezelőtt, 1928-ban. A vers tisztességére válna bármilyen -  a magyarság iránt 
elkötelezett -  költőnek, és példa arra, hogy a tudományban nem lehet harc, szembenállás, csak 
elismerés és együttműködés.

Petronievic legyen példa az együtt- és egymás mellett élő nemzetiségek és nemzetek számára.

Dr. Branislav Petronijevic: BOLYAI JÁNOSHOZ 
-Ajánlás -

Roppant név, a mű meg csöpp, nem disz:
Mit ránk hagytál, az csak egy Appendix.
Ifjú lángelme, tenyész, burjános:
Gausson túltettel, Bolyai János.

Gauss, még hogyha dicsérni meg is mert,
Előbbre valónak el nem ismert.
Ülte kicsinyes irigység érte,
S levelezéssel bőven beérte.

Becsülni korod nem tudta nevedet,
Lenézve bántott, gúnnyal kinevetett.
Soká nem sejték, merre a sírod,
Jel sem volt sehol neveddel írott.

Születni nagy kegy nem kísért fölötte,
Hatalmas fajnak hogy lennél szülötte.
Népnek parány volt a magyar előtted,
Igazán naggyá magaddal tetted.

A szerb verset szerb nyelvről magyarra fordította T ú r i  G á b o r  mű- és szakfordító, 
Magyarkanizsa, Vajdaság, a Magyar írószövetség és az MTA köztestületének tagja.

2. ábra. Az Appendix címlapja 
Bolyai János kézírásával
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3. ábra. Bolyai János körzőkészlete, amellyel az Appendix ábráit rajzolta

U n i t e d  N a t i o n s  E d u c a t i o n a l ,
S c i e n t i f i c  a n d  C u l t u r a l  O r g a n i z a t i o n

C e r t i f i e s  t h e  i n s c r i p t i o n  o f

J a n o s  B o l y a i :  A p p e n d i x ,  s c i e n t i a m  s p a t i i  a b s o l u t e  v e r a m  e x h i b e n s .
M a r o s v a s â r h e l y i n i ,  1 8 3 2 .

L i b r a r y  o f  t h e  H u n g a r i a n  A c a d e m y  o f  S c i e n c e s  
( I n s t i t u t i o n )

B u d a p e s t
H u n g a r y

( T o w n )
( C o u n t r y )

on
the M emory o f the World International Register

D a t e :  3 1 .  J u i l .  2 0 0 9 .  Ko i ' c h i r o  M a t s u u r a
D i r e c t o r - G e n e r a l ,  U N E S C O

4. ábra A regisztrációt igazoló okirat másolata

A szerző címe:
OLÁH ANNA
Bolyai Pedagógiai Alapítvány
'vww.bolyaitestamentum.hu
olahannamari@t-online.hu
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ZIEGLER GÁBOR

19. századi gépek restaurálása
A műszaki tárgyak restaurálása különös figyelmet igényel, m ert ezek általában többféle anyagból készültek. A 19. 
századi gépeket hosszú ideig használták, ezért, meg esetleg a helytelen tárolási körülmények miatt is, általában 
rossz állapotban kerülnek a múzeumba. A restaurálást mindig a muzeológussal megbeszélve kell végezni. Nem 
szabad olyan anyagokat, technológiákat alkalmazni, amelyek az adott korban még nem léteztek. Meg kell gondol
ni azt is, hogy érdemes-e, szabad-e a gépet -  ha egyáltalán lehet -  újra működőképessé tenni. Igen fontos a már 
restaurált műtárgyak megfelelő tárolása, nehogy újra sérüljenek.

A műszaki tárgyak restaurálása részben különbözik a régészeti tárgyak restaurálásától, részben 
nem. Nem lehet éles határvonalat húzni, hiszen a műtárgyak között is van átfedés.
Talán a legjelentősebb különbség, hogy a műszaki tárgyak általában vegyes összetételű tárgyak. 
Nagyon ritka az olyan műtárgy, amely csak egyfajta alapanyagból készült. Ezért a restaurálásuk, 
konzerválásuk, tárolásuk is összetett feladat, hogy megőrizhessük a tárgyat az utókor számára.

A 19. század igen jelentős volt az ipar és az ipari termékek számára. A tudományok fejlődé
sével nőtt a műszaki tárgyak száma, jelentősége. Egyre több találmány született, ill. egyre többet 
tökéletesítettek, ezzel könnyítve meg az emberek életét.

Az ipar fejlődése a gépeken, műszereken mérhető le. A műszerek egyre egyszerűbbek és pon
tosabbak lettek. A gépek lassan felváltották az embereket. A céhek mesteremberei saját készítésű 
gépeken, készülékeken dolgoztak, de a termékek iránti egyre nagyobb igény felgyorsította a gépek 
jelentőségét, elterjedését és megalapozta a sorozatgyártást. A 19. század közepétől már gyárakról 
is beszélünk.

A restaurálás előtt a tárgyat el kell helyezni térben és időben. Fontos tisztában lenni azzal, 
hogy az adott műtárgy egyedi darabként készült-e céhben vagy manufaktúrában, mester- darab 
alapján vagy gyárban tömegáruként. Mivel a szabványosítás csak a 19-20. század fordulóján nyert
igazán teret, ezért a tárgyak és alkatrészeik a készítő egyedi jegyeit viselik.

Sokat segít munkánk során, ha ismerjük a tárgy eredeti funkcióját, működési elvét.
A restaurálás külső szemrevételezéssel kezdődik. Megállapítjuk a külső sérüléseket, hiányo

kat. Meghatározzuk a műtárgy anyagainak összetételét. A 19. században készült gépeket sokáig 
használták. A használat során számos alkatrészt kicserélhettek, illetve a technika fejlődésével a 
működő gépeket is továbbfejleszthették, átalakíthatták. A muzeológussal együttműködve határoz
zuk meg a tárgy eredeti állapotát és a restaurálási beavatkozás mértékét. A műtárgy történetének 
ismeretében el kell döntenünk, hogy mely állapotát állítsuk vissza. Nagyon fontos kérdés, amelyet 
tisztázni kell, hogy szükséges-e a műtárgyat működőképes állapotba hozni.

Minden tárgy külön konzultációt igényel. Mennyi információ veszhet el a beavatkozások so
rán, miben és miért sérült az eredeti tárgy? Hiszen ezek használati tárgyak voltak hosszú időkőn 
át. Nagy a kísértés, ha egy műtárgy működőképes, akkor azt működtetni fogják. Miért a ma embe
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rénél semmisüljön meg az eredetisége? Nekünk restaurátoroknak egyik fő feladatunk a megőrzés. 
Azért, hogy továbbadhassuk a jövő nemzedékének a tudás alapját, a múltat.

A munka megkezdése előtt restaurálási tervet készítünk, felkészülve arra, hogy a műszaki 
tárgyak többsége bonyolultabb alkatrészeket, részegységeket is tartalmazhat, melyek rejtett hibái 
csak a munkafolyamatok során derülnek ki. Fontos és szükségszerű a fényképes dokumentáció 
készítése. A dokumentációban jegyezzük fel a munkafolyamatokat, az eljárásokat, a felhasznált 
anyagokat és a kiegészítéseket, pótlásokat. A fotók segítenek a munka során, és információkat 
hordoznak a jövő számára.

A restaurálási munka felületi tisztítással kezdődik. A műszaki műtárgyak a legtöbb esetben 
szétszerelést igényelnek. Sok esetben a tárgyak mérete, összetettsége, kezelhetősége, hozzáférhető
sége kívánja meg a szétszerelést. A különböző alapanyagú tárgyak, részegységek, alkatrészek kü
lönböző kezelést, beavatkozást igényelnek. A szétbontást mindig csak a legszükségesebb mértékig 
szabad végezni. A bontásnál figyelembe kell venni a kötő-gépelemeket. Ahhoz, hogy megőrizzük 
az eredetiséget, illetve ne okozzunk károsodást, sokszor szerszámot kell készíteni. Például egy, 
a 19. században egyedi szerszámmal készített csavar megbontásához nem minden esetben illik 
egy mai csavarhúzó vagy villáskulcs. A szétszerelés során a lebontott alkatrészeket úgy kell kezelni, 
hogy a beavatkozások után az eredeti helyükre kerüljenek vissza.

A szétbontott egységeket a továbbiakban külön kezeljük. Miután a műtárgyat a szükséges 
mértékig bontottuk, kezdődik meg a tisztítási folyamat. A tisztításnál megkülönböztetünk mecha
nikai, illetve vegyi úton végzett tisztítást. A tisztítási eljárás megválasztásakor figyelni kell, hogy 
a szennyeződések eltávolítása után a tárgy ne sérüljön tovább. Például az eredeti festékréteg vagy 
felületbevonó (lakk) ne roncsolódjék. A festett felületek vegyi úton végzett tisztítása esetén mindig 
„vérzéspróbát” végzünk.

Mivel egy műszaki műtárgyat története során többször is átfesthettek, ezért tisztítás közben 
derülhet ki az eredeti színe. A tisztítás mértékét a muzeológussal közösen megállapított eredeti 
állapotig kell végezni.

A 19. században sok gép, műszaki tárgy alkotórésze szerves eredetű volt (pl: fa, szaru stb.) 
Ezek a tárgyak ki vannak téve a biológiai kártevőknek. (Számos régi használati eszköz fertőzötten 
kerül a múzeumba.) A szerves eredetű műtárgyak esetében már a tisztítás után fertőtlenítőszeres 
átitatást alkalmazunk. Erre azért van szükség, mert a tisztítással eltávolíthattuk a régi kezelést, 
illetve mivel a műtárgyak fokozottan fertőzésveszélyesek, a preventív műtárgyvédelem elvét al
kalmazzuk. Ha esetlegesen új fertőzést fedezünk fel a tárgyon (rejtett sérülés, károsodás) azonnal 
elkülönítve kezeljük tovább. Számos esetben nem is tudunk továbblépni a munkafázisokban, míg 
a szerves eredetű műtárgy kezelése be nem fejeződik.

A restaurálás a sérülések helyreállításával folytatódik. A régi gépek gyakran azért kerültek 
múzeumba, mert már elavultak, üzemképtelenek voltak. Megjavításuk a tulajdonosnak már nem 
lett volna gazdaságos, hiszen a technika eljárt felettük. Gyakran törött vagy hiányos állapotban 
kerültek gyűjteménybe. A törött alkatrészek restaurálásakor meghatározó, hogy miből készült és 
milyen funkciót látott el a műtárgy. El kell dönteni, hogy a javított rész el tudja-e látni eredeti 
feladatát. A hibás egység javítható-e. Például törött fémek esetén alkalmazható-e a ragasztás, for
rasztás vagy hegesztés. Hiszen a beavatkozásoknak reverzibiliseknek kellene lenniük. A bevett 
gyakorlat a műszaki restaurálásban, hogy gyakran készítünk az eredeti alkatrész alapján újat, ha 
az a műtárgy stabilitását vagy működőképességét javítja. Ilyenkor figyelembe vesszük az eredeti 
tárgy anyagát és készítését technikáját.

Amikor egy tárgy hiányos, kiegészítéseket, pótlásokat készítünk. A kiegészítések esetében 
szem előtt kell tartani a korhűséget és az esztétikumot. A pótlások során gyakran segít egy, a tárgy 
korával megegyező rajz vagy hasonló tárgy analógiája. (Ezért is nagyon fontos az adattári, kata- 
lógustári gyűjtés.) A pótlásoknál meghatározó a tárgy készítéstechnikája. A technológiát úgy kell 
megválasztani, hogy a legjobban közelítsen az akkor már ismert és használt technológiákhoz. A
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pótolt, másolt alkatrészeket, gépelemeket megkülönbözető jellel látjuk el. Ez jelenlegi egyezmény 
alapján „C” (copy) jel. A dokumentációban pontosan le kell írni a pótolt alkatrész készítésének 
módját, helyzetét. A dokumentációhoz csatoljuk a pótlásunk rajzát. Sok esetben a kapcsolódó 
szerkezeti egységek határozzák meg a hiányzó egység(ek) alakját, méretét. Ebben az esetben vé
lelmezett, feltételezett munkadarabról beszélünk. Számos esetben a későbbi kutatások, gyűjtések 
igazolták vagy cáfolták döntésünk helyességét. Ilyenkor tudunk (vagy még mi, vagy a jövő nemze
dék) változtatni, tökéletesíteni a régebbi munkánkon.

Ha egy hibás, törött alkatrészt újjal helyettesítünk, az eredetit -  akár több darabban is -  tovább 
kezeljük és a tárgyhoz csatoltan tároljuk, esetleg vele együtt kiállítjuk.

A műszaki restaurálásban előfordul, hogy optikai elemek is találhatóak egy műtárgyon (tük
rök, lupék, objektívek, okulárok, stb.) Ezek az alkatrészek anyagukból adódóan igen sérülékenyek, 
illetve gyakran elvesznek. Hiányuk szembetűnő. Közös döntés alapján két út járható. Az egyik 
a teljes rekonstrukció. Ez a beavatkozás az eredeti (törött) darab alapján, vagy a méretekből ki- 
adódóan, méret- és fókusztáv-helyesen elkészített darabokat jelenti. A másik eljárás jelzés-értékű. 
Ha egy tárgyon valamilyen okból nem megoldható a rekonstrukció, akkor egy sima (általában) 
üveggel helyettesítjük az optikai részeket. Ez a megoldás nem tökéletes, de a tárgy összességében 
kevésbé zavaró, mint annak hiánya.

A legtöbb esetben a műtárgyak felülete színezett, (több rétegben is) felületkezelt, védett. Ezért 
a kiegészített, pótolt részeket az eredetihez színezzük. Általában a legalsó megmaradt festékréteget 
vesszük alapul. Sajnos nem tudunk minden esetben anyagvizsgálatot kérni, ezért a festékek anya
gát nem tudjuk pontosan meghatározni. Ilyenkor a színt helyezzük előtérbe és a ma használatos, 
környezetbarát festékeket alkalmazzuk. Néhány esetben nem lehet egyértelműen megállapítani 
az eredeti festék színét. Ebben az esetben a tárgy anyagához legjobban hasonlító színt választ
juk, a dokumentációban jelezve, hogy az eredeti szín megállapítása további kutatásokat igényel. 
A festékek megválasztásakor igénybe vesszük a legújabb festékeket. Ezek inkább környezet- és 
műtárgybarátok. Az oldószeres festékek károsíthatják a műtárgy anyagát. A visszaszínezésnél be
tartjuk a gyártó által előírt technológiai utasításokat. Ez gyakran megnöveli a retusálás idejét. Az 
alapozó használata és a többrétegű festés segíti a tárgy konzerválását, megóvását. A különböző 
rétegek felvitele között a szükséges kötési, száradási időt ki kell várni. A festésnek a műtárgyak 
eredeti állapotában is fontos szerepe volt. Nem csak esztétikai szempontból, de a használat során 
is megóvta a gépet. Sok festék vagy fedőréteg az adott készítőműhely védjegyévé vált. A szerves 
eredetű tárgyakon a kiegészítések, pótlások retusálását úgy végezzük, hogy a lehető legjobban kö
zelítsük meg az eredetit. Vannak olyan, a 19. században készült gépek, ahol a fa alkatrészek ipari 
jellegű védelmet, tartósítást kaptak, például olajjal való átitatást. Azonban vannak olyan tárgyak, 
ahol a fából készült alap, hordozó vagy burkoló rész, szinte művészi kivitelű. Nem ritka az intarzia 
vagy más berakás. Ezek felülete gyakran politúrozott. Ebben az esetben a retusált felületet -  alig 
észrevehető különbséggel -  az eredetivel megegyező színűre és fényűre kell hozni. Ilyenkor nem 
alkalmazunk modern anyagokat. A régi módszert alkalmazzuk.

A gépeken számos mozgó alkatrész található. Ezek felületvédelme nem oldható meg száradó 
anyagokkal. A lakkok megakadályozzák az egységek csúszását, forgását. Viszont a kezeletlen fe
lületek könnyen oxidálódhatnak, szennyeződhetnek. A múzeumi tárgyakhoz régebben az ilyen 
felületekre pl: lenolajat használtak. Ezzel az volt a probléma, hogy a lenolaj száradó olaj. így a fe
lületvédő anyagból az idő elteltével szennyező anyag lett. A mozgó alkatrészek felületkezelésekor 
semleges kémhatású olajokat használunk permetként. Ezek bármikor visszaoldhatóak, eltávolít- 
hatóak. A 21. századi technológia folyamatosan kutatja és fejleszti ezeket az anyagokat. Együttmű
ködés keretében számos anyagot próbáltunk ki.

(Vannak olyan tárgyak, ahol a készítő nem vette -  vagy nem tudta -  figyelembe venni a külön
böző fémek elektródpotenciálját, így folyamatos reakció lépett fel a fémek között. Itt a mai iparban 
kikísérletezett villamos szigetelő anyagot használtuk).
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A 19. században készített gépeken számos fém alkatrész hőkezeléssel, védőréteg felvitelével, 
vagy vegyi úton felületkezelt. Ha ezek a rétegek megsérülnek, azokat pótolni, restaurálni kell. 
Például acél tengelyek kékítése melegítéssel vagy rezezés, nikkelezés, krómozás, vagy grafitozás, 
feketítés. Ezek a technológiák alapjukban nem változtak. A felületvédelem pótlásának mértéke 
minden tárgy esetében egyedi meghatározást igényel. Az eljárás megválasztásakor a szükséges 
mérték a meghatározó.

A restaurálás utolsó fázisa az összeszerelés. Fontos a sorrendiség megtartása, a kötő-gépele
mek megfelelő helyre kerülése és a célszerszámok használata.

Fontos a restaurátor munkája során, a restaurátori etika szem előtt tartása: a restaurátornak 
szabályok betartásával kell dolgoznia. A műtárgyból nem vehet el és nem tehet hozzá semmit. 
Minden beavatkozását rögzítenie és indokolnia kell, hiszen a műtárgy eredetiségéért a munkája 
során ő felel.

Amikor minden szerkezeti és kötő-gépelem a megfelelő helyére került és minden alkatrészt 
visszaszereltünk, még nem ért véget a restaurátor munkája. Azért, hogy a műtárgyat megőrizzük 
és be tudjuk mutatni, fontos a tárolás kialakítása, meghatározása. A műszaki műtárgyak általában 
komplex, vegyes összetételűek. A tárolásnál, kiállításnál számos károsító környezeti hatás érheti 
ezeket. A legfontosabbak ezek közül az UV-terhelés, a hőmérséklet és a relatív páratartalom in
gadozása, illetve a humán veszélyforrás. A vegyes alapanyagú tárgyak esetében mindig a legér
zékenyebbre méretezzük a tárolási körülményeket. A műtárgyak közvetlen környezetét a levegő 
alkotja, ezért lassú károsodásuk okait elsősorban a levegő állapotváltozásaiban (pl. hőmérséklet- 
ingadozás), alkotórészei, szennyezői és a műtárgyak anyagai között végbemenő folyamatokban 
kell keresnünk. A levegő nedvességtartalmának igen káros hatása van a műtárgyakra. A vízpára 
többféle úton kerülhet a levegőbe. A levegő páratartalmát a relatív páratartalommal jellemezzük 
(RH%). A relatív páratartalom értéke zárt térben fordítva változik a hőmérséklettel, tehát, ha a hő
mérséklet csökken, a páratartalom nő és fordítva.(25°C-on lm 3 levegőben kb. 24 g vízpára van). A 
páralecsapódást szerves eredetű műtárgyakon nehezen észleljük, mivel a tárgyak magukba szívják 
a nedvességet. A páratartalom káros hatásai a következők lehetnek: a fa zsugorodása, vetemedé
se; a biológiai kártevők (baktériumok, gombák) elszaporodásának, a festékrétegek sérülésének, 
lepattogzásának elősegítése stb. A szervetlen eredetű összetevők, például a fémek a levegő pára- 
tartalmát nem tudják magukba szívni, így az a felületükön kicsapódik (bizonyos hőmérséklet alatt 
akár rá is fagyhat a pára a fémre), ez oxidációs folyamatot von maga után. Például a tükrökön a 
foncsorozás elvesztéséhez vezethet.

A nagyobb gépek esetében a tárolás méretük miatt igen korlátozott. Egy-egy 19. századi gép 
tömege több tonna is lehet. Az ilyen gépek mozgatását emelőgépekkel végzik. Minden mozgatás 
további mechanikai sérülés veszélyét rejti magában. Ezért az ilyen műtárgyak mozgatása, szállítá
sa külön odafigyelést és szakértelmet követel.

A szerző címe.
A Műszaki és Közlekedési Múzeum 
Tanulmánytára
1117 Budapest, Kaposvár utca 11-13. 
e-mail: gaborziegler@chello.hu
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BERÉNYI ZSUZSANNA ÁGNES

Dr. Kenézy Gyula, a szabadkőműves
Dr. Kenézy Gyula (1860-1931) a budapesti tudományegyetemen szerezte orvosi diplomáját.A budapesti szülészeti 
klinikán 4 évig dolgozott, majd debreceni területi orvos, 1895-től városi tiszti főorvos lett. Bábaképző intézetet, 
majd Állami Gyermek Menhelyt szervezett Debrecenben, ezeket 1896-tól igazgatta. Javaslatára megkezdődött a 
négykarú debreceni egyetem megépítése. Ennek első orvosprofesszora ő lett. A nőgyógyászati klinika igazgatója, 
orvoskari dékán, majd rektor volt. 1934-ben díszdoktori címet kapott. Mindemellett csatlakozott a szabadkőműves 
mozgalomhoz is. 1891. február 6-án vették fel a Haladás páholyba. A páholy vezetőjévé, főmesterré választották. 
A nagy létszám miatt számosán kiléptek és új páholyt alapítottak, amelyet az egykori debreceni diákról, Körösi 
Csorna Sándorról neveztek el. Itt is főmesterré választották Kenézy Gyulát. Az új páholy több ezer gyerek számára 
étkezdét nyitott és tankönyvekkel is tám ogatta a rászoruló gyerekeket. A nemzetiségeknek magyar nyelvű oktatást 
szerveztek. Javasolták az ingyenes népoktatást. Ingyen kenyeret és tejet osztottak az ínséget szenvedőknek. Hoz
zájárultak az oroszok által lerombolt kárpátaljai Mezőlaborc (Kőművesfalva) újjáépítéséhez.. A világháborúban a 
m agyar katonáknak segítséget nyújtottak, a rokkantakat segélyezték.
D r . K e n é z y  G y u l a  nevét nemcsak az orvosok ismerték jól, hanem a könyvtárosok is, főként a debreceniek. 
Ugyanis a debreceni egyetem könyvtára és a bábaképző intézet a nevét viseli. Az orvosok nőgyógyászként, az 
egyetemiek tanárként ismerik.

DR. KENÉZY GYULA ÉLETÚTJA

Hajdúszoboszlón született 1860. január 4-én. Édesanyja Debrecen i Z suzsanna , édesapja Kenézy  
János szabó volt. Az elemi iskola két osztályát szülőhelyén végezte, aztán a Debreceni Református 
Kollégiumban folytatta tanulmányait. Zenei tehetségét a kollégiumi énekkarban és kórusvezetés
ben hasznosította, maga készítette hegedűn játszott. A késmárki Evangélikus Líceumban fejezte be 
gimnáziumi tanulmányait, majd orvosi diplomáját a budapesti egyetemen szerezte meg. Ezután 
négy évig a pesti szülészeti klinikán dolgozott.

Ezt követően visszatért Debrecenbe. Területi orvosként dolgozott, majd 1895-től a város tiszti 
főorvosa lett. Ekkor szervezte meg a nyolcvan ágyas Bábaképző Intézetet. Az akadályok ellenére 
kiharcolta az Állami Gyermekmenhely létesítését, felépítését, amelynek 1896-tól igazgatója lett. 
Később itt helyezték el átmenetileg az egyetem gyermekklinikáját. Az ő kezdeményezésére java
solták a Városi Tanácsnak az egyetem megalapítását. Erre 1906-ban Egyetemi Bizottságot hoztak 
létre, amelynek vezetője Kenézy lett miniszteri biztosként. Célja az volt, hogy a háromkaros Re
formátus Gimnázium négykarú egyetemmé fejlődjék. Ken ézy  Gyulának  nagy érdeme és döntő 
szerepe volt abban, hogy az 1912. évi XXXVI. törvény rendelkezett a négykarú egyetem felállítá
sáról Debrecenben. Ezek a karok a következők lettek: hittudományi, jogi, bölcsészeti és orvosi. Az 
orvoskari épületek és klinikák elhelyezkedésére vonatkozó pontos tervek kidolgozásával Kenézy 
Gyulát bízták meg. Miniszteri biztosként ő javasolta, hogy az egyetemet a Nagyerdőben helyezzék 
el. 1914-ben rendkívüli tanári címet kapott. Már zajlott az első világháború, amikor 1916-ban az 
orvosi egyetem alapkövét elhelyezték.

Kenézy Gyulát nevezték ki a Debreceni Egyetem Orvosi Kara legelső orvosprofesszorának, 
ö lett az első nyilvános rendes tanár az újonnan alapított egyetemen. Ugyanakkor a bábaképző
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intézetben működő szülészeti és nőgyógyászati klinika igazgató tanárává nyilvánította a Vallás 
és Közoktatási Minisztérium. 1918-19-ben az orvosi kar dékánjává, 1920-ban a Tudományegye
tem rektorává választották. 1924-ben a Debreceni Tudományegyetem díszdoktorává avatták. A 
Kenézy professzor által tervezett klinika megépítése 1927-re fejeződött be.

A professzort súlyos gégebaj támadta meg, s műtétjének hamis hírére felesége öngyilkos lett 
Poroszlai úton levő otthonában. Kenézy így magára maradt, mert egyetlen lánya is meghalt. 1930- 
ig volt a Szülészeti Klinika igazgatója. 1931. november 26-án hunyt el.

A Debreceni Egyetem (DOTE) Szülészeti Klinikája épületében arcmását viselő emléktáblát 
helyeztek el. A DOTE könyvtárát róla nevezték el. 1988-ban a Hajdú Bihar Megyei Könyvtár is dr. 
Kenézy Gyula nevét vette fel.

Dr. Kenézy Gyula, az orvoslás nagy alakja egyúttal a szabadkőművesség kiválósága is volt.

NÉHÁNY SZÓ A SZABADKŐMŰVESSÉGRŐL

A szabadkőművesség ókori hagyományokra épülő társasága a polgárosodó lakosság kiválóságait 
tömörítette. Az újkori szabadkőművesség a polgárság kialakulásával jött létre. A gyönyörű székes- 
egyházak építői között találhatók az első szabadkőművesek. Az építőcéhek kezdetei a 13. századig 
vezethetők vissza. Ebből a korból írásos emlékek is maradtak fenn róluk. Szervezetté alakulásuk 
előtt is már számos jelesség tartozott ilyen céhekhez. Angliában a bonyolult változó történelmi 
események sodrásában az építőcéhek tagjai már szabadkőművesnek nevezték magukat. 1717. jú 
nius 24-én már működő négy páholy gyűlt össze egy vendéglőben, s a zavaros politikai helyzet 
miatt -  a biztonság érdekében -  kimondták egyesülésüket Anglia Nagypáholya néven. Ettől kezd
ve a kétkezi céhtagok munkája helyett átvitt értelemben folytattak építkezést: az öntökéletesítést. 
Céljuk az emberiség felemelése és egyesítése, tehát erkölcsi kérdések voltak. A rászorultak segí
tését, a jótékonyságot szintén gyakorolták. A szabadkőművesség az emberi egyenlőséget vallja. A 
filozofikus és haladó gondolatokat támogatták, s részben hatásukra terjedtek el hazánkban is ezek 
az eszmék.

DR. KENÉZY GYULA, A SZABADKŐMŰVES

Dr. Kenézy Gyula is csatlakozott a szabadkőművességhez. Debrecenben, 1891. február 6-án vet
ték fel a helyi, akkor már húsz éves Haladás páholyba. Ez a páholy a Nagy Orienshez tartozott. 
(Ugyanis a magyar szabadkőművességnek kétféle ága működött, a János rendi és a skót rítusú 
Nagy Oriens.)

Szabadkőművesi tudása folytán ugyanabban az évben, 1891. november 20-án legénnyé, és 
1892. december 2-án ennek a rendszernek legmagasabb, 3. (mester) fokára emelték. 1894. május
4-én tartotta meg főmesteri beszédét. 1894 és 1900 között töltötte be a főmesteri tisztséget. Egyet
len lányának férje, az 1883. január 14-én született miskolci dr . Kovács Gábor  jogakadémiai ta
nár 1906. március 2-án nyert felvételt, 1917. február 7-én díjemelésben részesült, majd november 
22 -én érte el a legmagasabb fokot.

A Haladás páholy lényeges, a társadalom egésze számára fontos kérdésekkel foglalkozott. A 
főmester szakmai tudása, szervezőkészsége, kulturáltsága, embersége vonzhatta a tagokat. Tevé
kenységük eredményei ugyancsak meggyőzőek voltak. Kóla  János 1871-es megalakulásától ve
zette a páholyt, s dr. Kenézy Gyula felvételekor is ő volt a főmester. Olyan jeles szabadkőművesek 
voltak a páholy tagjai között, mint JÁszi Vik to r , Jászi O szkár  testvére, jogász egyetemi tanár, a 
páholy egykori főmestere. Halála alkalmából a hivatalos megemlékezések sorában a Haladás pá
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holy és az egész magyar szabadkőművesség gyász-megemlékezést tartott. D r . Kun  Béla  egyetemi 
tanár ugyancsak a páholy főmesteri tisztségét viselte éveken keresztül.

A páholy dr. Kenézy Gyula főmestersége idején ért el gyönyörű eredményeket. A páhollyal 
kapcsolatos minden iraton szerepel a neve. Minden, a legkisebbnek tűnő üggyel is foglalkozott és 
láttamozta az anyagokat. Az ő korából való jegyzőkönyvek sajnos hiányoznak az Országos Levél
tárból. A páholy jelentései viszont több esztendőről is megmaradtak. Ezekből alkothatunk fogal
mat a tevékenységükről.

A Haladás páholy taglétszáma igen nagy lévén, 33-an elhatározták új páholy létesítését. Az új 
páholyt Körösi Csorna Sándor egykori debreceni kollégistáról nevezték el. Több lehetőséget is fel
vetettek, de a tudós nevével a magyar nagypáholy kérését is teljesítették, mert egyrészt ilyen nevű 
páholy még nem volt, másrészt a név magyar vonatkozású, és Debrecent is felidézte.

Az új páholyt alapító 33 tag között orvos volt d r . Szász A d o lf, d r. C zak ó  Zsigm ond nő
orvos. d r . H a jn a l D ezső fogorvos, d r . G áspár M ik lós kerületi munkásbiztosító pénztári fő
orvos. Tanár: S ztan k ay  F. B é la  állami fémipari iskolaigazgató, C su rk a  Is tv á n  városi iparos- 
tanonc-iskolaigazgató, H a tv a n y  József tanító, B a r c z a  B a rn a  tanító, M a rg ó c s y  Em il felső
kereskedelmi iskolai tanár Aszódról; L á s z ló  B é la  felsőkereskedelmi iskolai tanár Perenyéről; 
d r . G ulyás Is tv á n  főgimnáziumi tanár, G re in e r  M ih ály  felsőkereskedelmi iskolai igazgató. 
Mérnök: A c z é l G éza, Debrecen város főmérnöke, Veszprém i T ö rö k  G áb o r, Debrecen város 
erdőmestere, B e r n h a r d t  S á n d o r  MÁV mérnök Nagyváradról. Ügyvéd: d r . S z ö llő s i D ezső. A 
többiek kereskedők, földbirtokosok, hivatalnokok. A 33 alapító tag mindegyike a debreceni Hala
dás páholyból lépett ki, a páholy vezetőjével, főmesterével együtt. Pontosabban a főmester nélkül, 
ugyanis Dr. Kenézy Gyula kilépése nehezen ment. Akkor még nem engedte kilépni a Haladás 
páholy. Végül kitartó igyekezetük hatására később elengedték a professzort. Valójában nem is volt 
jogszerű, hogy az alapítók közé felvették, de Kovács Gábor, a páholy titkára kért a nagymestertől 
engedélyt, hogy apósát kivételesen ezen adminisztratív hiba ellenére az alapítók közé besorol
hassák. Oka ennek a kívánságnak az volt, hogy egyszerűbb legyen Kenézyt az új páholyban is 
főmesternek megválasztani. Az új páholy alapítói névsorában így megtalálható a leendő főmester 
neve is. A Haladás páholy főmestere ismét Tüdős K álm án  lett. Az újonnan szerveződött páholy 
a szimbolikus irányzathoz tartozott.

A KÉT PÁHOLY MŰKÖDÉSE

Mindkét páholy adott ki A szabadkőművesség lényege címmel kiadványt, először rövidebben, majd 
azonos címmel kétszer hosszabb változatban. Azt írják le benne, hogy a szabadkőművesség nem 
szűkül egyetlen országra, egyetlen láncba fogja az egész emberiséget. Példákat említettek arra, 
hogy a különféle nemzetek békés szeretetben élhetnek együtt. A szabadkőművesség célja az embe
riség boldogsága. Ennek a kiadványnak a célja, hogy ezt az elvet ismertesse és terjessze.

Mindkét páholy elkészítette saját páholyának a jelvényét. A nagypáholynak azt javasolták, 
hogy az összes magyar páholy jelvényét gyűjtsék össze, és e gyűjteményhez örömmel adják oda 
a saját jelvényüket. A nagypáholy a kezdeményezést támogatta, de a szervezést nem vállalta el. 
Sajnos nem valósult meg ez a teljes körű páholyjelvény gyűjtemény.

A Körösi Csorna Sándor páholy sokat foglalkozott a gyermekekkel. A rossz körülmények között 
élők számára a páholy több ezer gyermeket ellátó éttermet nyitott. Napközi otthont is működtetett 
nyolcvan gyerek számára. Ebben étellel is ellátták őket. Anyagi segítséget is adtak a rászoruló gye
rekeknek. Tankönyvekről is gondoskodtak. Mindez a békés időkben történt. Az első világháború 
során még nehezebb idők következtek, ezért a rászorulók száma egyrészt növekedett, másrészt 
családok maradtak apa nélkül, még nagyobb szükséget szenvedve. A páholy igyekezett még több 
segítséget adni a gyermekeknek és a családoknak. A páholytagok közül kiemelkedően munkál
kodott ezen a főmester, továbbá dr. Kovács Gábor, Margócsy Emil és Csurka István. A rászoruló
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gyerekeknek 80 férőhelyes otthont nyitottak meg a páholy tagjai teljes ellátással. Tankönyveket is 
beszereztek a gyermekeknek.

A népoktatási XXVI. törvény és az 1907. te. magyar nyelvű oktatást tett kötelezővé. A vallás 
iskolai oktatása kötelező tantárgyként szerepelt a törvényben. A páholy új törvényt, s abban ingye
nes népoktatás bevezetését javasolta.

A budapesti Minerva páholy alkotása, az Ingyen Tej akció mintájára szerveztek ingyenes ke
nyér- és tej-osztást.

1916. február 17-én vették meg a Vár utca 10.-ben az új páholyházat. A páholyok már eddig is 
ebben az épületben tartották összejöveteleiket -  de mint bérelt helyiségben. A nagypáholy kisebb 
összeget adott a vételár kiegészítésére. 1916. május 6-án avatták fel a helyiséget.

A magyar szabadkőművesek közös alkotása részére, Kőművesfalvának 100 korona összeget 
adtak. (Az oroszok Kárpátalján leromboltak több falut. A nagymester, dr . Bókay Á rpád szer
vezésében a magyar szabadkőművesek egy falut, Mezőlaborcot saját költségen újjáépítettek. Ezt 
a községet nevezték el Kőművesfalvának. A Körösi Csorna Sándor páholy 1916-ban ezzel a 100 
koronával járult hozzá a kiadásokhoz.)

Az első világháború kezdetétől a debreceni páholyok -  hasonlóan a többi páholyhoz -  igye
keztek a háború borzalmait enyhíteni. A katonák számára meleg ruhát, vastag kötött érmelegítő
ket, zoknikat, kesztyűket készítettek. Nem feledkeztek meg a katonák hátramaradottjairól sem. A 
katonák hadba vonulása az érzelmi veszteségeken kívül a családoknak nélkülözést, pótolhatatlan 
anyagi veszteséget is jelentett. A páholyok igyekeztek anyagi és fizikai segítséggel támogatni a 
családokat. Főként a katonák gyermekeit segítették gondoskodással, anyagi támogatással. A Vörös 
Kereszt Egylet is támogatta ezt a karitatív tevékenységet.

A háborúból egyre-másra érkeztek a sebesültek. Az orvosok a szabadkőművesek közül is ko
moly részt vállaltak a gyógyításban. Sok sebesült sohasem nyerte vissza az egészségét. Megrokkan
tak. Már a háború során, de később is az egyik legnagyobb nemzeti, sőt a legnagyobb gond volt a 
rokkantak kérdése. Egészségesen mentek el a háborúba, és rokkantak lettek. Hivatalos segítséget 
ugyan kaptak az államtól, de viták, perek tömege fordult elő. A szabadkőművesek is tervezeteket 
készítettek a rokkantak életének rendezésére és segélyezésére, hiszen a legértékesebbet: egészségü
ket áldozták a hazának. Orvosi vizsgálatokkal osztályozták a rokkantságukat, és a rokkantságuk 
fokát, majd annak mértékében az anyagi támogatás mértékét. Ezeknél még nehezebb megoldandó 
kérdés volt, hogy a rokkantaknak milyen munkát adhatnak.

Minden körülmények között a szabadkőművesség emberbaráti elvei határozták meg a páho
lyok és tagjaik tevékenységét. Ennek ellenére 1920-ban feloszlatták a mozgalmat.

IRODALOM:
Barabás L.: Kenézy Gyula. Orvosi Hetilap, 1960. 12. 

A szerző címe:
Dr. Berényi Zsuzsanna Ágnes 
e-mail: bermatsz@gmail.com
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GULYÁSNÉ GÖMÖRI ANIKÓ
100 éves a Fővárosi Gázművek

A szerző röviden ismerteti, hogyan vette át Budapest Főváros a Gázmüveket az Általános Osztrák Légszesztársulat 
magáncégtől, amely az első pesti és budai gázgyárakat építette, de később sem a karbantartásra, sem a korszerűsí
tésre nem fordított kellő gondot és költséget. Ugyancsak röviden ismerteti a Fővárosi Gázművek első vezérigazga
tójának pályafutását, és szerepét az Óbudai Gázgyár létrejöttében, amelynek ünnepélyes átadását (1914) m ár nem  
érhette meg.

„Itt a gázvilág!
Pest városára f  hó 23-án sütött ki először a régvárt gázvilágitás” írta 1856. decemberi számában 
a Magyar Sajtó közlönye. Megkezdődött a gázszolgáltatás, először a Józsefvárosban. A gázgyárat 
az Általános Osztrák Légszesztársulat építette fel 1856-ban Pest-Budán, a Józsefvárosban. Angol 
mintát követett, mint Európában a többi gázgyár. 1866-ban Budán is építettek egy kis gázgyárat, 
majd 1872-ben Újpesten, 1884-ben és 1899-ben a Ferencvárosban létesült gázgyár.1

Először az 1877. május 8-i albizottmányi jelentésben merült fel egy községi légszeszgyár léte
sítésének igénye, de a közgyűlés 1879-ben úgy határozott, hogy az építést egyelőre elhalasztja, és 
inkább a légszesztársasággal köt újabb szerződést. Sőt 1891-ben pótszerződést kötöttek az osztrák 
magánvállalattal, amely az eredeti szerződés lejárati idejét 1910 végére kitolta.

A 19. század végén általános tendencia volt az európai várospolitikában az addig magánkézben 
lévő közművek monopóliumának megtörése és a magánvállalatok községesítése; jövedelmüknek 
a köz javára fordítása mellett az árak ellenőrzése és a fejlesztések közvetlen irányítása kerülhetett 
így a város kezébe. E törekvések közé tartozott a gázművek, mint egyik legfontosabb célpont. Az 
Osztrák-Magyar Monarchia fő- és székesfővárosaiban egy-egy különlegesen erős polgármester 
személyiség: Karl Lu eg er , illetve Bárczy  István valósította meg ezt a politikát.

Az 1906-ban megválasztott Bárczy István polgármester programjának része volt a községe- 
sítési politika, amely ugyanúgy érintette a villamossági vállalatokat, mint a légszesztársulatot. A 
Gázművek városi kezelésbe vételét hosszas előkészítő munka előzte meg. A problémát már 1902 
óta tanulmányoztatta a városvezetés. Erre a munkára a székesfőváros tanácsa H e u f fe l  A dolf 
középítési igazgatót kérte fel. Heuffel javaslatára2 1907-ben a közgyűlés elhatározta a Gázművek 
értékbecslését. A becslésre kiküldött öttagú bizottság elnöke Bánki D onát műegyetemi tanár 
volt.

A kifizetendő árat 18.554.509 koronában állapították meg.
A törvényhatósági bizottság közgyűlése 1909. május 6-án határozta el a Gázművek megváltá

sát. A gázgyárak átvételét a gázfogyasztás rohamos növekedése sürgette.
Pásztor  M ihály a magántársaság 53 esztendejéről írta:3 „A gázvilágítás monopóliumát bir

tokló osztrák magántársaságnak már az első 10 évében kiderült, hogy a gázt rossz minőségben és 
drágán adja."

Mindezen túl más probléma is jelentkezett, amiről sajnos a város vezetése csak a megváltáskor 
szembesült. Nevezetesen azzal, hogy a városi kezeléshez fűzött remények nem váltak be, mivel a 
gázgyárak addigra elérték teljesítőképességük végső határát, rendszerük elavult, drágán termeltek,
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és a gépesítés legalapvetőbb funkcióit sem használták. A Józsefvárosi gázgyárnak még összekötő 
vágánya sem volt a teherpályaudvarral. A magántársulat az utolsó években semmi beruházást nem 
végzett a gázgyárakban, mivel tartott attól, hogy a főváros nem hosszabbítja meg a szerződést.

II. táblázat. A te ltek  becslésének végeredményei.
Inven tór-át Beszerzési ár Forgalmi érték Becsár

M egnevezés
K f. K f. K f. K f.

Józsefv árosi lég szeszg y ár . . . 2 ,7 1 0 .2 0 0 — 1 8 7 .9 6 2 82 2 ,7 1 0 .2 0 0 — 1 8 7 .9 6 2 8 2

! Budai l é g s z e s z g y á r ........................... 7 0 2 .2 7 2 — G 1 .4 4 0 14 6 5 8 .3 8 0 — 6 1 .4 4 0 14

1 I. sz. feren czvárosi fió ldégszesz- 
g > ' á r ................................................. 8 4 0 .8 0 0 — 84  0 8 0 — 6 7 2 .6 4 0

•

8 4 .0 8 0
f  *

1 11. sz. feren czvárosi fióklégszesz- 
g y á r ................................................. 6 3 5 .4 1 0 — 1 7 7 .3 1 9 — 6 3 5 .4 1 6 — 1 7 7 .3 1 9 —

I V i z g á z g v á r ........................................... 31 7 9 4 — 3 1 .7 9 4 — 7 2 .6 7 2 — 3 1 .7 9 4 —

L ipótvárosi légszesztartó  áll. . . 4 1 4 .0 7 2 — 05.671 27 3 6 0 .5 6 7 — 6 5 .671 27

K elenföldi légszesztartó  áll. . . 1 0 8 .1 6 0 — 4 0 .5 6 0 1 0 8 .1 6 0 — 4 0 .5 6 0 —

Ö s s z e s e n 5,442.71+ 048 .827 2:{ 5,218.035

-

648.827 

?' *

í

A Gázművek értékbecslése

A Józsefvárosi gázgyár a századfordulón
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A GÁZMÜVEK ÁTVÉTELE -  A FŐVÁROSI GÁZMŰVEK MEGALAKULÁSA

1 9 1 0 . d ecem b er 15 -én  délután  6  ó ra k o r B árczy  István p o lg árm ester R a d ó c z a  JÁNOStól, az Ál
talános Osztrák Magyar Légszesztársulat budapesti igazg ató ság án ak  elnökétől jelképesen átvette  

a G ázm üveket és átad ta  H e lta i  FERENCnek, m in t a B u d ap est Székesfőváros G ázm üvei b ejeg y 
zett cég  v ezérig azgató ján ak , aki előtte az Á ltalán os O sztrák  M ag y ar L égszesztársulat igazgatója  

volt. M egalakult tehát a F őv árosi G ázm űvek, azaz korabeli névvel: BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS 
GÁZMŰVEL

HELTAI FERENC ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA

a
 Első vezérigazgatója Dr. Heltai Ferenc volt, aki 1861. március 

15-én született Szentesen. Jogot tanult Budapesten, illetve Lip
csében, majd az egyetem elvégzése után publicista lett. 1881-ben 
az Ellenőr, 1883-tól a Nemzet című lapok közgazdasági rovatve
zetője. A Magyar Tudományos Akadémia nemzetgazdasági bi
zottságába is beválasztották, és ezután lett a Nemzetgazdasági 
Szemle szerkesztője.

1891-től kezdve a főváros képviselő testületének és a közmun
kák tanácsának tagja.

1891-től 1913-ig országgyűlési képviselő. 1907-ben megvá
lasztják az Általános Osztrák-Magyar Légszesztársulat igazga
tójává, és 2 évvel később nem volt kétséges, hogy ő kapja meg a 
Fővárosi Gázművek vezérigazgatói székét. Még a magántársulat 

igazgatója volt, mikor 1909-ben a törvényhatósági bizottság felkérte, hogy készítsen előterjesztést 
az új központi gázgyár építéséről4.

A minden részletre kiterjedő előterjesztés, mely adatokkal alátámasztva áttekintette a fővá
ros gázellátásának helyzetét, megindokolta az új gázgyár létesítésének szükségességét. Továbbá 
vázolta a szóba jöhető telkek előnyeit és hátrányait, ismertette a pályázatra beérkezett tervezetek 
műszaki leírásait. E tanulmány a gázgyár építésének alapjául szolgált.

1913 őszén fejeződött be az Óbudai Gázgyár építkezése, a berendezés és szerelés. Október 16- 
án üzembe helyezték a gyárat, két nappal később megindulhatott a gázszolgáltatás. Heltait még 
ebben az évben főpolgármesterré választották.

A Fővárosi Gázművek élére helyettese, R ipka  F eren c  került.
Sajnos Heltai a Gázgyár 1914. évi ünnepélyes felavatását már nem érhette meg.
Noha a Fővárosi Gázművek 1910. december 15-én alakult meg, gyakorlatilag a Fővárosi Gáz

művek története az Óbudai Gázgyár gáztermelésének megindításával kezdődött el.

IRODALOM:
1 Gömöri-Balogh-Vadas: Az első gázgyár. Fővárosi Gázművek Rt, Budapest, 1999, 26.

2 Jelentése Heuffel Adolf középítési igazgatónak a légszeszüzemek házi kezelésbe vétele és a létesítendő fővárosi gáz
gyár kérdésében. Budapest Székesfőváros Házinyomdája, 1904.

Pásztor Mihály: A közvilágítás alakulása Budapesten. Statisztikai Közlemények, Budapest Székesfőváros Házinyom
dája, 1930, 187.

Előterjesztése Dr. Heltai Ferenc vezérigazgatónak az új központi gázgyár ügyében. H. n. 1910. május 1 2 .

A szerző címe:
8ulyasne.aniko@gmail.com
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KOVÁCS OTTO

A Zarzetzky-féle gyufagyárak
Az 1867. évi, Párizsban megrendezett Világkiállításon a hazai gyufaipart a sikerei csúcsán álló gyáros, Zarzetzky  
József képviselte. A lengyel származású, egykori hangszerkészítő iparos kitartó munkával és kiváló üzleti érzékkel, 
önerőből emelkedett a M onarchia iparos társadalmának felső tízezre közé. Zarzetzky az 1830-as években még csu
pán háziipari keretek között dolgozott, de szorgos munkája eredményeképpen m egvalósította álmát, saját, önálló 
gyár építését a Váci úton. Munkája eredményeként számos hazai és külföldi elismerésben, kitüntetésben részesült. 
Az iparban betöltött szerepe mellett kereskedelmi és városvezetői tisztséget is betöltött, családi kapcsolatai révén 
tám ogatta a szlovák kulturális szerveződést. A mintegy negyven évig működő gyárszervezete az általános kereske
delmi válság miatt szüntette be működését. Idősebbik fia még évekig foglalkozott kisebb, de korszerűen felszerelt, 
a Zarzetzky nevet viselő üzemben gyufa és gyújtószerek gyártásával.

Az 1867. évi, Párizsban megrendezett Világkiállításon a hazai gyufaipart Z arzetzk y  Jó zsef Váci 
úti gyára képviselte. A gyár termékei és a világtárlatra készített, színes gyufafejekből összeállított, 
a gyárat ábrázoló gyufakép a Világkiállítás 44. számú, a kémiai és gyógyszerészeti termékeket 
szemléltető részlegében voltak láthatók.

A gyárat ábrázoló kép 400 000 darab színezett gyufaszálból készült. A szálak -  a mérgezést 
elkerülendő -  foszfort nem tartalmaztak, azokat a színtartás biztosítására lakkal vonták be. A 
képet fenyőfából készült üvegezett szekrényben helyezték el, így tekinthette meg a világkiállítás 15 
millió látogatója. Az ipartörténeti emléket 90 évvel később a gyufagyáros leszármazottja adta el, és 
jelenleg a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Tanulmánytárában őrizzük.

A kép megrendelője a lengyelországi születésű, de házasságai révén szlovák kapcsolatokkal is 
rendelkező Zarzetzky József volt. Az önerőből a hazai gyufaipar egyik alapító atyjává vált iparos a 
Világkiállítás idején sikerei tetőpontján állott. Gyárairól a Vasárnapi Újság1 1853-ban tudósított, 
1864-ben személye a Hajnal naptárban is helyet kapott. Gyufatermékeiről a kor vicclapja, a Bors
szem Jankó is elismerően nyilatkozott.

ZARZETZKY JÓZSEF ÉLETE

A gyufagyár alapítója és névadója a kisnemesi származású Zarzetzky (ejtsd: „Zazsecki”) József 
1805. május 21-én született Varsóban. Az ifjú zongorakészítő asztalosnak tanult, ez irányú ta
nulmányait Varsóban végezte.2 Gyakorlati tapasztalatokra Európa országaiban tett szert, majd az 
akkoriban lendületet kapott gyufagyártásban kívánt sikereket elérni. Bécsben tartózkodása alatt 
ismerte meg a gyufakészítés elméleti alapjait, és egyéni, új gyufával próbálkozott, a helyi ipar erős 
versenyével szemben azonban alulmaradt.

Az 1830-as évek elején Pestre költözött, 1837-ben gyufagyártói szakvizsgát tett és megtaka
rított pénzén szerény keretek között kezdte el gyufagyártói tevékenységét. A szárnyait bontogató 
hazai gyufaiparba kapcsolódván Zucker  LÁzÁRhoz, Róm er  IsTVÁNhoz, vagy Irinyi JÁNOshoz 
hasonlóan annak egyik alapító atyjává vált.3
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Magánéletében is változás történt, 1830-ban megnősült, majd felesége korai halála után 1836- 
ban újra megházasodott. Mindkét alkalommal szlovák származású feleséget választott.

A termelést bővítendő, 1843-ban apósa, B obula  György segítségével megalapította első, az 
addigi termelési kereteken túlmutató gyárát a Három bárány utcában, a 879. szám alatt (a mai 
Podmaniczky utcának a Szent István kőrúthoz közel fekvő helyén). A 20 lakószobából és 12 kony
hából álló épület 2000 forintba került, a gyárrá alakítás költségei pedig 11.000  forintot tettek ki. 
A gyárban 1844-ben 60, 1846-ban már 186 munkás dolgozott.4 A gyújtószálak, dobozok, ládák 
készítése és a gyufaszálak gyújtóanyaggal való bevonása már osztályokra tagolt munkatermekben 
folyt. A munkakörülmények ennek ellenére egészségtelenek voltak, mert az épület bővítése nem 
volt megoldható, ezért egy-egy helyiségben 8-9 munkás zsúfolódott össze.

A gyufagyártás jól jövedelmezett, az 1844-45. évi bevétel a 130.000 forintot is meghaladta. 
Ebben az időben Zarzetzky Kőbányán szőlőstelket is vásárolt, amelyből szintén jelentős jövede
lemhez jutott.

Zarzetzky 1845-ben pesti polgárjogot nyert, üzeme 1846-tól viselhette a császári és királyi 
szabadalmú gyújtószergyár nevet, és gyártmányain feltüntethette a császári és királyi sast. Még 
ugyanabban az évben egy tűzeset kapcsán5 vizsgálatot rendeltek el a gyufagyárak biztonságát il
letően, és összeírták a Pesten üzemelő 12 gyufagyárat, amelyekből tűzbiztonsági hiányosságok 
miatt hármat bezártak. Ekkor vonták meg Zucker Lázártól és Irinyi Jánostól is a gyufagyártási 
engedélyt.

Zarzetzky a szabadságharc leverését követő időkben is kamatoztatni tudta tehetségét: az 1853- 
ban készült kamarai jelentés szerint üzeme a fővárosi gyufagyárak között a munkáslétszámot te
kintve S c h u l l e r  F e r e n c  200 főt foglalkoztató gyufaüzeme után következett, 150 fős munkáslét
számmal.

1857-ben Zarzetzky 12.000 forintért megvásárolta a Váci út 117. szám alatti, R a m a s e d e r  Fe 
r e n c  tulajdonában lévő, 4500 négyszögöl nagyságú építési telket, és ezen a helyen építette fel leg
nagyobb gyufagyárát.6 Az építkezés idején, 1858-ban a Szövetség utcában, talán a Három bárány 
utcai gyár tehermentesítésére is, gyufagyártó üzemet, fiók-gyárat létesített. Gyáraiban a munkások 
bérezése megfelelt a többi pesti gyufagyárban fizetett bérnek (férfiak egy napra 1,50 forintot, nők 
1 forintot, gyermekek 60 krajcárt kaptak).

Zarzetzky 1862-ben termékeivel szerepelt a londoni világkiállításon, ahol is elismerő okle
vélben részesült, itthon pedig hazai iparfejlesztő tevékenységéért érdemkereszttel jutalmazták, és 
bekerült a kor magyarországi híres embereit bemutató Hajnal naptárba is.

MUNKÁS-EGÉSZSÉGÜGY ÉS SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK

A gyufagyárak az ipari üzemek között a legegészségtelenebbek voltak, és Zarzetzky József gyu
faüzemei sem voltak hiányosság nélküliek. A nem megfelelő munkakörülmények és sorozatos 
megbetegedések miatt 1858-ban a Szövetség utcai részleg pénzbírságot fizetett, és felhagyott mű
ködésével. Annak ellenére, hogy Zarzetzky a Három bárány utcai gyárának beteg munkásairól 
már 1846-tól kezdve gondoskodott, 1863-ban a hiányosságok miatt ennek a telepnek is be kellett 
zárnia kapuit. A gyárban uralkodó munkakörülmények összeírása egyúttal az első dokumentum a 
vegyipari munkások egészségügyi helyzetéről Magyarországon.7 Szabálytalan volt a 10 év alatti gye
rekek foglalkoztatása is, a Három bárány utcai telepen Zarzetzky ezért külön bírságot fizetett.

A Váci úti, jól megtervezett épületben a gyufaszálakhoz szükséges fa feldolgozásától a készáru 
csomagolásáig tartó munkafolyamatok osztályokra osztott, világos és jól szellőző munkatermek
ben zajlottak. A Váci úton a dolgozók számára szoba-konyhás munkáslakásokat is építettek.

1863-ban a gyárban betegsegélyző és nyugdíjpénztár létesült. A pénztárba a munkások megha
tározott tagdíjat fizettek, amellyel a munkaadó gazdálkodott. A betegszabadság ideje alatt a pénz
tár a dolgozó fizetésének felét, elhalálozás esetén a temetés költségeinek felét fizette. A munkások
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bizalmatlansága az általuk befizetett pénz megfelelő felhasználását illetően folyamatos súrlódá
sokhoz vezetett. 1872 végére a helyzet feszültté vált, a dolgozók sztrájkkal gyakoroltak nyomást a 
munkaadóra, és ezzel elérték, hogy a betegsegélyező alap kezelésébe munkásokat is bevontak.

ZARZETZKY JÓZSEF SZLOVÁK KAPCSOLATAI

Zarzetzky, házasságai révén, szorosan kötődött a szlováksághoz, és már 1846-ban, a felvidéki 
éhínség idején feleségével együtt támogatta a -  főként Árva megyéből Pestre menekült -  szlo
vákokat. A felnőtteket és az idősebb gyerekeket gyáraiban foglalkoztatta, a fiatalabbakat pénzzel 
segítette, valamint finanszírozta esetleges orvosi ellátásukat is.

Szlovák iparos barátai ismertették meg az 1860-as években szerveződött, bázisául a polgársá
got tekintő, céljának a békés magyar-szlovák együttműködést kitűző, az általános műveltséget és a 
szlovák irodalmi munkákat terjeszteni kívánó mozgalommal.

A  mozgalom nyomdájának, a Minervának -  amely az első szlovák-magyar nyomda is -  a gyu
fagyáros nem csupán egyik részvényese, hanem elnökségi tagja is volt. A  nyomdaalapító B o b u l  A 

Já n o s  jó  barátja volt, akitől a Zarzetzkyről írt alaposabb munka is származik.
Zarzetzky elfogadta a meghívást a Fiatal Szlovákok Demokratikus Pártjába is. A szlovák köz

oktatás helyzetét és szlovák iskolák létesítését személyes közbenjárással is igyekezett elősegíteni, 
azonban ez irányú erőfeszítései politikai okok miatt mérsékelt sikert arattak.

A VILÁGKIÁLLÍTÁS ÉS AZ UTOLSÓ ÉVEK

Az 1867. évi Párizsi Világkiállításon a hazai gyufaipart Zarzetzky József gyufagyára képviselte. 
A kiállításon termékeit ezüstéremmel jutalmazták. A gyufagyár a kiegyezés után Részvénytársa
ság alakjában szerveződött újjá. Az 1870-ben készült részvénytársasági összeírás szerint a vállalat 
600.000 forint tőkével rendelkezett, amelyből 250.000 forintot részvénypapírokba fektetett.8

Néhány évnyi rövid fellendülés után, az 1872-1873. évi gazdasági túltermelési válság miatt 
fizetési nehézségek léptek fel. A dolgozók létszáma 300 főre csökkent. 1872 végén -  1873 elején 
a részvénytársaság hivatalosan feloszlatta önmagát, de a vállalkozás teljes felszámolása csak 1874 
elején következett be.

Zarzetzky üzleti sikereit bizonyítja, hogy az 1860-as években Pest város igen nagy összeggel 
adózó polgárai közé tartozott, és a legnagyobb adófizetők jogán a városi közgyűlés virilista képvi
selőinek sorába léphetett. Ezt a tisztségét az 1873. évi városegyesítést követő választásokig töltötte 
be. A városi közgyűlésben végzett munkájával egy időben az Első Magyar Iparbank vezetőségének 
tagja volt.

EPILÓGUS

Gyufaipari vállalkozásának több mint 30 éves fennállása után Zarzetzky rövid ideig kőolaj- és 
faáru fuvarozással foglalkozott, a Váci úti gyárat telephelynek használta, és kisebb építkezéseket 
is végeztetett. 1878-ban felesége elhunyt. Zarzetzkyről utoljára 1880-ból van híradásunk: ekkor 
kérelmet nyújtott be gyufaszárító helyiség építésére, de a terv nem valósult meg. A gyufagyáros 
1885. május 25-én fejezte be munkával töltött, küzdelmes életét. Idősebb fia még apja életében 
folytatta a családi vállalkozást, és a Három bárány utcai első gyárhoz közel, a Gyár utca 29. szám 
alatt üzemeltetett gyufagyárat ifi. Zarzetzky József és Társa néven. A gőzgépet is alkalmazó gyár, 
melynek raktára a Szerecsen utca 6 . szám alatt volt, 1877-ben szüntette be működését. A gyufa
gyárak sorából hivatalosan csak 1933-ban törölték.
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MOLNÁR LÁSZLÓ
Egy rendszerépítő a 19. században

Megjegyzések Edison munkásságáról

Edison vállalkozó-feltaláló volt, aki az innovációt a tudományra alapozta és integrálta a tudományos, gazdasági 
és társadalmi szempontokat az általa feltalált és megvalósított rendszerbe. A rendszerről alkotott fogalma tartal
m azta annak nem-technikai alkotórészeit is, amint az első elektromos világítórendszer megvalósításán is kimu
tatható.

E d is o n  eredményei világszerte -  így Magyarországon is -  az ipari fejlődés irányát több szem
pontból meghatározták. így az általa megfogalmazott koncepció is, amellyel az addigi világítási 
rendszerek (gázlámpa, elektromos ívlámpa) helyébe az izzólámpát használó rendszert épített fel. 
1878-ban, amikor az izzólámpával működő elektromos közmű rendszerének kiépítését hirdette 
meg a New York Sun hasábjain, még nem volt használható izzólámpája, generátora, de áramelosztó 
rendszere sem.

Koncepcióját azonban munkatársai segítségével 1882-ben megvalósította. Az első elektromos 
közvilágítási rendszer megkezdte New York Wall Street körzetének ellátását. Ehhez Edisonnak és 
munkatársainak előzőleg több, egymást feltételező problémát kellett megoldania: a használható 
izzólámpa és áramgenerátor kifejlesztését, az áramellátásra szolgáló hálózat kiépítését. Mindehhez 
Edisonnak meg kellett nyernie a városi tanács beleegyezését is. És végül már a tervezés folyamán 
érvényesítenie kellett a versenyképesség szempontját, azaz hogy rendszere ne legyen drágább a 
gáznál. Az alkotó közösség fő célja a használható és gazdaságos műszaki innováció létrehozása 
volt. Edison nem törődött az egyes diszciplínák elhatárolódásával. Inkább abból indult ki, hogy a 
problémákat kell megoldani, aminek során a különböző tudású, tapasztalatú és képzettségű mun
katársak együttműködése vezet el a kívánt eredményhez. Menlo Parkban probléma-orientált ku
tatás folyt.

Edison irányította a munkát, melynek során az általa kidolgozott alapkoncepcióból indult ki a 
kutatás, és ezt valósította meg.

TUDOMÁNY -  TECHNIKA -  IPAR

Edison idejében még úttörő műszaki gyakorlat volt az, amely a tudomány eredményeire épített. 
Ezt azonban nem olyan módon kell elképzelni, hogy egyik oldalon volt a tudomány, a másikon a 
technika, és a technika átvette a tudomány által létrehozott tudást. Eredetileg a tudomány képvi
selői, a tudósok a természet titkait akarták megtudni, igaz ismeretekre akartak szert tenni. Tehát 
tevékenységük ezek felfedezésére irányult, motivációjuk a tudásvágy, a kíváncsiság volt. A tech
nika szakemberei, a mérnökök és technikusok pedig tárgyi eszközöket találtak ki, hogy a tárgyi 
világot megváltoztassák, alakítsák.

A kétféle beállítottság a 19. század nyolcvanas éveitől kezdve működött együtt az ipari tevékeny
ség folyamatában. Ez annak átalakulásához, tudományossá válásához (Verwissenschaftlichung)
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vezetett. A folyamat kétoldalú volt. Egyrészt mind több természettudományos szakember és ilyen 
ismeretekkel rendelkező mérnök került be az iparba, másrészt sok, nagy gyakorlattal és tapaszta
lattal rendelkező ipari szakembert hívtak meg egyetemi katedrára.

A tudomány, a technika és az ipar ilyen új típusú együttműködésének első területei az elekt
rotechnika és a vegyipar (a festékgyártás) (König, 402-403). Az elektrotechnika és a kátrányfesték 
ipar ugyanis az alapjaikul szolgáló tudományok előzetes kifejlődésére támaszkodva, mintegy „al
kalmazásokként” jöttek létre (Hronszky, 5).

EDISON BEJELENTÉSE ÉS AMI MÖGÖTTE VOLT

A „New York Sun9 1878. október 20-i számában megjelent interjújában Edison a következőket 
nyilatkozta: Tervei vannak a közeljövőben arra nézve, hogy központilag elhelyezett áramfejlesztő 
generátorokból kiinduló földalatti áramelosztó hálózatot létesít a nagyvárosokban. Előre meg
mondta, hogy az általa létrehozandó villanyvilágítás -  amely olcsóbb lesz, mint a gázvilágítás -  el 
fog jutni a háztartásokba és helyettesíteni fogja a gázvilágítást. Magabiztosan állította, hogy az 
„erőműve fé l mérföldes körzeten belül fénnyel lát el minden h á z a t” Nem volt generátora, nem volt 
reményekre jogosító, használhatónak ígérkező izzólámpája. Még kevésbé volt áramelosztó rend
szere (Hughes, 193).

De mije volt akkor? Erre ő maga megadta a választ: volt egy jó koncepciója. 1878. november 
13-án P u s k á s  T iv a d a r n a k  írt levelében erről a következőket mondta: „Megvan a helyes alapelvem 
... és jó  úton járok, de időre, kemény munkára és valamennyi szerencsére is szükségem van. Éppen így 
volt az összes találmányommal. Az első lépés az intuíció, amely együtt já r  a lázas tevékenységgel, aztán 
jönnek a nehézségek, amelyek elfogynak. Majd jönnek a ’difik’, a kisebb hibák és akadályok, és hónapok 
intenzív megfigyeléseire, vizsgálódásaira és munkájára van szükség, míg elérjük a kereskedelmi sikert, 
vagy kudarcot vallunk." (Puskás Tivadarnak írt levél 1878. szept. 22. Idézi Hughes, 193-194.)

AZ IZZÓLÁMPA, MINT AZ ÁRAMELLÁTÓ RENDSZER KÖZPONTI ELEME

1879. október 21-22-én hajtotta végre Edison munkatársaival az első sikeres kísérleteit szénszálas 
izzólámpával, amelyben az izzószál vákuumban volt. Kísérleteit azonban platina izzószállal kezdte, 
mert a platinának magas volt az olvadáspontja. Felmelegedéskor azonban az oxigén megrongálta 
és meggyengítette. Ezért vákuumos villanykörtébe helyezte. Ez sem segített azonban, mert a drága 
platina izzószál ellenállása kicsi volt. Ez pedig azt jelentette volna, hogy a kiszolgáló elektromos 
rendszer rézvezetékeinek igen vastagoknak kellett volna lenniük. Ez együtt és külön-külön is túl 
drága és technikailag nehezen megvalósítható rendszert eredményezett volna.

Edison egyik problémája ugyanis az energia szállításakor a vezeték felmelegedéséből származó 
energiaveszteség volt. Ha ezt akarja csökkenteni a vezeték keresztmetszetének növelésével, akkor 
az ellenállást és a melegedést ugyan csökkenti, de a vezeték árát növeli. Mivel a rendszer rézveze
tékei voltak a legdrágábbak, Edison ezt a költséget kívánta csökkenteni. Ha az áramerősséget csök
kenti, akkor a hőhatás ugyan csökken, de ez az izzó működését veszélyezteti. Ezért azt a megoldást 
találta, hogy a feszültséget kell növelni.

Ha a villanyégő teljesítményének 100 W-nak kell lennie (hogy azonos fényereje legyen az ak
kor használatos gázégőkével), és az izzószálat melegítő áram feszültségét 100 V-ra növeli, akkor 
Ohm törvénye szerint az áramerősség 1 A, és az ellenállás 100 Ohm. Ha tehát 100 V-ra növeljük a 
feszültséget, akkor a vezetékek kevésbé melegszenek, és az izzószálnak viszont e feltételek mellett 
kell világítania. Ezért keresett Edison megfelelő ellenállású anyagot izzószálnak. (Edison Ohm és 
Joule törvényeit is használta számításaiban.)
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Ez a megfelelő ellenállású anyag volt a szénszál. Ezt persze csak vákuumos belső terű villany- 
körtében lehetett használni.

Edison 1880-ban kezdte el gyártani nagyüzemi méretekben a japán bambusz anyagából ké
szült izzószállal működő elektromos izzólámpákat.

Az alkalmazás hirtelenül felmerülő gondolatát a korabeli sajtó a következőképpen tálalta.

A „HEURÉKA” PILLANAT AZ ELSŐ ÚJSÁGHÍR TÜKRÉBEN

„Egy este Edison a laboratóriumban ülve szórakozottan 
morzsolgatott ujjai között egy lámpakorom darabot, egé
szen addig, míg az nem vált vékony szállá. Rápillantott és 
az jutott eszébe, hogy égőként talán jó  jellem zői lennének, 
ha felizzítanák. Pár perccel később a kísérletet elvégezték, 
és a feltaláló megelégedésére kielégítő -  de nem meglepő -  
eredményt kaptak. További kísérleteket végeztek az anyag 
módosított form áival és összetételével. Minden egyes kísér
let azt mutatta, hogy a feltaláló jó  úton jár. (A lámpako
rom a laboratóriumban gyakran használt anyag volt, mert 
Edison a telefonkészülékéhez használta). (Edison papers, 
Electric lamp, in:
http://edison.rutgers.edu/lamp.htm), Edison lámpasza
badalma, rajz 1882. in: 
http://edison.rutgers.edu/patent2 .htm .
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A RENDSZERÉPÍTÉS FŐ ÁLLOMÁSAI

A fenti eredmények alapján az elosztó hálózatban 100 voltos áram jutott el a fogyasztókhoz, akik 
párhuzamosan kapcsolt villanyégőket használtak. Ezért a generátornak 100 V feszültségű áramot 
kellett termelnie, melynek erőssége kb. annyiszor 1 A volt, ahány izzó rá volt kapcsolva a hálózat
ra. Az első használható izzólámpát 1879 októberében találta meg Edison. Még ugyanabban a hó
napban bejelentette, hogy megvan a rendszeréhez szükséges áramfejlesztő. 1882 szeptemberében 
pedig a Pearl Streeten lévő rendszer megkezdte a Wall Street körzetében az áramellátást.
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Itt azonban hangsúlyozni kell, hogy Edisonnak nemcsak technikai rendszerben kellett gon
dolkodnia, ha ki akarta szorítani a piacról a más típusú világítási rendszereket. A fő konkurense 
a gázvilágítás volt. Ezért abból kellett kiindulnia, hogy az ő rendszere jobb legyen, azaz jobban 
világítson (technikai feltétel), de ne legyen drágább (gazdasági feltétel.)

Ebből láthatjuk, hogy komplex feladatot kellett megoldania. Egyrészt olyan technikai rend
szert kellett kidolgoznia, amely képes volt viszonylag nagyszámú háztartás ellátására árammal. 
Másrészt ez a rendszer nem lehetett drágább, mint a vezetékes gáz. Ugyanakkor olyan világító 
eszközre -  izzólámpára -  volt szükség, amely viszonylag hosszú ideig használható, nem igényel 
túl erős áramot. Továbbá a vezetékek nem lehettek túlságosan vastagok, mert akkor túl drágák és 
nehezen telepíthetők lettek volna. Ezért Edisonnak három területet kellett összehangolnia az elfo
gadható megoldáshoz: a technikai kivitelezhetőség, a gazdaságosság és a társadalmi elfogadottság 
közös elemét kellett megtalálnia.

Először lássuk a szabadalmaztatott technikai rendszert. Ez az 1881. március 22-én szabadal
mazott rendszere. (In: http://edison.rutgers.edupatents/00239152.PDF).

EDISON RENDSZERÉNEK SPECIFIKÁCIÓJA

„Mindenkinek, akit illet, tudtára adom, hogy én, Thomas A. Edison (Menlo parki lakos), a villanyvi
lágítás és az áramellátás rendszerének új és hasznos, megjavított form áját találtam fel. És ezért arra 
vonatkozó nyilatkozatot teszek, hogy a következő leírás a mellékelt rajzra vonatkozik, a használt 
karakterek ugyanazok, mint a rajzon lévők.

A találmány szándéka arra irányul, hogy eszközöket nyújtson nagyszámú, olyan lámpa vagy 
elektromos eszköz kontrolljához, amelyeket olyan áramkörből látnak el elektromos energiával, amely 
más eszközöket is ellát árammal. Úgy, hogy nem zavarja az előbbieket.

Például elosztó vezetékekből vagy hálózatból -  amely(ek) áramm al lát(nak) el egy kerületet -  ve
zetékek vezethetnek nagyszámú utcai lámpához, amelyek meghatározott időtartamban világítanak 
és meghatározott időpontban kialszanak anélkül, hogy a f ő  áramkört zavarnák.

Ez a rajz által bemutatott eszközökkel megy végbe, ahol CS a központi áramfejlesztő telep, ... 
amelyből az 1-es és 2-es szám okkal jelölt elosztóvezetékek vagy hálózat indul ki. Ezekből vezetnek az
5-ös, 6-os, 7-es, 8-as, 9-es, 10-es, 11-es és 12-es szám okkal jelzett többszörös elágazású áramkörök  
az L betűkkel jelzett lámpákhoz, amelyekből szükség szerint több vagy kevesebb lehet. Minden egyes 
elágazásban áramkörök vannak, úgy hogy az áram kör részét képezik az m betűkkel jelzett megsza
kító relék. A központi áramfejlesztő telepből vezet egy 3-as és 4-es számmal jelölt áramkör, amelyet a 
K billentyűkapcsoló szabályoz. Ebben minden egyes lámpánál van egy M-mel jelölt elektromágnes. 
Amint az ábrán látható, a többszörös elágazású áram körök megszakítón keresztül vezetnek a relék
hez. Amíg a K kapcsoló nyitva van, addig a rugók tartják a megszakítókat a relékkel szemben, és a 
lámpák áramkörei bezáródnak. Ha a lámpákat el akarják zárni, akkor a 3-as és 4-es számmal jelzett 
áramkört zárni kell a K billentyűkapcsolónál. Ekkor a mágnesek vonzzák a reléket és megszakad az 
áramkör. Addig, amíg a kapcsológomb le van nyomva...

Nyilvánvaló, hogy a 3-as és 4-es számmal jelzett áramkört egy óra szabályozza.”
„Amire [szabadalmi] igényt jelentek be, az a következő: egy főáram kör és elosztóvezeték vagy sok

szoros elágazású áramkörök, és az utóbbiakban lévő [áram]továbbító eszközök, egy kontroll áramkör 
és eszközei, amelyek vezérlik az áramköröket e további eszközökkel. Továbbá a kontroll áramkör 
azon eszközei, amelyek lényegében a leírt módon vezérlik a rendszerben lévő eszközöket.”
Ezt a specifikációt aláírta Thomas A. Edison 
Kelt 1880. október 14-én.
Tanúk: Chas. Batchelor 
Wm. Carman
In: http://edison.rutgers.edupatents/00239152.PDF
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Edison becslései a költségekre vonatkozóan tehát az előzőleg említett műszaki paraméterekkel 
rendelkező elektromos izzólámpából kiindulva felépített technikai rendszer költségei.

Itt a technikai megvalósíthatóság és a gazdaságosság, valamint a társadalmi elfogadhatóság 
szempontjai egymástól elválaszthatatlanok.

EDISON BECSLÉSE A 10.000 ELEKTROMOS IZZÓLÁMPÁT 
MŰKÖDTETŐ RENDSZER KÖLTSÉGEIRŐL (1)

Tőkeberuházás Dollár ($) Értékcsökkenés, % Dollár ($)
Erőmű építés 8.500 2 170
Kazánok és tartalék berendezések 3.180 10 318

Gőzgépek és dinamók 48.000 3 1.440

Tartalék elektromos berendezés 2.000 2 40

Vezetékek 57.000 5 1.140

Mérőórák 5.000 5 250

Összesen 123.680

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK: MUNKA (2)

Munka (napi) Dollár ($)
Főmérnök 5,00

Beosztott mérnök 3,00

Törlő munkás 1,50

Vezető kazánfűtő 2,25

Beosztott kazánfűtő 1,75

Vezető feszültségszabályozó 2,25

Beosztott feszültségszabályozó 1,75

Összesen (munka napi költsége) 20,50

Összesen (munka évi költsége) 7482,00

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (3)

Kiadások D ollár ($)

Munka 7.482

Egyéb 38.507

Összes kiadás 45.989

Becsült minimális bevétel* 136.875

Haszon 90.886

"Edison szerint 10.000 gázégő használatáért ennyit kellett 
fizetni, ezért is ennyit kért 10.000 villanyegő használatáért

Edison számításai in: Edison papers, Menlo Park Notebook No. 120. Idézi: (Hughes, 201)
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HALABUK JÓZSEF

A megelőlegezett 20. század
A műszaki fejlődés egyes elemeinek időbeliségéről

A szerző azt fejtegeti, hogyan lehetne a ma ifjúságában az „alkotói m agatartást” erősíteni. Foglalkozik azzal, mit 
kellene tenniük ennek érdekében a technikatörténészeknek, ill. a technikatörténet-íróknak, a műszaki múzeu
moknak és az ismeretterjesztésnek.

A tudomány- és technikatörténet művelői elsődleges kötelezettsége az érintett fejlődés, fejlesztés 
szakszerű dokumentálása. Szükséges az adott, az elért (esetenként az elérni szándékolt) színvo
nal -  többféle alapú s megközelítésű -  minősítése. Ez a tevékenység gyakorlatilag csak szakszerű 
magyarázat(ok) kíséretében válhat érdemlegessé.

A képzett embereknek az említett szakirányú kultúrtörténeti szférába illeszkedő tájékozottsá
gának elvárása a személyiségformálás korszerű követelménye. Önmagában azonban ez még egy
általán nem elégséges teljesítmény a szociális elvárások kielégítésére.

A tudomány- és technikatörténet ténymegállapító, adatrögzítő és adatminősítő magatartása 
ki kell, hogy egészüljön a tudatos, széleskörű szakmai ismeretterjesztő szándékkal, a társadalmi 
fejlődés által meghatározott célok elérhetőségének szolgálata érdekében: A szűkebb értelemben 
felfogott szakmai ismeretterjesztés általános érvényesülési területe az iskolarendszerű alap-, kö
zép- és felsőfokú szakképzés, a tudósképzés szintjéig terjedően, kiegészülve a műszaki élet szám
talan területén és szervezeti keretén belül megszerezhető gyakorlati ismeretmennyiséggel.

Ez az ismeret és tapasztalategység önmagában azonban még a fenntartható fejlődés bizto
sítására sem (lenne) elégséges. A természettudományos ismeretek bővítése, a műszaki haladás 
fenntartása mindenkor szükségessé teszi a szakterületről származó -  történeti jellegű -  alkotói 
magatartási minták jelenlétét az érintett szakemberek személyében. Ez a tájékozottság legalább két 
szinten élő: az adott teljesítmény valós eléréséhez kapcsolódó tapasztalatok érvényesítésében, va
lamint abban az általánosabb körben felfogott személyes értelmezési modellben, amelynek révén 
képessé és késszé válik a képzett egyén a korábbi fejlesztési eredmények, magatartások mintaként 
való követésére a saját alkotó életútja során. Ez az együttes magatartási fázis döntő tényező. De 
önmagában még ez sem elégséges jellemző.

A mindenkori társadalomnak egyszerre kell a műszaki élet haladása területén elvárásokat tá
masztania, de ugyanakkor -  egyfajta megrendelőként eljárva -  képessé is kell tennie az érintett 
szociális közeget ennek az elvárásának teljesítésére, és a létrejött teljesítménnyel élni tudás adott
ságának megvalósulására is. Ennek az általános követelménynek kielégítése nem valósulhat meg 
a szűkebben értelmezett szakemberképzés keretei között. A különféle szintű szakmai képzettség 
a kellő általános és szakirányú identitás „élménye” nélkül nem valósíthatja meg az említett elvá
rást.

A számos rendkívül magas szintű tudomány- és technikatörténeti eredmény megjelenítése, a 
számtalan érdekfeszítő ismeretterjesztő bemutatás és az önálló gondolkodásra késztető seregnyi
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szakmai képzési történeti motiváció mellett azonban még mindig tág tere van (az áltudományos 
és tudománytalan megnyilatkozásokat ezúttal figyelmen kívül hagyva) a szinte csupán az adatokat 
rögzítő1 megnyilvánulásoknak.

A tudomány- és technikatörténetben a szakterület gerjesztette emberi és szakmai nevelő hatá
sok korszerű alkalmazása területén leginkább eredményesnek tűnik a szakmai muzeológia. Leg
kevésbé ilyenek talán (a korábbi biztató eredmények számának erőteljes csökkenése mellett) a 
szervezett keretek között történő szakmai képzési területek, ahol jelenleg az egyes képzési szintek, 
ágazatok, szakmai területek, különböző intézmények, de még az oktatást végzők személye által is 
megszabottan igencsak eltérőek az elért sikerek. Sikerek, mert a szakirányú és általános társadalmi 
célkitűzések, valamint az emberi, illetve személyes törekvések valóra válthatóságában komoly sze
repet töltenek be ezek az eredmények. A -  tapasztalataink szerint -  nívóban leginkább önellent- 
mondóan érvényesül e hivatkozott magatartás a tudományos igényű ismeretterjesztés körében 
(ideértve az általános személyiségformálás és a közgondolkodás megszabott részeit is). Két sávban 
erőteljes sikerek születtek: a meglehetősen széles körben jelentkező (bár irányultságában több vo
natkozásban akár meg is kérdőjelezhető) érdeklődés felkeltésében. És (bármennyire is meglepő, 
vagy talán nem is az) a valamiféle nosztalgiavonzalmak éledésében. Ez a magatartás azonban egy
általán nem azonos (bár közvetlen s közvetett kapcsolódási pontokkal bír irányában) a műszaki 
teljesítés terén megjelenő identitás igényének szerepével. Igencsak elgondolkodtató körülmény, 
hogy ezt a tárgykört a társadalomtudományok szakavatott művelői még csak érintőleges módon 
sem vizsgálják. Részleges pótlására vállalkozhatunk.

A tudományos és műszaki teljesítés technológiai megjelenési formáinak alapvető változása 
a hagyományos értelemben felfogott történeti bemutatás lehetőségét visszavonhatatlan módon 
módosította. Módosította, de nem tette feleslegessé, sokkal inkább a maga körén belül még lé
nyegesebbé is varázsolta. Az emberi alkotó magatartás alapvető összetevői nem változtak. Adott 
esetben „csak” szemléletváltásról, illetve módszer- és eszközváltoztatásról esik szó.2 A mindennapi 
érdeklődés (bár ennek felkeltése sem csekély eredmény) mellett alapvető közösségi elvárás, vagy 
annak kellene lennie a szakmai identitás igényének: a személyiségben gyökerező, a céltudatosan 
erősítendő és önfejlesztés keretén belül kiteljesedő megnyilvánulásnak. E területen viszont nagyon 
eltérőek az elért eredmények.

A sok-sok lehetséges tényező mellett kizárólag egyetlen elemet kívánok említeni. Ez -  a szak- 
és közgondolkodás gyakorlatilag egész terét átfogó -  elem a históriai és a jelenkorbeli szemlélet- 
módnak a jövőbe tekintő megnyilvánulását testesíti meg. A hagyományos szemléletű és egyértel
műen a mindennapok megélésének tapasztalatai alapján született szemléletmód alkalmazásával 
kapcsolatos.

Az ’idő’ fogalmával az élet szinte minden pillanatában szembesülünk. A tudománytörténet 
megkerülhetetlen, értelmezendő fogalma.3 A történeti folyamat egyes fejlődési, eseménysori al
kotóegységeit kiválóan képes érzékeltetni. A minősítés nyomatékosított tartalmi, nyelvi haszná
lata: „x”.

Amikor egyes művelődés- és technikatörténészek hosszú 19. századot találnak mondani, ak
kor egyáltalán nem biztos, hogy azon a társadalmak történelmi kérdésekben tájékozatlanabb része 
ugyanazt érti, amit ők állásfoglalásaik révén sugározni kívánnának. Csatlakozik ehhez a 20. század 
igencsak kedvezőtlen megítélésének eshetősége.4 „(...) azt üzenik: a 20. századnak végleg vége, ez 
már csak placebo, pszeudo-, jó szándékkal átitatott szappanbuboréknyi nosztalgia.”5

Az ilyen és hasonló, akaratlanul is párosuló, ámde nem véletlenszerű idő-értékítéletek ket
tős, közkeletűen terjedhető szemléleti torzítás forrásai lehetnek az érintett területen: megala
pozatlanul (a közlő szándékától független módon) egyfajta nosztalgiával tekinthetnek az első 
időegységre. Ennek tartama alatt -  önmagukban tekintve -  mintegy felértékelődni látszanak az 
egyes fejlesztések, miközben az egyik meghatározó elemük, a jövőbeli szerepük, részben akár 
elenyészni is látszik a csöppet sem elismerésre méltó és kívánatos fejlődésnek titulált 20. század
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ilyen módon való felemlegetése kapcsán. „Meglehet, így tudnánk végleg magunk mögött a 20. 
századot.” 6

A 19. századi, saját korukban is eredményes, évszázadokon átívelő műszaki fejlesztések, mint 
Albertfalva alapítása,7 a Fővárosi Közmunkák Tanácsa életre keltése,8 a „Kandó-iskola” műkö
dése,9 de akár a telefonhírmondó kialakítása, vagy a kéregöntésű vasúti kerék gyártása, számot
tevő összetevői voltak a hazai kapitalista fejlődésnek. A megvalósuló integráció kettős folyamat: 
a nemzetközi fejlődés erősíti hazánk haladását, illetve a honi eredmények a világméretű fejlődés 
szolgálatában is állnak.

Érdekes az a műszaki helyzet, amelyben maga a fejlesztés a 19. század eredménye, de tovább
fejlesztett változata vagy akár maga a korábbi teljesítmény megkülönböztetetten jelentős, megha
tározó szerepet játszó a 20. században. Esetenként pedig -  akár közvetlen módon is -  újra formá
lódó a 21. században.

A 19. század természettudományos-műszaki fejlődésére elismerésre méltóan jellemző volt 
mind az általánosság, mind a minden részletre kiterjedő definiálás, analizálás, szintetizálás, mé
rés, rendszerezés, viszonyítás, értékelés. Jellemző vonása volt e sokrétű törekvéseknek (sokkal in
kább, mint a némileg hasonló szándékoktól vezérelt jóval korábbi felvilágosodásnak) az identitá
sok élesztése és a szakterületi fejlesztési magatartások történeti vonulatainak, mint akár egyfajta 
alkotás-módszertani magatartásnak a kezelése. Érvényesült ez a szemlélet és gyakorlat a különféle 
szintű szakképzésekben is.

A 20. század egyes folyamatai -  elsősorban az eltérő szociális alapokon nyugvó állami bezár
kózások, valamint a globalizáció folyamata, ez utóbbi párosulva a technikai fejlődés szinte párat
lan jellegű megerősödésével -  viszont gyakorlati módon alapvetően eltértek a korábbi eljárástól. 
Az első pillanatokban az általános emberi alkotótevékenység körén belül létező műszaki krea
tivitás terén ez az állapot nem (igen) jelentett problémát. Amikor azonban már az újabb alkotó 
szemléletre -  a szintúgy újabb meggondolások alapján képzett -  új szakemberek léptek munkába, 
akkor robbanásszerűen a felszínre került az e téren lehetséges problémák serege. Ezek közül az 
egyik legveszélyesebb hatásúnak véljük az általános s a szakterületű alkotómunka történeti szem
léletű folyamatának általánosabb mértékű elenyészését. Elsősorban a szakmai képzések területén 
kell helyreállítanunk a korábbi, a történetiség-maiság érvényesülésének szemléleti módját. Az idő 
folyamatában jelen van a technika fejlődése. Nem egyes személyek munkásságával, bizonyos alko
tásokkal kezdődik ez utóbbi, hanem szoros egymásra épülés az, ami alapvetően meghatározza az 
emberi nem technikai műveltségének fejlődését. A legnagyobb alkotások a leginkább előremutató 
szerepűek, leginkább szolgálnak a jövőépítés alapjául. A gondolkodó, az alkotó ember számára az 
ismert körülmények között a 20./21. század fordulóján hangsúlyozott mértékben kell tudatosítani 
ezt. Ezt tanítanunk12 és tanulnunk kell.

„A történészek tehát az időben történt eseményekkel foglalkoznak, (...) hidat képeznek idősíkok 
között, hiszen a történelem témája a múlt és a jelen számára készül, de ez az idő már kívül esik a 
történész hatókörén ”10 Ez a megállapítás igaz. „Gyakran illeti a történész szakmát az a vád, hogy a 
historikusok túl későn reagálnak a különböző tudományok, illetve diszciplínák eredményeire”.n Mi 
az álláspontunk?

Az általános értelemben felfogott technika a 20. századra eljutott a „ház-gép”,12 illetve a „há- 
ború-gép”'5 fogalmakig. A vizsgált tárgykörhöz illő szófordulatot alkalmazva, a „történész szerszá
m osládájában”14 található eszközök számbavétele mellett, nem feledkezhetünk meg egy alapvető 
fontosságú intelemről: „Az ember nem tehető soha eszközértékűvé.”15

A technikatörténet (amelyet a műszaki fejlesztés egyik mindenkori pillérének tartunk) vissza
térő lehetséges szemléleti eredetű gondja -  ami viszont szerepe során nagyon is valós módon egy
fajta fejlesztési problémává alakul -  hogy a múlt eredményeinek a jelen fejlődésével való organikus 
kapcsolatát nem sikerül kellő módon és mértékig tudatosítani a technikai tevékenységet végzők 
minél szélesebb körében. Az önmagában elismerésre méltó képzési szándék ezen a téren azonban
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nem elégséges tevékenység. Szakképzési és hivatásgyakorlási téren -  pedagógiai értelemben -  ér
tékes viszonyulás ez, de tisztán kell látnunk, hogy a 21. század alkotáslélektani elvárásainak nem 
tesz eleget és már a korábbi magyar szakmai nevelési gyakorlat által is meghaladott szint.

Az említett fogalmak tartalma, és szociális szerepének felismerése nyilvánvalóan régi hagyo
mány A társadalmi-gazdasági környezet változása azonban alapvetően módosította szerepüket 
és új összefüggésekben jelenítette meg őket. Ennek elemzésében és annak tanulságai széleskörű 
hasznosításában van a tudományos életnek jelentős lemaradása.

A műszaki fejlesztés során azonban az utóbbi évtizedekben a korábbiaknál sokkal nagyobb 
mértékben jelentkező szemléleti veszély is széles körben jelen van. Ennek magának is szemléle
ti gyökere van: a (túlzott technokrata önbizalom talaján álló) szinte kizárólag az adott jelenkori 
fejlettségi szintre alapozott és gyakorlatilag kizárólag a jövőben elérendő fejlesztési célkitűzésre 
koncentráló szemlélet térhódítása. Mindkét kritikus esetben egyaránt, de eltérő módon, sérül a 
múlt-jelen-jövő (műszaki) fejlődési folyamatának tudatos figyelembe vétele. Sérül a folyamatos
ság, illetve a megszakítottságok dinamikus és egyben dialektikus szerepe, valamint e kettősség 
egysége. Ez megengedhetetlen állapot. Veszélye elsősorban nem az (akaratlanul) korlátozódó fej
lődési színvonalban rejlik, hanem -  ennél sokkal veszélyesebb módon -  a nem kielégítő minőségű 
és mennyiségű haladásban.

Az elmondottak alapján nyilvánvaló a válasz a következő kérdéseinkre: Az említett elvárt alko
tói magatartás igénye, annak felismerése milyen jelzővel illethető? Új, újszerű, vagy régen ismert. 
A feleletünk szerint mindhárom, és a tényleges feladatmegoldás szolgáltatja arányukat.

Hogyan kapcsolódik a humán megnyilvánulás a természet-, a műszaki tudományok, ezek múlt
ja és mindezek kutatásához? Ez a szemlélet egyfajta életmegnyilvánulás és mint ilyen, fontos ténye
zője egyben az emberformálásnak és minden emberi alkotómunkának, ideértve a termelést is.

Ebben az esetben mégis miért játszik ez a kapcsolat mindennapi életünk során olyan korláto
zott szerepet napjainkban? Az alapvető ok a műszaki fejlődés jelenbeli globális állapota. Azonban 
nemzetközi szinten szerepet játszik benne az azonnali és szinte korlátlan, felelőtlen nyereségvágy 
is. A hatalmi-politikai tevékenység területén is rövid távon megkönnyítheti ez a torz érték- és 
magatartásszemlélet az időszerű erőviszonyok érvényesülését. Az emberek jelentős hányada ál
talános és szakirányú képzettségének igen alacsony színvonala is részese a jelenségnek. Az egyes 
rész-okok szerepüket tekintve nem csak egyszerűen összegeződnek, hanem egyfajta rendszerként 
összerendeződve hatványozottan jutnak nemkívánatos szerephez.

A korunkban előtérbe került nemkívánatos megnyilvánulásokban a felelősség egyéni, közös
ségi csoportos és még szélesebb körű. De a vele való szembeszállás igénye is ilyen. Ami még ennél 
is fontosabb: az alkotó emberi magatartás megteremtésében pedig leginkább ilyen.

A műszaki fejlesztés területén általunk kívánatosnak ítélt, egykor létezett, ámde napjainkra is
mét új (szerű) magatartásként igényelt, előrelátó szemlélettel élő tevékenység eredményes voltához 
szükséges: a műszaki képzés pedagógiai tartományában a megélt (alkotó) élmény alkalmazásának 
szükségessége; a műszaki képzés térfelén pedig (a napjainkra sajnálatos módon meglehetősen rit
kán érvényesülő) alkotó szakmai magatartás élethivatáskénti és nem kizárólag egyfajta feladattel
jesítő szerepére van szükség.

Az a tudós, alkotó, szakember, aki ismeri a „hosszú 19. század” műszaki alkotásmódját, az 
feltehetőleg ésszel, talpra esetten és kézre álló módon cselekszik napjaink feladatmegoldásakor, 
de egyszersmind kreativitása érvényesülni tud a jövő alakítása során, a III. évezred igényeinek 
megfelelő módon. Emlékeztetésként: évtizedekkel korábban meglehetősen gyakran használt mi
nősítés volt a magyar nyelvben a megelőzte korát’ szófordulat. Másként fogalmazva: A fejlesztés 
eredménye és hatásai megelőlegezték a jövőbeli -  akár évszázaddal jelölt -  előrelépést.

Okfejtésünk lezárásaként idézzük egy szaktudományos bemutatás16 néhány sorát, amelyek 
akár gondolatmenetünk élén is szerepelhettek volna: „A társadalmi szabályok és a technikailag elő
állított ingerek egyformán alakítják, szabályozzák, saját törvényeik szerint form álják az egyént. (...)
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A műszaki berendezések (gépek) segítségével a természeti erők és anyagok kulturális, azaz gazdasági 
teljesítménnyé szelídülnek. A társadalmi szabályok (...) úgy alakítják az egyént, hogy az beillesz
kedjék a társadalom szövetébe, és ott alkotómunkát végezzen. (...) Le kellene tudnunk írni, mi is az  
iparosodott tudat”

JEGYZETEK:

1 Nem az érintett közlések szükséges adatszerűségére, vagy akár a nélkülözhetetlen adattárak alkalmazására gon
dolunk, hanem az érintett ismeretanyag közrebocsátása során alkalomadtán tanúsított egyfajta ’-szerű’ magatar
tás kárhoztatása a célunk.

2 (Talán) akaratlanul is egyfajta téves kreativitási képzet is eluralkodik: Részben minden pillanatban egyfajta nem is 
újrateremtés, hanem valamiféle teremtődési képzet tódul előtérbe. Más részben pedig -  talán éppen a kreativitás 
gyökértelen felfogása függvényeként -  megjelenik egyfajta „spanyolviasz-felfedezési” effektus. Ugyanekkor -  a 
mértéktelenül, ésszerűtlenül felfokozott fogyasztás révén -  a szellemi s anyagi tőkével történő pazarlás, illetve en
nek kiszolgálásában érintett teljesítőképesség elprédálása. Sajátos elemei a globális hatásnak a jelentkező gyártási 
sematizmus, a kétséges értékű másodlatok előállítása és a célszerűséget nem ritkán felváltó funkcionalizmus.

3 „A történészeket több oldalról is heves támadás éri, mikor az idő, mint probléma kerül megvitatásra ( . . . ) ”

(Gaal-Kántor György Kristóf. Egy ember ideje. Aetas, Szeged, 2010., 4. sz„ 186)

4 V. ö.:„rövid 20. század” - „hosszú 19. század”. ( Tomka Béla:, A „befejezetlen 20. század” és a „csonka 20. század”, 
A jelenkori európai és magyar történelem periodizációjáról. Aetas, Szeged, 2010., 4. sz., 97)

5 R. Kiss Kornélia: Tévesen értelmezett nosztalgia. Magyar Nemzet. Budapest, 2011. VI. 16., 14

6 Izsák Norbert: A mérték értéke, Várszegi A. és Jaksity Gy. találkozásai. Hamú és Gyémánt, 2011. tavasza.

7 Halabuk József: Albertfalva története a kezdetektől a századfordulóig. Albertfalva, 1997., 8 és skk.;

Halabuk József: Albertfalva község alapításának és településének jelentősége a magyar társadalom fejlődése és az 
ország technikai haladása terén. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből, 
Budapest, 2008, 149.

8 Halabuk József. A  Fővárosi Közmunkák Tanácsa megalakulása. Budapest, doktori értekezés, ELTE, BTK; 

Halabuk József. Andrássy út, az élet útja, Tanulmányok ( . . . ) ,  Budapest, 2004, 249.

9 A szerző által alkotott fogalom az Óbudai Egyetem KKVK és annak jogelődjei működését kívánja átfogni.

A KKMF centenáriumi évkönyve, 1898-1998. Dr. Horváth Elek, (szerk.), Budapest, 1998;

Halabuk József, A  „Kandó-iskola” társadalmi szerepe és műszaki-, pedagógiai jelentősége. Budapest, 2010.

10 Gaal-Kántor György Kristóf, i. m., 186.

11 U. o.

12 A műszaki fejlődés ez iránybeli értelmezése -  szociális tért is figyelembe véve -  messze vezethet, ámde egyáltalán 
nem megalapozatlan gondolatokra vezetett a szakmai közgondolkodás keretei között (is). - V. ö.:

„ Le Corbusier kiállítás a Barbican centre-ben” - „a húszas években ilyen megrögzött modernista volt, és ezek az 
áramlatok szerintem inspirálóbbak voltak keleten, mint nyugaton. Az ilyen mérnöki szemlelet, legyen szó bármiről, 
építészetről, költészetről vagy társadalomról, mindig sokkal inkább sajátja a totalitárius rendszereknek, hiszen azok 
tervezik újra a társadalmat rajzasztalon, azok törlik el a múltat forradalmi lendülettel, azok kerekednek felül a ter
mészeten, és hajtják azt uralmuk alá. Rájuk jellemző sokkal inkább a kartezianizmus és voluntarizmus olyan kom
binációja, ami Le Corbusier építészetére is könnyeden akasztható címke volt a húszas években. Nem is meglepő, hogy 
Le Corbusiernek nem voltak fenntartasai, és dolgozott a szovjet rendszernek is, meg a második világháború alatt a 
kollaboráns kormánnyal is kereste a kapcsolatot. - Szóval azon gondolkoztam az első teremben, amikor néztem a 
plán voisin nevű elég ambiciózus terv makettjét, hogy mekkora nagy szerencséje Párizsnak és az egész világnak, hogy 
nem lett belőle semmi, hogy nem rombolták le Párizs legközepén, szemben a Notre Dame-mal, a Marais negyedet, 
amely az egyik legrégebbi a városban, és van neki egy nagyon sajátos hangulata, és nem építették a helyére az újpa
lotai lakótelepet.” -  „vajon mennyire nézik más szemmel ezek a londoniak itt körülöttem ezt a kiállítást, mint én meg 
( . . .)  akik Kelet-Európából jöttünk, ahol sokkal inkább a gyakorlatba ültették mindazt, amit ezek a lánglelkű em be
rek a húszas években megálmodtak és felvázoltak. Mennyire jelent mást a machine á habiter gondolata annak, aki 
Hampsteadben nőtt fel és annak, aki Gazdagréten, vagy Káposztásmegyer kettőn. Persze meg kell jegyeznem, hogy 
az irányzat esztétikája engem lenyűgöz és nagyon közel áll az ízlésemhez, továbbá perverzen vonzódom a radikális 
racionalizmushoz. Ettől függetlenül mégis azt gondolom, hogy egész biztosan nem csak ártatlan rácsodálkozással
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vegyes érdeklődéssel, hanem pluszban jó adag szkepszissel és cinizmussal állunk mi, posztszocialista polgárok ahhoz 
a gondolathoz, hogy ahogy az autó vagy a repülő egy gép, amivel utazunk, úgy a ház egy gép, amiben lakunk. És 
mindennek az urbanisztikai konzekvenciáihoz is, ahhoz ahogyan ez a gondolat áthatja a várostervezést, a lakókör
nyezetről való gondolkodást, vagy akar a belsőépítészeti következményeihez, ahhoz ahogyan ez rányomta a bélyegét 
a teljes tárgyi környezetünkre. Biztos vagyok benne, hogy Le Corbusier rajongott volna Újpalotáért, és ez azért elég 
kiábrándító.”(saving private blue HTML le corbusier 2009.04.21.)

13 Győri Zsolt: Jegyzetek háború és kultúra konnektív struktúrájának vizsgálatához. Magyar Műhely, 2007, 4 , 8.

14 Leduc, Jean:, A történészek és az idő. Pozsony, 2 0 0 6 ,1 0 7 .

(In: Czoch Gábor: A  periodizáció problémái és a francia történetírás. Aetas, Szeged, 2 0 1 0 ,4 . sz., 91.)

15 Az élet kultúrájáért, Budapest, 2 0 03 ,143 .

16 Wolfgang Schivelbusch: A vasúti utazás története. A tér és az idő iparosodása a 19. században. Napvilág Kiadó, 
Budapest, 2008 ,185 .
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Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 
Intézménytörténeti Gyűjtemény 
Budapest, VIII. Tavaszmező utca 17. 
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MOLNÁR ERZSÉBET

A Közlekedési Múzeum

A Közlekedési Múzeum alapítása közvetlenül az 1896. évi millenniumi kiállításnak volt köszönhető. Lényegében 
a kiállítás Közlekedési Csarnokában összegyűjtött anyagra épült, amely az akkori M agyarország legkorszerűbb 
járműveit (vasút, folyami és tengeri hajózás, posta-távirda, közúti járművek) m utatta be maketteken, képeken és 
eredeti formában. Ezt szervezték állandó múzeummá. Mivel a M úzeumot 1966-ig a Magyar Államvasutak (MÁV) 
tám ogatta jelentősen anyagilag, nem csoda, ha a vasút kiemelt szerepet kapott a gyűjteményben. Az 1910-es kata
lógus szerint 1390 vasúti, 326 hajózási, 484  postai, 66 db közúti tárgy képezte a Múzeum gerincét. A kezdetek óta  
a fogatolt járművek igen szép és jelentős gyűjteményét és -  külön épületben -  aviatikai gyűjteményt is létrehoztak. 
A Közlekedési Múzeum Európa egyik legrégebbi ilyen intézményeként jött létre, s az oktatást és közművelődést 
egyaránt és igen nagy sikerrel, felvállalja.

Közismert, hogy a 19. század az ipari forradalom évszázada, és benne a közlekedés forradalma 
is lezajlott. A vasút és a robbanómotor egyaránt megjelent, és a repülés területén is bíztató kísér
letek zajlottak. A legnagyobb hatása mégis a vasútnak volt, és talán nem tévedek nagyot, ha azt 
mondom, hogy a 19. század a vasút évszázadának is tekinthető. A vasút a fogatolt járművek több 
évezredes uralmát váltotta fel, és ha nem is szorította ki teljesen még legalabb száz évig, fejlődése 
olyan erővel tört előre, amire egyetlen más közlekedési jármű esetében sem találunk példát. Az 
elmaradottnak ítélt Kelet- és Közép-Európaban is pár évtized alatt megsokszorozódott a vasútvo
nalak hossza, köztük Magyarországon is.

A vasút nem csupán műszaki újdonságaival nyűgözte le az embereket, nemcsak az iparra, a 
gazdaság egészére gyakorolt döntő befolyást, hanem a mindennapi eletre is. A4ara olyan, egyálta
lán fel sem tűnő dolgok terjedtek el a vasútnak köszönhetően, mint pl. a muskátli, vagy a rántott 
hús. Az utazást, mint szórakozást is gyakorlatta változtatta, folyamatosan hozzájárult az egyre 
praktikusabb öltözködéshez, pezsgő életvitelt hozott a településeknek. Társadalmilag is pozitív 
hatást tulajdoníthatunk neki, hiszen biztos megélhetési forrást és felemelkedési lehetőséget hozott 
nagyon sok embernek.

A fenti változások, és bizonyos fokig gyors változások ellenére a vasút úgy tudott fejlődni és 
terjeszkedni, hogy a korábbi állapotokat nem tüntette el teljesen, hanem húzóerőként fejlődésre 
késztette. A közúti közlekedés is ebben időszakban kezdett el fejlődni, nem kis részben a vasút ha
tására. Az utak kiépítése ugyan lassan haladt, de a tapasztalt munkaerő, az építőanyagok gyorsabb,
vasúti szállítása ösztönzőleg hatott.

A 19. század tehát a vasút diadalmenete, ám a fogatolt járművek fejlődésének, a járműgyár
tásnak is aranykora. Kocsigyár több is üzemelt a fővárosban és vidéken, és a kismesterek is sorra 
gyártották változatos szekereiket, kocsijaikat a személy- és teherszállítás részére. A szekerek árut 
szállítottak a vasúthoz és a vasútról, hiszen a nyersanyag, a termés, a készáru továbbra is ország
úton jutott el rendeltetési helyére. A kikötőkből szintén jelentős forgalom zajlott szekereken a 
vasút felé A fogatolt járművek ráhordó szerepe tehát nélkülözhetetlen megoldásként élt a 19. szá
zadban de még a 20. század első felében is. A vasút, rohamos terjeszkedése ellenére is sok vidéket
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elkerült, és mind a mai napig léteznek vidékek, amelyek nem kapcsolódtak be a vasút vérkerin
gésébe, ezért a személyszállításban továbbra is kiemelt szerepe maradt a kocsiknak. Egyébként is 
a vidéki életforma lassúbb, rövid távra előnyösebb a hintóba, homokfutóba, csézába befogni, de 
még a vasúti utazást is kombinálták a kocsival, hiszen tudjuk, hogy az állomások sok esetben na
gyon messze estek magától a településtől. Az uradalmakban, a határban kocsival közlekedtek, és 
a piacozás, vásározás is még sokak számára szekérrel történt. A hazai hintógyártás nagyon magas 
színvonalra emelkedett, a nemesek, gazdag polgárok igényeit elégítette ki. A század végén pedig 
megjelentek azok a speciális kocsik, amelyek különféle áruk szállítására szakosodtak, mint például 
a hússzállító, bútorszállító, jeges stb. kocsik.

Mindezeket azért tartottam fontosnak elmondani, mert a Közlekedési Múzeum alapítása, ké
sőbbi gyűjteményfejlődése szempontjából is tanulságos lehet, leginkább szemlélet tekintetében.

A Közlekedési Múzeum alapítása közvetlenül a millenniumi kiállításnak köszönhető.
Az 1896. évi kiállítás alapeszméje a jelen bemutatása volt, helyzetképet adott az ország akkori 

állapotáról, eredményeiről. Ehhez igazodott a Közlekedési Csarnokban összegyűjtött anyag, amely 
az akkori Magyarország legkorszerűbb létesítményeit, járműveit mutatta be maketteken, képeken 
és eredeti formában. Külön csarnokban került sor a folyami és tengeri hajózás bemutatására. A 
kiállítás X. csoportjaként szereplő anyag óriási közönségsikert aratott, így mód nyílt arra, hogy 
a tárgyakat egyben tartva, a szervezők állandó múzeummá szervezzék. Először az európai gya
korlatnak megfelelően egy vasúti múzeum alapítását tervezték, de felmerült egy általános mű
szaki múzeum gondolata is az I. Magyar Országos Technikai Kongresszuson, amit el is fogadtak, 
de a kereskedelemügyi miniszter anyagi okok miatt elutasította, viszont engedélyezte 1899-ben a 
közlekedési kiállítási tárgyakból egy múzeum alapítását. Nem szokatlan dolog ez, több nagyhírű 
múzeum ipari kiállításokból fejlődött ki. A 19. század ugyanis a nagy ipari és világkiállítások kora 
is. A hazai műszaki múzeumok ügye is hasonló módon indulhatott volna el, 1885-ben ugyanis 
az országos kiállítás kapcsán már felmerült egy vasúti múzeum alapítása, de sajnos a gyűjtemény 
elkallódott.

A m.kir. Közlekedési Múzeumban a vasút, a hajózás, a közút, a posta, távirda és távbeszélő 
bemutatása kapott helyet. Bár egyik gyűjtemény sem volt alárendelve a másiknak, a vasúti tárgyak 
döntő fölényben szerepeltek. Az 1910-es katalógus 1390 db vasúti, 326 hajózási, 484 postai, 66 db 
közúti tárgyat, 2 db aviatikai fényképet és 27 egyéb tárgyat sorol fel.

A múzeum a kereskedelemügyi minisztérium alá tartozott, konkrétan viszont a MÁV felügye
lete alá, és az anyagi lehetőségeket is a MÁV biztosította. Ez több dolgot is sugall. A MÁV az or
szág legnagyobb és legerősebb vállalata volt, befolyása messze túlnőtt a szállítások lebonyolításán. 
Olyan, folyamatosan fejlődő intézményről van szó, amely saját közvetlen területe mellett a gyár
ipar egy részét is meghatározta -  pl. a gépgyártást -  továbbá a bányászat jelentős részét is. Mind
ezeken túl saját szociális és kulturális rendszerét is kifejlesztette, ezen felül a kultúra olyan jelentős 
támogatásában is részt vállalt, mint egy múzeum fenntartása. Érthető, hogy a vasúti anyag kiemelt 
módon jelent meg a kiállításban. A vasút, illetve a MÁV befolyása egészen 1966-ig maradt meg 
a múzeum életében, de az óriáscég még legalább 2 és fél évtizedig jelentős anyagi támogatásban 
részesítette a Közlekedési Múzeumot.

A múzeum célját az első igazgató, Banovits Kajetán  határozta meg, amit érdemes idézni: „A 
magy. kir. Közlekedési Múzeum a hazai közlekedésügy, valamint a posta, távirda és távbeszélő min
denkori állapotának, fejlettségének s a fejlődés menetének feltüntetésével arra szolgál, hogy a nagy- 
közönségben és az iskolai ifjúságban a közlekedésügy, továbbá a posta, távirda és távbeszélő iránti 
érdeklődést felköltse és ezekre, valamint a közlekedési eszközökre és a posta, távirda és távbeszélő 
berendezésekre vonatkozó ismereteket szemléltető úton terjessze, a szakoktatást pedig előmozdítsa

A magy. kir. Közlekedési Múzeum Európa egyik legrégebbi közlekedési gyűjteménye, még a 
nagyhírű és sok műszaki típusú múzeum számára mintául szolgáló Deutsches Museum is későbbi 
alapítású (1903). Merész vállalkozás volt egy műszaki jellegű, a klasszikus múzeumi tárgyaktól
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eltérő gyűjtemény létrehozása. Magyarországon és Európában is döntően képzőművészetre, an
tik, régészeti témákra épültek a múzeumok, és még ma is sokak számára az ókori tárgyak, illetve 
a festmények jelentik a muzeális tárgyakat. A ma már világhírű képzőművészeti gyűjtemények 
alapját sok esetben, de nálunk is egy-egy arisztokrata jelentős adománya jelentette, tehát már lét
rejöttükben is eltértek a műszaki gyűjteményektől. Néhány műszaki tárgy akadt például a Nem
zeti Múzeumban is, ám csak periferiálisan foglalkoztak vele, és ezek talán különlegességük okán 
kerültek a gyűjteménybe.

Európában és az USA-ban alapvetően háromféle közlekedési gyűjtemény létezik. Az egyikben 
a közlekedés valamennyi ágazata jelen van, a másikban egy közlekedési ágazatnak nyitnak múze
umot, és a harmadikban egy nagy műszaki múzeum keretében egy gyűjteménycsoport jelenti a 
közlekedést. A londoni Science Múzeum 1857-től létezik, a párizsi Conservatoire de Árts et Métiers, 
a legrégebbi, 1799-ben jött létre, de csak 1802-ben nyitották meg a nagyközönség előtt, és a már 
említett Deutsches Museum általános műszaki múzeumok, de nagyon gazdag és jelentős közleke
dési gyűjteménnyel rendelkeznek.

A 19. század második felétől jönnek létre a különböző hajózási múzeumok, mint a hamburgi 
Altonaer Museum 1860-ban, és a vasúti múzeumok, mint például a bécsi. Ez utóbbi 1886-ban nyílt 
meg a Das historische Museum dér Österreichischen Staatstbahnen néven. Az USA-ban a 20. szá
zadban a repülés lesz a főszerepelő, és ennek jegyében alakulnak meg a korszerű, a repülés minden 
ágát bemutató csodamúzeumok.

A bécsi múzeum nevében figyelemre méltó a történeti kifejezés. A múzeum ugyanis, vélemé
nyem szerint, a történetiségre épül. Minden tárgy, minden jelenség, minden kép úgy illeszkedik 
az egészbe, hogy történetiségében mondjon valamit. Lehet az napjaink tárgya, esetleg a jövőbe 
mutató elképzelés tárgyiasult formája, a lényeg, hogyan vett/vesz részt a tárgy a történeti folya
matokban, mit adott az embereknek, miben segítette, esetleg gátolta a a társadalmat a korábbi
akhoz képest. Mindennek van előzménye, ezért csak folyamatában, történetében szemléltethető 
bármilyen tárgy, és ez határozza meg a gyűjtést, a kutatást. A műszaki fejlődés nyomonkövetése is 
egyfajta történeti elemzés.

A budapesti Közlekedési Múzeum a közlekedés minden ágazatát felvállalta, elsősorban ma
gyar vonatkozású tárgyakat gyűjtött, de gondot fordított az európai kitekintésre is. Minden szem
pontból kivételes múzeum volt akkor, és hírneve is messze túljutott a határokon.

1899-ben, a múzeum alapításakor az akkor még ideiglenes épületben tehát a vasút, a hajózás, a 
közút -  ami az utakat, de főként a hidakat jelentette és a posta anyagát nézhette meg a látogató. 
Természetesen a múzeumnak is fejlődnie kell, újabb tárgyakat, érdekességeket kell begyűjtenie, 
és ez különösen igaz a mi esetünkben is, hiszen a közlekedés maga is folyamatosan fejlődött és 
fejlődik ma is. Ennek egyik fontos lépése volt a repülési gyűjtemény létrehozása, amit elsősorban 
modellekkel, képekkel oldottak meg.

A gyűjteményi ágak bővítése lényegében itt be is fejeződött, és most szeretnék megint egy kis 
kitérőt tenni. Az első múzeumigazgató ugyan hangsúlyozta a történeti múlt fontosságát, de ezt 
kizárólag a gépi működésű eszközökre értette, és hasonlóképpen gondolkodott a későbbi két igaz
gató is. „A Közlekedési Múzeum fejlesztése tehát akként volna foganatosítandó, hogy a tárgy és min
tagyűjteményeit úgy a múltra, mint a jelenre nézve és a jövőben is olykép egészítsük ki, hogy a hazai 
fejlődés menetének megítélésére vonatkozó minden fontos tárgy helyet találjon'.' A vasutat megelőző 
időszak járműveinek gyűjtése — éppen akkor, amikor a legváltozatosabb típusok járták az utakat
-  meg sem fordult a fejükben. Az okokat csak találgatni lehet. Egy későbbi ajándék elutasítása, 
amikor is a királyi vár istállóinak járműveit ajánlották fel, adhat némi magyarázatot. Az indoklás 
szerint a Közlekedési Múzeum csak gépesített járműveket gyűjt. Nyilván úgy gondolták, hogy a 
kocsik, hintók, szekerek egy egészen más múzeum profiljába illenek, ősinek, elavultnak tartották 
ezeket, és úgy vélték, azok az elmaradottságunkat jelenítenék meg. Ez az a szemlélet, amelyre a 
bevezetőben utaltam, és amely jelzi, a Közlekedési Múzeum tipikusan a 19. század gondolkodásá
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nak jegyében született meg, vagyis a haladás gondolataként. A szomorú csak az, hogy a régmúlt 
közlekedési eszközeit mások sem gyűjtötték, és csak az 1960-as évek leletmentő munkájának kö
szönhető a mégis páratlan gyűjtemény a jelenlegi múzeumban.

A kiállítást maga az egész gyűjtemény jelentette, minden beérkező új tárgyat a kiállítótérbe 
helyeztek. A személyzet -  valamennyien a vasúttól kerültek ki -  a biztonságért felelt; dolgozott egy 
gépész, aki a működő gépeket kezelte, és egy múzeumőr, aki a leltárt és az adminisztrációt vezette. 
A gyűjtés és a pénzügyi kérdések a Felügyelő és Szakbizottságok feladatkörébe tartoztak. Vala
mennyien neves mérnökök, tanárok, pénzügyi emberek, vállalatvezetők voltak. A döntést azon
ban az igazgató hozta meg, így a felelősség is őt terhelte. A napi szokásos múzeumi feladatokon 
túl azonban sor került elméleti vitákra is, amelyek közül a leglényegesebb: mi is tulajdonképpen a 
múzeum funkciója, mi az elsődleges feladata. A konkrét kérdés: az oktatás vagy a közművelődés 
kerüljön előtérbe. Úgy vélem, ez ma is érdekes téma lehetne. Korszakunk végén élesedett ki ez a 
vita, amikor az épület kezdett szűkké válni. Felmerült a bővítés lehetősége, esetleg egy új múzeum 
felépítése a Műegyetem mellett. Ennek tervei elkészültek. Az oktatás és közművelődés szembeál
lítása nem túl szerencsés, ám érthető, hogy az oktatás mellett kardoskodó Z ielin szky  Szilá rd , 
műegyetemi tanár lévén, az egyetemi oktatás kiegészítőjeként szerette volna látni a Közlekedési 
Múzeumot. (Néhány tárgy ki is települt az egyetemre.) A fejlődéshez, az előbbre lépéshez szak
emberekre volt szükség, méghozzá magasan képzett szakemberekre, mérnökökre, akik a haladást 
képviselik. A 19. század és a 20. század is a haladáson egyértelműen a műszaki haladást értette. Ez 
lényeges kérdés a gyűjtés és bemutatás szempontjából egyaránt, hiszen mindenképpen az emberek 
tudatformálásában játszik szerepet. Ezért felelősség mindig, mit és hogyan állítunk ki. Értéket kell 
közvetíteni a felnőttek számára is. Ez az érték pedig esetünkben a kipróbált, biztos eredmények, 
sikert aratott alkotások bemutatása, azoké, amelyek ténylegesen az embert szolgálták, segítették 
az előrejutásban. A kialakulási folyamatokat szemléltetve, a különböző korok kultúráinak bemu
tatása világossá teszi az emberek számára, honnan hová jutottak, és ezzel megtanítja értékelni a 
múlt erőfeszítéseit és a jelenkor vívmányait egyaránt. Az egykori kudarcok, zsákutcák bemutatása 
sem haszontalan, hiszen legtöbbet a hibákból lehet tanulni, és egyúttal mind összességében, mind 
részleteiben gondolkodni is megtanít. A múlt és jelen szemléltetése a jövő útját is kijelölheti, ezért 
fontos a történetiség, hisz lehet álmodozni és kell is, haladni viszont csak fokozatosan lehet, és erre 
éppen a műszaki tudományokban akadnak a legjobb példák. A tárgyak egészben vagy részleteik
ben feltárva, az érdeklődésen túl az elkötelezettséget is elősegíthetik. Ezt Banovits Kajetán az aláb
biakban fogalmazta meg: „...a Közlekedési Múzeum, emléket állítván azon műszaki alkotásoknak, 
amelyek fokozatosan a fejlődés mai fokára  vezettek, a szakembereket újabb alkotásokra buzdítja és 
a gyűjteményeiben az ismeretek és a haladás gazdag tárházát képezvén, új eszmék és új törekvések 
forrásává lehet s a további haladást megkönnyíteni és előmozdítani alkalmas

Nem mérnököket kell tehát nevelnie a múzeumnak, hanem szemléletet formálni.
Arra a kérdésre, van-e, lehet-e hatással a múzeum a jelen és jövő fejlődésére, meggyőződésem, 

h°gy igen> sőt ez egyik feladata kell, hogy legyen. Ehhez vannak meg az eszközei, a tárgyak és a 
kiállítások. A múzeum alapítása is ennek jegyében történt.

A szerző címe:
Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 
molnarerzsebet@mmkm.hu
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CSIBI KINGA

Magyarországi vasgyárak és társulatok 
az 1900-as párizsi világkiállításon

A szerző ismerteti a magyarországi vastermelés fejlődését a 19. század második felében, majd felsorolja az akkori 
M agyarországon főleg vasércbányászattal és nyersvastermeléssel, kisebb mértékben hengereltárú vagy öntöttvas 
termékek előállításával foglalkozó vállalatokat, amelyek az 1900. évi párizsi világkiállításon bemutatkoztak.

A 19. századot a vas századának is nevezhetjük, hiszen kevés ipari tevékenység fejlődése követhető 
olyan kiválóan nyomon, mint a vasgyártásé ebben az időszakban.
Az 1848/49-es szabadságharcot követő időszak jelentős volt a vasgyártás fejlődésében. A korábbi 
katonai ellenfelek, a bécsi udvar és a magyar társadalom számára egyaránt fontos volt a gazdasági 
fellendülés, a termelés növelése. A bécsi udvar ezzel bizonyítani akarta azt a tényt, hogy a magyar 
nép boldogulása csakis tőle függ, a magyar társadalom tagjai viszont, akik részben kivonultak, 
részben kiszorultak a politikából, a gazdasági életben kerestek maguknak kárpótlást. Elmondható, 
hogy az a vállalkozói kedv, mely a reformkorban kibontakozott Magyarországon, továbbra sem 
vesztett lendületéből, és a vasgyártás mértéke a kialakult ütemben folytatódott tovább. A bécsi 
udvar vámpolitikája is kedvezett a vastermelés növekedésének. A belső vám eltörlése megnyitotta 
a birodalom teljes piacát, míg a külső vám megvédte a nyugati behatástól.
Modern berendezéseket először Rónicon alkalmaztak, amikor szélhevítőket állítottak fel 1837- 
ben, és Betléren, (1846) amikor gőzgépet használtak vaskohászati célra. 1866-ban Resicán két 
Bessemer konvertert állítottak fel, és megépítették a dognácskai nagyolvasztókat (1857 és 1858), 
valamint az aninai vasműveket (1859-1861) is. A vasipar a 19. század első felében olyan lendületet 
vett, hogy a nyersvasgyártás évi 8550 tonnára, vagyis a duplájára nőtt.
A kiegyezést követő időszakban ez a fejlődés tovább folytatódott. Az ország nyersvas- termelése, 
leszámítva az 1873-as gazdasági válság okozta recessziót, folyamatosan nőtt. A vasgyártás tech
nológiailag követte a nyugati mintát, a nyersvasgyártásban a faszenes tüzelést koksszal váltották 
fel, a nyersvas finomításban kőszénnel hevített lángkemencét, és vízkerekes kovácsolás helyett 
gőzüzemű hengerlést alkalmaztak. Salgótarjánban Thomas acélgyártást honosítottak meg, Ózdon 
amerikai mintára berendezett hengerművet állítottak fel, Resican pedig Martin-acélgyárat (1876) 
létesítettek. A vasgyárak előbb a buca-kemencéket, majd a kisebb kohókat is leállították. A ko
hótulajdonosok hamar belátták, hogy jóval olcsóbban termelhetnek sokkal többet egy nagyobb 
kohóban, mint sok apróban.
Elmondható, hogy azok a technikai vívmányok, melyek Európában megjelentek a vasipar terüle
tén, Magyarországon is érvényesültek, és a századfordulóra a malomipar, a cukor- és gépgyártás 
mellett a vasipar alkotta az ország egyik legfejlettebb iparágát, nem maradva le az Amerikai Egye
sült Államok, Oroszország, Svédország mögött, bár még nem tudta fedezni az ország teljes vas- és 
acélszükségletét.
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Jó alkalomnak kínálkozott tehát az 1900-as párizsi világkiállítás, ahol Magyarország megmutat
hatta az általa előállított termékeket. A magyarországi vasgyárak és társulatok korábban igencsak 
gyéren képviseltették magukat a bemutató kiállításokon. Az első magyar iparműkiállításon 1842- 
ben csak három vállalat: a munkácsi vasgyár, Hoffmann és Maderspach ruszkabányai telepe, vala
mint a szilvási vasgyár szerepelt. Az 1885-ös budapesti kiállításon ezzel szemben már 31 vasgyár 
állított ki. Ugyanez mondható el a Monarchia határán túl rendezett kiállításokról is. Az 1867-es 
párizsi világkiállításon csak négy magyar vállalat mutatta be termékeit, az 1878-as világkiállításon 
pedig csak kettő.
Ezek ismeretében elmondhatjuk, hogy az 1900-as párizsi világkiállításon Magyarország vasipará
nak a megjelenése igen jelentős volt, hiszen ilyen nagyméretű európai kiállításon ilyen számban 
magyar társaság, vállalat és társulat nem mutatkozott még be.
„Az új század üdvözlésére rendezett világünnep akaratlanul a vaskorszaknak, a vasuralomnak az 
ünnepévé fejlődött.... A 300 méteres vastoronyból kisugárzó fényözön, a fényözönben rezgő légkör 
fennen hirdeti: én, a vas, az igénytelen fém , én vagyok e kultúrának eszköze, mozgatója, alapja! És 
mindazonáltal vas-, illetve vaskohászati kiállítást, amint azt régibb kiállításokon megszoktuk volt, itt 
hiába keresünk. A szó teljes értelmében, vasban gázolunk ....H a a világ minden jelentékenyebb vas
gyári vállalata nagyobb terjedelemben, akár kisebb-nagyobb pavilonokban, akarta volna anyagfor
rásait, termelési eszközeit és minden nemű termékeit bemutatni, az amúgy is túl szűknek bizonyult 
területnek legalább felét a vaskohászati kiállítás foglalta volna le. Hiszen a vasúti szállító eszközök, 
az automobil és kerékpáripar termékei, mentő- és tűzoltó-szerek, a munkás lakóházak, a csokoládé
gyártás, a kertészet- és erdészetnek egy része már úgyis a Vincennes-i erdőben, hevenyészett pótte
rületre szorult ki, ahol bizony nem minden látogatója a kiállításnak fordul meg, -  már a nem éppen 
kényelmes közlekedés miatt sem. A vaskohászatnak bámulatos haladása a múlt század utolsó tizede
iben, már a kohászati kiállításon szembeötlött, ha kissé szorgosabban kutattuk a mutatványdarabok 
révén a termelés és kiegészítés új eszközeit, és ha itt meg nem állapodva, folytattuk kutató szemlénket 
a hajózási és hadászati felszerelések végtelenül érdekes, tanulságos kiállítási csarnokában. A vasipar 
területén tapasztalt haladások ekképpen osztályozhatók: 1. Az anyagok minőségének javítása, illet
ve módosítása a gyártmányok igényéhez képest, 2. A tömeges termelés fejlesztésének fokozása, 3. A 
nagysúlyú tömegeknek könnyed tovamozgatása, kezelése, 4. A nagyméretű súlyos darabok kikészíté
sének módja és eszközei megváltoztak” -  írja Ker pely  az 1900-as párizsi világkiállításról. 1 
„A bányászati, kohászati, fém - és vasipari kiállítás a mars mezei U alakú csarnok bal oldali szárnyá
ban, ennek az Eiffel-torony fe lé  néző végén, valóban impozásan volt elhelyezve. Ez alkotta a kiállítás 
XI. csoportját, amelynek egyik (63.) osztályába az érc- és vaskőbányászat, a só- és a kőszéntermelés 
és a bányatermékek feldolgozása, 64. osztályába a fém - és vaskohászat, 65. osztályába pedig a vas- és 
fém ipar igen ízlésesen, szakszerűen, itt- ott művésziesen volt bemutatva, elrendezve és csoportosít
va. Ezt a csoportot általában a Mars-mezei kiállítás egyik legszebb és legsikerültebb csoportjának 
ismerték el” -  számol be a Bányászati és Kohászati Lapok hasábjain Sobó  Jenő magyar királyi 
bányatanácsos. 2

„A kiállított vasanyag és a kész vastárgyak mennyisége nagy volt s legnagyobb részt kollektív gyűjte
ményekből állott, melyek úgy a gyártásnak, mint a minőségnek bemutatására szolgáltak.”3 A kiállí
tók általában üzemük forgalomban lévő termékeit mutatták be, nagy hangsúlyt fektetve a gyártás 
tökéletességére.

1 Kerpely

2 Sobó

3 Dérer
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Magyarországot a párizsi világkiállításon 19 nagyvállalat képviselte, mely igen gondosan „és sok 
ízléssel elrendezett kollektív kiállítással, mutatta be vasiparának fejlettségét és sokoldalú tevékeny
ségét”.4
A következőkben röviden bemutatom azokat a vállalatokat, melyek Magyarországot képviselték.

ANDRÁSSY GYULA GRÓF VASGYÁRA (BETLÉR, GÖMÖR VÁRMEGYE)

Vasércbányászattal és vasolvasztással foglalkozott. A hat nagyolvasztóban, mely Oláhpatakon, Al- 
só-Sajón, Betléren, Gombaszögön, Vígtelkén és Pelsőcön volt, 34 500 tonna nyersvasat termeltek, 
e nyersvasat az UNION császári és királyi szabadalmaztatott vas- és acélgyár társaság zólyomi 
gyárában dolgozták fel, de kis mennyiségben Ausztriába is szállítottak. 1898-ban 70 700 tonna 
vasércet bányásztak. Foglalkoztatottainak száma: 834 fő volt. Kiállított termékei: fehér nyersvas, 
szürke nyersvas.

BORSODI BÁNYATÁRSULAT (RUDÓBÁNYA, BORSOD VÁRMEGYE)

A társulat vasércbányászattal foglalkozott. 1898-ban a termelése 260 000 tonna vasérc volt, mely
ből 15 000 tonna maradt Magyarországon, a többit a witkowitzi társulat nagyolvasztójában kohó- 
sították. Alkalmazottainak száma: 1800 fő volt. Kiállított terméke: vasércek.

CONCORDIA VASGYÁR BÁNYATÁRSULAT. SÁRKÁNY J. KÁROLY 
ÉS ÖRÖKÖSEI (CSETNEK, GÖMÖR VÁRMEGYE)

Vasércbányászattal, nyersvasgyártással foglalkoztak. A társulat három nagyolvasztóval rendelke
zett: Henckón, Csetneken és Kuntapolcán. Éves termelése 9 500 tonna nyersvas volt. A nyersvas 
mintegy negyedét Ausztriába szállították, és ott dolgozták fel. Alkalmazottainak száma 333 fő volt. 
Kiállított termékei: fehér nyersvas és szürke nyersvas.

CSÁKY LÁSZLÓ GRÓF PRAKFALVI GYÁRA. (PRAKFALVA, SZEPES VÁRMEGYE)

Vasércbányászattal, nyersvasgyártással, vasöntéssel, finomítással foglalkoztak. A gyár a termelt 
nyersvas nagyobb részéből öntvényeket készített, melyek 2/3 része gépészeti öntvény, a többi ke
reskedelmi öntvény volt. Éves termelése 1 000 tonna volt. A termelésnek egy kis részét Ausztriá
ban és Bosznia Hercegovinában értékesítették. Munkásainak száma 230 fő volt. Kiállított termé
kei: kovácsolt és sajtolt szerszámok.

DOBSINA BÁNYAVÁROS (DOBSINA, GÖMÖR ÉS KIS-HONT VÁRMEGYE)

Vasércbányászattal es nyersvasgyártással foglalkozott A két kohóban termelt nyersvasat magyar 
öntödék dolgozták fel. A két kohó éves termelése 8 000 tonna vasérc volt. 130 munkást foglalkoz
tattak. Kiállított termékei: vaskő, fehér nyersvas, szürke nyersvas.

4 Kerpely
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FRIGYES KIRÁLYI HERCEG IGLÓ-BINDTI ÉS MÁRIAHUTTA-ZAKÁRFALVI 
BÁNYATELEPEI (BINDTVÖLGYI ILLETVE ZAKÁRFALVI BÁNYAHIVATAL,

SZEPES VÁRMEGYE)

A társaság vasércbányászattal foglalkozott. A Bindt völgyben bányászott vasércet Frigyes királyi 
herceg tescheni vasművében dolgozták fel. A máriahuttai és zakárfalvi bányákból kitermelt vasat 
porosz és sziléziai vasolvasztók vásárolták meg. 1898-ban a termelés 100 000 tonna vasérc volt. 
Összesen 927 alkalmazott dolgozott a két bányatelepen. Kiállított termékei: vasércek.

GANZ ÉS TÁRSA VASÖNTÖ ÉS GÉPGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSULAT (BUDAPEST)

A vállalatot Ganz Ábrahám 1844-ben alapította, majd 1869-ben az részvénytársasággá alakult. A 
század végére a Monarchia egyik legjelentősebb nagyvállalata lett. Nyersvasgyártással, vasöntés
sel, acélöntéssel foglalkozott. A társulat tulajdonában volt vagongyár, elektrotechnikai gyár, gép
gyárak. A részvénytársaság gyáraiban összesen 7000 munkás és közel 500 hivatalnok dolgozott. 
1898-ban 15 200 tonna vasöntvényt és 44368 darab kéregöntésű vasúti kereket gyártottak. Kiállí
tott termékek: vasérc, nyersvas, acélöntvények, kéregöntésű kerekek.

HEINZELMANN-FÉLE VASGYÁR BÁNYATÁRSULAT 
(HISNYÓVÍZ, GÖMÖR VÁRMEGYE)

A gyár előnye volt, hogy vasútvonal mentén volt. Vasércbányászattal és nyersvasgyártással, va
lamint vasöntéssel foglalkozott. Fő gyártmányai: öntöttvasból készült kályhák, tűzhelyek, oszlo
pok, bútorok, síremlékek voltak. A gyár nyersvas termelése 1898-ban 10 ezer tonna vasérc volt. 
A vállalat összesen 366 ember foglalkoztatott. Kiállított termékei: vasérc, nyersvas, kályharészlet, 
díszöntvény.

HERNÁDVÖLGYI MAGYAR VASIPAR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
(KROMPACH, SZEPES VÁRMEGYE,)

A társaság vasércbányászattal, nyersvasgyártással foglalkozott, de rendelkezett vasfinomítóval és 
egyéb műhelyekkel is. Gyártottak híd- és egyéb szerkezeti vasfajtákat, szalagvasakat, vasúti síneket 
és lemezeket is. A gyár termelése 1898-ban 110 tonna vasérc, 43,8 tonna nyersvas és 38,8 tonna 
hengereltáru volt. Foglalkoztatottainak száma 2500 fő volt. Kiállított termékei: vasércek, nyersvas 
darabok.

JACOBS OTTOKÁR (KASSA-HÁMOR, ABAÚJ-TORNA VÁRMEGYE)

Kizárólag vasércbányászattal, nyersvasgyártással és vasöntvény készítéssel foglalkozott. Termékeit 
csak az ország határain belül értékesítette. Alkalmazottainak száma 215 fő volt. 1898-ban a vasérc
termelése 5 ezer tonna vasérc volt. Kiállított terméke: vasércek.
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JÁSZÓI KOHÓBÉRLET ERPF T. ÉS TÁRSAI.
(ALSÓ MECENZÉF ABAÜJ-TORNA VÁRMEGYE)

Vasércbányászattal és nyersvasgyártással foglalkozott. Az olvasztó közvetlenül a vasércbányák 
mellett épült. Termelése 1898-ban 4 500 tonna nyersvas volt, melyet a Rimamurány-Salgótarjáni 
vasmű részvénytársaság ózdi gyára dolgozott fel. Munkásainak száma 100 fő volt. Kiállított ter
mék: vaskő, nyersvas.

KALÁNI BÁNYA- ÉS KOHÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (HUNYAD VÁRMEGYE)

A társaság vasérctermeléssel, nyersvasgyártással, öntött vasáruk készítésével, hengerléssel, és 
mezőgazdasági gépgyártással foglalkozott. A Poiana Ruszka hegységben voltak vaskőbányái, 
Ruszkicán és Kalánban vaskohói és öntőműhelyei, Nándorhegyen vasfinomítója. A társulat 1898- 
ban 62 ezer tonna vasércet termelt, 25,4 ezer tonna nyersvasat, 5400 tonna öntvényt és 8 ezer 
tonna hengereltárut gyártott. A gyártott termékek nagy részét belföldön értékesítette, de szállítot
tak Romániába és Bulgáriába is. Munkásainak száma 3700 fő volt. Kiállított termékek: vasércek, 
nyersvas, kályha.

LÁNTZKY SÁNDOR (SZENTKERESZTBÁNYA, UDVARHELY VÁRMEGYE)

Vasérctermeléssel nyersvasgyártással, öntvénykészítéssel és kisebb mezőgazdasági gépek gyártá
sával foglalkozott. Kályháit nagyrészt Romániában értékesítette. Éves termelése 120 tonna nyers
vas, 500 tonna öntöttvas volt, munkásainak száma pedig 434 fő. Kiállított termékek: nyersvas, 
öntöttvas edények, lópatkó, használati cikkek (csákány, lapát, ásó, kapa, fejsze.)

MAGYAR KIRÁLYI KINCSTÁRI VASGYÁRAK (KÖZPONTI VASMŰ IGAZGATÓSÁG)

A Központi vasmű igazgatóság alá tartozott a Magyar Királyi Államvasutak Gépgyára, a Diós
győri Magyar Királyi Vas- és Acélgyár, a Zólyombreznói Magyar Királyi Vasgyár, a Vajdahunyadi 
Magyar Királyi Vasgyári Hivatal és a Kudzsiri Magyar Királyi Vasgyár. Vasércbányászattal, nyers
vasgyártással, vasfinomítással, hengerléssel és gépgyártással foglalkozott az Igazgatóság. A Diós
győri Magyar Királyi Vas- és Acélgyárban lövedékeket is gyártottak. A gyártelepek 1898-ban 102,4 
tonna nyersvasat, 14.182 tonna vasöntvényt, 77.215 tonna kereskedelmi vasat és szerkezeti vasat 
gyártottak. A gyártmányok nagy részét az ország hatarain belül ertekesitettek. Ausztriába keres
kedelmi vasat, szerkezeti vasat, Szerbiába síneket, Oroszországba és Romániába szalagvasat és 
gépeket szállítottak. Kiállított termékek: vasércek, különböző öntöttvas edények zománcozva és 
nikkelezve, húzott és hengerelt csövek, lemezek, fogaskerekek, hajótönk, szerszámok.

NADRÁG VASIPARI TÁRSASÁG (NADRÁG, KRASSÓ-SZÖRÉNY VÁRMEGYE,)

A társaság vasércbányászattal, nyersvasgyártással és öntvénykészítéssel foglalkozott. A gyár éves 
termelése 1,7 ezer tonna nyersvas, 2,4 ezer tonna öntvény és 2,2 ezer tonna kereskedelmi öntvény 
volt. Az öntvények legnagyobb részét, kb. 0,9 ezer tonnát, kályhák tették ki. A vállalatnál 1200 fő 
dolgozott. Kiállított termékeik: nyersvas, díszöntvények, szabályozható töltőkályhák.
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RIMAMURÁNY-SALGÓTARJÁNI VASMŰ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
(SALGÓTARJÁN, NÓGRÁD VÁRMEGYE)

A Részvénytársaság 1881-ben létesült három különböző társulatból, a murányi Unióból, a rimái 
Coalitióból és a gömöri vasművelő társulatból. Hatalmas erdőséggel rendelkezett Gömör, Nógrád 
és Borsod megyében. Vasércbányái voltak Lucabányán, Szomolnokon és Gölnicbányán. Nyers- 
vasgyártás folyt Nyustyán, Likéren és Nagyrőcén. Finomítói és hengerművei voltak Ózdon, Náda
son, Salgótarjánban. Salgótarjánban gépkocsi-tengely gyártás és drótgyártás is folyt. Munkásainak 
létszáma 7200 fő volt. A termelés 1898-ban a 181,2 tonna vasérc, 107,6 tonna nyersvas, 4 tonna 
öntvény volt. Kiállított termékek: kőzetminták, nyersvas, hengereltáruk, drótok.

SZABADALMAZTATOTT OSZTRÁK-MAGYAR ÁLLAMI VASÚTTÁRSASÁG 
(KRASSÓ-SZÖRÉNY VÁRMEGYE)

Vasércbányászata igen jelentős volt, elsősorban Vaskő, Dognácska, Tirnova környékén. 1898-ban 
az éves termelés összesen 0,2 millió tonna vasérc volt. Nyersvasgyártása igen feilett volt Resicán, 
ahol három nagyolvasztó is működött; a nyersvasat Bessemer és Siemens- Martin kemencékben 
finomították. A társaság termelése 1898-ban 45 ezer tonna volt. Az aninai telepen egy faszén- és 
egy kokszolvasztó működött. A két olvasztó termelése évente 34 000 tonna volt. A nyersvasat itt 
kavarással finomították. Gépgyár Resicán volt, egyéb kis üzemek voltak: Moldován kénsavgyár, 
Oravicán fűrészmalom és gőzmalom, Szászkán fűrészmalom, Bogsánban mezőgazdasági gépgyár 
és téglagyár. A társulat 1700 főt foglalkoztatott. Kiállított termékei: vasércek és nyersvasak, öntött
vas kályhák, kereskedelmi, gép- és díszöntvények, vasúti kerekek, csavarok.

UNIÓ CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI SZABADALMAZTATOTT VAS- ÉS BÁDOGGYÁRI 
TÁRSULAT (ZÓLYOM, ZÓLYOM VÁRMEGYE)

Vasfinomítója és hengerműve volt Magyarországon. A nyersvasat és a tüzelőanyag egy részét vétel 
útján szerezték be. A gyár 1500 munkást foglalkoztatott. Elsősorban kereskedelmi és szerkezeti 
vasat, tartókat és lemezeket gyártott. Termelése 1898-ban 35 000 tonna volt. Kiállított termékei: 
vaslemez, kazánlemez, cinkezett lemez.

WENCKHEIM FRIGYES GRÓF VASMÜVEI (BOROS-SEBES, ARAD VÁRMEGYE)

Vasércbányászattal és nyersvas termeléssel foglalkoztak. A vasmű termelése 1898-ban 2,1 ezer 
tonna nyersvas és 760 tonna kereskedelmi vas volt. Kiállított terméke: vasércek.

WITKOWITZI BÁNYA ÉS VASKOHÓTÁRSULAT (MÁRKUSFALVA, SZEPES VÁRMEGYE)

A társaság elsősorban vaskőbányászattal foglalkozott, de voltak kisebb üzemei is a telepen. A ter
melt érc mennyisége 116 000 tonna volt évente. Munkásainak száma 1000 fő volt. Kiállított ter
méke: vasércek.
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Ganz és Társa vasöntő és gépgyár részvénytársulat budapesti, rabitori és 
leobersdorfi gyárainak képe

Lántzky Sándor szentkeresztbányai kohója
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KAPRONCZAY KATALIN

Az első orvostörténeti pályázat 
rövid története

Egy kevéssé ismert orvostörténész, 
Kovács Imre történetírói munkássága

A magyar orvosi múlt emlékeinek feltárását a 19. század második felében két reformkori alapítású tudom á
nyos társaság karolta fel: a Budapesti Királyi Orvosegyesület és a Magyar O rvosok és Természetvizsgálók. Az 
Orvosegyesület ezirányú javaslata egy kisújszállási fiatal orvost, Fekete Lajost indított arra, hogy 1867-ben m egír
ja az orvostudomány magyarországi történetét. Munkája azonban kéziratban m aradt. Az Orvosok és Természet
vizsgálók 1874. évi vándorgyűlésén vetődött fel először pályázat kiírásának ötlete a tárgyban. A kiírás retrospektív 
bibliográfia m egírására szólt, a pályadíjat Fekete Lajos a következő vándorgyűlésen át is vehette. Ezen a vándor- 
gyűlésen magyar orvostörténeti pályázat kiírását javasolták, 1879-es határidővel. Az egyetlen beérkezett jeligés 
pályaműről későbbi kutatások kiderítették, hogy szerzője Kovács Imre törvényszéki orvos, kerületi főorvos. A 
díjat nem adták ki, hanem új határidőt tűztek ki, hogy a szerző átdolgozhassa művét. Kovács Imre végül is nem  
kapott díjat a pályázaton. Az első pályadíjat Demkó Kálmán lőcsei középiskolai tanár munkája nyerte el.

Az orvoslás történetének megismerése, feldolgozása Magyarországon is többszáz éves múlttal ren
delkezik, a tényleges, tudatosan szervezett kutatások azonban csak a 19. század második felében 
indultak meg. Az orvostörténet-írás műfajának kialakulását és elfogadottá válását elősegítette és 
ösztönözte az orvostörténelem egyetemi tantárgyként való megjelenése. S c h ö p f - M e r e i  Á g o s 

t o n  (1804-1858) 1835 őszén kezdte el az orvostörténelem oktatását, de saját előadás-jegyzete
in kívül más, átfogó, magyar történeti munka nem állt rendelkezésére. Hozzá kell fűzni, hogy ő 
maga sem írta meg a magyar orvoslás históriáját, az 1835-ben Pesten kiadott Orvosi rendszerek-, 
gyógymódok-, ’s némelly rokon tárgyakról c. 135 oldal terjedelmű munkája a gyógyítás egyetemes 
történetének néhány fontosabb elméleti kérdését taglalta.1

A reformkori alapítású tudományos társaságok és egyesületek lényegi feladatuknak tekintet
ték a hazai orvosi szakirodalom fellendítését. Pályázatok meghirdetésével ösztönözték az orvos 
szerzőket a gyógyító gyakorlatukban szerzett tapasztalatok írásba foglalására, egyes orvosi szak
területek hiányzó kézikönyvének megírására. A pályázati javaslattevők felhívták a figyelmet a ma
gyarországi orvoslás történetét összefoglaló mű égető hiányára is. A magyar orvosi múlt emlékei
nek feltárását két tudományos társaság karolta fel, a Budapesti Királyi Orvosegyesület és a Magyar 
Orvosok és Természetvizsgálók.

A Budapesti Királyi Orvosegyesület alapításakor (1837) működésének alapvető céljaként az 
orvosok szakmai továbbképzését jelölte meg. Ennek érdekében a nyilvános eszmecserék meg

1 Kapronczay Károly -  Kapronczay Katalin: Az orvostörténelem Magyarországon. Budapest, OPKM, 2005. 11-18.

2 Kapronczay Katalin: A tudományos társaságok szerepe a magyar orvosi szakirodalom fejlődésében 1867 és 1914 
között. In: Orvostörténeti Közlemények (174-177), 2001. 5-44.
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szervezésén túlmenően a magyar orvosi szakirodalom ügyének előmozdítását -  a tudom á
nyos közlemények megírásának és közreadásának ösztönzését -  úgyszintén feladatának tar
totta. Az Orvosegyesület sok évtizedes működése során komoly érdemeket szerzett a magyar 
orvostörténelem emlékeinek felkutatása, összegyűjtése terén is, így szinte természetesnek vehet
jük, hogy a magyar orvoslás történeti feldolgozásának szükségessége ugyancsak napirendre került 
tanácskozásaikon, egy meghirdetendő pályázat témájaként. Az Orvosegyesület 1860. évi májusi 
ülésén hangzott el Poór Im re (1823-1897) javaslata először: „irassék meg az orvosi tudomány 
magyarhonbani fejlődésének történelme a legrégibb időtől a mai napig. A téma feldolgozásában 
különös hangsúlyt kívánt fektetni az orvosképzés alakulására, a járványtörténetre, a gyógyító gya
korlat fejlődésére, valamint a hazai orvosok életútjának, munkásságának bemutatására. Indoklá
sában a rá jellemző kemény szavakkal, a kötelező, ám üres udvariaskodást mellőzve fogalmazta 
meg Poór a magyarországi orvostörténetírás hiányosságait, valamint a történeti szemlélet, a szak
mai múlt ismeretének fontosságát. „Aki a hazai orvosi tudománynak fejlődését nem ismeri: az ide
gen m arad azon társulatban, melybe őt hivatása helyezte, idegen marad önmagához, nem érdeklik 
őt a tudományos elvek, rendszerek, nézetek, melyeket elődink vitattak meg: az habár képességei még 
akkorák volnának is, orvosi közügyekben csak szenvedőleg és gépszerűleg veend részt, mint az élette
len kerék, mely nem tudja, melyik gépbe csavartatik. -  Nekünk az orvosi pályakérdéseket a múlton 
kell megkezdenünk. A múltnak tudása világot vet a jelenre, és sejteti velünk a jövőt, mert valamint a 
múlt meghozta a jelent, épenúgy keblében hordja a jelen a jövőt.”3 Ekkor úgy tűnt, hogy Poór Imre 
szavai a logikus érvelés ellenére sem találtak kellő visszhangra, mivel a nyilvánosság előtt csak 
több mint másfél évtized múltán folytatódtak az események. A valósághoz azonban hozzátartozik 
az is, hogy Poór nyilatkozata egy históriai érdeklődésű fiatal orvost -  a kisújszállási Fek ete  LAjost 
(1834-1877) -  indított el az orvostörténetírói pályán. Fekete az 1867-ben írott Az orvosi tudomá
nyok története Magyar Országon4 című, kéziratban maradt munkájának előszavában egyértelműen 
megfogalmazta, hogy Poór nyilatkozata ösztönözte őt arra, hogy orvostörténeti kutatásait rend
szerezze és egy átfogó jellegű munkát írjon. Ekkor már nem volt gyakorlatlan kutató, történetíró, 
mivel korábban több rövidebb közleménye jelent meg a Gyógyászat c. folyóirat hasábjain ,5 Önálló 
kiadványként jelentette meg Pesten, 1864-ben A gyógytan története rövid kivonatban c. művet, 
amelynek alapja Carl Rein ho ld  W un derlich  (1815-1877) egyetemi előadásainak könyv for
mában való kiadása volt (1859-ben, német nyelven).6 Fekete ezt a munkát fordította le és kiegé
szítette egy -  a magyar orvoslás történetére vonatkozó -  fejezettel. Ilyen előzmények után szinte 
természetesnek tekinthetjük, hogy Fekete lelkesen csatlakozott a hazai orvoslás történetét feltárni 
szándékozókhoz.

Az időszakban elsőként megvalósuló történeti jellegű pályázat ötletét H am ary  D án iel (1826- 
1892) vetette fel a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1874. évi, Győrött tartott Vándorgyű
lésén. A kutatásokhoz elengedhetetlenül fontos retrospektív bibliográfia összeállítása volt a fel
adat (az 1848-dik évtől 1874-dik évig, tehát 25 évről szóló könyvészet összeállítása).7 A jutalomként

3 Orvosi pályakérdéseink ügyében. In: Orvosi Hetilap, 1860, 4, 18, 375-378 col.

4 Az orvosi tudományok története Magyar Országon. Irta Fekete Lajos orvostudor, Kisújszállás tiszti orvosa, a kir. 
magyar természettudományi társulat rendes tagja. 1867. 449 p. Kézirat. Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár -  
Ritkaság-gyűjtemény. Jelzet: S. 878.

5 Fekete Lajos: Böngészetek a történelem mezején a gyógyászat régi korában. Gyógyászat, 1861.1. évf. 28, 30, 34.sz. 
-  Gyógyászat, 1862, 2. évf. 35. sz. -  Gyógyászat, 1863. 3. évf. 18, 21, 24, 25. sz. Az egyetemes orvoslás kezdetei 
eredményeivel foglalkozott, a középkori arab mesterek munkásságával bezárólag. Fekete Lajos: Az orvosi tudományok 
története Magyarországon. Gyógyászat, 1865, 5. évf. 12 ,14 . sz. Az 1300-as évek végéig taglalta az eseményeket.

6 Wunderlich, C  .A.: Geschichte dér Medizin. Vorlesungen gehalten zu Leipzig im Sommersemester 1858. Stuttgart, 
Ebner -  Seubert, 1859. 366 p.

7 Dr. Hamary Dániel jutalomtétele orvosi könyvészetre. In: A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1874. aug. 24- 
tól aug. 29-ig Győrött tartott XVII. Nagygyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Szerk.: Fehér Ipoly. Budapest, 
Franklin, 1875. 90.. Id. még: u. o. 61, 89, 93. -  Semmelweis Orvostörténeti Szaklevéltár, Magyar Orvosok és 
Természetvizsgálók Vándorgyűlései, a XVII. nagygyűlés iratai, 4. csomó 4. 1.

258

10.23716/TTO.18.2011



megnevezett 100 aranyat Hamary Dániel ajánlotta fel és helyezte letétbe. A megjelölt határidőre 
(1875. június 15.) egy munka érkezett, a szabályokhoz híven jeligével: „A társulat, mely múltját 
nem ismeri, kiskorú. A magyar orvosnak elengedhetetlen ismernie szaktudományának nemzeti iro
dalmát, hazai múltját: mert e múltban van letéve a jelen alapja, mint a jövőé a jelenben. A múlt 
idők vívmányait pedig okulásra nem fordítani, bűn lenne.” A kissé terjengős jelige a szerző -  Fekete 
Lajos -  elkötelezett történet-kutatói hitvallása is lehetne, első mondatát Poór Imre korábbi nyilat
kozatából kölcsönözte. A bírálók -  L in zb au er X a v é r  F e re n c , B a tiz fa lv y  Sám uel és H am ary  
D án iel -  részletesen elemezték a mintegy 360 megjelent írásmű adatait és rövid ismertetését is 
tartalmazó munkát, erényeit és gyengéit egyaránt, pótolták a hiányokat, külön kitértek a fogal
mazás stílusára és nyelvhelyességére is. Az apróbb hibák ellenére egyöntetűen kiválónak ítélték a 
pályaművet, nem csupán a pályadíj odaítélését, de a nyomtatásban való mielőbbi megjelentetést is 
javasolták.8 Nyilvánvaló, hogy a szakirodalmi kutatások és az e téren való tájékozottság nagymér
tékben segítségére volt a szerzőnek a munka összeállításában. A bibliográfia sajnos nyomtatásban 
nem jelent meg, sőt a kézirat is elkallódott.

A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1875. évi, Élőpatakon tartott nagygyűlésén -  éppen 
amikor „A Hamary-féle ...d íj dr. Fekete Lajos kisújszállási városi orvos urnák a gyűlés hangos él
jenzése közt az elnök által átnyújtatik.” -  állott elő ismét Poór Imre a magyar orvostörténeti pályá
zattal. „írja meg valaki az orvosi tudomány Magyarhonban való fejlődésének történetét, a legrégibb 
időtől a mai napig” -  szólt a felhívás. A feldolgozásnak tartalmaznia kell: „a) mikor, miféle népnya
valyák, járványok és kiválóbb tájkórok (himlő, mirigyvész=pestis, hányszékelés=cholera, mocsárláz 
sat.) dühöngtek hazánkban, melyek orvosi kutatásnak alapul s anyagul szolgáltak; b) miképen jártak  
el a kormányférfiak e kórok elleni óvintézkedések körül, mit használtak orvoselődeink a betegek 
gyógykezelésében, nevezetesen miben állott koronkint a gyógygyakorlat, s miképen fejlődött az a 
mai álláspontig a hajdani dogmatikusoktól kezdve a legújabb élettani gyógyászatig, és vájjon ha
zai orvosaink melyik orvostanodának elveihez csatlakoztak?”9 A munka benyújtásának határideje 
1879. május 15. volt. Adott időre egy pályamunka érkezett, három  fólió méretű kötetben, címe 
Az orvostudomány története Magyarországban, kiváló tekintettel az ország koronkénti műveltségi 
állapotára és az összes hazai tudományosság fejlődésére: a hazánkban dúlt járványok történeté re, 5 
a magyar orvosi irodalom könyvészetére volt. A szokásokhoz híven jelige rejtette a szerző kilétét: 
„Nescire, quid antequam natus sis, acciderit, id est semper esse puerum ”. A bírálatra felkért három  
tagtárs B ó d o g h  A lb e rt , R ózsay Jó zsef és P o ó r  Im re volt. Bódogh Albert és Rózsay József 
véleménye ismert, Poór Imre bírálata sajnos elveszett. A bírálók a munka legfőbb hibájaként a 
feldolgozás vázlatosságát, szemmel látható befejezetlenségét emelték ki, amelynek egyértelműen 
az idő rövidsége volt az oka. Mindketten egyetértettek abban, hogy a pályadíjat ne ítéljék oda, 
hanem ismételt meghirdetéssel (új határidő: 1881. május) adjanak lehetőséget a szerzőnek, hogy 
munkáját egészítse ki, némiképp dolgozza át.

A későbbi levéltári kutatások során fény derült a szerző kilétére, a jelige K ovács Im re törvény- 
széki orvost, kerületi főorvost rejtette, aki a negatív bírálat után valóban átdolgozta pályamunkáját 
és Az orvostudomány története Magyarországban címmel „História testis temporum, lux veritatis, 
vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis” jeligével 1881-ben ismét benyújtotta.10

A bírálók ekkor Rózsay József, H amary Dán iel  és M olnár István voltak. A munka az

* Műbírálati vélemény. In: A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1875. augusztus 27-től september 5-ig 
Élőpatakon tartott XVIII. Nagygyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Szerk.: Gerlóczy Gyula és Dulácska 
Géza. Budapest, Magyar Királyi Egyetemi Nyomda, 1876. 28-31. -  Semmelweis Orvostörténeti Szaklevéltár, 
Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyűlései, XVI11. Vándorgyűlés iratai, 7. doboz. 5. csomó 5. 1.

9 A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1875. augusztus 27-től september 5-ig Élőpatakon tartott XVIII. 
nagygyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Szerk.: Gerlóczy Gyula és Dulácska Géza. Budapest, Magyar 
Királyi Egyetemi Nyomda, 1876. 285.

10 Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár. Jelzet: S. 883.
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őskori gyógyítás emlékeitől kezdve, az Árpád-házi királyok korán át, az 1300-1526-ig terjedő idő
szakban, majd 1526-1771-ig követi az orvoslás történetét, ekkor már egy kötetben foglalva össze a 
magyarországi medicina történetét. A kéziratot a bírálók ismét nem találták méltónak a megjelen
tetésre és a pályadíj odaítélésére, bár sok vonatkozásban jó feldolgozásnak tartották. Hamary Dá
niel azt vetette az író szemére, hogy H orváth M ihály történeti munkáját vette alapul, és ezt egé
szítette ki orvosi vonatkozásokkal, de a folyamatot nem követte saját koráig. Hibának találta, hogy 
a szerző a művelődéstörténet összefüggéseire utaló munkát akart írni, de figyelmen kívül hagyta 
az orvostudomány fejlődésének sajátosságait, öntörvényeit és speciális dinamikáját. Hasonló né
zeten volt Molnár István is, aki mindenek előtt a járványtani részeket bírálta. Szerinte a szerző el
sősorban Fekete Lajos járványtörténeti könyvére11 és cikkére támaszkodott, saját kutatásokat nem 
folytatott. Az előző véleményekhez csatlakozott Rózsay József, aki bírálata végén felvetette, hogy 
jobb lenne a témát több kutató együttes munkájaként megíratni, hiszen a magyar orvostörténelem 
teljes históriáját egy személy képtelen minden szempontból tökéletesen feldolgozni. Az egyik társ
szerzőnek az átdolgozott pályamunka megíróját, Kovács Imrét ajánlotta, akit nagyra becsült tárgyi 
tudásáért és szorgalmáért. Ennek ellenére a művet ebben a formában nem javasolta kiadásra. A bí
rálóbizottság összesített közleménye szerint: „...a világos, szép nyelvezettel írt munkából nagy szor
galom, sok olvasottság látszik, de az inkább adatgyűjtemény, mint történetírás: hozzájárul még az 
is, hogy bár az összegyűjtött adatok becsesek és értékesek, azok nagy része éppen nem orvosi, hanem  
más tudományokra tartozik...” - vagyis éppen a korábban vezérelvnek ajánlott művelődéstörténeti 
szemléletet rótták fel hibául.12 Javaslatot tettek arra vonatkozóan, hogy rövidebb időszak meg
írását kellene meghirdetni, ugyanis „ily nagyterjedelmű munka ... jövőre is alig fog  sikerü ln i..”'3 
A kortárs bírálók véleményét tiszteletben tartva néhány megjegyzést azonban hozzáfűzhetünk 
az elkészült munkához. Az első nagy tematikai egység logikai menete elsődlegesen a kronológia 
követése, azon belül foglalkozik a szerző a jeles egyéniségekkel, egyes betegségek felbukkanásával 
és gyógyításával, fontosabb orvosi elméletekkel és az ún. orvosi iskolákkal (pl. az első és máso
dik bécsi orvosi iskola), az orvosképzéssel, az orvosi tudomány bölcselettel való kapcsolatával, 
sőt egy fejezetet szentel a magyar orvosi szaknyelv létrehozásáért és elterjesztéséért munkálkodó 
orvosoknak, a szaknyelv anyanyelvűvé tételének „ideológiai” hátterével („A magyar orvosi iroda
lom s orvosaink szereplése a nemzetiségi törekvésekben”). Külön egységként, önálló lapszámozással 
csatolta a járványtani részt A járványok története hazánkban  címmel. A kritika a Fekete-féle jár
ványtörténettel való hasonlóságot vetette Kovács szemére, ami az adatszerűségben nyilvánvalóan 
igaz. Viszont sok olyan adalék is megtalálható, amely gazdagítja az addig megírt járványtörténetet. 
Érdekességként beszámol a középkori ún. szellemi járványokról: a tánckórról, a flagellánsokról, és 
„az apró keresztesek utazásáról”. Az éhínség hazai története kapcsán is számos orvostörténeti vo
natkozással szolgál. Igen részletesen foglalkozik a legnagyobb hazai járványokkal, elsőként a pes
tissel. Időrendben felidézi a legtöbb áldozatot követelő hazai pestisjárványokat, részletesen leírja a 
betegség megnyilvánulási formáit és lefolyását. „A pestis ellen különböző időkben hozott rendeletek 
rövid foglalata” alcímmel részletes ismertetést ad a karanténokról, az ott kötelező rendszabályok
ról. A pestissel foglalkozó fejezetben többször idézi A d a m  C henot (1721-1789) erdélyi főorvos 
írásait, aki igen komoly eredményeket ért el az erdélyi pestisjárványok megfékezésében, javaslatait 
beépítették a központilag kiadott rendelkezésekbe. Részletes statisztikai kimutatást közöl Kovács 
az 1831. és 1872. évi kolerajárványról, a himlő megbetegedésekről, a kór első felbukkanásától 
feldolgozta a szifilisz hazai terjedésének történetét. Viszont a morbus hungaricusró\ (tífusz) nem 
a járványtörténeti fejezetben, hanem az első részben, a 16-17. századi események sorában érteke

Fekete Lajos. A magyarországi ragályos es járványos kórok rövid története. Debreczen, Városi ny., 1874.

A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1882. aug. 23-tól aug. 27-ig Debreczenben tartott XXII. vándorgyűlésé
nek történeti vázlata és munkálatai. Budapest, Hornyánszky ny., 1 8 8 3 .16 .- Semmelweis Orvostörténeti Szaklevéltár,
Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyűlései, XXII. Nagyggyűlés, 10. doboz, 4. csomó.

13 U.o. 33.
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zik. Összegezve a munka jellemzőit elmondhatjuk, hogy nagy és alapos munkát végzett Kovács 
Imre. Természetesen érezhetünk benne hiányosságokat, nem biztos, hogy minden megállapításá
val egyetértünk, továbbá az anyag csoportosításán, szerkesztésén is javítanivalók vannak; tudjuk, 
hogy pl. a korszakolás a történeti munkák egyik sokat vitatott, problémás kérdése, különösen igaz 
ez egy-egy tudományterület históriájára.

Szóljunk röviden K o v á c s  I m r é r ő l  (1845-1917) is, hiszen az ő neve nem annyira közismert 
orvostörténeti munkák szerzőjeként. Orvosi tanulmányait Pesten és Bécsben végezte. Törvényszé
ki orvosként, majd rendőrorvosként tevékenykedett. Számos szakmai közleménye jelent meg a kor 
jelentős orvosi folyóiratában: a Gyógyászat-bán, a Pester Medizinisch-Chirurgische Presse-ben, a 
Magyar Orvosok és Természetvizsgálók évkönyvében, a Fővárosi Lapok-bán, a Pesti Naplóban. Ezek 
között is több történeti tárgyú írást találunk, a „tébolygyógyítás” múltjával csakúgy foglalkozott, 
mint a kissé titokzatos középkori táncjárványokkal. Különös figyelmet szentelt a közegészségügyi 
kérdéseknek, a gyógyvizeknek és gyógyfürdőknek, valamint a járványok témakörének. Közegész
ségügyünk állapota c. tanulmánya 1885-ben, a Nemzetgazdasági Szemlében látott napvilágot; a 
tanulmány nem csupán a korabeli magyar közegészségügy helyzetét mutatja be, de statisztikai 
adatokkal alátámasztva európai körképet ad, sőt a történeti kitérőkkel a fejlődést, változásokat 
is szemlélteti. 1873-ban ő volt a szerkesztője a Fürdői Lapok  c. idényjellegű periodikum második 
folyamának. Kutatói és szerzői igényességét bizonyította ezzel a lappal, és az itt közölt írásaival, 
hiszen -  bár az ilyen idényjellegű kiadványok elsődleges célja általában a fürdőző közönség szóra
koztatása volt -  ő mégis inkább a hazai gyógyvíz és fürdőkultúra fontosságára, értékeire igyekezett 
felhívni a figyelmet. Kovács sokat foglalkozott a járványok történetével, különösképp a pestissel. 
Az érdeklődés okát ő maga így magyarázza az 1879-ben kiadott14 munkájában: „A pestis történe
tében ...hosszú pausa állott be, sokáig nem lehetett semmitsem hallani felőle. Már örült mindenki s 
áldotta a civilizációt, mely a nemzetek közegészségügyét annyira megjavította, hogy a szörnyű baj 
ki se fejlődhetik. Azonban a feltevés tévesnek bizonyult.” A  keleten dúló háborúk következtében 
egyre másra jött a hír a szörnyű betegség feléledéséről. (Ne felejtsük el azt sem, hogy bár sokat 
fejlődött az orvostudomány, a bakteriológia, a járványtan, a pestis kórokozóját még nem azonosí
totta A l e x a n d e r  Y e r s i n !) Egyébiránt ennek a közleménynek számos részét beépítette a pályázati 
munkába.

A Poór-féle pályázatra benyújtott Kovács Imre kézirat első változatának lelőhelye nem ismert, 
hasonlóképpen a szakirodalomban megemlített másik két történeti témájú kéziratáról sem tudjuk 
pillanatnyilag, hogy vajon megmaradtak-e, és hol találhatók. 15

De térjünk vissza az orvostörténeti pályázat alakulásának további állomásaira. A következő 
évre (1882) ismételten meghirdetett pályázatra egyetlen munka sem érkezett be, így a közpon
ti választmány 1884-ben újólag foglalkozott a kérdéssel. Ekkor úgy határoztak, hogy csak ter
vezetet kérnek. A kitűzött határidőre (1888. december 31.) P u r j e s z  Z s ig m o n d , K o v á c s  I m r e  

és S c h u s c h n y  H e n r i k  nyújtott be vázlatot, illetve Purjesz összeállított egy olyan bibliográfiát, 
amelynek segítségével meg lehetne írni a tervezett orvostörténeti művet. A pályázók a kollektív 
munka megírását javasolták, mégpedig úgy, hogy korszakonként és szaktudományonként más
más szerző dolgozná fel az orvos- és gyógyszerészettörténetet. P o ó r  I m r e  ekkor már úgy módo
sította javaslatát, hogy a nagy átfogó munka helyett inkább a legutóbbi évszázad magyar orvoslá
sának fejlődését kellene feldolgozni. Még nem történt döntés, amikor az 1888. évi tátrafüredi ván
dorgyűlésen elhangzott D e m k ó  K á l m á n : A közegészségügy városainkban a XV-XVII. században  
című előadása. A lőcsei középiskolai tanár még nem hallott a pályázatokról és azok eredményte

14 Kovách Imre: Az asztracháni pestis. Népszerű tájékoztatás a pestis lényege, terjedése, megelőzése és orvoslásáról, e 
járvány rövid történetével. Budapest, Sédy, 1879.

15 A magyar birodalom fürdői s ásványvizei, kiváló tekintettel a földtani, éghajlati s közegészségi viszonyokra. Két 
kötetben. -  A prostitutio Európában, kiváló tekintettel hazánkra, a társadalomtan, a közerkölcs, a közegészségtan 
és rendőri felügyelet szempontjából, a bujakórság ellen alkalmazandó intézkedések tárgyalásával.
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lenségéről. K o ráb b an  m egjelent tö rtén eti tém ájú  cikkeire és o rv o stö rtén eti von atk o zású  m u n k áira  

h ivatkozva P o ó r Im re  a rra  kérte  D em k ó t, h o g y  jelentkezzen  a pályázaton . D em k ó  kétféle elképze

lést vázolt fel, a tervekben  folyam atosan  arra  h ív ta  fel a figyelm et, h o g y  v an n ak  olyan tém ak örö k , 

am elyek  feldolgozása n em  tö rtén etíró , h an em  o rv o s szerző  feladata. A  V ándorgyűlés K özp on ti 

v álasztm án y a a b íráló b izo ttság  (P o ó r  Im r e , Sz a b ó  D é n e s , V id o r  Z s ig m o n d , Á g a i A d o l f  és 

Sc h ä c h t e r  M ik s a ) vélem énye alapján, az 1888. ok tó b er 12 -é n  kelt h atáro zatáb an  D em k ó  K ál

m án  terv ezetén ek  ítélte o d a  a pályadíjat, és egyidejűleg m eg b ízta  ő t A magyar orvosi rend története 
cím ű  -  az o rv o s- és a g y ó g y szerészettö rtén etet egységében  tárg y aló  -  m u n k a m egírásával. L ek to r

nak  és szak tan ácsad ó n ak  Sz a b ó  D é n e s  eg yetem i ta n á rt jelölték  ki, aki n em csak  b írálója, h an em  

állan d ó k on zu ltán sa  is lett D em k ó  K álm án n ak . A  m ű m eg írásak o r lényegében k om p rom isszu m  

született, a rra  h ivatkozva, h o g y  n em  o rv o s szerző  írja m eg  a m u n k át. íg y  n em  az orvosi tudomány, 
h an em  az orvosi rend tö rtén etén ek  n y o m o n  k övetését k érték  D em k ótól, vagyis az orvosk ép zés, az 

egészségügyi szem élyzet (o rv o s , sebész, bába, fü rd ős, patikus) társad alm i helyzetét, az o rv o so k  

szak iro d alm i m u n k ásságát, a közegészségügyi rendelkezéseket stb. kellett b em u tatn ia . D em k ó  a 

később n yo m tatásb an  is m egjelen t m u n k a 16 b evezetéséb en  leírta , h o g y  eg y  íráso s segédletet k ap ott 

a b izo ttságtól, am ely  m in d en  v aló szín űség  szerin t egy alapos, an n o tált bibliográfiát is -  feltehe
tő e n  P u rjesz  Z sig m o n d  k oráb b an  em lített összeállítását -  ta rta lm azó  segédlet volt. A  b izottság  

szig orú an  m eg fo g alm azo tt jelentése a rem én y ek  szerin t m eg valósu ló  m u n k át a következőképp  

jellem ezte : „azon Valami akar lenni, mely az eddigi Semminek mondható ide vágó szakirodalomban 
tátongó űrt van hivatva, nem betölteni, hanem csak áthidalni.”

A  m a g y a r o rv o stö rté n e tírá s  19. századi alakulásának  esem ényei b izonyos szintig  n y o m o n  k ö 

v eth ető k  a korabeli szakfolyóiratok  k özlem ényei alapján, a tu d o m án y o s társaságo k  kiadványaiban. 

Teljes k épet azo n b an  csak  m ag u k  a kéziratos p ály am u n k ák  tu d n ak  nyújtani a tö rtén eti k u tatáso k  

ak k ori színvon aláról, a feldolgozás m ó d járó l, a felhasznált forrásm u n k ák ró l. A  közeljövőben  k i

ad ásra  k erü lő , eddig csu p án  k ézirattárak b an  olvash ató  19. századi o rv o stö rtén eti p ály am u n k ák  -  

rem én y ein k  szerin t -  gazdagítani fogják  a m a g y a r o rv o stö rtén etírás  fejlő d éstörtén etéről kialakult 
elképzelésünket.

A szerző címe:
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár
1025 Budapest, Török u. 12.
yka@mail.datanet.hu

Demkó Kálmán: A magyar orvosi rend története tekintettel a gyógyászati intézmények fejlődésére Magyarországon 
a XVIII.század végéig. Budapest, Dobrovszky és Franké, 1894. 551 p.
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KATONA JÓZSEF

Családok részvétele az I. világháborúban
A szerző családjából, a Kmetykó családból tizenkét gyerek közül négyen vonultak be a Nagy Háborúba, melyből 
többszörös sebesülést követően csodával határosan mind a négyen hazatértek. írásos dokumentumaikat, melye
ket szüleiknek küldöttek, a szerző könyv formájában foglalta össze abból a célból, hogy példát mutassanak a mai 
ifjúságnak, hiszen a nehéz körülményeknél a pusztulást jelentő háború sokkal rosszabb. Az I. világháborúban 
szolgálatot teljesített felmenőiről a szerző vázlatos ism ertetést ad könyve alapján.

A NAGYAPA

Atyai nagyapám, D r. K a t o n a  Jó z s e f  (/1865-1920/ K m e t y k ó  Jó z s e f ) a felvidéki Alsódraskócon 
született K m e t y k ó  Pál jegyző gyermekeként. A szülők tizenkét gyermeket neveltek. József az 
orvosi egyetemet végezte el és Budapesten élt családjával haláláig, a IX. kerület, a Ferencváros 
tiszti főorvosaként. Vezetéknevét -  egyedüliként a családból -  a millennium évében Kmetykóról 
Katonára változtatta. Négy gyermeke közül fiai, István és József az orvosi, lányai, Ilona és Margit a 
pedagógusi hivatást választották.

Frontszolgálata során Katona dr. Észak-Olaszországban a 38. honvéd gyaloghadosztály tag
jaként, kórházparancsnokként dolgozott. Hazatérve is gyógyította a rászorulókat a Schöpf-Mérei 
Ágost Kórházban, amelyet hadi kórháznak rendeztek be. Háborús érdemeit Szalvátor főherceg 
1916-ban a Vöröskereszt II. osztályú „díszjelvény hadiékítményekkel” kitüntetéssel ismerte el. Sok 
gyermekről álmodott, dyphteria által okozott szívprobléma vitte el fiatalon.

A NAGYAPA ÖCCSE

D r  K m e t y k ó  Pá l  (1874-1940) az orvosi egyetemet szintén Budapesten végezte 1905-1921 között. 
Bodajkon, Suron, 1923-tól Fehérvárcsurgón volt körorvos. Az első világháborúba 1914-ben vonult 
be, s a 17. honvéd gyalogezredben a szerb, a román és az olasz fronton teljesített szolgálatot, majd 
főorvosként szerelt le. Érdemeiért a Signum Laudis Koronás Arany Érdemkereszt kitüntetésben ré
szesült és a Károly Csapatkereszt viselésére is jogot szerzett. Hazatérését követően g r ó f  K á r o l y i  

Jó z s e f  uradalmi orvosa is volt Fehérvárcsurgón, ahol az uradalom és a grófi család minden ellátásra 
szoruló tagját kezelte. Néhány tárgyi emlék bizonyítja a grófi család nagyvonalúságát, akik barátsá
gukkal is kitüntették, és megbecsülték a több szakvizsgával rendelkező, a kastélyban lakó orvosukat. 
A család leszármazottja a 2010-ben gyönyörűen helyreállított kastélyban folytatott beszélgetés során 
még emlékezett rá a szülők elmondásából.

A NAGYBÁCSI

A szerző atyai nagybátyja, D r . K m e t y k ó  K á r o l y  (1875-1948), a későbbi nyitrai érsek is kivette 
részét a háborúból, ahol tábori lelkészként szolgált. Püspökké 1921-ben szentelték, érseki kine
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vezésére 1943-ban került sor. Ezek az évek nem kedveztek a papi hivatást gyakorló egyházi sze
mélyeknek. A későbbi érsek tanulmányait Budapesten és Nyitrán végezte, s a nagy reform-pápa, 
XIII. Leó hatása alá került. A Szlovák Nemzeti Tanács tagjaként pályafutása során több templomot 
épített, számos teológiai könyvet írt. Életét a nyitrai székesegyház 1948-as kirablása megtörte, és 
még abban az évben elhunyt.

A NAGYNÉNI

Kmetykó Bonifácia (1881-1950?) irgalmas rendi ápolónővér, aki a Szent Vincéről elnevezett ápo
lórendben dolgozott. Ott végzett munkásságának 50. évfordulójára szlovák nyelven írt emléklap
pal jutalmazták, 70 éves kora körül hunyt el. A Nagy Háborúban mozgó kórházakban gyámolítot
tá a rászorulókat.

Mindezek a történetek mutatják, hogy a család tagjainak példamutatása hogyan hat a későbbi 
nemzedékekre.

A szerző címe:
Dr. Katona József főorvos
e-mail: jozsef.katona@mail.janoskorhaz.hu
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PUSZTAFALVI HENRIETTE

Iskolaorvosok, mint egészségnevelők 
a 19. század végén

A 19. században, az orvoslásban új szemléletmód kezdett teret hódítani, és ez a megelőző, vagy preventív orvoslás. 
A dualizmuskori Magyarországon az egymás után születő törvényi szabályozások, rendelkezések is határozottan  
ezt a koncepciót tám ogatták mind a közegészségügy területén, mind az oktatás területén. Ebben a munkában az 
orvosok szerepvállalása egyre erőteljesebben érvényesült az újabb szakterületek kialakításával és térhódításával. 
Az iskolaorvosi rendszer kiépülése ezt a preventív szemléletmódot erősítette minden területen. A szerző azokat a 
meghatározó elemeket, tényezőket és néhány fontos összefüggést tár fel írásában, melyek jelentősen m eghatároz
ták a hazai iskolaorvosi és egyben egészségnevelő munkát. Többek között az egészségnevelés színtereit vizsgálja, 
és benne az orvosok szerepét.

A magyarországi iskolaorvosi koncepció, mint ismert, F o d o r  Jó z s e f  nevéhez kötődik, aki a ko
rabeli európai és mondhatjuk világtrendet meghonosítva, hozta létre -  M a r k u s o v s z k y  L a jo s  

orvos eszmerendszerén1 túllépve, T r e f o r t  Á g o s t  vallás- és közoktatási miniszter teljes körű 
támogatásával -  a sajátos magyar rendszert. Mielőtt az iskolaorvosi koncepció néhány részletét 
megvizsgálnók, előtte még fontosnak tartok néhány előzményt említeni, mely maghatározta ezt a 
magyar egészségnevelő koncepciót.

Az egyik ilyen meghatározó elem volt a korabeli európai országokban megjelenő iskoláskorú 
gyermekek szűrővizsgálata, melynek csak néhány elemét követte a magyarországi rendszer (Da
rányi). A másik elem a német nyelvterületen kialakult egészségkoncepció és ennek eszmetörténeti 
háttere, mely jelentős hatással volt a magyar orvosok egészségfelfogására. Harmadrészt: a magyar 
orvosoknak jelentős kötődése volt a heidelbergi és egyéb német orvosegyetemekhez, mivel képe
sítésük megszerzése után, gyakorló orvosként is tanulmányútjaik jelentős célállomása volt a német 
terület. A Magyarországon megjelenő első, népszerű egészségtan könyv is német nyelvű volt, majd 
a folyamatosan szaporodó irodalom már magyar fordításban vált itthon is ismertté, elterjedtté.

Fontos megvizsgálni azt a tényt is, hogy milyen előzmények jellemezték az iskolai egészseg- 
ügyi ismeretek oktatásának kérdését. Az elsődlegesen felmerülő probléma volt annak a kérdésnek 
a tisztázása, mely az ismeretek átadására alkalmas személy kijelölését igyekezett megoldani. A 
korabeli szaklapok hasábjain2 rendszeresen olvashatták mind az egészségnevelő tevékenység sür

1 1886-ban az Országos Közegészségügyi Egyesület megnyitó ülésén Markusovszky állította -.„Kötelességünk hasznos 
ismereteket is terjesztem s a nemzedék ép testi és lelki fejlődését szabályozó élet- és egészségügyi törvényekre nézve a 
lakosságot felvilágosítani" Markusovszky fogalmazta meg és használta először az egészségügyi felvilágosítás kifejezést 

a hazai szakirodalomban.
2 A Közegészségügyi Kalauz rendszeresen közölte az aktuális fejleményeket, és a rendszeres vitákat. Ugyanakkor a 

Néptanítók Lapjában már szinte az első lapszámtól (1868) kezdődően megjelentek az egészségtan tartalmú írások, 
gyakorlati segédletek. Megjegyzem: a tanítóképzők tanrendjében önálló és kötelező tantárgyként jelent meg az 

egészségtan, egészen 1902-ig.
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getését célzó írásokat, mind a szakember személyének kijelölését célzó ajánlásokat, és természete
sen állásfoglalásokat. A személyek kijelölése körüli vita háromféle szakembert vetett fel: elsőként 
a papok vagy lelkészek, majd a tanítók és tanárok, végül az orvosok személyének elsődlegességét 
helyezték a középpontba. A papok3 melletti érvelés szerint hozzáférésük a beteg emberekhez vi
tathatatlan volt, így ők is partnerek lehettek az ellátásban. A papok szerepét végül is összekötő 
kapocsként, és őket magukat kulcsfontosságú személyként határozták meg, mivel a lelki élet gon
dozói minden vasárnap találkoztak a környék lakóival, ismeretségük mély és széleskörű volt, így 
a közvetítő szerepre a leginkább alkalmasnak látszottak. Azonban még többet is elvártak volna 
tőlük, például azt, hogy „szükség esetén- ne csak maguk lennének képesek a beteg okszerű ápolását 
vezetni, hanem egyszersmind a községi iskolákban a tanulókat, vagy alkalmilag a felnőtteket is az 
annyira fontos közegészségi oktatásban részesíteni”4 Ugyanakkor korabeli gyakorlat volt a ’Medici
na pastoralis', azaz a pap, vagy lelkész segítségnyújtása az egyszerű ellátásban. Ezt főként a szegény 
népesség körében tették, és az orvos hiányát voltak kénytelenek pótolni.

A tanítók is alkalmasak lettek volna a szerepre, mivel képesítésük során egészségtani ismereteket 
is elsajátítottak, hiszen kötelező tantárgy volt az egészségtan a tanítói képzésben a 19. század elejétől 
kezdve. Ehhez a kiváló, és korszerű ismereteket tartalmazó tankönyvből, amelyet Z i m m e r m a n n  

Ja k a b  „Egészség és rögtöni esetek gyógytana, elemi tanítók s a nép boldogulását szíven viselő minden 
honfinak számára5” című könyve jegyzett, fel is készülhettek. Ez a könyv, mely a korszak legkorsze
rűbb ismereteit tartalmazta, évtizedeken át segített a tanítóknak az egészségtani alapismeretek el
sajátításában.6. A népiskolákról7 szóló 1868-as törvényben már szerepelt az egészségtani ismeretek 
átadása az elemi iskolákban. Mégis, ezek esetlegesek voltak és az ismeretek mennyisége elenyésző, 
minősége kétséges, mivel az oktatási tervben kellő idő sem jutott az ismeretek átadására. Nemcsak 
az ismeretek mennyisége volt kevés, hanem maguk az iskolai körülmények sem voltak egészsége
sek, hiszen ablaktalan, poros helyiségekben kellett ideiglenesen összetákolt padokban tanulniuk 
a gyerekeknek8. Ez még igazán nem is volt a probléma csúcsa, hanem az a jól ismert adat, hogy a 
képzett tanítók száma nagyon kicsi volt, jóval kevesebb volt belőlük, mint amennyire szükség lett 
volna. így a ’legrosszabb’ vidékekre már csak képesítés nélküli tanítók kerültek, tehát még reménye 
sem volt a hátrányos településeken élőknek a korszerű ismeretek megszerzésére.

Tanárok alkalmazása szóba sem jöhetett, hiszen a ’sápadt’ bölcsészeket (tanárokat) nem tartot
ták elég hitelesnek az ismeretek továbbadására. Egyedül az orvosokat tartották kellően felkészült
nek az ismeretek megfelelő szintű átadására. Ez viszont a pedagógusok körében keltett kételyeket, 
hiszen az ismeret kevés a kellő módszer nélkül, tartották a tanárok.

A vitának maga Trefort Ágost vetett véget, amikor is létrehozta az iskolaorvosok intézményét és 
elrendelte az iskolaorvosi tanfolyam elvégzését, 1885-ben9. Az iskolaorvosi képzésben évente csak 
20-20 fő vehetett részt. így nagyon csekély számban végzett képesített iskolaorvos évente Magyar- 
országon, annak ellenére, hogy Budapesten és Kolozsváron egyaránt volt lehetőség a tanfolyam 
elvégzésére.

3 A lelkészek szerepe a betegellátásban. (1879. május) I.évf 9. szám, Közegészségügyi Kalauz, - egy tiszti orvos 
aláírással, n.a.

4 uo
5 Zimmermann Jakab (1845): Egészség és rögtöni esetek gyógytana, elemi tanítók s a nép boldogulását szíven viselő 

minden honfinak számára, Eggenberger J.és fia, Pesten.

6 Tigyiné Pusztafalvi Henriette: Egészségtan tanítása a Tanítóképzőkben a 19. században használt tankönyvek alapján. 
ln:.Pinczésné Palásthy lldikó(szerk.)\ Református Tanítóképzés múltja, jelene, jövője. Debrecen, 2011, 86-91.

7 868. évi X XXV III törvénycikk, a népiskolai közoktatás tárgyában készült rendelkezés.

8 Paál Ferencz (1875): Az iskola és az egészségtan. Budapest, Néptanítók Lapja, Különlenyomat a 10. számból. (Paal 
Ferencz a kolozsvári Állami Tanítóképezde igazgatótanára volt).

9 A 20.018/1885. sz. VKM rendelet Az egészségtan oktatása tárgyában és a 44250 /1887. sz. Részletes utasítás a 
középiskolai orvosok és egészségtan-tanárok számára című rendeletek határozták meg az iskolaorvosi képzést
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A következő csomópontként határozhatjuk meg az intézményi hálózat kiépülésének kérdését. 
Kérdés volt, hogy melyik intézményi szinten jelenjen meg hangsúlyosan az egészségnevelő munka 
és az iskolaorvosi intézmény. A modernizálódó társadalom eszméje és a liberális elveket maguké
nak tudó politikai vezetők zászlajukra tűzték a magyarság és a nemzet megmentését idealizáló po
litikai elemeket. Ez az időszak teljes mértékben kedvezett a közegészségügyi eszmék középpontba 
helyezésének, így az intézkedések sora valósulhatott meg a közegészségügyi mutatók javításának 
érdekében. Többek között célul tűzték ki a csecsemőhalandóság csökkentését és a mortalitási mu
tatók javítását. A politikai erők és a magyarság nemzetté válási eszméjének egymásra találásában 
értelmezhetjük a honi kisdedóvás állami kézbe emelését. A világi nevelés színtereként értelmezett 
kisdedóvás jó lehetőség volt a magyarosítási törekvések megvalósítására. A kisgyermekekre való 
felvigyázás ideje alatt mód nyílt az egészségügyi ismeretek átadására és az egészségügyi felügyelet 
alatt tartásra, mely egyaránt szolgálta a tanítást is10. Ezért is fontos egészségnevelési színtérként 
értelmezhetjük az óvodát, hiszen az óvók, hasonlóan a tanítókhoz, maguk is műveltek voltak az 
egészségtan terén. Az orvosi felügyeletet az óvodákban az iskolaorvos vagy tiszti orvos gyakorolta, 
megfelelő rendszerességgel. Megvalósulhatott az úgynevezett áttételes nevelés is, hiszen a gyer
mek ellátása során a szülők is ismereteket kaptak és gyakorlatot szereztek a gyermekek egészséges 
nevelésében. A kisdedóvás a 20. századra egyre meghatározóbb prevenciós szintérré vált, köszön
hetően még a pedagógiai és pszichológiai felismeréseknek egyaránt.

Amint az előbb már említettük, az elemi iskolákban a képesített tanítók biztosították volna a 
megfelelő egészségnevelést, de az intézményi körülmények nehezítették az egészségnevelő mun
kát. Az iskolaorvosi intézmény kiterjesztésére ebben az életkori szakaszban csak 1926-ban nyílt 
lehetőség, s akkor sem vonta maga után az optimális feltételek kialakítását.

Az egészségtan oktatása végül a középiskolai oktatás utolsó éveiben (VII és VIII. osztály) ka
pott helyet eleinte, és az iskolaorvosi prevenciós tevékenység csakis erre a színtérre koncentráló
dott. Több szempontból is indokolták a korszak vezetői ezt a választást. Egyrészt a jövő értelmiségi 
nemzedéke itt növekedett, tehát itt kellett a jó talajt előkészíteni; másrészt az ország anyagi hely
zete sem engedte meg, hogy minden iskolatípusban alkalmazzon állami fizetésen iskolaorvosokat, 
így csakis azt a néhány állami alkalmazottat fizette, akik csendben és elszántan tették mindennapi 
feladatukat.

Milyen elképzelés húzódott meg az egészségtan oktatásának a középiskolákban való beveze
tése mögött, ezt jól illusztrálja a következő idézet: „ Az egészségtan iránti érzéket kell tehát minde
nekelőttfejleszteni, mert hogy a közegészségügyi törvény a várt sikert nem hozza, onnan van, hogy 
szelleme a nép életébe behatolni, s a tömeg törvényt felfogni, megérteni, méltányolni nem képes, hogy 
hiányzanak nála az ily megértést feltételező, a sikert biztosító előleges ismeretekn”. Az egészségügyi 
ismeretek átadása célzottan történt több-kevesebb sikerrel. Az elképzelés sikertelenségének fő okát 
a tárgy választhatósága okozta, és az a tény, hogy nem számított az érettségi tárgyak közé, ezért 
nem is vették komolyan a fiatal fiúk. A korabeli Értesítő Füzetekben látható adatok meglehetősen 
jól tükrözik a képzésben résztvevők csekély számát12. Az orvosok egészségnevelő tevékenysége 
ebben az időszakban főként az oktatás során tudott volna kiteljesedni, bár képzésükben minimá
lisan jelentek meg a pedagógiai ismeretek. Ezek hiányában az ismeretek átadásának módja sem 
volt ideális, nem beszélve az óra alatti fegyelmezési problémákról. Az iskolaorvosi munka eleinte 
csak néhány területre koncentrálódott, így az épület- és környezeti higiéniára, és az első iskolai

T. Pusztafalvi Henrietté: Kisdedóvás Magyarországon a dualizmus idején, egy pécsi magánintézet történetén 

keresztül vizsgálva. Pécsi Szemle, 2009. tavasz, 74-82.

11 A Közegészségügyi Kalauz, 1882. márczius 1 5 .1. oldal „Emlékirat az egészségtan taníttatása ügyében az iskolákban 

címmel foglalta össze a koncepció lényegét.

12 Volt, ahol csak három vagy öt fő vette fel a tantárgyak sorába a közel nyolcvan fős évfolyamokból (például a pécsi 
Állami Főreálban 1886-ban).Természetesen az első években volt ez főként jellemző, de volt olyan intézmény, ahol 

később is hasonló számadatokat találhatunk.
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évben a tanulók státuszvizsgálatára, de leghangsúlyosabban a fertőző betegségek ellni védekezés
re. Az iskolaorvosi státuszt az állam kifejezetten csakis az állami intézményekben finanszírozta, 
így az egyházi iskolák jelentős hátrányt mutattak, mivel sok esetben maguk képtelenek voltak az 
orvost megfizetni. Az egyházi fenntartású iskolák közül az izraelita hitközség által működtetett 
intézmények voltak a legjobb helyzetben: minden területen kedvező ellátást kaptak a fiatalok. A 
legrosszabb helyzetben a katolikus iskolák voltak, ezek jelentős száma és földrajzi elhelyezkedése 
is befolyásolta az iskolaorvosok hiányát.

Végül a legfelsőbb oktatási, képzési színteret vizsgálva azt láthatjuk, hogy azokban a szakmák
ban találták fontosnak az oktatást, ahol a képzésben résztvevő szakemberek biztos hasznát vették 
az ismereteknek. így főként a leendő közszolgálati dolgozók, mint a jogi, mérnöki pályán, majd a 
tanárképzésben résztvevők oktatásában vezették be kötelező jelleggel a közegészségtani ismeretek 
hallgatását. Természetesen szűkén a szakmához kötött ismeretek átadására kell itt gondolni, mint 
a közegészségtan jogi szabályozási kereteinek megismertetése. A résztvevőknek a személyes higi
énéhez köthető ismeretek átadására az előadó személyének köszönhetően volt csak lehetőségük, 
vagy nem13.

Az orvosok és főként az iskolaorvosok igazi egészségnevelő munkájára a felnőtt lakosság kö
rében volt nagy szükség. A kor divatjának megfelelően a városokban volt elterjedt a népszerű 
előadások sorozata; főként irodalmi és zenés előadásokat hirdettek meg a nép szórakoztatására. 
Ezt a szórakozási formát célozták meg az orvosok is, és az általuk értelmetlennek jellemzett szó
rakozás helyett az egészségügyi felvilágosítást tűzték zászlajukra. A következőket olvashattuk a 
Közegészségügyi Kalauz hasábjain erről: „A városokban, községekben a beálló téli hónapokban be 
kell hozni a népszerű egészségi felolvasások megtartását...” vagy „Az egyik felolvasó valami macska 
nyávogást nyekeg el imádottjához a poezis irály helyes gondolkozás s józan ész, oly defectusáról való 
tanuságtétel mellett, hogy az ember valóban nem tudja kieszelni, váljon az illető a közönséget tart
ja -e  a hülyeség prototypjének, vagy ő maga jutott el az ostobaság azon lépcsőzetére, amelynek alsóbb 
fo k a  már nem lehetséges” 14 -  vélekednek a művészi estekről az orvosok. A legnagyobb néptömeg 
és a legrosszabb egészségi állapotban élők a falvakban lakók voltak, éppen ezért fordult a figyelem 
a falu felé. Az irányadó törvények szinte betarthatatlanok voltak, amit az orvosok hiánya, vagy 
éppen rossz elérhetősége jelentett, és ezért virágzott a babona, a tévhitek sora, és a kuruzslás is. 
Ezen problémák felszámolását célozta meg többek között az orvosokat magában foglaló szervezet, 
így az Országos Közegészségi Egyesület is. Egyik jelentős feladatául tűzte ki, hogy ismeretterjesztő 
könyveket adjon ki, minél szélesebb körhöz eljuttatva. Az alapszabály 19. §-a szerint: „ ... Az egye
sület oda törekszik, hogy népszerű egészségügyi munkák kiadását indítványozás sőt esetleg anyagi 
támogatás által előmozdítsa. Ide küldte be L e n d v a y  B e n ő , Pozsony vármegye főorvosa pálya
munkaként írásos művét: „Huszonöt év Márkusfalva életéből, elbeszélés a magyar nép szám ára” 
címmel. Fodor bírálatában stílusát kritizálta, azonban tartalmát tekintve fontosnak ítélte meg a 
művet. Igaz, hogy a könyv stílusát tekintve a korabeli falusi nyelvezetet követi, ’uram-bátyám  és 
kissé túlzó nyelvi fordulatokkal, mégis fontos témákat jár körül. Többek között jó néhány fontos 
területet érintett, és adott konkrét útmutatást a falvakban tevékenykedő orvosoknak. Ilyen a köz
egészségügyi törvények értelmezése, megismertetése, betartatása, az elöljárók felelősségén keresz
tül tárgyalva. Foglalkozott a járványos megbetegedések idején még élő viselkedési szokásokkal 
és azok átírásának módjával. Számos településen jelentettek gondot a mocsaras vidékek maláriás 
megbetegedései, így mintát adott a lecsapolás folyamatára. Fontos és meghatározó terület volt 
művében a nép egészség- és betegségfelfogásának megváltoztatására való törekvése. A babonák 
elleni harc, egyben a modern társadalmi felfogás értékképzetét is előrevetítette, azaz az emberi élet

Tigyi Zoltánné Pusztafalvi Henriette: Az egészségnevelés intézményesülésének folyamata hazánkban a dualizmus 
és a két világháború közötti időben. Doktori Értekezés, Pécs, 2 0 1 1 .

14 Közegészségügyi Kalauz, Közegészségi felolvasások, 1884. november 1 .
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értékkategóriaként való megjelenését. Ez az új morális szabályozás erősítette a gyermekekről való 
gondoskodást is, mint a gyermekvédelem egyik eszközét, valamint a kisdedóvó és az iskola intéz
ményének felállítását, fenntartását. A gyermekvédelemi intézkedéseket és a műveltség növelését is 
az egészségnevelő munka részeként értelmezte.

Ez az új megközelítés, új értelmezés egyre szélesebb körben jelent meg, így orvosi disszertációk 
sora keletkezett a falusi vagy vidéki egészségnevelés témájában, majd később a tisztiorvosok elmé
leti munkáiban is megjelent. A kiteljesedés korát a Zöldkeresztes mozgalom  megjelenése hozta.

Összefoglalva azt láthatjuk, hogy az iskolaorvosi tevékenység és az orvosi egészségnevelő mun
ka jelentős küzdelmek közepette a 19. század második felében jött létre, válaszul a modernizálódó 
társadalom kihívásaira. Az iskolaorvosi rendszer, életre hívása idején és működésének kezdetén 
sok problémát vetett fel és sok nagy jelentőségű kérdésre próbált választ adni, kisebb-nagyobb 
sikerrel. A kezdeti évek tagadhatatlanul elévülhetetlen érdemeket szereztek a koncepció megho
nosítóinak, bár a megcélzott egészségnevelési területek jó része továbbra is megoldásra szorult. 
Ebben a rövid összefoglalásban csak néhány jelentős problémára kívántam rávilágítani, mint az 
orvosi munka egy újabb kihívására.
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HORVATH VERA

A Hanság és a Rábaszabályozó Társulat
A Hanság ma is a nyugati országrész jellegzetes tája. Természeti képe az elmúlt évtizedekben jelentősen megválto
zott. Az egykori m ocsaras terület nagy része eltűnt az emberi beavatkozás következtében. A szerző erről a tájegy
ségről és a lecsapolását megelőző eseményekről ad rövid beszámolót.

A Hanság, Magyarország észak-nyugati felén elterülő, napjainkban szigorúan védett termé
szetvédelmi tájegysége, amelyet korábban a Hanság mocsara és a vele szoros összefüggésben 
levő Fertő tó alkotott. Kölcsönösen éltették egymást, kettejük sorsának változása a 19. századig 
közös volt.

A Hanság történetében gyakori volt a hidrológiai szélsőségek, szeszélyes vízviszonyok előfor
dulása. A 18. század második feléig még csaknem ősi állapotában volt a Fertő tótól keletre elterülő 
egykori lápterület, a nyugat-keleti irányban hosszan elnyúló süllyedő és feltöltődő medence. Meg
határozó szerep jutott a folyóknak is, így a Rábának és mellékfolyóinak: a Kis-Rábának, a Rábcá
nak és a Répcének, valamint az Ikvának. A terület kedvezőtlen lejtősödési körülményei miatt az 
ide érkező folyók nem tudtak továbbfolyni, és a medencét vizeikkel feltöltötték, elmocsarasították. 
A Hanság vízmennyisége nagyban függött a térséget körülölelő két nagy folyó, a Rába és a Duna 
vízhozamától is. Előfordult, hogy a víz egyetlen hatalmas tengerként öntötte el a vidéket, ami leg
inkább akkor volt jellemző, amikor a Rába és a Duna egyszerre áradtak.

A folyókban, vizekben n agy on  g azdag  vidék, -  a rendkívül h an gu lato s -  az 1870. évben  készült 

KÉPESSY-féle vízm ű szaki vélem én yb en  a tájegység  m eg h atáro zásak én t így hangzik:

„Hazánk terjedelmes rónáinak vízhálózata aligha mutathat fe l bárhol is oly sajátságos dom bor
zati viszonyt, mint a Fertő-tava és a Hanyság, a vele kapcsolatos folyam okkal, -  mert míg más róna 
vidéken a nedvtéri configurátiok a patakoknak statisticai törvényük keretében határozott ösvényt 
jelölnek ki, hol egyik a másikat befogadva folyam m á idomuljanak, s pályájukon rendeltetési helye
ikre iramuljanak, -  addig a Fertővidéken a folyam ok és patakok, a helyett, hogy összpontosulva tö
mörülnének -  a lapályokon szétágaznak, rendszert nem ismerve, mintegy zsibbasztó mámorba esve, 
rendeltetési irányukat követni tehetetleneknek látszanak."'

A Hanság lápvidékéhez kapcsolódva számtalan monda, történet született. A mocsár természe
téből adódó, -  a tanulatlan ember számára megmagyarázhatatlan -  jelenségek félelmet keltettek 
az ott lakókban. A lélek szorongásait aztán sejtelmes történetekkel, különleges lények létezésével 
igyekeztek oldani. A lápvidékre elsősorban jellemző, a gyakori gázképződésből keletkező pöffe- 
néseket, éjjeli lángcsóvákat -  lidércfényeket -  mesék, elképzelt történetek sora örökítette meg. 
Másik titokzatos és jellemző természeti jelenség volt az úszóláp, amely igencsak nagy veszélyt 
jelentett az arra járó, a vidéket nem ismerő embernek, állatnak. A növényzet sok helyütt nem tud
ta gyökereivel elérni a szilárd talajt, hanem lebegve úszott a tó, illetve a mocsár felszínén. Az így 
keletkezett természetes és mozgó szigetet a vidék ismerői azonban a hasznukra is tudták fordítani. 
Hazánknak ez az észak-nyugati része gyakori színtere volt az országba betörő idegenekkel való 
csatározásoknak. A krónikákból tudjuk, hogy 1030-ban például a magyar katonák ügyes csellel
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II. K o n r á d  német császár katonáit csalták a mocsárba. Az 1044-es Ménfői csatánál is majdnem 
sikerült a csel, de akkor III. H e n r i k  és serege, a fogságukban tartott magyarok segítségével át tu
dott kelni a lápon.’

A Hanságban, hasonlóan az ország más vidékeihez, a vizes és száraz területek változása állan
dó mozgásban tartotta a térséget. Emberek életének meghatározója volt, mert élelmet és védelmet 
adott számukra, annak ellenére, hogy gyakran 1-2  évre is használhatatlanná tudta tenni a művel
hető földeket. A térség, mint ősi vadon, gyakran pusztító árvizekkel tette tönkre az ember munká
ját, hatalmas károkat okozva, újra és újra megkeserítve az emberek életét. A gyakori vízelöntések 
és árvizek miatt a védtelen települések lakói sokszor fordultak panaszleveleikkel a megyékhez, 
földesurakhoz, de válasz csak ritkán, segítség szinte soha nem érkezett. így aztán a maguk egysze
rű módján igyekeztek védekezni a víz pusztításaival szemben. Ennek legkezdetlegesebb formája 
volt, hogy egyszerűen csak elvezették az áradó vizet más területre. így egy-egy falunak sikerült 
magát megmentenie, de a víztömeg egy másik településnek vált kárára. Az emberek harcoltak a 
vizekkel és egymással is. A 19. századot végigkísérték a megyék, falvak állandó vitái, hiányzott az 
összefogás a probléma megoldására.

A fent említett időszakban, sőt már a 18. század utolsó harmadában is, születtek mérnöki 
elképzelések a terület vizeinek szabályozására és a Hanság lecsapolására. Ennek egyik oka a már 
említett árvizek elleni védekezések szükségessége, a másik, hogy a „török örökségeként” elnéptele
nedett országban lassan növekedésnek indult a népesség és az embereknek élelemre, termőföldre 
volt szükségük. Kezdetben még külföldről érkezett mérnökök igyekeztek megoldásokat adni a 
vizek okozta gondok enyhítésére. II. Jó z s e f  uralkodása alatt aztán megszületett a Mérnöki Intézet, 
amely egyetemi szintű mérnökképzővé vált. Az itt végzett szakemberek munkája fellelhető az or
szág több vidékén, így a Hanságban is. K r i e g e r  Sá m u e l , aki koránál fogva még nem tanulhatott 
ebben az intézményben, számos vízi munkálat műszaki felügyelője volt, hasonlóan, mint a már 
itthon mérnökként végzett, a Sárvíz szabályozójaként ismertté vált B e s z é d e s  Jó z s e f  is.

A Hanság vízszabályozásának történetébe a reformkor legnagyobb alakjának a neve is bevé
sődött, akit a hazai vízszabályozások kezdeményezőjeként is őriz emlékében az utókor: gróf Sz é 

c h e n y i  Is t v á n . A kormány 1837-ben gróf Z i c h y  F e r e n c e t  küldte ki királyi biztosként K e c s k é s  

K á r o l y  szabályozási tervének megvalósítására. Sopron vármegye a királyi biztos segítésére vá
lasztmányt hívott össze, amelybe Z i c h y  kérésére S z é c h e n y i  Is t v á n t , -  ki már rendelkezett vízi 
munkálatok tapasztalataival -  kinevezték e választmány tagjává. „...Nagy Méltóságú G róf Zichy 
Ferencz királyi Biztos Úr kívánsága szerint a' múlt köz Gyűlésből kirendelt megyebéli Választmány
hoz Méltóságos Gróf Széchenyi István Urat a vízi munkálatok sikeres létesítésében mutatott jeles 
Tapasztalásai tekintetéből kinevezni ajánlotta”3. S z é c h e n y i  I s t v á n  személyes jelenléte sem hozta 
meg azonban a várt sikert, nem valósult meg a terv.

A 1 .̂ század első felében készült mérnöki munkák a sok bénító vita ellenére azért kisebb 
eredményeket hoztak: csatornák épültek. Ezek azonban csak átmeneti segítséget nyújtottak, mert 
egy újabb pusztító árvíz, a vármegyék hanyagsága és az eliszaposodás következményeként hamar 
hasznavehetetlenné váltak. A sorra készülő mérnöki tervekben egy alapgondolat szinte kivétel 
nélkül szerepelt: a terület vízrendezését csakis a Rába szabályozásával együtt lehet megoldani. Az 
átfogó vízrendezés azonban anyagi terhet jelentett, amely jelentősen korlátozta a kivitelezést.

A  már említett K e c s k é s  K á r o l y  munkálkodása után három évtizedes pangás következett. 
Sokáig nem volt senki, aki újra foglalkozott volna ennek a területnek a vízszabályozásával. Egé
szen 1868-ig, amikor is Ú j h á z y  Já n o s  királyi főmérnök nevével fémjelzett új korszak kezdődött a 
vidék történetében. Könyv formában megjelent munkájában ő is hangsúlyozza az egész vízrend
szer szabályozásának fontosságát, de egy másik gondolata teljesen új dologra hívta fel a figyelmet: 
»Hogy tehát e közös czél annál biztosabban eléressék az összes érdekeltnek rendes társulattá való 
alakulására, vagyis olyan tömörített erőre van szükség, mely nemcsak parányinak sokaságával, -  
tömegével, -  hanem azoknak belterjes hatásával is nyújtson biztosítékot a sikerre; mely nemcsak
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erélyes, odaadó s gyakorlati éles hozzálátással és a kivitelbeni állhatatossággal, párosulva buzgó ügy
szeretettel s a fö ladat világos fölfogásával, hanem összhangzatos s egyöntetű intézkedésekkel is lehe
tővé tegye a sok és nagy munkának létesítését, a nehézségeknek leküzdését, a szükséges költségeknek 
előteremtését s e teherviselés könnyebbítését, végre az érdekek ellentétességének, a nézetek különbsé
gének és a netán túlcsapongó vágyaknak elsimítását s korlátozását.”4 Ű jh á z y  k ön yvének  h atására  

1 8 7 3 -b a n  m egalak u lt a R ábaszabályozó T ársulat, és az év  végéig az alapszabályzata is m egszü letett. 

M int m ás h aso n ló  társu lato k  -  am elyeknek  m eg alak u lására  m ég  1 8 0 7 -b e n  I. F e r e n c  h o zo tt tö r 

vényt -  ez is az á rté ri b irto k osok at fogta össze. A  T ársulat céljai az alapszabály szavai szerin t: „ . ..  

Győr, Sopron, Veszprém és Vas vármegyék, s szabad királyi Győr városa területén a Rábának, mint 
főfolyamnak, valamint az említett törvényhatóságok, úgy Moson vármegye, Szb. Kir. Sopron és Ruszt 
városok területein a Rába által táplált, ezzel okozati egybeköttetésben levő Kis-Rába, Rábcza, Répcze 
stb. mellékfolyónak, nemkülönben a Fertőnek, s egyéb belvizeknek tényleges összefüggő ártereit a 
mai kor műveltségének, az ipar-, kereskedelem-, és magasabb gazdászat kívánalmainak megfelelő 
együttes és összhangzatos, mégis az egyes vizek vagy vidékek ártereinek külön sajátságait tekintetbe 
vevő szabályozási rendszer megállapítása - ( . . . ) - a létrehozott ármentesítés folyamatos fenntartása”5. 
A  T ársulat m eg alak u lása b íztató  jö v ő t ígért, de ezu tán  sem  tö rté n t m in d en  p ro b lém am en tesen . A  

tago k  Ű jh á z y  Já n o s  te rv ét eg yh an gú an  elfogadták , de h am aro san  egy újabb m érn ö k , M e is z e n e r  

E r n ő , a társu lat fő m érn ö k én ek  terve kerü lt az érd ek lő d és k özp on tjáb a. A  te rv e t a közgyűlés a z o n 

ban a m ag as költségek és a kölcsönfelvétel m ia tt e lu tasította . A z 1 8 8 3 -a s  pusztító  árvizek  a k o r

m án y  figyelm ét erre  az o rszág részre terelték , kén yszerin tézk ed ések re volt szükség.6 A z 1 8 8 5 -ö s  

tö rv é n y  XV . törv én ycik k e, am ely  R áb a-tö rv én y k én t is ism ert, elrendelte  a R áb a szabályozását és 

k én yszerk ölcsön  felvételét. M in d am ellett, h o g y  tö rv én y b e foglalta a R áb a szabályozását, a h a n 

sági csa to rn a  k iásását is elrendelte, am ellyel a m o c s á r  lecsap o lása  is lehetővé vált. A  tö rv én y t tett  

követte, és az abban foglaltakat 18 9 5  júliusában  fejezték be, n em  kis n ehézségek  u tán . A  csa to rn a  

építésére előírt összeg  u gyanis eg yszerű en  k im arad t a k öltségvetésből, am i m iatt ism ételten  a tö r 

vén y h ozásn ak  kellett beavatk ozn ia. A  csa to rn a  végül m eg ép ült, de ö n m ag áb an  n em  tud ta k iszárí

tani a H an ság  m o csa ra it, ered m én y ét az em b erek  csak  egy b ő  évszázad  m úlva észlelték. A  H anság  

vízm en tesítésével k ap csolatb an  egy m ásik  n ag y  kérdés is id ő rő l-id ő re  felm erült: legyen v ag y  ne  

legyen F e rtő  lecsapolás. A  2 0 . század elején folytak  erre  kísérletek, de szeren csére  „csak” 7 0  cm -re l  

csök k en t a víz szintje, a kérd ést pedig végképp m eg h iú síto tta  a trian o n i békeszerződés.

Az 1950-es évek „országépítő” gondolatai közt fogalmazódott meg, hogy miután a vizek kár
tételeit többé-kevésbé sikerült kiküszöbölni, teljesen megoldatlan maradt az aktív vízgazdálkodás, 
az öntözéses mezőgazdaság, hal- és nádgazdaság hatalmas lehetőségeinek kihasználása. Ekkor 
kezdődött meg a Hanság erőteljes lecsapolása, aminek következtében jelentős művelhető me
zőgazdasági területek keletkeztek. Az 1960-1970-es években a hansági területek vízrendezésére 
építőtáborokat is szerveztek. Előbb középiskolások nyári szünidejére tervezték ezeket, majd be
kapcsolódtak az egyetemisták, főiskolások is. A természeti táj képe teljesen megváltozott, az egy
kor vadregényes, lápos táj a múlt részévé vált. A kiszárítás által jelentős termőterületeket nyertek 
ugyan, de ezért a természet nagy árat fizetett. A szakemberek napjainkban már azon dolgoznak, 
hogy tervezetten, átgondoltan visszaadják a természetnek a Fertő-Hanság Nemzeti Park egyes 
részeit, gondosan ügyelve arra, hogy az ott lakó emberek környezete ne sérüljön, és a még létező 
vagy visszatelepíthető őshonos növények és állatok is megfelelő életkörülményeket találjanak.

IRODALOM:
‘ Képessy József: Rábcza- és Répcze-szabályozás és a Fertő-tó lecsapolását tárgyazó vizműszaki vélemény. 1870, 1. 

Kövér Fidél József: A Hanság földrajza. Szeged Városi Nyomda és Könyvkiadó Rt., Szeged, 1930.

3 Kőhegyi Mihály: Széchenyi István kinevezése Sopron vármegye vízügyi szakbizottságába. Soproni Szemle, 1990/4. 353.
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4 Újházy János: A Rába s a vele vízművileg összefüggő Rábcza, Répcze, Kisrábatorok és Marczal Szabályozása és csa
tornázása, továbbá a Hanyság és a Fertő Lecsapolása. Magyar Királyi Államnyomda, Budapest, 1873,10.

5 A Rábaszabályozó Társulat Alapszabályai. Nyomtatott Czéh Sándornál, Győr, 1874. 1.

6 Károlyi Zoltán: A Hanság és a Fertő tó rendezési kísérleteinek fejlődése. Vízügyi közlemények, 1955/3-4, 312.
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SIMON KATALIN

A sebészképzés létjogosultságának 
kérdései a reformkorban és az 1848/49-es 

forradalom és szabadságharc idején1

A 19. század első felében az orvoslás gyakorlata két nagy csoport között oszlott meg. Az egyiket a doktori (doctor 
medicinae) végzettséggel rendelkező, elviekben csak belgyógyászattal foglalkozó orvosok alkották, másikat a dok
torinál alacsonyabb egyetemi diplomát szerző sebészek. A sebészek foglalkoztak -  elvileg -  az úgynevezett „külső 
betegségek” ellátásával. 1816-tól a sebészet gyakorlói is több táborra szakadtak. Ebből az alapállásból kiindulóan 
bontakozott ki vita a sebészképzésről az Orvosi Tár hasábjain, elsősorban Töltényi Szaniszló bécsi sebészprofesz- 
szor és Szathmáry István, Arad vármegye kórházi seborvosa között. Az időnként személyeskedő hangnem részben 
az orvosdoktorok kenyérféltéséből eredt. A vitához később többen is csatlakoztak, sőt a legnagyobbak is (Bugát 
Pál, Korányi Frigyes, Stáhly Ignéc) nevüket adták vélemányükhöz. Azonban a szabadságharc miatt minden m a
radt a régiben, s csak 1872-ben vezették be az egységes orvosképzést a M onarchia egész területén, megszüntetve az 
alacsonyabb fokozatú sebészképzést.

A 19. század első felében az orvoslás gyakorlata két nagy csoport között oszlott meg. Az egyiket a 
doktori (doctor medicinae) végzettséggel rendelkező, elviekben csak belgyógyászattal foglalkozó 
orvosok alkották, másikat a doktorinál alacsonyabb egyetemi diplomát szerző sebészek. A sebé
szek foglalkoztak -  elvileg -  az úgynevezett „külső betegségek” ellátásával. 1816-tól a sebészet 
gyakorlói is több táborra szakadtak. Ekkor vezették be ugyanis Magyarországon az addigi sebész
mesteri (magister chirurgiae) diploma mellett az ún. polgári seborvos, más néven polgári sebész 
és szülész kategóriát (chirurgus civilis, Civil- und Landwundarzt). Az orvosok önállóan dönthettek 
a beteg kezelésének módjáról, a sebészmesternek bonyolultabb esetekben -  elviekben -  az or
vosdoktor tanácsát kellett követnie, a polgári seborvosok viszont mai fogalmaink szerint inkább 
ápolói tevékenységet feltettek ki.

A reformkorban -  különböző reformkísérletek (1825-1827: L e n h o s s é k  M i h á l y ; 1843: bu
dai tanulmányi bizottság) ellenére -  mindössze egyetlen alkalommal vezettek be új tanrendet, 
1833-ban.2 Ebben tíz osztályt alakítottak ki a megszerezhető fokozatok szintje és specifikuma sze
rint: magasabb orvos-sebészi tanulmányok (azaz doktori fokozat), mesteri fokozat, patronatus, 
szülészség, szemorvoslás, fogászat, gyógyszerészség, vegytandoktor, „a tetszhalálba esettek életre 
hozatalokról szóló oktatások” és a szigorlatok („szigorú kikérdezések”). Az ötéves doktori stúdiu
mok sebészetet is érintő tárgyai a7 alábbiak voltak: bonctan (első és második tanév), közönséges

1 A cikk részben az alábbi tanulmány kivonata: Simon Katalin: A pesti egyetem orvosi kara a reformkorban (1825- 
1848). In: Orvostörténeti Közlemények 55. évf. (2009) No. 1-4. (206-209) 91-130.

2 Emlékkönyv a budapesti Egyetem Orvosi Karának múltjáról és jelenéről. írta és szerk.: Hőgyes Endre Budapest, 
1896. (a továbbiakban Hőgyes, 1896.) 17. és Bolányi Imre -  Palatkás Imre: Táblázatok a Budapesti Orvostudományi 
Egyetem történetének fontosabb adatai ról. In :Orvostörténeti:Közlemények, 20. évf. (1961) 414-510. (a továbbiakban 

Bolányi — Palatkás, 1961) 428.
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kór- és gyógytan (harmadév), elméleti szülészet (harmadév), állatorvosi ismeretek járványtannal 
(harmadév), gyakorlati sebészeti oktatás betegágynál és sebészeti műtéttan (negyedév), valamint 
szemészeti és törvényszéki orvostani ismeretek (ötödév). Az orvos- vagy sebészdoktori címre való 
igényt már negyedévesen jelezni kellett.

A sebészmagiszteri címet adó képzés előfeltétele hat gimnáziumi osztály elvégzése volt első 
osztályú eredménnyel, valamint az orvos-sebészi tanpálya harmadik évfolyamának hallgatása és 
elvégzése, szintén első osztályú eredménnyel. A cím megszerzéséhez a sebészi eszközökről és a 
köttanról vizsgáztatták le a pályázókat. A polgári és mezei seborvosi tanulmányok előfeltétele négy 
grammatikai osztály vagy egy főiskola három normális osztályának elvégzése volt első osztályú 
eredménnyel. A jelentkezőknek emellett a kurzust megelőzően polgári seborvos mellett három 
esztendőn át gyakorlatot kellett végezniük.

A tervezetek és az Orvosi Tárban is megjelentetett 1833-as bécsi tanrend ellenére a reformkori 
Pesten a sebészképzés menete defacto  nem változott. Az orvosi kar osztályozási kötetei alapján el
mondható, hogy mindössze két évfolyamot különböztettek meg: a leendő sebészek az adott évfo
lyam ismétlésével mélyíthették tudásukat, vagy pótolhatták bukás esetén a szükséges ismereteket. 
Az 1825/26-1837/38-as tanévekben egész évben csupán három tantárgyat oktattak a hallgatóknak: 
(elméleti) anatómiát, elméleti sebészetet és elméleti gyógytant (institutiones medico-theoreticaé). 
A másodévesek félév szerint lebontott tanulmányait éppen az 1825/1826-os tanévig ismerjük. 
Ekkor az őszi félévben akológiát, törvényszéki orvostant {Medicina forensis) és gyakorlati anató
miát, tavasszal pedig állatgyógyászatot (Veterinaria) tanultak. Egész évben hallgatták a különös 
kór- és orvosi gyógytant (therapia speciális et praxis medica), a sebészi műtéttant (doctrina de 
operationibus chirurgicis), az elméleti szülészetet (obstetricia theoretica), valamint sebészi gyakor
latot folytattak. Az 1835/36-os tanévig ugyanezeket a tárgyakat találhatjuk a másodévesek eseté
ben, azzal a különbséggel, hogy azok féléves lebontását nem ismerjük. Az 1836/37-től kezdődő 
tíz évben mindössze annyi változás történt, hogy az akológiát és a gyakorlati anatómiát törölték a 
másodévesek órái közül, így mind az elméleti, mind a gyakorlati anatómiát az első tanévben kel
lett elsajátítani, az akológiát pedig kizárólag az első tanévben oktatták.3

A hallgatói létszámot vizsgálva elmondható, hogy a napóleoni háborúk befejeződésével az 
1820-as évektől megkezdődött a sebészkurzus hallgatói létszámának növekedése mind a magyar, 
mind a német nyelvű tanfolyamon. A német nyelvű tanfolyam elsőéveseinek létszáma 1822/23- 
1835/36 között végig száz fő felett mozgott, a magyar nyelvre beiratkozott elsőévesek száma kisebb 
mértékben ugyan, de szintén fokozatosan nőtt 1825/26-ig (ekkor 106 elsőéves magyar volt Pes
ten).4 A reformkor idején az orvoskari anyakönyvek és osztályozási kötetek alapján összesen 2618 
sebészhallgatót sikerült kimutatni, kiknek döntő többsége (1897 fő) magyarországi születésű volt.5 
Az 1825/26-1847/48 közötti időszakban 257 sebészmesteri és 1135 polgári seborvosi diplomát ad
tak ki Pesten (azaz összesen 1392 ilyen típusú oklevelet), emellett 793 orvos- és 117 sebészdoktort 
avattak ugyanebben az időszakban. Ha hozzászámítjuk ehhez a korábban végzett hallgatókat, va
lamint azt, hogy a gyógyászok területi megoszlása meglehetősen egyenetlen volt, érthetővé válik, 
miért is éleződött ki a reformkorban a két fő csoport közötti ellentét.

Az orvosi rend orvosdoktorok és alacsonyabb szintű sebészek közötti megosztottsága a 19. 
század közepére anakronisztikussá vált. Ekkor vált nyilvánvalóvá a működési körök szétválasztá
sának értelmetlensége. A sebészetben rejlő lehetőségek felismerése után az 1840-es évektől egyre

3 Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltára (a továbbiakban SOTE Lt.) Libri Classificationes (1/d) 9 -4 7 . 
kötetei alapján.

4 SOTE Lt 1/d 9 -4 7 . kötet és Matriculae (l /e ) 12. kötet.

A szám nem teljesen pontos, mert egy-két esetben nem sikerült megállapítani, hogy ugyanarról a személyről vagy 
másról van-e szó. Ezen esetekben külön személyiségként kezeltem a hallgatókat, és kiemeléssel utaltam az excel- 
alapú adatbázisban a bizonytalanságokra.
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több orvosdoktor vállalkozott kiegészítő sebészdoktori szigorlat letételére, a sebészek pedig, miu
tán az egyetemen az ún. belső betegségek kezelésére is megtanították őket, felhatalmazva érezték 
magukat arra, hogy ilyen jellegű bajokat is kezeljenek. Ezek a körülmények, a sebészeti technikák 
hirtelen fejlődése és a diploma megszerzése utáni elhelyezkedési nehézségek (az orvoskarról kike
rülők nem annyira magánpraxisból, mint inkább hivatali állásból szerettek volna megélni, várme
gyei, városi főorvosként vagy járási seborvosként) egyre több viszályt szültek a két réteg között. A 
Magyarország és Erdély orvosi rendjét bemutató 1840-es kötet jól illusztrálja ezeket a viszonyokat: 
a kötet 246 hivatalviselő orvost és 329 seborvosi állást említ, valamint 574, magánpraxisból élő 
orvosdoktort és 1042 „önellátó” sebészt.6 A seborvosi állások között is csekély számban találunk 
olyan helyeket, amelyeket orvosdoktorok töltöttek be. Ennek oka, hogy ezeket az állásokat zöm
mel a 18. század folyamán létesítették, kifejezetten az alsóbb szintű sebészi gyakorlattal, majd se
bészi diplomával rendelkezők számára, és azokat általában életfogytiglan viselték.

Seborvosi helyek Magyarországon és Erdélyben 1840-ben7

Létszám 1840-ben Ebből orvosdoktor
I. Hivatalos szerv alkalmazottja

megyei seborvos 106 5
„középponti” seborvos 9 1
járási seborvos 142 4
kerületi seborvos 7 -

városi seborvos 95 1
„bányászok seborvosa” 1 -

II. Magánszemélyek alkalmazottja
püspöki seborvos 1 -

családi seborvos 3
„zsidóközség seborvosa” 7 2

A sebészképzés kérdése először a tanrend megváltoztatását célzó tervezetekben bukkant fel. Az 
1827. évi VIII. törvénycikk eredményeként reformokat kidolgozó bizottságok alakultak, többek 
között az oktatásügyi albizottság. Az egészségügyi oktatásra vonatkozó tervezetet L e n h o s s é k  M i
h á l y , az ország főorvosa és az orvosi kar igazgatója állította össze. Lenhossék szerint az assziszten
sek számát csökkenteni kellene, és csak azokon a tanszékeken meghagyni, ahol valóban szüksége
sek, így például az elméleti és gyakorlati sebészet, a szülészet, a sebészeknek rendelt belgyógyászat 
tanszéke és az állatorvostan részére. Emellett növelte volna a szülészet, a szemészet és az állator
voslás jelentőségét.8 Lenhossék itt felhívta a figyelmet a sebészképzés ellentmondásosságaira is. 
Maga az 1810. évi tanulmányi rend óta életben lévő képzési rendszer is elavult volt, hiszen túl 
könnyen vettek fel és adtak diplomát a hallgatóknak -  és nem csak Pesten, hanem a Habsburg Bi
rodalom többi egyetemén és líceumában is. Ennek következménye Lenhossék szerint túltermelés 
lett, az egyetemről kikerülő sebészek nem nagyon találtak maguknak diplomájuk szerinti munkát, 
és elzüllöttek, miközben a sebészképzés „temérdek embert vont el más hasznos foglalkozástól”.9

6 Magyarországi Orvosrend névsora 1840-re. Kiadták: Dr. Bugát És Dr. Flór. Első év. Pesten, Trattner-Károly betűivel, 
(a továbbiakban Orvosrend, 1840.) Az Orvosrendben a magyarországi és erdélyi megyék, valamint a szlavóniai 
vármegyék szerepelnek (utóbbiak hiányosan).

7 Orvosrend, 1840. alapján.

" Győry Tibor, nádudvari: Az orvostudományi kar története 1770-1935. A Királyi Magyar Pázmány Péter
Tudományegyetem Története III. kötet. Budapest, 1936. (a továbbiakban Győry, 1936.) 381—386.

9 Győry, 1936. 384.
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Szintén károsnak tartotta a sebészképzésben a zsidó származású hallgatók elszaporodását, akik 
szerinte veszélyeztették az orvosi pályát, mivel jelentős konkurenciát jelentenek az orvosdoktorok 
számára. Lenhossék megoldásként a felvételi követelmények szigorítását, az oktatás latin nyelvűvé 
tételét és a képzési idő három évesre emelését javasolta.10 Tervezete azonban nem valósult meg.11

1843-ban a budai tanulmányi bizottság az 1833. évi bécsi tanrend alapján reformtervezetet 
dolgozott ki a pesti orvoskaron folyó oktatás modernizálása érdekében. A sebészképzéssel kap
csolatban bevezette volna a hároméves képzési időt, így csökkentette volna a G y ő r y  T i b o r  által 
„lazaképzettségű és erkölcsű*-nek nevezett sebészhallgatók létszámát. A terv azonban nem lépett 
életbe, meghiúsította azt az 1848-as forradalom.12

A sebészképzés formájának helyességét, sőt létjogosultságát egyre többen kérdőjelezték meg 
a korszakban. Ennek oka részben a húszas években elkezdődött, majd a harmincas években tető
ző tömegképzés és annak káros mellékhatásai voltak, például a „kereslet-kínálat” egyensúlyának 
felbomlása az egészségügyi piacon. Azaz az orvosdoktorok mellett több seborvost képeztek, mint 
amennyire az országban akkoriban szükség lett volna.13 Ráadásul a képzés folyamán elsajátított 
ismeretek ekkoriban már nem számítottak korszerűnek. Megmaradt ugyanakkor ez a kettősség 
a gyógyászok között: voltak az orvostudomány magasabb képzésében részesülő, magukat elitnek 
tekintő és az ezzel járó jogokat kizárólag maguknak fenntartó orvosok, valamint az alacsonyabb 
címet szerző, ám az országban tömegesen jelen lévő, és így az orvosok elől sokszor munkát is el
halászó sebészmesterek. A köztük lévő feszültségnek tehát több forrása is volt. Ennek egyik lecsa
pódását észrevételek, majd vita formájában az Orvosi Tár hasábjain is olvashatjuk. 1840 áprilisá
ban F l ó r  F e r e n c  írt egy cikket az orvos-sebészképzés elavultságáról és próbált megoldást adni a 
kényes kérdésre. Flórt, mint orvos- és sebészdoktort és kórházi orvost elsősorban az vezette, hogy 
a sebészet gyakorlati oldalát már a medikusok között népszerűsítse. Flór fellép az évszázadok óta 
élő negatív előítéletekkel szemben és hangsúlyozza, hogy a „csaknem illetlen kézi munka sorába 
alacsonyított" sebészet, mint „véres szakm a” művelése, a boncolás és a műtétekkel járó kényel
metlenségek nem degradálják az ilyesmit gyakorlókat, azaz a sebészet nem „tisztátalan” szakma. 
Ugyanakkor továbbra is kiáll az orvosi praxis szigorú, külső és belső betegségek szerinti felosztása 
mellett. Ezzel arra célzott, hogy sok sebészmester külső és belső betegségeket is kezelt, elvéve ezzel 
a minimális munkalehetőséget is bizonyos helyeken az orvosoktól. Flór megoldási javaslatában te
hát azt sugallja, hogy ne a (sebész)mesteri és (orvos)doktori cím különböztesse meg a gyógyítókat, 
hanem a működési körük. Szeme előtt tehát egy olyasfajta képzési rendszer lebeghetett, amely a
19. század végére Magyarországon is megvalósult.14

1845. július 1 -én T ö l t é n y i  S z a n i s z l ó  bécsi egyetemi tanár A gyógykontárság korlátozási

10 Győry, 1936. 3 8 4 -3 8 5 .

11 A Lenhossék-féle elaboratumból még 1843-ban is dolgoztak. Győry, 1936. 385-386 .

12 V. Ferdinánd 1848. március 28-án fogadta el a tervezetet. Győry, 1936. 448-450 .

13 Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a hallgatók egy része külföldi származású volt, másrészről a hiány -  túlkínálat 
jelenség azért is jöhetett létre, mert az elhelyezkedés területileg erősen megoszlott. Pesten, mint az ország gyorsan 
fejlődő szívében értelemszerűen túlkínálat volt, míg egyes kedvezőtlen természeti és gazdasági adottságokkal 
rendelkező megyék járásaiban éppen ellenkezőleg.

14 Flór szerint „Tudományunk jelen állásánál fogva tehát nincs helye többé azon gondolatnak, mintha orvosilag müveit 
ügyfeleinknek nem válnék díszére a sebészetet tellyes kiterjedésben gyakorlani, miért is kinek kinek szent kötelessége 
azt, ha iránta vonzalmat, benső hivatást és tehetséget érez magában, egész erejével sajátjává tenni, terjeszteni, és 
folytonos buzgó szorgalma által tökéletesbíteni. -  De nincs is okunk panaszkodni, mert midőn nagyobb számú 
seborvosaink csaknem kizárólag belorvosi gyakorlattal foglalkozni törekszenek, több orvosilag is alaposan kiművelt 
ügyfeleink a sebészet tanulásának szívvel és lélekkel neki feküdvén, szerencséül számítják, ha haszonra fordíthatva 
minden ebbeli alkalmat, maguknak végre némi sebészi ügyességet és járatosságot s z e re z h e t n e k Az orvossebészi 
gyakorlat felosztásáról, különös tekintettel a sebészetre, s nevezetesen a hugykőmorzsolásra (Lithoritio), külső
belső gyógymódok szétválasztása. In: Orvosi Tár, 1840. április 19., Új folyamat, Negyedik félév, 16. szám, 240-244 .
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rendszere címmel a sebész-, pontosabban: sebészmesteri képzés teljes eltörlése mellett száll síkra.15 
A különböző seborvosokat egyszerűen sarlatánnak és kuruzslónak nevezi -  habár később finomít 
kijelentésén és megjegyzi, hogy nem a személyekkel, hanem az intézménnyel van baja - ,  akik ahe
lyett, hogy földműveléssel foglalkoznának, ezt a foglalkozást választják (és tegyük hozzá: elvonják 
az orvosoktól a pácienseket). Még azt is nehézményezte, hogy Bajorországból tömegesen jönnek 
Pestre sebészetet tanulni, mivel ott a sebészmesteri képzést már korábban eltörölték.16 Töltényi 
szerint a sebészet eltörlése mindenképpen szükséges a „rendezett gyóggyakorlaf - hoz. Flórhoz ha
sonlóan elsősorban azt kifogásolja, hogy a sebészek rövid képzési ideje alatt mind a belső, mind a 
külső betegségek gyógyítását megtanulják, és -  habár törvény tiltja őket a belső betegségek keze
lésétől17 - a diploma mégis felhatalmazza őket azok kezelésére. Ezzel szemben az orvosdoktorok 
kizárólag csak az ún. belső kórokkal foglalkozhatnak, vagyis Flórhoz hasonlóan panaszolja, hogy 
a kevesebb képzésben részesülő sebészmesterek elveszik az orvosdoktorok kenyerét.18 Karakteres 
képét adja a vidéki seborvosoknak, akik kevés tudással, ám annál nagyobb önbizalommal viselik 
magukat és azáltal, hogy a belső nyavalyák gyógyítására is felhatalmazást kaptak, az orvosdoktori 
címmel járó jogokat kérik maguknak. Máskor pedig szidják az orvosdoktorokat és ezzel az egész 
szakmának nagy kárt okoznak. Mindennek következtében sok helyen felcserélődnek a szerepek 
és az orvosoknak kell a sebészmesterek szolgálatába állniuk, ha valamiből meg is akarnak élni és 
nem költöznek más településre. Ennek Töltényi szerint az alábbiak a következményei: 1. Az orvos
doktorok tekintélye csökken, 2. Sok sebész kerül „féltudósként” a polgárok sorába, 3. Elvész a tör
vénytisztelet, és 4. Az orvosdoktorok megélhetési körülményei sokkal rosszabbak lesznek, mint a 
sebészeké, hiszen a hivatalos állások nagy része eleve sebészi, míg a magánpraxisban a szegényebb 
emberek ellátását (azaz a tömeges gyógyítást) szintén ők végzik.19

Töltényi az alábbi megoldási javaslattal áll elő: az orvosnövendékek ne csak gyakorlati gyó
gyászatot, hanem gyakorlati sebészetet is tanuljanak és abból is vizsgázzanak le. Példaként a né
met tartományokat és a Josephinumot említi.20 Töltényi szerint a Josephinum képzési rendszerét 
kellene itthon is meghonosítani, több gyakorlattal, és a gyógyítás szempontjából semmit sem je 
lentő természetismeretet (Naturalis história) a bölcseleti tanulmányok közé tenni, mint ahogy az 
Európa többi részén is szokás. Töltényi szerint ennek következtében a medikusok kevesebb idő- és 
pénzráfordítással kaphatnának orvosi és sebészdoktori címet. Miután mindenki egyszerre len
ne orvos- és sebészdoktor, a meghirdetett állásokat is mindenképpen doktorok (tudorok) kapnák 
meg. Töltényi szerint így minden doktornak lenne hivatala, tehát megoldódnának a megélhetési 
problémák (a vetélytársak kiiktatásával). A gazdag és szegény páciensek kizárólag művelt orvo
sokkal tudnák magukat kezeltetni, visszaszorulna a „kuruzslás is. Az állam is jól járna a külön

15 A gyógykontárság korlátozási rendszere. Közlemények Töltényi Szaniszló cs. kir. tanácsos s bécsi egyetemi tanár 
utazási naplójábul. V-dik közlés. In: Orvosi Tár, 1845. július 1., Harmadik folyamat, Nyolcadik kötet, 1-6 .

16 Nem palástolja ellenszenvét: „Ha ezen pályát sem itt, sem másutt sehol föl nem találhatnák, más hasznos kereseti 
ágra adnák magokat. Utoljára lassanként még arról is kell gondoskodni, hogy a földmíveléstöl olly töménytelen kéz 
el ne vonattassék. Az által kétség kívül elébb elnyomatnák a rabszolgakereskedés és rabszolga-emancipatio, mint 

eredménytelen törvények által.” Uo. 2.

17 Az 1770-es Generale Normativumra céloz, amely szerint sebészek csak az orvos utasításait követve kezelhetik a 

belső betegségeket.

18 „... a seborvos inkább a nép embere, mint az orvostudor s így iránta több bizodalommal viseltetnek. Ő nem igényel 
olly nagy tiszteletet s látogatásaiért nem követel annyi pénzt, minélfogva a néposztály között kedvesebbnek kell 
lennie mint az orvostudornak...’’ Tehát a sebészek általában olyan társadalmi közegből kerülnek ki, ahonnan 
könnyebben kapcsolatot teremtenek páciensükkel, ellentétben az orvosokkal, akiknek címe magasabb társadalmi 
megbecsültséggel és presztízzsel jár -  és éppen ezért, érthető módon nehezebben találnak maguknak több 

„ügyfelet”. Uo. 3.

19 Úgy tűnik, Töltényinek jobban fáj néha a tekintély elvesztése, mint a kezelendő betegek körének kisebb volta az 
orvosok körében. Uo. 4.

20 Uo. 4 -5 .

279

10.23716/TTO.18.2011



sebészmestereknek létrehozott tanszékek eltörlésével, valamint a katonaságnál szolgáló gyógyítók 
(akik nagyrészt sebészek voltak) számának csökkentésével, hiszen jelentős összegeket spórolhatna 
meg. Mi történne a sebészmesterekkel? Töltényi itt elég ellentmondásosan fogalmaz. Fentebb már 
említette, hogy a sarlatánság háttérbe szorulna, a sebészmesterek jövőjével kapcsolatban pedig azt 
javasolja, hogy tartsák meg műhelyeiket és képezzék legényeiket, de csak azon betegségeket gyó
gyítsák, orvos felügyelete mellett, amelyeket eredetileg a törvény engedélyez nekik, ennek áthá
gását pedig szigorúan büntetnék.21 A még hivatalban lévő sebészmestereknek Töltényi meghagy
ná címét, de azok kihalásával az állás új betöltője kizárólag doktor lehetne. A sebészek adójának 
(Gescháft, műkereseti adó) elvesztéséért cserébe az állam polgárai jólétét (vagyis egészségét) és 
az orvosok erkölcsiségének -  pontosabban reputatiójának -  javulását kapná, esetleg hozhatna új 
törvényeket az elveszett adó beszedésére, valamint a sebészektől továbbra is beszedhetné azt. A 
falusi betegeket is doktorok gyógyítanák, mert azok nagy száma miatt a falvakba is kerülhetnének 
orvosok. Némi tiszteletdíjért cserébe pedig akár házhoz is mennének.22

Töltényi pamfletjére a sebészek védelmében Szathm áry István , Arad vármegye kórházi seb
orvosa válaszolt.23 Először is kifogásolja, hogy a szerző a sebészi pályát kontárságnak, a sebész
mestereket pedig „följogosított kontároknak” nevezi. Töltényi gúnyos támadásai ellen az alábbi 
érvekkel védekezik: Ügy érzi, praktizáló sebészként neki is joga van kifejteni véleményét a se
bész-szakma sorsát illetően. Tiltakozik az ellen, hogy egyetemen levizsgázott, ott oklevelet szerző 
mestereket kontárnak nevezzenek, hiszen Töltényi ezzel nem csak őket, hanem a sebészmestereket 
tanító egyetemi oktatókat is megalázza.24 A sebészmesterek kontárságának vádja ellen Szathmáry 
a következő érveket hozza fel: A hallgatók a képzés során elsajátítják mind a sebészet, mind a 
belgyógyászat elméletét és gyakorlatát, tanulmányaik végeztével nemcsak ezekből, hanem az or
voslás többi ágából is le kell szigorlatozniuk, ezután kaphatnak csak oklevelet. Ezzel a diplomá
val praktizálhatnak akár az osztrák örökös tartományokban is, mégpedig nem mint „följogosított 
kontár”.25 Megkérdőjelezi Töltényi azon állítását, hogy az orvosi ügy előmenetele csakis a sebészi 
rend felszámolásával lenne lehetséges. Igazságtalannak tartja, hogy Töltényi azt a réteget bírál
ja, amelynek „képviselői mind hivatalos állásban, mind azon kívül, az állodalom fő leg  szegényebb 
osztályú népének, az orvosi eljárásban, kétségkívül hasznos, és segédkezeikkel félreismerhetetlen jó té
kony orvosi szolgálatokat tettek.”26 Elismeri, hogy az orvosképzésnek és az orvosi ügynek reformra

21 Uo. 5. Töltényi szerint „A sebészek szinte olly kevéssé szükségesek a katonaságnál mint a polgárságnál. Mi a betegek 
gyógyítását illeti, azt hajtsák végre az orvosok, az orvosi segédeknek, mellyek szükségesek, miként megmutatandom, 
iskolai oktatásra sincs szükségük.” Tehát a jövő gyógyító részét két nagy csoportra osztja, a művelt és jól képzett 
doktorokéra (elit) és a kisegítő személyzetre (mint a mai ápolók, ezt a feladatkört szerinte a seborvosok töltik be).

22 Uo. 6. Némileg ideális elképzelés Töltényitől, hogy a falvak a sebészmesteri képzés megszüntetése után egy csapásra 
el lennének látva orvosokkal. Nem számol azzal, hogy az elmaradottabb vidékek sok esetben még a sebészeknek 
sem jelentettek vonzó lehetőséget, ráadásul ezeken a területeken a megélhetés is sokkal nehezebb volt betegnek, 
gyógyítónak egyaránt. Töltényi az Orvosi Tár következő számában tette közzé tanulmánya második részét, 
amelyben a homeopátia gyakorlóit támadta. A gyógykontárság korlátozási rendszere II. Közlemények Töltényi 
Szaniszló cs. kir. tanácsos s bécsi egyetemi tanár utazási naplójábul. In: Orvosi Tár, 1845. július 6., Harmadik 
folyamat, Nyolcadik kötet, 2. szám, 17-23 .

23 Észrevételek a sebészi pálya tökéletes eltörléséről. In: Orvosi Tár, 1845. augusztus 3 1., Harmadik folyamat, Nyolcadik 
kötet, 10. szám 145-155.

24 „...Legelőször is abban ütközém meg, hogy a nyilvános sebészi pálya a közlemények szerint gyógykontárság közé 
soroztaték, következéskép a kiképzett s eddig az állodalom gépezetében hivatalos állást betöltött, s eképp ténylegesen 
működő, s megfelelő sebészek gyakorlata, jogosított kontárságnak nevezteték el? -  Ur isten! és csak most hallják 
seborvos ügyfeleim először, hogy a sebészi pálya, s az abban oklevelet erdemleg nyert seborvos kontár légyen? s hogy 
még kontárgyakorlatra följogosított seborvosi oklevél is létez s adatik ki a 19-dik században. E hallatlan állításra felelni 
képes alig vagyok, ugyanezért feleljenek azon általam mélyen tisztelt tanárok, kik engemet seborvossá képeztenek... 
Uo. 147-148.

25 Uo. 148.

26 Uo. 148.
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lenne szüksége, de Szathmáry más megoldást javasol. 1. Szűntessék meg a különböző orvosi ren
dek (doktorok, mesterek) közötti tudományos különbséget. 2. A különböző címek (orvosdoktor, 
sebészdoktor, sebészmester, polgári seborvos) olyan válaszfalat képeznek viselőik között, amelyek 
csak mélyítik az ellentéteket ezen rétegek között, ahelyett, hogy a közös célra koncentrálnának 
mindannyian: a betegek gyógyítására. Ezért célszerű lenne az orvosképzés egységesítése. Ugyan
akkor a sebészi pálya hirtelen eltörlését nem tartja célszerűnek, legfeljebb a kétéves polgári seb
orvosi tanfolyam megszüntetését, míg a mesterképzést ideiglenesen fenntartaná.27 Töltényi egyes 
vádjaira a következő választ adja: Az orvosi tekintély valóban hanyatlik, de annak nem a sebészség 
az oka, hanem az orvosok egymás közti viszálykodása és a páciensek iránt tanúsított felületes 
viselkedése. Az orvosi konzíliumok többnyire a betegség megbeszélése helyett személyeskedésbe 
csapnak át. Szintén rontják az orvosok megbecsültségét a homeopaták, akik kizárólag orvosdok
torok közül kerülnek ki, és nyilvános vitákon, tehát nagyközönség előtt hangoztatják a hagyomá
nyos gyógymódok haszontalanságát.28 Tagadja továbbá, hogy a sebészek elvennék az orvosoktól a 
potenciális ügyfeleket, egyszerűen arról van szó, hogy a betegek jobban megbíznak a sebészekben, 
és ha hívják őket valahova, akkor menniük kell, hiszen ez a kötelességük.29 Nem igaz az sem, hogy 
a sebészek az állások betöltésében is akadályoznák a doktorokat, hiszen az utóbbiak magasabb 
szintű diplomájuk miatt a pályázatok elbírálásánál eleve előnnyel indulnak. Szathmáry szerint az 
orvosdoktor ugyanúgy a „nép embere”, mint a sebész, ugyanazon kellene fáradozniuk. Rámutat 
ugyanakkor arra, hogy Töltényi sokszor inkább az elismerést -  presztízs, állás és az azzal járó jut
tatások -  követeli cikkében az orvosdoktorok számára, és figyelmen kívül hagyja az orvosi rend 
legfontosabb feladatát: a betegek gyógyítását.30 Tiltakozik Töltényi azon állítása ellen is, amely 
szerint a seborvosok sokszor azzal ássák alá a doktorok tekintélyét, hogy magukat több minden
hez értő szakemberként tüntetik fel az utóbbiak rovására. Ezt tipikusan olyan jelenségnek tartja, 
amely kölcsönösen és mindkét félben megtalálható: tehát sem a sebészek, sem az orvosdoktorok 
nem ártatlanok.31

A sebészi pálya eltörlésével kapcsolatban végül Szathmárynak is át kell gondolnia, mik lehet
nek az esetleges alternatívák. Szerinte igenis joga van egy sebésznek a tanulás, gyakorlat révén 
kivívott hivatalát és az azzal járó javadalmakat megtartani és nem érti, miért nem foglalhatná el 
egy sebész kihalása után annak posztját egy másik sebész. Szathmáry szerint ez nem törvényes 
és „orvosgyakorlati egyedurasághoz” vezető módszer lenne. Végül leszögezi, hogy szükségesek a 
reformok, de ne visszamenőleges hatállyal, a sebészek kárára hozzák meg azokat.32

Töltényi még egy utolsó, összefoglaló jelleggel írt cikket jelentetett meg szeptember végén a 
szaklapban, ahol az oktatási rendszer egészét vette górcső alá.33 Itt lényegében megismételte a se
bészekkel kapcsolatban írt kritikákat, azzal a lényeges különbséggel, hogy nem nevezte meg bí

27 Uo. 149-150.
28 Szathmáry utal arra, hogy az orvosdoktorok létszámban sem tudnák pótolni az országban praktizáló sebészekét, és 

utal az erről szóló 1843-ban megjelent tanulmányára. Uo. 150-151.

29 Uo. 152.
30 „...És a melly orvos a néposztály közt ellenkezőkép cselekszik a gyakorlat terén, mint a például fölhozott seborvosok, 

akkor bocsásson meg a közlemények igen tisztelt lelkes írója, ha nyíltan kimondom, hogy az ollyatén orvos mint 
természetbúvár a gyakorlati életben, nem a nép embere, s a néposztály közt vajmi csekély emberismeretet -  mellyre 
olly nagy szüksége van -  aratott; mert az ollyatén önző orvos megszűnt szorosan a szenvedő emberiség hasznára élni!” 

Uo. 152-153.

31 Uo. 153.
32 A homeopátiát nem védi különösebben, de annak védelmében megjegyzi, hogy a homeopátia jó hatással volt 

az orvostudomány gyakorlati reszere, például a kisebb adagban es kevesebb komponenssel .'sz11e11 gyógyszerek 

alkalmazásában. Uo. 154-155 .

33 A gyógygyakorlati oktatási rendszerről. Közlemények Töltényi Szaniszló cs. kir. tanácsnok s bécsi egyetemi tanár 
utazási naplójábul. Vl-dik közlés. In: Orvosi Tár, 1845. szeptember 21., Harmadik folyamat, Nyolcadik kötet, 13. 

szám, 193-202.
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rálata egyik célcsoportját sem, és nagyvonalakban az oktatás lehetséges jövőbeni formáiról is írt. 
Szerinte az orvoslás már az ókortól kezdve egy bizonyos réteg kiváltsága volt. Ezt a kiváltságot Eu
rópában évszázadokon keresztül a közös latin műnyelv biztosította. Amikor biztosítva lett az ilyen 
szövegek anyanyelvi olvasásának lehetősége, a világot ellepték a „féltudósok”, akik „orvosoknak 
vélték magukat” és „az orvosok keresetét csökkentették gyógykontárkodásaik által”.34A gyógyászat 
ilyen jellegű „profanizálását” akár arisztokratikus szemléletnek is tekinthetnénk Töltényi részéről, 
abban azonban igaza van, hogy a latin, mint közös nyelv -  elviekben -  lehetővé tette az újdonsá
gok gyors ismertté válását, míg az újabb anyanyelvi publikációk ezt megnehezítik.33 Másik jelentős 
eseménynek tekinti az orvoslás fejlődésében az anatómiai-bonctani tanulmányok megkezdését, 
és ezzel kapcsolatban az ilyen gyűjtemények létrehozását. A gyógyászati tudományokban az idők 
folyamán egyre nagyobb szerepet kapott a gyakorlat. Korában már csak a közönséges kórtant ok
tatták elméletileg, holott célszerű lett volna, hogy az is betegágynál történjen.36

A sebészképzés átalakításának, a mesterképzés megszüntetésének kérdése kényes, ugyanakkor 
fontos téma volt. Töltényi cikkére Szathmáry Istvánén kívül nem érkezett válasz, az 1848-as forra
dalom hatására azonban újból felszínre került az addig meg nem oldott probléma.

Az Orvosi Tár 1848. évi 17. számában jelent meg a sebészképzés eltörléséről szóló javaslatnak 
megfelelően egy hirdetmény az új tanév sebészi tanulmányainak menetéről, a kurzus bizonytalan 
idejű felfüggesztéséről. A tanulmányaikat abszolválóknak lehetővé tették a szigorlatozást, tény
leges oktatást -  a forradalom és szabadságharc igényeinek megfelelően -  csak katonai („tábori”) 
sebészetből, az állatorvosláson belül pedig „tábori kovácsságból” indítottak.37

Az Orvosi Tár ugyanezen számában fejtette ki véleményét az orvosi kar sebészettel kapcso
latos reformtervezetéről „P.A.” kolozsvári sebész- és szülészmester.38 Tiltakozik, hogy a sebészi 
tudást tökéletlennek minősítsék, hiszen a gyakorlatban mindig csiszolnia kell azt egy sebésznek. 
Szathmáry fentebb említett tanulmányához hasonlóan nem tartja sem felületesnek, sem hiányos
nak az orvosi kar sebészképzését, hiszen az egyetem válogatott, jó tanárai tartják azokat. Sértőnek 
és lealacsonyítónak nevezi, hogy a javaslat szerint ők „csoportosan” kapják az oklevelet, hiszen az 
orvosdoktoroknál ugyanúgy tömegképzés uralkodik.39 Kikel az ellen a közkedvelt sebészellenes 
érv ellen is -  amit Töltényi is írt -  , hogy a sebészek csak a „népnek” az orvosai. Mintha a „pór- 
nép” gyógyításához csak a sebészeknek, az előkelőbbekéhez pedig kizárólag az orvosdoktoroknak 
lenne joguk.40 És hiába büszkék az orvosok doktori okleveleikre, ha tényleges kezeléskor küldik a 
sebészhez a beteget.41 Máskor belső betegségek kezelésében kérik ki az orvosok a sebészek vélemé
nyét -  amiben nincs semmi kivetnivaló, hiszen a sebészmestereknek két évig klinikai gyakorlatot 
kell végezniük a belső bajok gyógyításából.42 Végül azzal zárja gondolatmenetét, hogy ha valóban

34 Töltényi itt egyértelműen visszautal korábbi közleményeire. Különösen veszélyesnek tartja a vények népnyelven 
való írását (ami Franciaországban ekkor már elterjedt gyakorlat volt), mert így „...m inden banya képes nagy 
tudákossága mellett documentumainkat kárhoztatni s bírálgatni..." Uo. 195-196.

35 Töltényi itt az 1844-ben bevezetett anyanyelvi képzésre is célozhat. Uo. 196-197.

36 Uo. 199-201. A cikk végén Töltényi a gyógyszertan fontosságáról beszél, ami olyan az orvosnak, mint a fegyver a 
harcosnak.

37 Orvosi Tár, 1848. Negyedik folyamat, 17. sz. 272.

38 P.A.: Nyilatkozat a sebészi ügyben tett újonnan alakított orvoskar javaslatára. In: Orvosi Tár, 1848. Negyedik 
folyamat, 17. sz. 268 -272 . A monogram mögött rejtőző személy kiléte ismeretlen.

39 „...valjuk meg az igazat: bizony önök is elég csoportosan okleveleztetnek évenkint, s tán épen ez is önöknek egyfelöli 
okuk arra, hogy ellenünk olly alacsonyitó véleményadásokra kelnek k i...” Uo. 269.

40 Uo. 269 -270 .

41 „...hány  orvostudor tanulja a sebészetet is, de azért soha sem mondja egy is, hogy az orvosi sebészetbe nem elegyedik, 
csak akkor, midőn szegény egyén szólítja föl segélyre, illyenkor undorodik a sebtől, vagy nem bizik sebészi kezelésében; 
bezzeg akkor küldi a sebészekhöz.” Uo. 270.

42 Uo. 271.
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annyira fölösleges lenne a sebészet, nem lenne annyira népszerű más országokban, mint például 
Anglia vagy Franciaország; igaz, ott magasabb fokon gyakorolják azt.43

A kolozsvári P.A. mellett az erdélyi sebészek is felemelték szavukat a sebészkurzust eltörölni 
szándékozó javaslat ellen.44 Hangsúlyozzák a sebészi ismeretek fontosságát, egészen az ókortól 
kezdve. A korábbi tiltakozásokhoz hasonlóan szerintük sem kisebbek a sebészek, hiszen ha téte
lesen megnézzük, mit tanulnak, akkor annak alapján meg se tudnánk különböztetni a sebészeket 
és az orvosdoktorokat egymástól.45 Tiltakoznak az ellen, hogy veszélyeztetnék a nép életét, éppen 
ellenkezőleg, ők foglalkoznak azzal (nem úgy, mint az orvosok).46 Értelmetlennek érzik az or
voslás felosztását gyógytudományra és sebészségre, mert az egyik nem lehet meg a másik nélkül. 
Nem érzik szükségét annak, hogy levizsgáztassák őket a doktori címért, mert az oklevelükért már 
egyszer kellett szigorlatozniuk. A sebészmesteri kurzus eltörlése mellett azonban kiállnak, ameny- 
nyiben az arra az eredményre vezet, hogy innentől kezdve nem „tökéletlen és fél, mint az orvos
sebészek, és fertály, mint az orvostudor növendékek”, hanem általános, jó képzettséggel rendelkező 
gyógyítók képzését jelenti.47

A Nyilatkozat a sebészi ügyben tett orvoskari javaslatra című pamflet szerzője is erősen kritizál
ta az orvosképzés reformjának tervezetét. Sérelmezik, „hiányos és tökéletlen félorvosi nevelés”-nek 
nevezik a jelenlegi rendszer sebészeket érintő részét, s mivel rokon szakmáról van szó, a tervezet 
alkotói lehettek volna körültekintőbbek is (különösen, hogy B u g á t  P á l  is jelen volt annak ki
dolgozásánál). Amennyiben a seborvosi kurzus „félorvosi”, az orvosdoktori „negyedorvosi”, mert 
ott ugyan többet tanulnak, de azokat könnyebben el is felejtik, míg a sebészek kevesebb dolgot 
tanulnak, de azt annál alaposabban. Felhívják a figyelmet arra, hogy míg az orvosok a sebészek 
ellen acsarkodnak, a „sok bába között elvész a gyerek”, vagyis kezdik figyelmen kívül hagyni a két 
rend közös célját: a betegek gyógyítását. A szerző megemlíti, hogy külföldön -  a magasabb szinten 
űzött -  sebészet milyen megbecsülésnek örvend, majd rezignáltam fejezi be mondandóját: „A he
lyett, hogy ezen a világ előtt gúnyos lefestéssel életünk s jövőnk veszélyeztetik, nem szerkesztethetett 
volna-e a javaslat reánk nézve úgy, hogy inkább segítve lett volna rajtunk szerencsétlen, most pályát 
hagyó, s utánunk következő sebészeken, minthogy az olló fenve életünk fonala fölött büszkén össze- 
szorítatott! Még egyszer fájdalom m al mondom: szép testvériség.”™

Az Eperjesi Orvosegyesület 1848. május 6-i ülésén S t o l t z  Sa m u  felolvasást tartott a kérdés
ről.49 Stoltz elsősorban az orvosdoktori képzés problémáiról beszélt, azonban az oktatás általa 
elképzelt jövőjéről közvetve a sebészet sorsáról is olvashatunk. Stoltz szerint olyan szakembereket 
kellene képezni, akik öt év után orvosdoktori és sebészdoktori vizsgát tesznek, emellett szemész- 
és szülészmesteri képesítést is szereznek -  és csak ezután folytatnának egy vagy kétévnyi gyakor
latot polgári és katonai kórházban. Tehát Stoltz elképzelé5e szerint a modern orvosnak többé-ke- 
vésbé mindenhez értenie kell.50 Az Orvosi Tár ugyanazon számában, amelyben Stoltz véleményét 
közölték, jelentette meg B u g á t  Pá l  a sebészképzés jövőjéről szóló elképzeléseit, Sebészeink ügye a

43 Uo. 271.
44 Az „Orvosi Tárban” javaslatba kiemelt sebészi reform ügyében észrevételek a székely honbeli orvos-sebészektől. A 

javaslatot 1848. július 15-én írták alá Kézdivásárhelyen, az aláírók között három név szerepel: Kosa István, Bertalan 
Dániel mint fogalmazók, és Baricz János mint tollvivő. In: Orvosi Tár, 1848. május 14. Negyedik folyamat, 20. sz. 

313 -317 .

45 Részletesen fel is sorolják tanulmányaikat az észrevétel szerzői. Uo. 314.

46 Uo. 314 -315 .

47 Uo. 315-316 .
4,1 Nyilatkozat a sebészi ügyben tett orvoskari javaslatra. In: Orvosi Tár, 1848. május 21. Negyedik folyamat, 21. sz.

329-334.
«  a  szöveget közli az Orvosi Tár. Dr. Stoltz Samu: Kivonatok a hazai orvosügyi reformokra nézve. In: Orvosi Tár, 

1848. május 28. Negyedik folyamat, 22. sz. 337 -342 .

50 Uo. 341.
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javaslat irányában címmel.51 Emlékei szerint ő vetette fel elsőként, már 1848 előtt a sebészmesteri 
tanfolyam megszüntetésének szükségességét, de Töltényivei ellentétben más indokból. A orvosi 
karon szerinte „...m i két rendbeli orvosokat nevelünk, mi éppen ollyan, mintha a papi rendnek is 
két nevelő intézete volna, mellyek egyikében csak káplánokká, másikában pedig merő kanonokokká 
és püspökökké leendő egyének neveltetnének...”52 Bugát tisztában van azzal, hogy a javaslat károsan 
érinti a seborvosokat, de kiáll mellette, részben azért, hogy ne legyen a jövőben még nagyobb 
„túltermelés”, mert a végén senki nem fog tudni megélni. Ennek ellenére nem tagadja a sebészek 
hasznosságát.53 Kéri az orvosdoktorokat, hogy legyenek belátóbbak a sebészekkel szemben, mert
1 . „testvérszakmáróF van szó, amely nélkül az országban jelenleg semmire nem mennének, és
2. a seborvosi képzés megszüntetését nem lehet keresztülvinni a sebészek nélkül. Bugát szerint 
csak egy megoldás lehetséges, a két képzés egyesítése: „ ...a  bennünket választó khinaifal, ha nem 
épenséges lerontása által is, legalább a rajta keresztül nyitandó ajtó által. -  Uraim! még egyszer mon
dom, az idők nagyot változtak, sőt folyton órárul órára változnak, a spectabilis és perillustris, és még 
inkább a magnificus és illustrissimus világnak vége van...nyíltan megmondom, hogy azon érdemes 
seborvos-testvéreinket, kik magokban erőt éreznek, s kik magokat az általunk olly igen silánynak... 
tartott egyetemi nevelés után az életben folytonosan müveitek, (mert ez ám az igazi miveltség), és 
kik lakta vidékünkön közbizodalmat, tiszteletet és szeretetet viták ki, emeljük magunkhoz akkép, 
hogy egy rövid s ingyen...egyetemi tudományokhoz tartozó tanágakbul tartott status-examen után 
tudori diplomával lássuk el őket.”54 így az orvosdoktort és seborvost elválasztó „khinai fa l”-at is 
lerombolnák, és az alacsonyabb rendűnek tartott sebészeket is magasabb tudományos képzett
séggel látnák el.

A kérdéssel kapcsolatban rövidebb, ám annál indulatosabb cikkek is születtek. Kovács I m r e  

tollvivő szintén kikelt a reformjavaslat „félorvosi” kijelentése ellen. Szerinte a sebészeket ezzel 
gyilkosnak titulálják a tervezet készítői, a javaslatot pedig röviden kárhozatosnak és undorítónak 
nevezi.55 A tervezet életbe léptetése esetén négy évet elrabolnának a sebészektől, pedig nincs sok 
különbség a két végzettség között: az orvosok 5, a sebészmesterek 4 évig tanulnak, és a kizáró
lag orvosdoktoroknak oktatott tantárgyakat (mint a kémia, botanika, állattan, ásványtan) utólag 
könnyen pótolhatnák.56 A többiekhez hasonlóan ő is felhívja a figyelmet a sebészet óriási fejlődé
sére: „...a  sebészet bizonyosan óriási lépésekkel halad előre, míg vaktyukként a belső gyógyászatban 
kaparázgatunk”.57

Míg sokan az Orvosi Tár hasábjain vitáztak a kérdésről, K o r á n y i  F r i g y e s  már közvetlen ta
pasztalatairól számolt be.58 Korányi országjáró kőrútján saját szemével látta, mennyi kárt okozott 
a seborvosoknak már pusztán az, hogy hóhérnak kiáltották ki őket a javaslatban. „Nem az által 
kellett volna a sebészi tanfolyamot eltörülni, hogy a sebészek ellen a közönségben gyűlöletet gerjesztve 
a rosszakkal a jókat is föláldozzuk, hanem bedugni kell a forrást, mellyből jőnek; akkor segítve lesz 
a bajon. / A szerencsétlenség megtörtént; a választmány egy tollvonással családapákat és családokat 
tett tönkre, s felelni fog  érettök az isten és a világ előtt, ha kezet nem nyújt arra, hogy a hibát helyre 
hozza.”59 Korányi szerint egyedül Bugát javaslata oldaná meg a kérdést, amellyel mind a mesterek

Bugát Pál: Sebészeink ügye a javaslat irányában. In: Orvosi Tár, 1848. május 28. Negyedik folyamat, 22. sz. 342-347 .
52 Uo. 342-343 .

53 Uo. 344-345 .

54 Uo. 346-347 .

Kovács Imre: Észrevételek az orvosügyi javaslatra. In: Orvosi Tár, 1848. június 4. Negyedik folyamat, 23. sz. 357-361.
56 Uo. 359-361.

57 Uo. 361.

Korányi Frigyes: Szózat az orvoskar javaslatkészítő választmányához. In: Orvosi Tár 1848, Negyedik folyamat, 
Második kötet, 6. sz. 84-88.

59 Uo. 85-86.
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nek, mind a polgári sebészeknek lehetővé tennék a doktori diploma megszerzését -  amennyiben 
néhány „felfújt hólyag” orvos meg nem akadályozná azt.60

A forradalom eseményei közepette nem csak az orvosok és a sebészek, de a sebészmesterek és 
polgári sebészek között is érdekellentétek támadtak. A kérdésről eltérően vélekedett B u g á t  Pá l  és 
St á h l y  Ig n á c  is. A diplomák egyenrangú elismerése érdekében felmerült különböző kiegészítő 
vizsgák letételének a lehetősége. Stáhlyék ezt csak a mestereknek engedélyezték volna, míg Bugát 
kiállt a polgári seborvosok mellett is.61

T ü s k e  F e r e n c  révkomáromi seborvos is a mester-polgári sebész közti viszonyt boncolgatta, 
Kovács Imre cikkére reagálva. Tüske úgy érezte, a mesterek lenézik a pusztán polgári seborvosi 
címmel rendelkezőket, míg saját magukat az „üres cifraságnak, puszta címnek” számító mesteri 
diplomával közelebb érezték az orvosokhoz. Szerinte egyszerűen meg lehetne oldani a kérdést: 
senki nem mondta, hogy a diploma megszerzése után nem lehet tovább tanulni, azaz kiegészítő 
vizsgákkal lehetővé kellene tenni, hogy az orvosdoktorok közé kerüljenek.62

A vitákat végül az események döntötték el. A szabadságharc leverése után visszaállt a hagyo
mányos „kétfokú” képzés: az orvosdoktori és az ahhoz képest alsóbb fokúnak számító sebészi sza
kok (sebészmester, polgári seborvos). Az Osztrák-Magyar Monarchia egészében végül 1872-ben 
szüntették meg az alsóbb fokú sebésztanfolyamot és vezették be az egységes orvosképzést.

A szerző címe:
Dr. Simon Katalin 
e-mail: sikall23@yahoo.hu

611 Uo. 88.
61 A vitáról szóló tudósítást lásd: Orvosi Tár 1848, Negyedik folyamat, Második kötet, 4. sz. 56-63.

62 Tüske Ferenc, sebész: A sebészmester és a polgári sebész. Észrevetel Kovács Imre „Észrevételek az orvosügyi 
javaslatra” czímü czikkére. In: Orvosi Tár, 1848, Negyedik folyamat, Második kötet, 1848. 13. sz. 202-205.
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FORRAI JUDIT

Modern kori népvándorlás -  
prostitúciós migráció az elmúlt 100 évben

A szerző -  miután vázolja a prostitúció okait és érinti történelm ét is -  részletesen taglalja a 19. századi leánykeres
kedelmet, majd a 20. századi „rabszolgaságot” és emberkereskedelmet”. Kitér a mai idők prostitúciós m igrációjára  
és felmutatja az összefüggést a szexipar és az utazás, valamint a globalizáció között. Vázolja a prostitúcióa m igrá
ció leggyakoribb útvonalait. Mondanivalóját statisztikai adatokkal támasztja alá. Rátér a kapcsolatos egészségügyi 
problémákra, végül reményt keltően említi a szervezeteket és intézkedéseket, amelyek az áldozatok védelmében 
létrejöttek.

A PROSTITÚCIÓRÓL ÁLTALÁBAN

A prostitúció megjelenése valószínűleg alapvető biológiai tényezőkhöz köthető, azonban mára 
szinte teljesen elszakadt a korai evolúciós tényezőktől, és a megszaladási jelenségek (Csányi 2010: 
15-16) következtében inkább sajátos gazdasági jelenségnek tekinthető, különösen az ipari for
radalmat követően. A prostitúció virágzását több különböző tényező együttes jelenléte indukál
ja. A prostituáltak szempontjából a tevékenység elsősorban pénzkereseti forrás, amely mögött a 
szegénység, a nem megfelelő és a közösségektől elvárt szexuális szocializáció, az értékpreferenci
ák megváltozása keresendő. A kliensek aktivitásának oka elsősorban az örömszerzés, a biológiai 
stressz-oldás, az erő, a hatalom kipróbálása, az elmagányosodás és a kommunikációképtelenség. A 
folyamat azonban biológiai mechanizmusokon alapul, melyeket a társadalmi környezet megválto
zása következtében a korábbi korlátozó tényezők megszűnte segít elő.

A prostitúció nem új típusú társadalmi jelenség, szerkezete, mennyisége, a társadalomban elő
forduló jelenléte és súlya az utóbbi száz-százötven évben alaposan megváltozott több ezer éves 
struktúrájához képest. A 19. század végén a prostitúció új szerkezeti formában, nagyipari mére
teket öltve tömegessé vált, populációs szintre lépett, amihez hozzájárult a metropoliszok ugrás
szerű fejlődése, a vendéglátó-, szórakoztató- és szexipar együttes fejlődése. A prostitúció, mint 
intézmény hasonló nagyipari jelleget kezdett ölteni, szervezése, működése, rétegeződése a kor 
kihívásainak és szerkezetének megfelelően alakult.

A jelenség mechanizmusát tekintve arra gondolhatunk, hogy míg az örömszerzésre irányuló 
biológiai preferencia nem változott, addig a korlátozó tényezők befolyása csökkent. Célzott kuta
tások hiányában csak feltételezhető, hogy a csoport-, illetve a családi struktúrák lazulása mind
ebben fontos szerepet játszott. Alapvető okként talán a városiasodás jelölhető meg, amely a tech
nikai-kulturális evolúció egyik legnagyobb hatású környezeti szelekciós tényezőjévé vált. A város 
számos mechanizmuson keresztül csökkenti a család összetartó erejét és növeli az embertömeget, 
csökken a közvetlen társadalmi ellenőrzés lehetősége. A városi társadalomban megnő a magányos 
emberek száma, (cselédek tömeges áramlása a városokba, az építőiparba a férfi munkaerő vidékről 
való beáramlása), ami megteremti a laza, következmény nélküli párkapcsolatok, illetve a prosti
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túció alapját. Ehhez hozzájárul a nők és férfiak reprodukciós időszakának megnyúlása, számos 
társadalomban kitolódik a családalapítás időszaka, ráadásul mindez erősen csökkenő reproduk
ciós rátával párosul. A változások összessége azt eredményezi, hogy az ember könnyebben képes 
kielégíteni örömszerzésre irányuló vágyát, hiszen a korábbi korlátok nagy része megszűnt.

A vizsgált időszak a kiindulópontja annak, hogy a jelenségek tömegessé válnak, a nők nagy 
része belekényszerül, vagy erőszakkal belekényszerítik ebbe a helyzetbe, amelynek funkciója már 
teljesen elszakadt a több tízezer évvel ezelőtti szereptől. További fontos gazdasági-kulturális vál
tozás lehetett, hogy míg korábban a nő a szolgáltatásainak megfelelő ellenértéket kapott, amelyet 
a saját maga fenntartására fordított, addig a 19. században már a prostituáltak maguk is áruvá 
váltak, illetve olyan „eszközzé”, amely „termelni” képes. Sorsukat éppen ez a termelőeszközzé válás 
pecsételte meg, hiszen úgy kell üzemelniük, mint egy gyárnak, ahol ők gépek helyett a testükkel 
dolgoznak („szexipar”). Egy gyártól pedig tulajdonosaik egyre fokozottabb termelést várnak!

A 19. század második felében Budapest metropolissá fejlődött. A külföldi tőke szabad beáram
lásának következtében, a közlekedés és a bankrendszer nagyarányú fejlődése és az iparosodás ha
tására olyan mértékű urbanizáció alakul ki, amely az európai városok fejlődése szempontjából 
Budapestet az első helyre sorolja. A nagyvárosi struktúra fejlődésében döntő szerepe volt az ipari 
munkásság kialakulásának (Bácskai, 1988). A vidéki elszegényedett férfi munkaerőre szívóhatást 
gyakorolt az indusztrializáció. A férfiakat követő vidéki lányok is új megélhetési lehetőséget keres
tek a fővárosban. A nőket foglalkoztató munkaerő-kínálat azonban jóval szűkebbnek bizonyult, 
mint a kereslet. Ezért nagy részük cselédként szegődött el az újonnan kialakult középosztály ház
tartásaiban. A számadatokból kitűnik, hogy a városi cselédség közel 50%-át Budapest foglalkoz
tatta (Gyáni, 23.)

A tőkés polgárság és az új középosztály növekedése és vagyoni megerősödése fellendítette a 
szolgáltatási tevékenységeket. A városi polgár új morális és szexuális szokásaihoz elengedhetetle
nül hozzátartozott a bordélyok, illetve a prostituáltak látogatása.

Budapest speciális helyet foglalt el a prostitúció nagyiparivá válása terén. Gyökere a szabad
ságharc leverésének idejére tevődik. A szexipar fellendítése az akkori kormányzat politikai dönté
se volt. Célja a rebellió meggátlása, vagyis a társadalmi erők fékezése és a feszültség csökkentése, 
illetve levezetése volt e speciális módszerrel.

A „NAGYIPARI” LEÁNYKERESKEDELEM A 19. SZÁZADBAN

A lányokkal való kereskedelem bordélyokon belül és az országon kívül az egyik legvirágzóbb 
iparággá fejlődött a 19. században. A kereskedés mindig arrafelé irányul, ahol a kereslet nagy. 
Más területekről, idegen országokból hozott leányok a változatosságot fokozzák minden helyi 
szexiparban. Az európai leánykereskedelem egyik központja Budapest lett. A leánykereskedést 
rendszerint többen összejátszva űzik. A nemzetközi leánykereskedelmet nagytőkével dolgozó és 
szerteágazó, jó összeköttetésekkel rendelkező társaságok folytatják. Ügynökök és más kerítők se
gédkeznek e munkában. A kerítők többnyire elöregedett prostituáltak, elszegényedett asszonyok, 
nyomorban maradt özvegyek, elhagyott maitresse-ek, stb. (Kemény 1903, 78-81) A kereskedők és 
ügynökök ismerik a kétes-hírű házakat, ahova a leányokat szállítják, s olykor maguk is menedéket 
találnak. A leánykereskedés forgalmát élénkíti az, hogy a bordélyokban dolgozókat állandóan fris
sítik, így sosem válnak unalmassá, mindig új arcok és testek várják a titkos látogatókat. A kerítők 
gyakran különféle szerepekben álcázzák magukat: mint utazó vagy szállótulajdonos mutatkoznak 
be, különösen kabarékban, női zene- és tánckar környékén, ahonnan a friss árut remélik.

A masszírozónők, szülésznők és a szobaasszonyok szerepe is igen jelentős: tetszetős és von
zó, fényes jövő ígérgetésével a már prostituáltakat is könnyű egyik helyről a másikra csalogatni. 
Nehezebb a csekélyebb fizetéssel foglalkozásban levőket elcsábítani, de a legnehezebb az ártatlan,
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azonban hiszékeny leányokat (Doros 1935:9) „megkeríteni.” Ez utóbbiak leginkább a kedvezőnek 
látszó újsághirdetések útján toborzódnak, mikor nevelőnői, társalkodónői állás reményében sze
gődnek el, s csak a szerződés megkötése után derül ki, hogy már a kerítők hálójában vannak. Az 
előforduló módszerek között szerepel az udvarlás, kedveskedés, ajándékokkal való elhalmozás is 
mindaddig, míg a hiszékeny leány meginog, és szerelem, kedvesség reményében boldogan követi 
a férfit, aki végül olyan helyre viszi, erőszakkal kényszeríti, ahonnan már nincs kiszabadulás.

A városokban igen sok áldozatot szednek a cselédnek elszegődő vidéki leányok közül a ke
rítők, jó pénzért a cselédelhelyezők között is gyakran találnak segítőtársakat. A leánykereskedő, 
vagy ügynöke gyakran barátnőjéül fogadja a kiszemelt áldozatot, házasságot is ígér, sőt színleg 
házasságot is köt vele, s így adja tovább. Sok esetben a szegény sorsban élő szülőket is elhódítják 
ígérgetésekkel, s a szülők engednek sorsuk jobbrafordulásának reményében. A magányos leányok 
vannak a leginkább kitéve a kísértésnek, főleg ha külföldön keresnek elhelyezkedést, vagy ha ép
pen úton vannak. A vasúti és hajóállomások alkalmas helyek a vadászatra. A vasúton, vagy a hajón 
kellemes útitársul kínálkozik a kereskedő vagy ügynök, s ebben a szerepében bizalmat szerezve 
könnyen célba ér.

Az első világháború előtt a dél-amerikai bordélyokba szállított jó alakú, csinos és egészséges 
leányért 500-2000 frankot, sőt az észak-amerikai Egyesült Államokban 2000 dollárt is fizettek. A 
svájci leánykereskedelem elleni bizottság 1922/23. évi jelentésében említi, hogy a német-hollandi 
határon elcsíptek egy leánykereskedőt, aki ötven leánnyal volt úton Amerika felé, s milliókat ke
reshetett volna.

Ügynökök nemcsak a városokban, vonatokon, hajókon keresték meg az áldozatokat, hanem 
női kerítők jártak be a városi kórházak szülészeti intézeteibe és a leányanyákat rábeszélték, hogy 
fogadják el behízelgő segítségüket. A másik lehetőség a közkórházak bujakóros osztályán adó
dott, ahova a beteg kéjnőket kényszergyógykezelésre vitték. Gyógyulás után jó hely reményében 
könnyű volt a kerítőnőknek magukhoz édesgetni az egyedül, szerencsétlenül, lassan gyógyuló 
lányokat.

A nemzetközi leánykereskedők előtt ismert volt a budapesti rendőrség gyengesége, korrupt- 
sága, a magyar nők szépsége, temperamentuma, és főleg olcsóságuk. Külföldön közkedvelt nevü
kön attól függően, hogy szláv területre vitték őket: vengerkáknak, vagy latin területre kerültek: 
hungaráknak nevezték őket. A hungarák közkedvelt áruvá, keresett árucikké váltak. A friss „hús
piacra” nemcsak bordélyokból kerültek a lányok, hanem nevelőnők, pénztárosnők, pincérlányok 
soraiból toborozták őket. Színésznők, énekesnők, artistanők jó kereseti lehetőség reményében ke
rültek külföldre. A „hungara” szó jelentése annyira átment a köztudatba, hogy Dél-Amerikában 
m ár nemcsak a magyar, hanem a lengyel-orosz származású cigarettaárus és utcai lányokat is ezzel 
a szóval jelölték. Szentm iklósi D ezső (Szentmiklósi, 1915, 197 -1 9 8 ) kutatásai alapján bebizo
nyosodott, hogy bár Argentínában nem ismerik a „hungara” kifejezést (Tóth  Béla  vitte be a köz
tudatba), mégis akadnak olyan kifejezések Dél-Amerikában, amelyek a prostituáltak kelet-közép 
európai eredetét mutatják, pl. „kaft” (Bristow: 113).  Ugyanerről a jelenségről Szentmiklósi ezt írja: 
„A leánykereskedő argentínai utcai nyelven kaftén. Nem sikerült e szó eredetére nézve magyarázatot, 
vagy támpontot találnom. Önkéntelenül is a lengyel zsidók kaftánjára gondol az ember. A kaftánt 
azonban az argentínai sohasem látja, mert ez a ruhadarab az Óceánon való átkelés közben eltűnik 
és a lengyel zsidó mindig európai szabású kabátban száll partra, vagy rövidesen leveti a kaftánt. Még 
a huncutkák is eltűnnek a fü lek mögé, sőt leginkább a borbély ollója alá kerülnek........ Hogy azon
ban az hungara alatt általában az árúba bocsátott leányt értenék, az egyszerűen mese. Nem igaz.
(Szentmiklósi, 1915, 198).

Pestről az útirány Belgrád, Nis, Szófia, Crajova, Galatz, Odessza; Lodz, Varsó Szentpétervár, 
Moszkva; Athén, Konstantinápoly. A konstantinápolyi leánykereskedés ismert volt a nagyhatal
mak előtt is. Bár tiltakoztak ellene, az 1867-es párizsi világkiállítás alkalmával Abd ul Asis szul
tán, hazatérve a nagy eseményről, a leánykereskedést be kívánta szüntetni. Ezért megparancsolta
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nagyvezírének, Fuad pasának, tiltsa be a leánykereskedést. A nagyvezír tisztában volt azzal, hogy 
beszüntethetetlen ez az iparág a török belső ellenállás miatt. A megkövetelt piacbeszüntetésnek 
úgy tett eleget, hogy a nyilvános kereskedelmet beszüntette, így a bujtatott üzlet továbbvirágozha 
tott. Aleph  efendi, aki uralta a konstantinápolyi leánykereskedést, a megszerzett és eladásra kerü
lő lányokat egy bizonyos Han nevű épületbe (vendégházba) helyezte el, ahol átalakították őket a 
keleti piacnak, ízlésnek megfelelően.

A másik útirány Trieszt felé vezetett. A kikötővárosban San Fa r elle  néven volt ismeretes az 
a leánykereskedő, akinek a P erlbach  nevű kerítő Budapestről küldte a lányokat. A másik pesti 
kerítőnő F rau E linger  volt. Az utat innen hajón tették meg a lányok, leginkább Lloyd gőzössel 
Alexandriába, Korfura és Athénbe, vagy itáliai gőzössel Egyiptomba. Hihetetlen felvevőpiaca ala
kult ki a keleti leánykereskedelemnek. A hungarák a kelet-indiai bordélyokat is benépesítették. A 
levéltári iratok szerint Gut  F eren c  és Goldstein  M ihály többször fordultak Pest és Alexandria 
között az élő áruval. A bordélyok közül pedig Rö szler  M ária  tabáni bordélya volt a legmegfele
lőbb, ahonnan a lányokat megvették és elvitték Egyiptomba.

A leánykereskedelmet a már régóta tartó nemzetközi visszhang miatt rendeletileg kellett kor
látozni. 1868. okt. 1. 3390. sz. „Keleti bordélházaknak magyar nőkkel népesítésének meggátlása iránt 
a szabály kimondja: „aki ezt teszi, 40 Ft bírságot fizet” (B.M. 1869/3690).

De nemcsak a keleti, a nyugati területekről is érkeztek hírek a magyar lányokról. Buenos Aires- 
ből érkezett olyan levél, melyben egy Budapestről elcsábított lány kétségbeesve ír, szállítsák haza. 
(Népszava, 1908, 4.) Más levélben két lány arról számol be, hogy Fiúméból a rendőrileg támoga
tott prostitúció „karmaibűl” csak nagy nehézséggel tudtak Budapestre menekülni. (Munkás-Heti 
Krónika, 1879. 3). A rendőrség ugyanis általában szemet húnyt e „virágzó iparág” felett (Népszava, 
1904. 6.)

Az sem ritka, hogy a leánykereskedők ügynökei, mielőtt tengerentúlra viszik a lányokat, előbb 
„házasságot kötnek” velük, s a lány, hogy becsapták, csak akkor veszi észre, mikor „férje” az ottani 
bordélyházak valamelyikének adja őt át. Az idegen nyelv ismerete és anyagi támasz nélkül nem 
tehet mást, mint belenyugszik sorsába és a bordélyházban marad.

A nagy forgalomban New-York is jelentős szerepet játszott. Itt a kereskedők és bonyolítók -  
ellentétben Európával -  többnyire férfiak. Egy 1913-as jelentés szerint évenként 300 millió dollárt 
jövedelmez a leánykereskedelem (Weisse: 112).

A hazai tájékoztatást Vám béry  Rusztem  (Huszadik Század 2,. 24-31) így hiányolja: ,yAz igazat 
megvallva talán kissé szégyenletesnek kell találnunk azt a tényt, hogy mi a leánykereskedés botrányos 
üzelmeiről, eltekintve Grubernek a Nemzetközi Büntető Egyesület budapesti gyűlésére készült jelen 
tésétől, (Bulletin de l’union internationale de droit pénal, VIII. 177.) a napilapok nyomán közölt 
néhány esetről csak külföldi forrásokból szerzünk értesülést ".

20. SZÁZADI „RABSZOLGASÁG” ÉS EMBERKERESKEDELEM

A migráción belül speciális népmozgalmi jelenség az emberkereskedelem, amely illegális cselek
mény, a meglévő emberjogi szabályok elleni cselekedet. A különböző kényszerítő körülmények 
hatására az áldozatok többnyire akaratuk ellenére, mozgási és cselekvési lehetőségüktől megfosz- 
tottan, kizsákmányolóik akaratának teljesen alávetett, kiszolgáltatott és jogfosztott helyzetbe ke
rülnek. A globalizáció a társadalmi és természeti jelenségeket jelentősen befolyásolja, így az em
berkereskedelem sem tudja kivonni magát a globalizálódó bűnözés alól. Több jól felépített hálózat 
foglalkozik az országokon és földrészeken átívelő emberkereskedelemmel. Ma 27-30 millióra be
csülik a „modern” rabszolgák, a kényszermunka áldozatainak számát, akik a feketepiacon, a világ 
valamennyi országában illegális keretek között, a nemzetközi ember- és munkajogi törvényekbe 
ütközően léteznek.
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SZEXIPARI MIGRÁCIÓ, EMBERKERESKEDELEM ÉS UTAZÁS

Az emberkereskedelem ma komoly problémát jelent, egyfajta modern rabszolgaságként jelenik 
meg. Általában gyerekeket és nőket rabolnak el, vagy csábítanak és adnak el, prostitúcióra, ero
tikus munkára kényszerítik, megalázzák, megerőszakolják őket, és embertelenül bánnak velük. 
Az elvégzett „munkáért” fizetést alig vagy egyáltalán nem kapnak, habár nem egy esetben éppen 
a jó kereset ígéretével csábítják el őket. Az emberkereskedelem tehát súlyos emberi tragédiákat 
eredményez, ugyanakkor az alapvető emberi jogok megsértését is jelenti. Nem véletlenül nevezik 
fehér rabszolgaságnak.

Az emberkereskedelem meghatározása a történelem folyamán változott, modernkori megha
tározását a Palermói Protokoll (ENSZ 2000) adja. A nemzetközi konszenzus alapján hozott definí
ció szerint ez más személyek kizsákmányolását jelenti, beleértve a prostitúcióra kényszerítést és a 
szexuális kizsákmányolás más formáit is, valamint a kényszermunkát és a kiszolgáltatott helyzettel 
való visszaélést. E cselekedetek büntetendők, különösen nők és gyermekek esetében.

Az emberkereskedelemre több ország maffiahálózata specializálódott. Ha végignézzük a kü
lönböző maffiahálózatokat, láthatjuk jól körülhatárolt, egymásnak feszülő működési területeiket, 
de érdekérvényesítő módszereikben azonosan kegyetlenek. Egységet alkotnak a lányok futtatásá
val a szexiparban, a drog- és fegyverkereskedelemben. Indító, tranzit- és célországok szerint oszt
hatjuk be az emberkereskedelem állomásait. Az áldozatok 80%-a szegényebb országokból érkezik 
nemzetközi határokra, 50%-uk nő és gyerek. A szexiparban működő prostituáltak legnagyobb ré
sze (75-90%) valamilyen korábbi erőszak következtében és más egyéb tényezők együttes hatására 
(családi, szociális, kulturális), mint áldozat kerül a prostitúciós ipar hálózatába.

STATISZTIKAI ADATOK

Statisztikai adatok szerint 3 -4  millió azok száma, akik a szexiparban folyó emberkereskedelem 
áldozatai, és ebből 1,2 millió a 18 év alatti gyermek (ILO 2008). A szexuális célú nő- és gyer
mekkereskedelem helyzetének megismerésére több nemzetközi felmérést végeztek. Egybehangzó 
megállapítások szerint évente 6-700 000 nő és gyerek kerül Európában a prostitúciós iparba. E 
jelenséget femmigration-nak nevezik. A közép-, de főleg a kelet-európai és balkáni országokból 
(Oroszország, Ukrajna, Moldova, Románia, Bulgária, Albánia) évente 150 ezer embert visznek így 
Nyugat-Európába, az USA-ba vagy Kanadába, sokszor éppen Magyarországon keresztül. Az egyik 
legfrissebb felmérés (TAMPEP, 2009) szerint a prostitúciós célú emberkereskedelem nemi meg
oszlása a következő: 87% nő, 7% férfi és 6% transz-szexuális. E vándorlás célja 66%-ban Nyugat- 
Európa, 10%-ban Közép-Európa. Az indító országokat tekintve az áldozatok 36%-a EU-országból 
és 64%-a Európán kívülről érkezik.

A prostituáltak mobilitásába az országon belüli, a határon folyó és a határon túli migráció 
is beletartozik. A leggyakoribb indító-ország: Románia, Oroszország, Bulgária, Nigéria, Ukraj
na, Brazília, Fehér-Oroszország, Moldova, Magyarország és Lengyelország. Magyarországból és 
Lengyelországból származik az Európai Unióban (EU) dolgozó prostituáltak 4%-a, az uniós tag
államok közül ennél nagyobb arányban csak Romániából (12%) és Bulgáriából (8%) érkeznek 
szexmunkások. A balti államok, Szlovákia és Csehország szexpiaci részvétele 3%. Az EU-n kí
vülről Oroszországból 9%-ban, Ukrajnából és Nigériából 7%-ban, Brazíliából 5%-ban érkeznek 
prostituáltak. Az európai tagállamok kibővítésével Magyarország célország szerepe csökkent, ma 
már inkább tranzit- és indító-ország lettünk. A nyugati államok vonzereje nem csökkent, az ott 
működők 90%-a külföldi nő, de a keleti országokban működő prostituáltak legnagyobb része 
(98%-a) a helyi, országon belüli szexmunkásokból áll. A TAMPEP becslése szerint Magyaror
szágon 10-15 ezer prostituált dolgozik, 40 százalékuk az utcán, 60 százalékuk bárokban, illetve
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eszkortügynökségeknél (Forrai, 2009). A szexmunkások nagy része Budapesten található, a kül
földön dolgozó magyar prostituáltak fő célországai pedig Olaszország, Ausztria, Hollandia és 
Németország.

GLOBALIZÁCIÓS HATÁSOK AZ EMBERKERESKEDELEMBEN

Bonyolult emberkereskedelmi útvonalak alakultak ki a földrészek között, és bár az útvonalak el
térhetnek, az irány mindig ugyanaz: a fejlett országokba viszik vagy ott veszik a nőket, serdülőket. 
Az emberkereskedelem keletről nyugatra és délről északra tart, több ún. átemelőhelyen keresztül, 
megkerülve a legális utasforgalmat. Az áldozatok a túlélési stratégiára nem készültek fel, sem a 
nyelvet, sem az adott ország munkavállalási lehetőségeit, letelepedési szabályait, sem pedig a pros
titúcióra vonatkozó jogszabályokat nem ismerik. Bárhonnan és bárhova irányul az emberkereske
delem, az emberi-jogi, migrációs, munkavállalási, kriminális, szociális, egészségügyi, kommuni
kációs, edukációs és egyéb problémákat vet fel.

AZ EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATAINAK EGÉSZSÉGÜGYI PROBLÉMÁI

A szexipari emberkereskedelemnek súlyos egészségügyi hatása is van. Az áldozatoknak jogi (tar
tózkodási, idegenrendészeti, munkavállalói), szociális (lakhatási, életszervezési, közösségi), nyelvi 
és szociokulturális problémákkal éppúgy meg kell küzdeniük, mint a súlyos egészségügyi prob
lémákkal (orvoshoz fordulás, ellátás, hozzáférhetőség, biztosítás, kezelések, konkrét tünetek és 
betegségek, fizikai és mentális elváltozások) és az azokat kísérő kockázatokkal és veszélyekkel. 
Jellemzőek a vegetatív és szomatikus betegségek.

Egy 2006-os nagy európai felmérés alapján részletesen sorba vehetjük mindazokat az egész
ségügyi elváltozásokat, betegségeket, amelyek felmerülnek az emberkereskedelem áldozatainak 
életében, és amelyekre az utazásorvostannal foglalkozóknak komolyan figyelniük kell, illetve fel 
kell készülniük ezeknek a betegeknek az ellátására. A felmérésben különböző indító országokból 
érkező 192 nőt és serdülő áldozatot vizsgáltak meg (Zimmermann 2008), akiket a célállomáshoz 
érkezve 14 napig tartó megfigyelés alá vontak és orvosi ellátásban részesítettek. A vizsgált szemé
lyek 59%-a már az indulás előtti életében átesett nemi erőszakon, érkezésükkor pedig már 95%-uk 
megerőszakolt állapotba került. A becsült adatok szerint a prostituáltak 89%-a el kívánja hagyni 
a prostitúciót, 70-95%-uk többször átesett szexuális erőszakon (egyéb bántalmazással együtt), 
70-95 %-uk folyamatos fizikai erőszaknak van kitéve, 68%-uk poszttraumatikus állapotban van. A 
beteg áldozatok ellátása idegen országban történik (főleg nem EU tagállamban), és nincs az anya
országban rendezett munkaviszonyuk, betegbiztosításuk. Az idegen országban a megbetegedett 
prostituáltat ellátni nagyon nehéz, bár bizonyos ellátásokat ma már a nemzetközi protokoll előír 
(Council of Europe Treaty, 2008).

Az Európai Tanács, 2008-as egyezménye alapján, részletes konszenzusban írja elő az ember
kereskedelem áldozatai részére nyújtott segítséget, így a létfenntartáshoz, lakhatáshoz, sürgősségi 
orvosi ellátáshoz, fordítási és tolmácsolási segítségnyújtáshoz, jogaik és érdekeik védelméhez, az 
elkövetők elleni büntetőeljáráshoz, a gyermekek védelméhez, menedékjogához, megfelelő egész
ségügyi ellátásához, oktatásához és biztonságához való jogot.
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ELLÁTÓ SZERVEZETEK

A nemzetközi megállapodások szerint vannak európai, régiós, és országos szervezetek, amelyek 
a prostitúció áldozatait látják el. Lehetnek kormányzati és civil szervezetek is, amelyek külön
böző szinteken, különböző formában vesznek részt a primer, a szekunder és a tercier megelő
zésben. Természetesen a legegyszerűbb lenne megelőzni a prostitúciós iparba való kerülést, erre 
vannak nagyon jó hazai és külföldi oktatási módszerek. A szekunder megelőzés a prostitúcióba 
kerültek megsegítése (egészségügyi, szociális, kommunikációs programok), és főleg az egyéb ár
talmak csökkentése. Ezeket a célokat szolgálják a Harm Reduction Programok (HRP), amelyek az 
amúgy is nehéz következményeket csökkentik, pl. óvszer használata, védőoltás, drog távoltartás 
segítségével. A tercier prevenció a rehabilitáció azoknak, akik segítséggel ki akarnak és tudnak 
lépni a prostitúcióból: krízisintervenció, menedék, biztonság, szociális ellátás, pszichés támoga
tás, oktatás, szakmai képzés, munkahelyteremtés segítségével. A végcél a társadalomba való teljes 
reintegráció.
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TÖMPE PÉTER

A BUJAKÓR GYÓGYSZEREI 
MAGYARORSZÁGON

(100 éves a Salvarsan)

A bujakór (vérbaj, syphilis, lues) fertőző jellegét m ár középkori megjelenésekor felismerték és ennek megfele
lő terápiákkal próbálkoztak. A kemoterápia megszületéséig a különösen ijesztő tünetek gyógyítására alkalmaz
tak empirikus terápiákat. Ezek főleg toxikus szervetlen anyagok: higany, bizmut és arzén készítményei voltak. A 
mikroszkópi technika, vitális festés és a fémorganikus vegyületek szintézis módszerei tették lehetővé a Salvarsan 
felfedezését. Nem a véletlen, hanem a tematikus hatás-szerkezet vizsgálatok sora vezetett a 100 évvel ezelőtti fel
ismeréshez. Paul Ehrlich 606-os vegyületének hatása a magyar gyógyszervegyészeket is új, hatásos struktúrák ku
tatására ösztönözte. E kemoterápiás hőskor a penicillin, ill. az antibiotikumok megjelenéséig (az 1940-es évek 
végéig) tartott.

A  bujakór (vérbaj, syphilis, lues) magyarországi megjelenéséről és elterjedéséről F o r r a i  Ju d i t  

orvos-történész munkáiból nyerhetünk átfogó képet. A fertőző (de nem járványos) betegség meg
jelenése mindig függött az illető ország geopolitikai helyzetétől: a háborúban vesztes országokban 
különösen megnőtt a fertőzések száma. Ez jelenik meg például a középkori „francia”- vagy „nápo
lyi”- betegség kifejezésekben, de a 20 . századi háborús propagandában is. (l.ábra)

1. ábra: Syphilis fertőzésre figyelmeztető plakátok 

A betegség fertőző jellegét már középkori megjelenésekor felismerték és ennek megfelelő terá
piákkal próbálkoztak, első sorban a különösen ijesztő tünetek gyógyítására. A fertőzött szervezet
ben tovább élő kórokozó (Spirochaeta pallida) azonban ún. másodlagos és kései tüneteket okozott, 
melyek gyakran vezettek az áldozat teljes testi és szellemi leépüléséhez, majd halálához. (2 .ábra). 
A kései idegrendszeri tünetek tüneti kezelésére vezette be a brómterápiát L a u f e n a u e r  K á r o l y  

(1848-1901) ideggyógysász, aki K a r l o w s z k y  G e y z a  (1860-1936) gyógyszerész eredeti magyar 
készítményét, a rubidium-ammónium-bromidot alkalmazta.
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2. ábra: A lues kórokozója (Spirochaeta pallida) és a vérbaj korai, majd késői tünetei
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3. ábra: A 19. század második felében már a fertőzés korai felismerésére és elkerülésére hívták fel a figyelmet.

A fertőzést okozó mikroba ismerete előtt, már szintén a középkorban, tapasztalatok alapján talál
tak olyan vegyületeket, melyek hatásosnak bizonyultak a betegség kifejlődésének megállítására. 
Ezek a vegyületek a guajakol, a higany, az arzén és a bizmut származékai voltak. Valamennyi ma is 
megtalálható -  természetesen más formában -  gyógyszerhatóanyagaink között. (4.ábra)

HIGANY
vegyületek

ARZÉN
Vegyületek

BIZMUT
vegyületek

ANTI
BIOTIKUMOK

Hg-paszták
Kalomel
Sublimat
Novasurol

Salvarsan
Neosalvarsan
Neosilbersalvarsan
Myosalvarsan
Solusalvarsan
Spirocid per os
Mapharsan

Bismogenol
Casbis
Spirobismol

kombinációk
Salvarsannal
és
Penicillinnel

Penicillin

4. ábra: Antiluetikumok a higanypasztától a penicillinig.

A guajakolt (orto-metoxifenolt), a guajakfakéreg főzetének hatóanyagát, 1519 óta h a sz n á ltá k  

az 1-2 hónapos kúrák alkalmával. E kúrákat higanykenőccsel végzett, ismételt bedörzsöléssel egé
szítették ki. A kezelések eredményesek voltak, ha a beteg elkerülte a higanymérgezést. (A fém 
higanyból készült kenőcsök ma is ismert gyógykészítmények.)

A higany kis terápiás szélességét (a mérgező és gyógyító adag közötti kis különbséget) k ev ésb é
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toxikus anyagokkal próbálták helyettesíteni. Hatásosnak bizonyultak a bizmut vegyületei és az 
antimon-vegyületek. Utóbbit a -  rövid ideig -  Magyarországon is praktizáló Pa r a c e l s u s  (1493- 
1531), a jatrokém ia megalapítója vezette be a terápiába. (5.ábra)

5. ábra: A guajakol-főzet és a higanykenőcs alkalmazásának középkori ábrázolása. -  Paracelsus, az orvosi kémia 
megalapítója. -  A bizmut tartalmú BÍZOL injekciót Magyarországon az EGGER gyógyszergyár az 1930-as években

is forgalmazta.

A periódusos rendszernek az antimonnal és bizmuttal azonos oszlopába tartozó elemek közül 
az arzén alkalmazása logikusnak tűnt, de a szervetlen arzénvegyületek igen kis hatásszélessége mi
att senki sem élt volna túl egy arzénkezelést. Várni kellett a szerves arzénvegyületek felfedezésére, 
ami csak a 20. század elején sikerült. A siker viszont rendkívüli volt.

Az arzénvegyületek sikeres alkalmazásához két felismerésre volt szükség. Az egyik a kórokozó 
azonosítása és mikroszkópi vizsgálati módszere, az ún. vitális festés, a másik annak felismerése, 
hogy a vitális festéskor alkalmazott vegyületek elpusztítják a már megfestődött mikrobákat. Pa u l  

E r l i c h  (1854-1915) „bűvös golyóknak” nevezte azokat a színezékeket, melyek szelektív mérgező 
hatásúak voltak a spirochaetákra (és egyéb baktériumokra is).

Ehrlich, aki eredetileg orvos volt, először arra a felismerésre jutott, hogy az arzén toxicitása 
lényegesen csökken, ha szerves vegyületben fordul elő, azaz szén-arzén kémiai kötést tartalmaz. 
Ezen túlmenően, az arzén oxidációs foka három és öt lehet, tehát -C -A s =  vagy -C = A sE  kötések 
jellemezhetik a molekulát.

Ehrlich a vegyész végzettségű, japán Sa c h a c h i r o  H a t á v a l  (1873 -  1938) közösen kezdett (a 
világon először) szisztematikus, megtervezett kutatásba. Először csak a három vegyértékű arzén 
származékait állították elő, és a szerves molekularész szerkezetét változtatták, a hatás erősségé
től függően. A hatszázhatodik vegyületük bizonyult a leghatásosabbnak: a kísérleti állatok véré
ből eltűntek a kórokozók és a gyógyulás igen hamar bekövetkezett. Ezt a vegyületet nevezték el 
Salvarsannak. (ó.ábra)

salvarsan
Ehrlich-Hata 606

ó.ábra: A Salvarsan szerkezeti képlete és a két Nobel díjas felfedező, Ehrlich és Hata.

A tudatos kutatás Ehrlich féle  módszere és a Salvarsan hónapok alatt ismertté vált a világon. A 
fantasztikus siker szinte valamennyi gyógyszervegyész fantáziáját megindította. Igen hamar meg
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oldották a Salvarsan és származékai (sói) ipari méretű előállításának módszerét. Különös tech
nológiai nehézséget okozott, hogy a Salvarsan csak lúgokban oldódott, viszont a lúgos oldat nem 
injektálható az emberi szervezetbe, és a vegyület a levegő oxigénjével is reagál, tehát inért töltőgáz 
alkalmazása volt szükséges az injekciós ampullák előállításához. A manuálisan előállított poram- 
pullák a mai napig stabilisnak bizonyultak.

Magyarországon az Egyesült Gyógyszer és Tápszergyár (majd EGYT, ma EGIS Nyrt.) elődvál
lalatai: „DR.EGGER”, a „PALIK ÉS TÁRSA”, valamint a „MAGYAR PHARMA” gyógyszergyárak 
kezdték el a salvarsan (ill. Neosalvarsan) gyártását és forgalmazását. Utóbbi a BAYER cég magyar- 
országi képviselőjeként. Természetesen az intézeti és gyári kutatók is ún. kerülő (és eljárás) szaba
dalmak kutatásába kezdtek, valamint a salvarsan utódvegyületeit állították elő (Revival, Sanarsol, 
Pallicid). Originális kutatás eredménye lett a DINARSAN nevű készítmény, a tragikus sorsú ve
gyész, F o d o r  Im r e  által kifejlesztett vegyület.

7. ábra: Az 1930-as években az öt vegyértékű arzén származékok is hatásosnak bizonyultak a syphilis 
kezelésében. M agyar kutató, dr. Fodor Imre fejlesztette ki a DINARSAN nevű vegyületet, amely

a vállalat sikeres terméke lett.

Az igen nagy számban előállított antiluetikumok forgalmának és jövedelmezőségének azon
ban egy csapásra véget vetett egy teljesen új szerkezetű és új hatásmechanizmussal ható vegyület. 
Ez volt a penicillin, az antibiotikumok első képviselője. A negyvenes évek után már a penicillin 
vált egyeduralkodóvá a bujakór -  és igen sok más -  fertőző betegség kezelésében, de a Salvarsan 
felfedezése és története a mai napig példa a tudományos gyógyszerkutatás művelésére.

A szerző címe:
Dr. Tömpe Péter
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
H -l 106 Budapest, Keresztúri u. 30 -  38. 
e-mail: tompepet@t-online,hu
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DR. BARTÓK ADRIENN
„Alfelbe való csapok”

A szerző a gyógyszerbevitelre használatos végbélkúpok történetét mondja el a középkortól (12. század második  
fele) a mai napig. Idéz a 17. századbeli vonatkozó irodalomból, majd részletesen beszél a 19. században haszná
latos vivőanyagokról, a kúpok készítési módjáról és az erre szolgáló eszközökről, gépekről. Említi a vivőanyagok 
változását az utóbbi időkben.

A címben szereplő, furcsának tűnő gyógyszerforma elnevezés a kúpokat takarja, melyek történe
tét szeretném bemutatni.

Gyógyszerkönyvi elnevezésük: suppositorium. A kifejezés latin eredetű, a „supponere” -  alá
tesz -  szóból származtathatjuk.

A kora középkori antidotáriumokban és receptgyűjteményekben nincsenek végbélkúpok. 
Akkortájt ezek főleg háziszerek voltak, melyeket szükség esetén szappanból, faggyúból, zsírból 
állítottak elő, de nem elsősorban a gyógyszeranyagok testbe juttatására használták. A feladatuk a 
humorál-patológia felfogása szerint, a káros nedvek maradékának -  a „matéria peccans”-m k  -  az 
eltávolítása volt. A tudományos érdeklődés akkor fedezte fel újra, amikor a gyógyszeranyagok 
hatásmódjáról szóló szemlélet a vérkeringés tanításával döntően megváltozott.

A vaginális és anális kúp különválásának időpontja nem határozható meg pontosan, mert 
a különböző kifejezések még sokáig keveredtek. P e s s a r ia  Antidotarius magnus-a foglalkozik a 
tamponokkal, amelyeknél a drogokon és zsírokon kívül mindig használtak gyapjút vagy selymet, 
és beledolgoztak egy fonalat, hogy azzal a tárgyat az alkalmazás helyéről újra ki lehessen húzni. A 
középkori kéziratokból ismertek suppositorium rudacskákat ábrázoló képek, amelyek több, vagy 
kevesebb szilárd anyagot tartalmaznak. Ezeket vagy bekenték az applikálandó gyógyszerrel, vagy 
gyógyszeres oldatba mártották.

A 12. század második felében már megkülönböztettek végbélbe való kúpokat, és hüvelybe 
helyezendő pessariumokat. Emellett megemlíthetők az ún. siringák, amelyeket férfiaknál alkal
maztak urogenitális panaszok esetén.

A középkor után némiképp feledésbe merült a gyógyszerforma, H agen Lehrbuch dér 
Apothekerkunst című, gyógyszerkészítésről szóló könyvében sem találhatók meg a suppositoriák.

Az alábbiakban bemutatok néhány magyar példát a kúpok házi szerként való alkalmazására 
a 17. századból, R a d v á n s z k y  B é l a  gyűjtéséből. Megfigyelhetjük a receptekben a változatos in
dikációt (hashajtás, gilisztahajtás, orrvérzésre tampon), valamint a különleges, ma már inkább 
bizarrnak tűnő alapanyagok (szurok, méz, sajt, disznóganéj) felhasználását.

„Hasa kinek megh all”

Vegy egy öszue marok soot, mezet, beczi safrant, főzd jól erössen, annak utanna az asztalra tölczi 
hidegh vizet, hogi megh ne ragagion. Tölczi reja es tsinaly három tsapot bene.” (Medicinae Variae, 
1603 körül)
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„Ki nem ganeolhatik
Bor keöuet, fekete szurkot, égi kis fa ólait, égi kis szappant nagi ereössen keöl feöszni, es czapot 
keöl beleöle czinalni.” (T ö r ö k  Já n o s : Orvoskönyv. Lovak orvoslása 1619 előtt).

„Ganelasrol való
-  Bor keo

-  Fekete szurok

-  Szapan, Gelet

-  So böuen, Mez

-  Ezeket erossen kel megh főzni, es cziapot benne czinalni.” (S z e n t g y ö r g y i  Já n o s : Testi orvos
ságok könyve. 1619 e.)

„Az igen gelyesztásnak”
Csinálj sajtból csapot, kenjék meg vajas mézzel, tegyék az elfelében, bé jól, és mikor kiveszed, 
magával kihozza az apró gelyesztát. Ezt csudálhatod, ha nem láttál többet.” (Próbált orvosságok 
1684)

„Orra vere megh nem all”
Az disznó ganailattiat szedven czjnalj két czapot belőle, minemű az orra likaban fér, ugyan azt 
hincz meg felliül galiczkövel, az után dugd be vankos ruhaval, meg all.” (Gyógyszerek II. 17. szá
zad.)

A 19. század utolsó évtizedeiben bizonyosodtak meg arról, hogy a rektális gyógyszerbevitellel 
általános hatás érhető el. Ezt követően a 20. század elejétől nyertek ezek a készítmények új jelentő
séget a terápiában. Újrafelfedezésükhöz hozzájárult az is, hogy a kakaóvajat és a zselatint kezdték 
alkalmazni vivőanyagként. Ez a meglévő technológia, eszközök és gépek folyamatos fejlődését is 
eredményezte.

A suppositoriumok készítésekor a következő alapelveket tartották szem előtt:
1. Tömegükben egyneműek legyenek;
2. A gyógyszereket egyenletesen elosztva olyan módon tartalmazzák, hogy azok hatásukat 

kifejthessék;
3. A külső alakjuk esztétikailag, és célszerűségből tökéletes legyen.
Ha az alapanyag butyrum cacao volt, akkor lehetett a kúpot hideg úton, vagy olvasztással ké

szíteni. Hideg úton való készítéskor a kakaóvajat előbb megreszelték, majd mozsárban a meg
melegített törővei egyneművé gyúrták. A rendelt gyógyszert, ha oldható volt, előbb az oldószer 
csekély mennyiségében oldották, ha nem volt oldható, akkor finom porrá dörzsölték, esetleg kevés 
mandulaolajjal eldörzsölték, és a meggyúrt alapanyagot részletenként hozzáadták. Az így kapott 
tömeget aztán kézzel való kisodrással, vagy erre a célra szolgáló kézi szerszámmal alakították. A 
kisodráshoz kevés amylumot, talcumot, vagy lycopodiumot használtak.

Az olvasztás útján készülő kúpoknál az alapanyagot nem egész tömegében olvasztották meg, 
hanem csak addig melegítették, amíg a kétharmad része elolvadt, a többi része pedig magától folyé
konnyá vált. A tömény oldatban lévő, vagy finoman eldörzsölt gyógyszerhez a folyékony masszá
ból csak egy részt kellett adni, és gyors kevergetés mellett a gyógyszert emulziószerűen eloszlatni, 
majd a többi részt folytonos kevergetés mellett addig keverték, míg az sűrűsödni kezdett, ekkor 
formába öntötték. Ha nem várták meg, míg besűrűsödik a massza, akkor a kúp nem lett egynemű, 
hanem morzsalékos és foltos, és az oldatban lévő gyógyszer nagyon gyakran a suppositorium-nak 
a kúpos részébe ülepedett.
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A suppositoriumok lényeges kelléke, hogy a gyógyszert egyenletesen eloszlatva tartalmazzák. 
Ez elég pontossággal elérhető volt, ha megfelelő nagyságú mintákba öntötték, vagy ha a kúpok hi
deg úton készültek, egyenletes nagyságú darabokra elosztották. A maiakhoz hasonlatos fém (vagy 
fa) minták (l.ábra), már akkoriban is rendelkezésre álltak, azonban cerát- vagy hólyagpapírból, 
vagy sztaniolból házilag is készítettek mintákat. A papírt alkalmas nagyságú famintára hengerítet- 
ték, a kész mintákat pedig erre a célra szolgáló asztalkába helyezték. (2.ábra)

1 . ábra 2. ábra

Arra való tekintettel, hogy a suppositoriumokat nagyon gyakran heves fájdalmak csillapításá
ra alkalmazták, a legcélszerűbb alaknak az egyenletesen vékonyodó kúpalak tűnt, hogy ne okozza
nak a betoláskor még nagyobb fájdalmat. Ha a kúp nagyon hegyes volt, akkor a suppositoriumok 
aránylag hosszúak lettek így könnyen eltörtek. Ha viszont a véglapjuk volt széles, akkor a végbél 
záróizma nem tudta visszatartani. Esztétikailag, a kúpoknak simának, egyszínűnek és arányos ala- 
kúaknak kellett lenniük.

A vagina golyók készítésekor is ugyanazon elveket követték, mint a suppositoriumok esetén. 
Készülhettek ezek is hideg úton, vagy olvasztással. Mindkét gyógyszerformánál jobb volt az ol
vasztás útján való készítés, mert jobban megfelelt az aszepszis követelményeinek.

A hideg úton való készítéshez többféle készülék is forgalomban volt. Használtak 
például egy olyan fahengert, melynek alsó részébe a suppositoriumnak vagy vagina
golyónak megfelelő, két részből álló forma tolható és a henger egy hüvelybe illeszt
hető. (3.ábra) A masszát a hengerbe tették, a kölyűvel óvatosan letömködték, ügyelve 
arra, hogy a kúpok ne törjenek el. A kész suppositoriumot a hüvely eltávolítása után 
a kölyűvel kitolták. A beilleszthető formák 1-2-3 gram súlyú masszákhoz voltak szá
mítva.

A Tarnay-féle kúpkészítő (4.ábra,) szintén fából készült és csuklón járó négy része 
van. A megfelelő formájúra sodort sztaniolt a mintába helyezték, így a kúp sztaniolba 
burkolva került ki a formából.

a

3. abra

4. ábra
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5. ábra

Használtak zselatinmasszából készült 
ún. üreges suppositoriumokat /5.ábra/, 
melyek a kereskedelemben készen kapha
tók voltak. A gyógyszereket zsiradékkal 
vagy olajjal keverve az üregbe jutatták, és 
kakaóolajból készült dugóval zárták le.
Az üreges kúpokban csak az orvos utasí
tására lehetett gyógyszert kiszolgáltatni.
A kúpok és bacillusok hideg úton való 
készítésére használták a Freck-féle sajtót.
(6.ábra)
A Magyar Gyógyszerkönyvek közül elő
ször a III. kiadásban (1911) volt hivatalos a suppositorium, egy előiratot tartalmazott, a Supp. 
Glycerini-ct.

A kúpok a mai napig használatosak a 
terápiában. A jelenlegi gyógyszertári 
kúpkészítési gyakorlat nem sokban kü
lönbözik a fent leírtaktól. Olvasztásos 
módszer esetén megfelelő méretű (1,
2, 3 g-os) fémformákba öntjük a meg
olvasztott masszát. A másik módszer 
esetén az ún. Bougie gép segítségével 
rúd alakba préseljük a gondosan meg
gyúrt kúpmasszát, melyet aztán egyen
lő nagyságú darabokra vágunk.
A gyógyszerforma jelenleg is fejlődést 
mutat, hiszen mind újabb kúpalapanya

gokat állítanak elő, sőt az utóbbi évtizedekben a hagyományos rektális gyógyszerformák mellett 
újabbakat is kidolgoztak, pl. kapszulákat, habkészítményeket, tablettákat stb.

6. ábra
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PAPP ZOLTÁN

A Szentesi Dr. Bugyi István Kórház 
fejlődése a 19. század végén 
és a két világháború között

A szerző  áttekintést ad Szentes város kórháza létesítésének nehézségeiről, a kórház létrejöttéről az 1873. évi nagy 
kolerajárvány hatására, és bővüléséről az adott korszakban; kiváló orvos-igazgatóiról, különösképpen pedig a mai 
névadó, dr. Bugyi István igazgató főorvosról. Bugyi professzor 1931-ben került a kórház sebészeti osztályának 
élére, 1933-tól volt igazgató főorvos. Nemcsak orvosként volt kiváló, de humanistaként és íróként is szervesen 
beépült Szentes város életébe. Ismertetése végén a szerző közelebb hozza a kórház névadójának alakját történetek, 
anekdoták felelevenítésével.

Szentes város közgyűlése már 1837-ben úgy beszélt a városi közkórházról, mint megvalósítandó 
feladatról. Az anyagi bajok, a forradalmi események, a kormányzat teljes érdektelensége miatt ez 
nem valósulhatott meg. A városi közkórház ügye nem igen haladt, félretették. 1861-ben H a d z s y  

G y ö r g y  városi képviselő javasolta egy „szegény ápolda” felállítását. Levéltári adatok szerint 1870- 
ben a városi képviselő testület 1423,- Ft-ot különített el közkórház létrehozására. Ezt három évi 
heves vita követte, de nem történt semmi. Az 1873-as nagy kolerajárvány azonban Csongrád me
gyét, ezen belül Szentes várost is elérte és az akkori szentesi lakosságból, mely 29 ezret számolt, 
996-an a kolera áldozatává váltak. A megyegyűlés akkori két nagy pártja végre kiegyezett, össze
fogtak, végre cselekedni kényszerültek.

A város telket, téglát, a lakosság munkaerejét, szaktudását adva megépült a város első 20 
ágyas kórháza, melyben jelenleg a bőrgondozó és a tüdőszűrő állomás működik. Ennek az intéz
ménynek az első orvosa, alorvosa, sebésze, belgyógyásza, szülésze, igazgatója, főigazgatója, orvos 
igazgatója egy személyben D r. L á s z l ó  V i l m o s  volt. A kis kórház működött, tevékenysége egyre 
bővült. 1880-ban „szegény betegek megismerkedvén a kórházi ápolás jótékonyságával, a kői házat 
évről-évre midig nagyobb számban vették igénybe”. A kórházban ápolt betegek száma 1884-ben 
72, 1885-ben 85, 1886-ban 109, 1890-ben pedig 233 volt. Levéltári adatok szerint 1890-ben a 
kórházban ápoltakon kívül 1676 szegény beteg kapott ingyenes gyógykezelést és orvosságot, 957- 
en részesültek himlőoltásban, volt 15 boncolás is. A városban 8 orvostudor, 26 okleveles bába 
és 4 gyógyszertár működött. Fogorvos nem volt, időnként Pestről érkezett egy-egy fogorvos a 
városba.

A következő években kiderült, hogy újabb bővítés (24 ágy) is kevés, hisz a kórházban így még 
nem lehet osztályokat kialakítani, s újabb építkezésre volna szükség. A hatalmas arányú gyeimek- 
és csecsemőhalandóság, a pusztító járványok (vörheny, roncsoló toroklob, kanyaró, influenza, tra- 
choma, tüdőbaj, stb.), az orvosi kezelés hiányában elhalálozott betegek viszonylag nagy száma, 
mind újabb és hatékonyabb intézkedést tettek szükségessé. 1890-ben megalakult a Vöröskereszt 
szentesi szervezete, s felmerült egy közfürdő nyitásának gondolata is.
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Közben a kórház tovább bővült, 40 felnőtt és 10 gyermek számára lett betegágy. Egyre nyilván
valóbbá vált azonban, hogy a város nem képes egy nagy és modern kórház terheit vállalni, ezért 
1895-ben Szentes városa felajánlotta, hogy kórházát átadja a vármegyének. Erre azonban csak 
1900. december 31-én került sor. A helyi sajtóban élénk vita kezdődött, hogy a város átadhatja-e 
a kórházat a megyének. Az egyébként eltérő politikai elveket valló lapok azonban egyetértettek a 
legfontosabban: a városnak érdemes átadnia a kórházat, mert úgyis elsősorban szentesi betegeket 
fognak benne ápolni (Szeged és Hódmezővásárhely nem tartozott akkor Csongrád megyéhez).

A kórház tovább bővült és 1903. március 1-én adták át a kórház emeletes főépületét, melyben 
belgyógyászat, sebészet volt, valamint gyermekosztály, szülészet, nőgyógyászat, sőt fertőző részleg 
is helyet kapott.

A kórház főzőkonyhája szintén 1903-ban, egy vásárolt téglaépületben kapott helyet, melyet át
alakítottak. A kórház új igazgató főorvosa D r . R i m e l y  D e z s ő  lett, aki 1903. február 27-én vette át 
hivatalát. Közben elkészült a kórház első költségvetése is. Az alispán ezt a belügyminiszterhez ter
jesztette fel jóváhagyásra. Mindent rendben találtak, csak a gyógyszerkeretet nem (nem a jelenlegi 
korban, hanem az 1900-as évek elején járunk). A belügyminiszter a gyógyszerkeretet, mely 3900 
korona volt, leszállította 3600 koronára, mondván: ez az összeg a gyógyszerszükséglet fedezésére 
elegendő kell legyen.

1905-ben a kórházban 1150 beteget ápoltak. 1907-ben a kórház igazgatója bejelentette, hogy 
az előző évben elindított gyűjtés után -  mely 2332 koronát eredményezett -  lehetőség nyílt egy 
röntgen-készülék vásárlására, melyet meg is vásároltak. Ezt a készüléket a főépületben állították 
fel, oda, ahol jelenleg a sebészeti osztály kötözője van. A röntgent csak maga az igazgató hasz
nálhatta. Ha néha elutazott, a medikusok a kulcsot elcsenték és kipróbálták egymáson, hogyan is 
lehet vele átvilágítani.

1908-ban a kórházi bizottság a kórház kibővítéséről tárgyalt. A kórházat kettészelő Kurca fo
lyó mellett mintegy 5 katasztrális hold területet vettek, mely a jelenlegi Szentesi Dr. Bugyi István 
Kórház alapja is. 1909-ben, úgymond, bérfeszültség alakult ki az egészségügyi és más dolgozók 
között, ezért az alispán kérte a belügyminiszter hozzájárulását, hogy az egészségügyi dolgozók 
bérét emelni lehessen. Ezt akkor, 1909-ben minden további nélkül megkapták, így mind a segéd
orvosok, mind az orvosok, mind a bábák és a gondnok havi bérét emelték.

A kórház közben tovább fejlődik. 1913-ban végre a belügyminiszter utasítására megindult 
a tüdőbeteg pavilon építése, melyre 43.800 koronát, illetve vele egyidőben az elmebeteg pavilon 
építése is, melyre 87.000 koronát terveztek be. A tüdőbeteg pavilont, felépülése után -  tekintettel 
arra, hogy kitört az első világháború -  rögtön katonai kórházzá minősítették.

1916-ban a gondok súlyosbodtak, tekintettel arra, hogy a kórház orvosi karának nagy része 
katonai szolgálatra vonult be. Maga az igazgató is 41 hónapig katonáskodott. A kórház építésének 
ismételten lendületet adott, hogy az ország 1927-ben un. Speyer kölcsönt vett fel. Ebből a kölcsön
ből részesült Csongrád megye, illetve a szentesi kórház is, mégpedig 5577 fontot kapott. Az így 
felvett pénzen 1927 és 1928 között megépült az elme osztály elmaradt része, vagyis az idegosztály 
másik fele -  a nyugtalan elmebetegek épülete -  továbbá a kórbonctani helyiségeket és a labora
tóriumot is magába foglaló proszektúra. Csak ki szeretném emelni, hogy 1928-ban kórházat úgy 
építettek, hogy 5 kisebb, kétágyas kórtermet is építettek külön mellékhelyiséggel, fürdőszobával. 
A kórház területén felépült a Kurca két oldalát összekötő gyalogos betonhíd.

Az alispán 1928-ban bekérette valamennyi megyei kórház ágylétszámát és megállapította, 
hogy a szentesié a legkisebb. A kórház rekonstrukciója sürgősnek látszott, ezért a vármegye Tör
vényhatósági Bizottsága Szentesen ülésezett 1928-ban, ahol is úgy döntöttek: kérik a népjóléti és 
munkaügyi miniszter urat, hogy a kórház alapszabályát módosítva, járuljon hozzá belgyógyásza
ti, sebészeti, elme, venereás, szülészet-nőgyógyászati, kórbonctani osztály létesítéséhez úgy, hogy 
azok élére osztályvezető orvosi állások meghirdetésével szakorvosokat állíthassanak.

A  sebészeti osztály élére 1931. január 1-től D r . B u g y i  Is t v á n í  nevezték ki, aki 1933-tól a kór
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ház igazgató főorvosa is lett. Új pavilonokat, épületeket, kiszolgáló egységeket építettek, aminek 
hatására az Alföld közepén „szellemi műhely” jött létre akkor.

Dr. Bugyi István az elmúlt évtizedekben szervesen beépült Szentes város kultúrtörténetébe. A 
nagyszerű orvos, a humanista, a kiváló sebész, az író, a tudós az élet sok területén hagyta itt keze 
nyomát. Hálával emlékeznek rá a még élő betegei, munkatársai, tanítványai és azok tanítványai, a 
szentesiek. A mai kor emberének is példaértékű lehet, hogy születési rendellenességeit -  nyúl aj
kát és farkastorok rendellenességet -  milyen derűsen, optimistán, némelykor öniróniával fogadta. 
Nyúlajkát még gyermekkorában megoperálta a kor iskolateremtő sebésze, H e r c z e l  M a n ó , de 
farkastorka miatt jellegzetes „nasalis” hangja élete végéig elkísérte. Talán ennek is köszönhető, 
hogy a Szegedi Tudományegyetem 1946-ban felajánlott Sebészeti Tanszékét nem fogadta el, majd 
később a Debreceni Tanszéket is visszautasította. Szentesnek ez így volt jó, de a magyar sebészet 
számára veszteséget jelentett.

Életrajzi adatait, munkásságát, könyveit, közleményeit nagyon sokan ismerik, ezért ennek is
mertetésétől talán eltekintenék, viszont ha megengedik, néhány érdekességet szeretnék Önöknek 
röviden elmondani, amely Dr. Bugyi István professzor nevéhez fűződik.

Dr. Bugyi István köztudottan babonás ember volt, nem szerette a 13-as számot. 13-án sosem 
operált, ekkor műtéteket nem írtak ki számára. Ha véletlenül a 13-a péntekre esett, akkor ope
rált, hisz ez a nap -  mármint a péntek -  a szerencsés napjainak egyike volt. A történet az 1939-es 
évekre nyúlik vissza, amikor Berlinben a Német Sebésztársaság évi Tudományos Ülésén vett részt, 
mint az előző években mindig. Az egyik ruhatárban a 13-as számú bilétát kapta, amit nem foga
dott el. Átment a másikba, ahol szintén a 13-as számú jeggyel örvendeztették meg. A szállodában a 
szobaszáma is 13-as volt. Az előadóteremben diagnosztizálta még reggel az akut vakbélgyulladást 
saját magán. Mercédeszébe ülve elindult Budapestre, de itt már rosszul lett. A János Kórházba -  
korábbi munkahelyére -  ment. Innen hazatelefonált Szentesre tanítványának és barátjának, Dr. 
M i h a i l o v i c s  LEHELnek, hogy néhány óra múlva mentővel egy „illusztris” vendég fog érkezni 
akut vakbélgyulladással és kérte kollegáját, hogy operálja meg. El lehet képzelni a tanítvány cso
dálkozását, amikor a mentőből a professzor szállt ki. Mielőtt Mihailovics doktor eltávolította a 
gangrénás féregnyúlványt, főnöke még elmondta, hogy azért jött haza Berlinből Szentesre, mert 
itt saját tanítványa fogja operálni, akiben mindenkinél jobban bízik.

Dr. Bugyi István hírneve csúcsán is szerény ember maradt, azonban ezt sokan félreértették. 
Az egyik alkalommal egy ismeretlen férfi kereste fel a dolgozószobájában. Miután udvariasan kö
szöntötték egymást, a belépő férfi rögtön a lényegre tért. „Tudja, professzor úr, azért jöttem Ön
höz, hogy kölcsönt kérjek, mivel nagy szükségem lenne ezer pengőre”. A professzor néhány má
sodpercig hallgatott, elővette pipáját, dohánnyal megtömte, majd rágyújtott, „Tudja, én szerződést 
kötöttem a Bank vezetőjével, ő nem operál, én meg nem adok kölcsön.”

A szentesi kórházban dolgoztak, szereztek maguknak és a városnak hírnevet D r . M áté K o n - 

r á d  és Dr. U d v a r d y  L á s z l ó  professzorok. Mindketten nagyon jó, ambiciózus orvosok voltak 
nagy szaktudással, azonban kettőjük viszonya valamilyen oknál fogva olyannyira megromlott, 
hogy már köszönő viszonyban sem voltak egymással. Ezt látta a kórház igazgatója, Dr. Bugyi 
István professzor és tudta, felelősséget érzett az iránt, hogy ez nem maradhat így. Tisztában volt 
vele, hogy egyszerű hétköznapi kibékítés a két nagytörvényű professzor között nem lehetséges, 
ezért két levelet írt. Az egyiket Dr. Máté Konrád nevében Dr. Udvardy Lászlónak és fordítva azzal, 
hogy milyen nagyra becsülik egymást, szakmai elhivatottságukat és kár, hogy viszonyuk ennyire 
megromlott. Mindketten kifejezték elhatározásukat a viszony javítására. A leveleket egy időben 
kapták meg. A hatás nem maradt el. Néhány nap múlva, amikor találkoztak, nem fordították el a 
fejüket, mint korábban rendesen, hanem megemelték kalapjukat, kezet fogtak és valahol a Kurca 
híd lábánál beszélgetni kezdtek hosszú percekig, majd egyikük dolgozó szobájában ezt folytatták. 
Az ezt követő időszakban Dr. Bugyi professzor úr szobájában mindketten rendszeres vendégek 
voltak, ahol a szakmáról, a tudásról, az országról, a vadászatról beszélgettek.
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Dr. Bugyi professzor úr két műsort szeretett a TV-ben. Az egyik a Foxi Maxi volt, melyet 
minden alkalommal megnézett, a másik pedig a foci. A TV-ben minden egyes futballmeccset, ha 
lehetett, megnézett. Egyszer munkatársaitól megkérdezték, mi az oka annak, mivel magyarázható 
a Dr. Bugyi professzor körül kialakult misztikum, és egyáltalán ez a sikeres életmű. Természetesen 
egy-két mondattal nem tudtak rá válaszolni, de mivel munkatársai tudták, hogy nagyon szereti 
a focit, ezért sporthasonlattal éltek. Mondják, hogy egyszer megkérdezték Kocsis SÁNDORt, az 
aranycsapat egyik kiválóságát, hogyan tud ilyen nagyszerű fejes gólokat küldeni a hálóba. Válasza 
nagyon egyszerű volt: „csak egy kicsit kell mindig magasabbra ugrani, mint a többiek”.

Végezetül még egy gondolatot szeretnék elmondani, hogy egyáltalán miért is van szükség or
vostörténeti munkára, miért van szükség az elődök, az ősatyák munkájáról megemlékeznünk? 
Egy középkori orvostörténeti forrásunk így fogalmazott:„Amiképpen meghalnak az emberek, 
úgy megy feledésbe tetteik emléke”. Ezért szükséges, hogy ami az utódok feledékenysége követ
keztében kitörlődne, az írás segítségével feléledjen.

A szerző címe:
Dr. Papp Zoltán főorvos 
Szentesi Dr. Bugyi István kórház 
pappzoltandr@index.hu

A szentesi kórház megnyitása után
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Dr. Bugyi István munka közben

Kollégáival
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Bemosakodás az iín. kék műtőben

Dr. Bugyi istván operál

Dr. Bugyi István munkatársaival
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Dr. Bugyi István mellszobra a kórház parkjában

m. BUGYI iSTVAN
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TÖRÖK RÓBERT

A „Fekete Kutyához” címzett 
gyógyfűszer-bolt, drogéria története

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum kereskedelmi tárgyi gyűjteményébe 1978-ban került be két 
ülő kutyát ábrázoló cégér, amelyet a Váci utcai Fekete Kutya drogéria cégéreként azonosítottak. A kutatások alap
ján azonban m ára m ár tudjuk, hogy a két cégér eredete a 19. század elejére tehető. A szerző a Fekete kutyához 
cím zett gyógyfűszerbolt tulajdonosának, helyének, profiljának változását és a hozzá kapcsolódó cégérek történetét 
mutatja be cikkében.

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum kereskedelmi gyűjteményébe S. d r .  N a g y  

Anikó muzeológus révén 1978-ban került be egy két ülő kutyát ábrázoló cégér, amelyet a Váci 
utca 52. szám alatti „Fekete Kutya Drogéria” (Köves és társa cég) cégéreként azonosítottak. A ku
tatások alapján azonban mára már tudjuk, hogy a két cégér eredete a 19. század elejére tehető és 
nem is ebben az üzletben állt eredetileg. A két feketére festett szoborszerű cégér fémből készült. 
Az egyik ülő kutya nyakában vörös nyakörv látható és nagyobb alakú, bádogból készült. A másik, 
szintén ülő kutya kisebb méretű, arany nyakörvet viselve egy talpazaton áll. Ez vasból készült. A 
cégérek a múzeum becses darabjai.

A „Fekete Kutya” gyógynövény- és fűszerboltot 1761-ben alapították Pesten.1 1803-ban D e i t l  

J ó z s e f  vezeti a Váci utcában működő boltot.2 1804-től már „a Váczi kapu félben” működik.3 Az 
üzlet tulajdonosa az 1820-as évektől Johann  Christian  Hassenstab volt, boltját a belvárosban, 
a Sütő utcában működtette.4 A gyógynövény üzletben a gyógyhatású készítmények, drogok mel
lett élelmiszert, fűszert, zöldséget és gyümölcsöt, sőt virágot is lehetett vásárolni. A cég 1824-es 
árlapját a múzeum kereskedelmi dokumentációs gyűjteménye őrzi. 1841-ben a Szervita tér 654  
szám alatt találjuk meg a „Fekete kutyához” címzett kereskedést.5 Az üzlet kínálatának sokfélesé
gét jelzi, hogy 1844-ben Kossuth  lapjában, a Pesti Hírlapban tyúkszemirtó tapaszt hirdet Johann 
Hassenstab.6 A bolt tulajdonosa 1850-ben, 73 éves korában halt meg, s a rákövetkező évben, 1851- 
ben a Szervita téren a Sziklay házban működő üzlet megszűnéséről olvashatunk a sajtóban. Az 
üzlet árukészletét és bútorait elárverezték'.

1 Budapesti Drogériák Névjegyzéke. In: Magyar Drogista. 1926. augusztus 20. 15. sz. 20.

2 Adressbuch dér Stadt Pesth. 1803. 131.

3 Csatkai Endre: Cégérek. Corvina. Budapest, 1971. 52-53. Hivatkozik: Dietl: Magyar Hírmondó. I. 251.

* 1822-ben a Váci utca 633. szám alatt szerepel üzletével a címjegyzékben. Lásd: Joseph Vojdisek: Adressbuch dér
königlichen freyen Stadt Pesth. 1822. 120.

5 P ester und O fner Wegweiser. 1841. 148.

6 Gyöngyösi József: A magyar fűszerkereskedők története. Budapest, 1942. 192.

7 „ ( . . . )  a még hátralévő fűszeráruk, festékek, magok és boltos bútorok a legtöbbet ígérőnek készpénz fizetése 
mellett fognak eladatni. Addig is a kereskedés tökéletes megszüntetése miatt a fenn nevezett árucikkek minden 
nap mindenkinek bemutattatnak és kéz alatt eladattatnak. Wieser Ferdinand tömeggondnok.” Magyar Hírlap, 
1851. 1878. - Wieser Ferdinánd maga is gyógyszerész volt, s Pest város képviselőjeként is tevékenykedett 1861-ben 
bekövetkezett haláláig, ő  is a Szervita téren lakott akkoriban.
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A z üzletvitel azo n b an  h am aro san  fo ly tató do tt: ezúttal a R ózsa té r 5 . szám  alatt lévő ép ü let

ben  nyílt m eg  újra „A  Fekete K u tyáh o z” cím zett g yógyfűszer-kereskedés. A z  1 8 9 7 -ig  itt m ű k ö d ő  

üzletet G e r h a r d t  A n t a l  n ém et szárm azású  d ro g ista  és fűszerkereskedő vezette, 188 9 . m árciu s

1 1-én , 6 0  évesen  b ek övetkezett h aláláig .8 1 8 6 7 -b e n  a lip ótvárosi Színház té r 6 . szám  alatt találjuk  a 

b o lto t.9 A z  1 8 6 0 -a s  évek végén a cím tá ra k  szerin t m á r a R ózsa téren  m ű k ö d ö tt a tov áb bra is g y ó g y 

növényeket és fűszereket áru sító  üzlet. A  bolt hirdetéseivel találk ozh atu nk  a Vasárnapi Újságban.10 
A  főként gyógyfű  és g yó g y v irág  árusítással foglalkozó üzleti vállalkozás P est-B u d a összes „vénasz- 

szonyával” összek öttetésb en  á llt ."  A  belvárosi k ö zism ert üzlet kirakatában  ült a rag yo gó  feketére  

festett jellegzetes kutya, am elyet m ég  az ősidők b en  farag o tt v alam ely  h am iskás farag ó m ű v ész .12 A  

k irakatb an  lévő  k u ty a-cég ér sok ak n ak  n em  tetszett, s sokat h áb o ro g tak  m iatta . Sőt az Ofen-Pester 
Zeitungom  is n em  eg yszer kiszerkesztették  a szégyenletes fekete kutyát. F elteh ető en  a b ád o g  k u 

ty a -cé g é rt gún yolták  a helyiek, am ely  m ég  a m ai napig is valób an  ijesztőnek tű n h et. A z üzletről és 

k irak atáró l csak  egy ro sszm in ő ség ű  felvételt találtu n k , am ely  a Budapest Műemlékei cím ű , 1 9 2 4 -  

es kön yv m ellékleteként jelen t m e g .13 A  fa p o rtá lo n  G erh ard t A . (A n to n ) cégtáblája  és a „fekete  

k u tyáh oz” elnevezés olvasható. Sajnos azo n b an  a k u ty acég ér n em  láth ató  az archív-felvételen . A z  

üzlet fen n m arad t szám láján  azo n b an  jó l láth ató  egy grafikusan készült ülő fekete kutya áb rá z o 

lás. 1 8 9 7 -b e n  a belvárosi R ózsa te re t elb o n to tták , az egykori fűszerüzlet épületével együtt. A  bolt 

azo n b an  n em  szűnt m eg . A  család  továbbvitte az ily m ó d o n  híressé vált vállalkozást. F elteh ető en  

G e r h a r d t  Jo s e f a , A n tal n őv ére  folytatta a kereskedést. E gy  újságcikk szerin t egy közel 100  esz

ten d ő s n ag y m am a ö reg  leánya és fiú u n okája látta el a különös üzlettel já ró  különleges teend ő k et. 

A  felcsep ered ett fiú u n ok a, F ö l s e y  H . K o r n é l  az 1 8 9 0 -e s  évek végén vette  át a h íressé vált bolt 

vezetését. A  R ózsa téri épület b o n tása  u tán  az üzlet átk ö ltö zött az A ngol K isasszonyok tem p lo m a  

m ellett lévő V áczi, eg yk or L ip ó t u tca  4 9 . szám  alatti régi kétszintes épületbe. A z épület sarkán  m á r  

az 1 8 8 0 -a s  években is fűszerkereskedés m ű k ö d ö tt.14 A z  új tulajd on os családja  is itt élt az  épület 

em eleti részén  a B o rz  u tca  felőli o ld alon . Dr. F ölsey  (ered etileg  H o rn y tsch ek ) H . K ornél 1 8 6 1 . m á 

jus 16 -á n  született a felvidéki V ágán, jó m ó d ú  p olgári csa lád b an .15 1 8 7 8 -b a n  érettségizett B a já n .16 

Édesap ja H orn yitsek  Ig n ác, éd esanyja, V arsalik  V ilm a előkelő felvidéki o rv o scsalád b ó l sz á rm a 

zott, felm enői lengyelek és b ajo r a risz to k raták  voltak , a H a s s f o r t e r  z u  H a s s f o r t  család  tag jai.17 

F ölsey  K ornél 1 8 8 7 -b e n  B u d ap esten  szerzett gyógyszerész d ip lo m át.18 T anulm ányai befejeztével 

egy ideig Párizsb an  kereskedelm i attasék ént d olgozott. 1 8 9 4 -tő l a cím tárak  szerin t m á r  ő  v ezette  a

8 Gyászjelentése megtalálható az Országos Széchényi Könyvtár gyászjelentés gyűjteményében.

9 Firma Anton Gerhardt Leopoldstadt Theaterplatz 6 zum schwarzen Hund. In: Adress Kalender von Pest, Ofen und 
Altofen. 1867. Pest, Pollák Testvérek kiadása, 234.

10 Dr. Pattison-féle köszvény-gyapotot hirdet. In: Vasárnapi Újság. 1883. 5. sz. 84.

11 A belvárosi gyógyfüves „Fekete kutya” régi gazdája meghalt. In: Magyarság. 1924. január 25. 6.

Feltehetően a 19. század közepén készíthették a cégéreket. -  Móricz Pál: A belvárosi gyógyfüves „Fekete kutya” régi 
gazdája meghalt. In: Magyarság. 1924. január 25. 6.

13 Dr. Lechner Jenő : Budapest Műemlékei. 1924. 178.

14 Szirányi János üzletének portálja jól látható a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárában őrzött 
fényképfelvételen. A képet lásd: Jalsovszky Katalin -  Tomsics Emőke-. Budapest, az Ikerfőváros. 1860-1890. Helikon 
Kiadó. Budapest, 114.

15 Nevét 1895-ben magyarosíttatta Fölsey-re, a M. Kir Belügyminiszter 1895 11/25 17309 sz. engedélye alapján.

16 Érettségi bizonyítványának hiteles másolata 2010-ben került az MKVM kereskedelmi gyűjteményébe.

17 Dr. Göblyös Péter, Fölsey Kornél unokájának visszaemlékezése és családi feljegyzések tanúskodnak erről. A 
dokumentumok 2010 -ben kerültek a múzeum gyűjteményébe.

18 A diplomát a család a Semmelweiss Orvostörténeti Múzeumnak ajándékozta. A diploma 1887. május 26-án kelt 
Fodor József és Hőgyes Endre nemzetközileg elismert orvosprofesszorok, egyetemi tanárok aláírásával.
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g yó gyn övén y üzletet. A fo rráso k  gyógyn öv én y-k eresk ed ők én t és fűszeresként is em lítik .19 Az üzlet 

továb bra is jó  k ap cso lato t ta rto tt  fenn a gyógyn övén y-gyű jtők k el. így  ism erk ed ett m eg  F ölsey  m á 

so d ik  feleségével, D o l f e l  M á r iá v a l , akinek n agyn én je a budai hegyekben  gyű jtötte  az eladásra  

szolgáló gyógyfüveket. F ölsey  feltehetően  az 1 8 9 0 -e s  években vette  feleségül M e i x n e r  F e r e n c , 

a székesfővárosi k ö ztem ető  igazgatóján ak  leányát, M e i x n e r  H e r m in á t .20 Az első h ázasságából  

egy leány  született: H e rm in a .21 A m áso d ik  h ázassága (D olfel M ária ) révén  születtek  m eg  további 

g yerm ek ei.22 a század ford u lót követően . A h ázasságot az anyakönyvi bejegyzés szerin t 1 9 1 5 . július 

8 -á n  k ötötték  B u d ap esten . F ölsey  K o rn élt az anyakönyvi bejegyzés n y u g alm azo tt kereskedelm i 
attasék ént em líti.23

M ó r ic z  Pá l  cikke szerint Fölsey rokonságban állt a Gerhardt családdal. Azonban a családdal 
való rokonsági kapcsolatot idáig nem sikerült felderíteni. Az tény, hogy Fölsey Gerhardt Antal 
leánytestvéreivel, Jozefinnel és Katalinnal együtt bérli az üzletet az 1890-es években. Ezt követően 
pedig tulajdonosként meg is tartja magának a boltot.24

A Váci utcáról megjelent képes levelezőlapok nagy részén jól látható a „Fekete Kutyához” cím
zett üzlet. Egy 1899-ben postára adott képeslapról kiderül, hogy először ideiglenesen a kétszintes 
épület földszintjének bal sarkában volt az átköltözött bolt. A cégtáblán olvasható az új tulajdonos 
neve: „Fölsei Kornél A fekete kutyához”. A kirakat új festett tábláin pedig megfigyelhető a két szem
ben ülő kutya ábrázolás. Minden bizonnyal reklámként a két kutyacégért festették rá a kirakati 
táblákra. Egy későbbi fényképfelvételen, amelyet a Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múze
uma őriz, már a jól kialakított és berendezett üzlet portálja látható. A bolt ekkor már a templom 
felőli sarkon helyezkedett el. A színes cégtáblák is kibővültek. Az üzletben minden kapható volt. 
Cukrot, kávét, bort, sört és mindenféle élelmiszereket árusítottak a gyógynövények mellett. Az 
épület sarkán lévő, szintén festett cégtáblán ismét megörökítették a fekete kutyát, amelyet azonban 
már álló pozícióban festettek a táblára. Az eredeti cégérek továbbra is megmaradtak az üzletben 
és a források szerint 1924-ben is csonkítatlanul voltak láthatók a kirakatban.25 A kutatás során egy 
másik érdekességre is bukkantunk. Az épület első emeleti sarkán volt egy kutyát ábrázoló másik 
cégér is, amely az 1900-as évek elejétől egészen a drogéria ottani működésének végéig fennmarad
hatott. Erre a cégérre a család is jól emlékezett. Az épület emeleti sarkára kihelyezett álló négylábú 
vizslakutya egy fém konzolon hirdette a boltot. Sajnos ez a kutya-cégér elveszett és tudomásunk 
szerint nem került be közgyűjteménybe.

A Fölsey család a kereskedésből jól megélt. Belvárosi polgárcsaládként megtehették, hogy nya
ranként Velencébe utazzanak. A külföldi útjaik alkalmával vásárolt képeslapok szintén a múzeum
ba kerültek. 1900-ban Fölsey olaszországi körúton vett részt feleségével, Dolfel Máriával. 1902-ben 
Romániában, Bukarestben és Erdélyben, Brassóban jártak. Egy, az anyósának, Dolfel Jánosnénak 
küldött képeslevelezőlapról megtudjuk, hogy Fölsey évekkel pesti működése előtt Bukarestben 
egy gyógyszertárban tevékenykedett. Fölsey H. Kornélnak második feleségétől négy leánya szü
letett. 1919-ben, a tanácsköztársaság idején a családi hagyomány szerint egy különítmény élén

19 Budapesti Lak- és Czímjegyzék,, 1903. 1028.
Budapesti Lak- és Czímjegyzék,. 1912. 951.
Budapesti Lak- és Czímjegyzék, 1916. 1033.

20 Hermina 1864. március 28-án született Pesten. Születését a terézvárosi római katolikus templomban 
anyakönyvezték.

21 1892. július 12 -én anyakönyvezték születését a Pesti Belvárosi plébániatemplomban.

22 Fölsei Ilona Kornélia 1904. szeptember 18-án, Fölsei Borbála Ilona Vilma 1915. december 26-án született 
Budapesten.

23 Budapest Főváros II. kerületi házassági anyakönyvi kivonat. 1915. 415. folyószámra bejegyezve.

24 Budapest Főváros Levéltára, Rupp Zsigmond közjegyző iratai. V II.151-1891-0710 Bérleti szerződés 1891; V II.151- 
1891-0868. Kölcsönös nyilatkozat. 1891. -  Gerhardt Katalin 1902. március 2-án, 83 évesen hunyt el.

25 Móricz Pál: A belvárosi gyógyfüves „Fekete kutya” régi gazdája meghalt. In: Magyarság. 1924. január 25. 6 .
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maga Szamuely tört rájuk és mindenüket elrabolta. Az 1920-as években az idősödő, mesélgetni is 
mindig szerető, szárított virág-szagú öreg üzlettulajdonos boltját eladta, s Zuglóban vásárolt házá
ba költözött, ahol 1924 januárjában bekövetkezett haláláig élt.26 „Amúgy igen peckes tartású ember 
volt Fölsei Kornél. A korát szerette leplezni, mára (1924) borotvált, meztelen púpos arcához például 
holtig koromfekete parókát viselt”27 2010-ben Fölsey unokája28 révén a múzeum gyűjteményébe 
került egy 1910 körül készült fénykép is, amely nem mond ellent a korabeli forrásoknak: a peckes 
tartású Fölsey katonatiszti egyenruhában pózol az őt megörökítő fényképész műtermében.

Az üzlet története Fölsey halála után igen kalandos, és nehezen rekonstruálható. A Váci utca 
49-es számú épülettel szemben a Váci utca 52. szám alatt az 1920-as évektől működött egy hasonló 
árukínálattal rendelkező üzlet, melyet Bayard drogériának hívtak.29 Az elárvult cégéreket ebből 
az épületből gyűjtötte be a múzeum 1978-ban a Köves és Társa drogéria tulajdonosának leszár
mazottjaitól. A „Fekete Kutya” üzlet az 1920-as évek közepén az új tulajdonosok révén modern 
drogériává változott, de nevét továbbra is megtartotta. A cégérek is régi helyükön, a kirakatban 
üdvözölték a leendő vásárlókat. Az üzlet tulajdonosa ekkor K u c s e r a  Is t v á n  volt és ő maradt a 
bolt vezetője egészen az 1940-es évek végéig.30 1922-ben a Herba című szaklapban már hirdetést 
is feladott a cég, amelyből megtudhatjuk, hogy a gyógynövényeket exportra és belföldi eladásra is 
kínálták.31 A bolt cégszerű elnevezése Köves és Társa drogéria volt. A régi „Fekete Kutya” -  feltehe
tően az 1940-es évek elején -  átköltözött a szemközt lévő 52. szám alatti épület nagyobb üzlethe
lyiségébe, az egykori Bayard drogéria helyére.32 1947-ben még a Népszava Jubileumi Naptárában 
gyógyfüveket hirdetnek. 33 A bolt feltehetően az államosításnak áldozatul esett, s ezt követően 
végleg megszűnt.

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum fotó- és képeslap gyűjteményében talál
tunk archív képet az eredeti 49. szám alatt lévő üzletről. Az 1930-as években készült fényképfelvé
telen jól látható a modernizált drogéria cégtáblája. Az épület sarkára kihelyezett táblán még min
dig a kirakatban ülő kutya festett ábrázolása látszik. Egy másik, 1940-ben készült képeslapon már 
másik, modernizált cégtábla látszik, amelyen az ajtó és kirakat felett egy újabb ülő fekete kutya 
ábrázolás szerepel. A cégtáblákat feltehetően az üzleti szempotok jegyében gyakran cserélgették, 
de a fekete kutya ábrázolás megjelenítése mindvégig fontos szempontja volt az üzlet mindenkori 
vezetésének.

Az üzlet réz pecsételőlapjai, egy névtábla és pár címke-klisé, jegyzetfüzet is bekerült 1978-ban 
a múzeum kereskedelmi gyűjteményébe. Ezeken Köves és Társai, vagy Köves és Társa Fekete Kutya 
drogéria Váci utca 49 feliratok olvashatók. Az üzlet utolsó tulajdonosai a Köves és Társa cég utódai, 
leszármazottai voltak, tőlük vásárolta meg a múzeum a cégéreket és a hozzájuk tartozó kliséket. A 
címke-klisék alapján rekonstruálható a két háború közti drogéria termékkínálata is. A kirakatban 
piperecikkeket, gyógynövényeket és likőr esszenciákat hirdetnek, ezt megerősítik a címke-klisék 
is. A címke-klisék szerint poloskairtót, Salol szájvizet, Menthol sósborszeszt is árusítottak. Mind

26 Utolsó lakhelye a XIV. kerületben lévő Komocsy utca 25. szám alatti saját háza volt. A ház nagy kertjében az idős 
Fölsey kertészettel foglalkozott és az elmondások szerint eladásra gombát is termelt.

27 L. 25. lj.

28 Fölsey unokája: Dr. Göblyös Péter orvos

29 Az üzlet tulajdonosa Katscher Árpád volt. Lásd: Budapesti Lak és Czímjegyzék, 1928.

30 Kucsera István meghatározó alakja volt a magyar drogistáknak. A Budapesti Drogisták Ipartestületének alelnöke 
és pénztárosa volt. Az ipartestület 1925-ben alakult. Lásd: Magyar Drogista. 1926. II. évf. 15. sz. 20. Az Ipartestület 
iratait lásd: Budapest Főváros Levéltára. IX. 218.

31 A hirdetés szövege a következő: Fekete Kutya D rogéria Gyógynövény Nagykereskedés export — import. 
Legm agasabb áron vásárol kivitelre szánt mindenféle gyógynövényt. Budapest. IV., Váci utca 49. szám. In: Herba, 
1922. június. 288.

32 Országos Szakmai Útmutató. 1942, 32.

33 Népszava Jubileumi Naptára. Népszava Kiadása. 1947. hirdetések.

314

10.23716/TTO.18.2011



ezek mellett kölnivizeket, különféle szappanokat, krémeket (Anikó crème) hűsítőket és likőr esz- 
szenciákat lehetett a drogériában vásárolni.

A nagy múltú üzletről az irodalom is megemlékezik. T h u r z ó  G á b o r : „Belváros és vidéke” 
című könyvében a következőket olvashatjuk. „Emilhez indultam, de előbb a templomhoz. (...) Az
tán a Fekete Kutya drogériánál visszafordultam. Apámat akartam valahol megtalálni. (...) Szemben 
a merev pofájú, vasból öntött drogériacégérrel, a fekete kutyával. (...) Álltam és vártam a Fekete Ku
tya előtt. Hol találom meg az apám at? Ez nagyon fontos volt most, akkor sem tudtam, ma sem igen, 
miért volt ez a legfontosabb ebben a homályosuló alkonyaiban.34

K r ú d y  G y u l a  „Hét Bagoly” című regényében ezt írja róla. „Szomjas Guszti egykori szerelme 
Flóra vásárolta itt a fürdősókat. Az öregúr ezért nosztalgiázva sétál el a kirakat előtt, a h o l ... cipő
kenőcs, rizskása, szappan, súrolókefe békés egyetértésben feküdtek egymás mellett.” Az üzlet Krúdy 
„Pesti Nőrabló” című regényében is szerepel. „A fűszeres fáradhatatlan vastag cipőiben és bekötött 
nyakával, szentjánoskenyér szagú tenyerével és soha ki nem fogyó zsákjaival -  szívesen elbeszélgetett 
minden vevőjével. A pult Pestnek valamennyi pletykáját hallotta. „Fekete Kutyáné” bársony bundás 
mandulaszemű hölgy volt, aki mindig lúdmájpástétomot evettP5

A „Fekete Kutya” gyógyfűszeres cég hányatott sorsú cégérei már 32 éve a Magyar Kereskedel
mi és Vendéglátóipari Múzeum kereskedelemtörténeti tárgyi gyűjteményében pihennek és várják 
sorsuk jobbra fordulását. Történetük felfedésével méltán ünnepelhetjük 2010-ben a 40 éve meg
alapított kereskedelmi gyűjteményt.

A szerző címe:
Török Róbert főmuzeológus
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
Tel: 212-1245

14 Thurzó Gábor: Belváros és vidéke. Magvető Könyvkiadó. Budapest, 1977, 102-103.

35 Bölcsics Márta -  Csordás Lajos: Budapesti Krúdy-Kalauz. Helikon. Budapest, 2002. 83-84.
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DEBRŐDI GÁBOR

A mentők szakfelszerelései 
a 19.-20. századfordulóján

E rövid visszatekintés a korabeli mentők eszközeit (végtagrögzítő eszközöket, a specializálódó mentés különböző 
rendeltetésű táskáit és legfontosabb gyógyszereit, műszereit) ismerteti a kezdeti évektől a múlt század fordulójáig.

Az 1867. évi osztrák-magyar kiegyezést követően korábban nem látott virágzás vette kezdetét Ma
gyarországon, mely az élet oly sok más területe mellett a mezőgazdaság, az ipar, a kereskedelem 
és a közlekedés ugrásszerű fejlődését vonta magával. A kiegyezésig épített 2285 km hosszúságú 
vasúti hálózat hossza 1890-re 11.000 km-re nőtt. Az ország népessége -  Horvát-Szlavónország 
lakosságát leszámítva -  a századfordulón közel 17 milliós. Hazánk a 20. század elejére elmara
dott agrárországból modern agrár-ipari országgá vált, nemzeti jövedelme e három évtized alatt 
megháromszorozódott, fejlődése még európai léptékkel mérve is rendkívül dinamikusnak volt 
mondható. E fejlődéssel kívánt lépést tartani a korabeli népegészségügy, mely az apró települések
től a születő ipari központokig a lakosság ellátását volt hivatott a kor igényeinek és anyagi lehető
ségeinek figyelembevételével biztosítani. Azonban a fejlődés szomorú velejárójaként az üzemi és 
közlekedési balesetek számának növekedése volt tapasztalható.

A törvényhozás -  látva és érzékelve a változásokat -  az 1876. évi népegészségügyi törvénnyel 
igyekezett a kor elvárásainak megfelelő, modern népegészségügyi szabályozást kidolgozni. Ennek 
egyik sarkalatos pontjaként született meg a törvény XIV. cikkelyének V. fejezete, mely az első kí
sérlet volt a hazai mentésügy helyzetének rendezésére, a mentés szervezetté tételére: „A hatóság 
intézkedik, hogy népesebb városokban mentőintézetek állíttassanak, melyek a szükséges mentőeszkö
zökkel és gyógyszerekkel ellátandók.

Mint ismert, a mentők jelentős űrt töltöttek be a korabeli népegészségügyben, szerepük a kez
detektől meghatározó volt. Indulásukkor azonban még korántsem volt társadalmilag elismert a 
mentés fontossága, ezért a mentőszervezetek megalakulása nehezen vette kezdetét. Ennek okai 
a társadalmi közönyben és az anyagi források szűkös voltában keresendők. S bár a törvénycikk 
1876-ban a mentőintézmények felállításáról rendelkezett, csak tíz évvel később alakult meg az 
első, a Temesvári Önkéntes Mentő Egyesület, majd a következő évben a Budapesti Önkéntes Mentő 
Egyesület (BÖME). A BÖME indulásával hamarosan felgyorsultak az események, jelentős ösztön
ző erőt adva a néhány évvel később alakuló városi mentőegyesületeknek és tűzoltósági mentőal
osztályoknak. A katonásan fegyelmezett és az esetek túlnyomó többségében orvossal vagy szigorló 
medikussal (mentővel) működő BÖME követendő példát jelentett a számukra. Nem egyszer hat
hatós szakmai és anyagi segítséget is nyújtottak nekik (pl. mentőeszközök átadásával). A korabeli 
mentőmunka technikai apparátusa mintaként is szolgált a századfordulón a hazai mentőgyakor
latban: a BÖMÉ-nél rendszeresített eszközök nemcsak a fővárosi, hanem a vidéki mentőegyesüle
tek gyakorlatában, mint bevált, megbízható felszerelések széles körben terjedtek el.

1 Magyar Törvénytár 1875-1876, 1896: 370.
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A BÖME korai gyakorlata szerint mentőfelszereléseik egy részét -  hogy minden baleseti 
mechanizmusra megfelelő eszközökkel rendelkezzenek -  zsúfolt táskákban, mentőszekrények
ben tárolták. Felszereléseiket a „minden betegre, minden mentőhíváskor alkalm azható legyen” 
elve szerint állították össze. A századfordulón a könnyebb áttekinthetőség és alkalmazás céljából 
új darabokat rendszeresített a mentőegyesület vezetősége. A táskák tartalma specializálódott. A 
mentők külön táskát állítottak össze a laikus elsősegélynyújtóknak és megint csak mást maguk
nak, a hivatásososoknak. A felszerelés összeállításakor külön szempont volt az egyes betegség
típusok szerinti csoportosítás. A sebészeti, belgyógyászati, az égési sérültek és mérgezési esetek 
ellátása különböző eszközöket igényelt. Felszereléseiket eleinte maguk, „házilag” készítették, 
néhány év elteltével már mentő- és gyógyászati felszereléseket gyártó cégektől rendelték meg 
eszközeiket.2

A századfordulós gyakorlatban a mentőtáskák még puhafából készültek, de használatban 
voltak olajfestékkel kezelt vászonborításúak is, amelyek széleit fémszegéllyel látták el. Nagy me
chanikai igénybevételnek voltak kitéve, emiatt e táskákat víz- és ütésállóknak készítették. Eleinte 
kulccsal zárták őket, de a rendszer nem volt tartható: nemegyszer ui. kényszerű helyszíni zárfel- 
törés lett a dologból, miután az apró kulcsok észrevétlenül elkallódtak. Nagy hangsúlyt helyeztek 
a táskák tisztántartására, a rendszeres takarítások során vízzel, fertőtlenítő oldatokkal mosták le 
külső és belső felületüket. Az akkoriban alkalmazott sterilizálás (gőzkezelés, forralás) gyakorlatá
nak idején megfogant annak gondolata, hogy a mentőtáskákat is sterilizálási eljárásoknak vessék 
alá. Az ötlet természetesen megvalósíthatatlan volt... A szennyeződések lerakódása ellen a táskák 
belső sarkainak, felületeinek legömbölyítésével igyekeztek elősegíteni a mind alaposabb tisztán
tartást, hogy csökkentsék a baktériumok okozta fertőzések lehetőségét.

A helyszíni ellátásban alkalmazott mentéstechnikai eszközök, kötszerek, gyógyszerek beszer
zésekor további szempont volt azok megbízható minősége. Már a mentők korai működése során 
is beigazolódott, hogy a piaci ár alatt vásárolt felszerelés jóval több vesződséget okoz az ellátó 
személyzetnek, mintha a valamivel drágább eszközöket vásárolják meg. „Mindenből a legegysze
rűbbet, de legjobbat választjuk ki, csak ezzel tud a mentő eredményesen dolgozniP

A  sebészeti esetek ellátásakor speciális sebészeti műszereket és kötszereket használtak, a kész 
kötszercsomagok légmentesen lezárt papírcsomagolásban voltak kiszerelve. K o v á c h  A l a d á r , a 
BÖME második orvos-igazgatója kötszercsomagokat, különböző méretű sterilizált, 6, 8 és 10 cm- 
es géztekercseket állított össze, melyeket a mentőkön kívül a Monarchia közös hadseregében is 
rendszeresítettek. A  sérült végtagok rögzítésére vattával kipárnázott keménypapír és puhafa síne
ket alkalmaztak. Alacsony előállítási költségük miatt e darabokat a mentők maguk is készítették, 
áruk egy krajcár körül mozgott. Combcsonttöréseknél és hasi sérüléseknél ún. térd-ágyat használ
tak, melyet kipárnázva vagy pokróccal kitömve helyeztek a sérült végtag alá. E rögzítőeszközből 
két darab volt minden mentőfogaton. Szintén Kovách Aladár vezette be csonttöréseknél a könnyű 
alumíniumsíneket, ezeket azonban magas áruk miatt ekkor még nem alkalmazták széles körben. 
A korábban rendszeresített sebmosó szereket -  mint például a szublimát-pasztillákat -  a század- 
fordulót követő években már nemigen alkalmazták a mentőgyakorlatban, helyettük a napjaink
ban is rendszeresített jódtinktúrát használták.4

A gyors és hatékony betegellátás jegyében különböző, fiolában kiszerelt szubkután (bőr alá

2 Közvetlenül az indulást követő években a gyógyászati segédeszközeiket és egyéb mentéstechnikai eszközeiket, a 
végtagrögzítő alumíniumsíneket, a fekete színű, merev, ún. kalikó-pólyákat a Weszely és Társa cégnél szerezték be 
a mentők, mely a Múzeum körút 37. szám alatt működött. Később a BÖME kötszer, mentőtáska, mentőszekrény, 
hordágy és egyéb mentéstechnikai eszközének hivatalos szállítója a budapesti VI. kerületi Hajós utca 15. szám alatt 
található Salvator Kötszergyár lett.

3 Mentők Lapja, 15 évf. 1917. 6 . sz. 86.

4 Nagy körültekintést igényelt a jódtinktúrás oldat tárolása a mentőtáskában, mert ha az oldat kifolyt, a vele 
érintkezett valamennyi fémeszközt felmarta.
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adandó) injekciókat rendszeresítettek a korábbi dugaszos üvegcsés megoldás helyett. Ezek be
adásához a Pravaz-féle fémfecskendőt rendszeresítették. Nyugtatószerként morfiumot és hioscint, 
szívgyengeség esetén szív- és keringéstámogatásként koffeint, étert és kámfort alkalmaztak. Súlyos 
mérgezési esetekben apomorphint és ergotint adtak hánytatóként. Eszméletlenek és részegek éb
resztéséhez ammóniát szagoltattak a betegekkel.5 Szennyezett vizű helyen, ahol a vízöblítés nem 
volt megoldható, 3%-os karbololdattal végezték a seb dezinficiálását. Az ellátott sebet sterilezett 
mull-lapokkal befedték, melyeket eleinte a mentők házilag sterileztek, és légmentesen záródó do
bozokban vittek a helyszínre. Géztekercs és gyapotvatta volt a helyszíni sebellátásban alkalmazott 
fedőanyag. Viszont nehézkessé tette a gyakorlatot, hogy a többször kinyitott doboz még érintetlen 
tartalmát újra sterilezni kellett az újabb felhasználás előtt, emiatt később kisebb kiszerelésű kétsze
res csomagokat rendszeresítettek.

A laikus segítségnyújtó által is használható kis mentőtáska a mentők kiegészítő felszereléseként 
a napi mentőmunkában is rendszeresítve volt. A táskában végtagrögzítő sínek, kartonpapírból, ill. 
puhafából készített fasínek, a sérült végtagjához formáló sínkés és olló is szerepelt. Különböző mé
retű kötszercsomagok, a vállöv, a felkar sérüléseikor rögzítésre alkalmazott háromszögletű kendő, 
ragtapasz; égés, forrázás kezelésére tubusos kenőcs és vérzéscsillapításra használt szorítópólya volt 
még benne.

A hivatásos mentők, tehát a mentőorvos és a „mentő” (azaz a szigorló orvos; ma mentőtisztnek 
nevezzük) által alkalmazott „esettáskát” csak az arra feljogosított, vizsgázott szakemberek használ
hatták.6 Az esettáska természetesen tartalmazta mindazt, amit a kis mentőtáska is tartalmazott, s 
azonfelül azokat a műszereket és gyógyszereket is, melyek a hatékony mentőorvosi munka alapjá
ul szolgáltak. Olló, csipesz, szike, Pravaz-fecskendő, fiolában tárolt koffein, éter, kámfor, morfium, 
hyoscin, ergotin, apomorphin. Szájon át (per os) és belélegeztetéssel adható készítményként am
mónia, éter, ópium, morfium és 1 db üres üveg is a táska tartalmához tartozott, az újabb, kipró
bálandó gyógyszerek részére. Az esettáska külső oldalán különböző méretű végtagrögzítő sínek 
voltak elhelyezve.

A mérgezési esetekhez is külön táskával, ún. „ellenméreg”-táskzvü  vonultak ki; e táskákat csak
is orvosok alkalmazhatták. Az olyan veszélyes üzemekben, ahol ipari mérgezések előfordulására 
számítani lehetett, a mentők kiérkezéséig a laikus mentőknek hánytató hatású rézszulfát-oldatot, 
és a gyomor és a nyelőcső falán megtapadó, semlegesítő bevonó oldatot, szezámolajat ajánlottak 
a szakemberek. A mentőgyakorlatban nem a szervezetbe bejutott méreg közömbösítésén volt a 
hangsúly, hanem a beteg életműködéseinek biztosításán, amelynek során a bejutott mérget a lehe
tő leggyorsabban igyekeztek a beteg szervezetéből eltávolítani. így vált a mérgezettek ellátásának 
protokolljában a hánytatás, a gyomormosás, sőt a beöntés is a napi gyakorlat részévé. „Miután a 
mérgezések körüli mentő eljárásnál legnagyobb súly fektetendő, hogy az első segély mielőbb megadas- 
sék, mely czélra pedig okvetlenül megkívántatik, hogy a szükséges eszközök és a legfontosabb szerek 
(ellenmérgek, hánytatok stb.) szükség esetén rögtön kéznél legyenek: ennélfogva igen kívánatos, sőt 
szükséges, hogy azon eszközök és szerek, melyekre mérgezéseknél segélynyújtás czéljából leginkább 
szükség van, czélszerűen megválasztva mindenkor készenlétben álljanak. Ezen czélra szolgálnak a

5 A törésekkel, zúzódásokkal járó sérülések helyszíni diagnózisának sikeres felállítása céljából Stein Adolf orvos a 
Mentők Lapja 1907. évi februári számában részletesen beszámolt a századelőn még újdonságnak számító Röntgen
féle technikáról. Miután a szerző az eljárást részletesen ismertette, őszintén kifejezte abbéli reményét, hogy egyszer 
ez a technika talán még a mentők felszerelésében is helyet fog kapni. Elképzelése szerint a Röntgen-készüléket a 
mentőszekrény alapfelszereléseként lehetne rendszeresíteni.

6 A mai gyakorlatban a tanfolyamot végzett és vizsgázott hatodéves -  szigorló -  orvostanhallgatót mentőtiszt III- 
nak, az egészségügyi főiskolát végzett szakembereket mentőtiszt I-nek nevezzük. A főiskola megindulása előtt az 
Országos Mentőszolgálatnál tanfolyamot végzett mentőtiszt II, a végzettek nyugdíjba vonulása óta ma már nem 
létezik.
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mentőtáskák, melyek Angliában a rendőrségnél, kórházakban, de magánorvosoknál is használatban 
vannak mérgezések ellen”7

Az ellenméregszekrényt -  akárcsak az esettáskát -  szintén vizsgázott mentők és mentőor
vosok számára rendszeresítették. Speciális műszerei -  mint a gyomormosó készlet, az ujjvédő, 
a szájterpesz, a Pravaz-fecskendő -  a gyors beavatkozást tették lehetővé. Gyógyszerei közt hány- 
tatókat (réz-szulfát, apomorphin), hashajtót (ricinusolaj), bevonót (szezámolaj), „ellenmérgeket”, 
antidotumokat (ecetsav, tannin, atropin, magnézium, hypermangán, pilokarpin, amylnitrit), vala
mint nyugtátokat és fájdalomcsillapítókat (ópium, morfium) találunk.

A táskában lévő gyomormosócsövek közül egy normál méretű volt, egy másik gyermekek 
gyomormosásakor alkalmazott vékonyabb, a harmadik szintén vékonyabb, az orrgaraton át a gyo
morba levezethető cső volt. Az 1910-es évektől a mérgezések ellátásakor már a kórtani szemlélet
nek megfelelő ellenszereké, gyógyszereké lett a főszerep.

Az egyéb rendszeresített táskatípusokat a mentők csak speciális esetekben vették elő: égett 
sérültek ellátásakor az ún. „tűztáskát”, vízbe esett, fuldokló beteg ellátásakor pedig a „vízi táskát”. 
A táskák háromosztatúak voltak, a fedél- és a fenékrészt egy szintén az eszközök rögzítésére hasz
nált lap kötötte össze. Mindhárom felületen az eszközök, a köt- és gyógyszerek rögzítve voltak. 
A helyszíni elsősegélynyújtás így könnyebbé vált, a kisebb, praktikusabb kialakítású táskákban a 
felszerelések, kötszerek is könnyebben áttekinthetőek voltak. A korábban nagyobb mennyiségben 
felhalmozott kötszerek sem romlottak meg.

A tűzi szekrényben és a tűztáskában az égett betegek ellátására használatos felszerelést tartot
ták: a sérült testfelületek borítására, kötözésére nagyobb mennyiségű kötszert alkalmaztak, így e 
táska egyik alapfelszerelése a nagyobb kötszermennyiség volt, továbbá az olaj, amellyel az égett 
bőrfelületet bekenték. A robbanást, testszerte kiterjedt égést szenvedett beteget steril lepedőbe 
burkolták. Az ellátó személy kezének tisztántartására törülközőt is rendszeresítettek.

A vízbe fulladtak mentésekor alkalmazott „vízi szekrényben”, ill. táskában az újraélesztéskor 
alkalmazott, a beteg végtagjainak dörzsölésére használt dörzsölőszereket és száraz öltözetet he
lyeztek el. A végtagok dörzsölésével az eszméletlen vagy a még eszméleténél lévő alacsony vérnyo
mású beteg keringését kívánták javítani. E mechanikus eszközökön kívül bőr alá fecskendezhető 
készítményeket is alkalmaztak, de ez utóbbiak már a mentőtáska felszerelését képezték. Fulladásos 
esetekhez ún. „élenyes” szekrényt, táskát vittek a helyszínre, amelyben a Dráger típusú lélegeztető 
készüléket tárolták.

Az 1890. augusztus 1-jén átadott Markó utcai Mentőpalotában ugyanezen év október 21-én a 
BÖME igazgatója kiadta az „Utasítás tömeges szerencsétlenségnél” c. szabályzatot, amely tömeges 
baleset esetére szertáska használatát írta elő. A szabályzat három mozgóőrségnyi mentőegység 
számára alkalmas felszerelést, továbbá kis és nagy mentőszekrényt, 3 db kötszertáskát, végtagrög
zítő síneket, 6 db hordágyat, fáklyákat és magnéziumlámpákat írt elő.8

A BÖME, elsősegély-oktató tanfolyamain -  a tömegoktatás legcélravezetőbb módszerével -  a 
vidéki és városi lakosság széles rétegeivel igyekezett az egészségügyi kultúra és a szakszerű elsőse
gélynyújtás alapjait megismertetni. K r e s z  G é z a , hogy fokozza az otthoni, ill. a munkahelyi, üzemi 
elsősegélynyújtás hatékonyságát, egy sokféle ellátáshoz alkalmazható mentőtáskát is összeállított, 
ez volt a Kresz-féle mentőtáska, mely különböző oldatokat, fertőtlenítőszereket, fájdalomcsillapí
tókat, kötszereket és sebészeti eszközöket tartalmazott.

7 Mentők Lapja, III. évf. 1891. 3. sz. 28.

8 A BÖME-nél rendszeresített hordágytípust Kovách Aladár igazgató szerkesztette, ez 235 cm hosszú és 50 cm 
széles volt, lábai 17 cm magasak voltak. Súlya 8 kg, és 10 korona volt az ára. A hordágy összecsukható, fakeretes 
vászonhordágy volt, amelyet tárolni és szállítani is könnyű volt.
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SCHILLER VERA

Egy 19. századi Hippokratész-kiadás
A cikk az Emil Littré által szerkesztett és fordított, 1839 és 1861 között megjelent, teljes kétnyelvű (görög-francia) 
Hippokratész-kiadást ismerteti.
„A z orvostudomány atyja” mitikus alaknak szám ított m ár az ókor későbbi századaiban is. Az ő neve alatt hagyo- 
mányozódott corpus nyilvánvalóan nem csak egy ember, de egy viszonylag rövidebb korszak összegyűjtött orvosi 
munkássága. Littré igyekszik kiválasztani a valóban hippokratészi munkákat. Megkísérli elválasztani azt, amit 
magának a hírneves orvosnak tulajdonít, a korábbi orvosi munkáktól, a tanítványok, utódok írásaitól, valamint a 
korábbi művekből összeállított későbbi compilatióktól. A 10-kötetes kiadásban a szövegek közreadása és fordítása 
mellett Littré pontosan megadja a művek eredetével kapcsolatos kételyeket és közli, hogy m iért döntött egyik vagy 
másik megoldás mellett. Szerkesztése, fordítása azóta is elfogadott, bár következtetései némelyikével nem mindig 
értenek egyet a későbbi tudósok, sőt olykor a kortársak sem.

A z E m i l  LiTTRÉ-féle kritikai k iad ás tekintélyes id ő ta rta m o t ölel át. A z első kötet 1 8 3 9 -b e n , az 

utolsó  1 8 6 1 -b e n  jelen t m eg . M a is alapvetőn ek  tekintik , a m o d e rn , H i p p o k r a t é s s z e l  k ap csolatos  

m u n k ák ban  általában  rá  h ivatkoznak .

Maga Littré nem tartja valószínűnek, hogy az egész hippokratészi corpus valóban egy em
ber műve lenne. Véleménye szerint az utolsó Hippokratidák elvitték Alexandriába a koszi is
kola könyveit, amelyeknek összességét ezek után a két nagy könyvtárban, az egyiptomiban és a 
pergamoniban hippokratészi kollekciónak nevezték.

Az Ókor nem minden időszakában őrizték oly módon a szerzők neveit, mint a modern irodal
mi hagyományban. Egy nagy mű nagyszerűségét például úgy igyekeztek növelni, hogy régi nagy
nevű író-költő művének mondták. Nem véletlen, hogy az Odüsszeiát és az úgynevezett homéroszi 
himnuszok nagyszerűségét úgy igyekeztek kiemelni, hogy az „Iliász” írója művének igyekeztek 
tekinteni, és csak H é s z i o d o s z  műveinek születésekor és a személyes líra keletkezésekor jelenik 
meg a művek egyes szám első személyű szerzője, illetve kivételként már a homéroszi Apollón him
nuszban is megszólal saját teljesítményét dicsérve (ezt megelőzendő) a költő, mondván:

Egy vak férfiú ő, ki a sziklásföldű Khiosznak él szigetén,
az örökre a legkitűnőbb, amit ő zeng[.

Ezek után könnyen lehet, hogy egy orvostudományi könyv hitelességét úgy igyekeztek növel
ni, hogy a mitologikusán tisztelt nagy orvos művének tekintették.

A  19. században  is ism erik  ezt a p ro b lém át. Ja m e s  M a c p h e r s o n  u gyanis a 18. század v é 

gén kiadja az O sszián énekeket, am elyeket ő  ered eti kelta h ő sm o n d ák  angol nyelvű ford ításain ak  

m o n d , de a 19. században  m á r vita folyik a h ő sm o n d ák  ered etiségéről. A z angol nyelvű szövegki

adás az U lster (C u ch u llin ) és F enián  (Sagat vagy  F in n ) m o n d ak ö rt köti össze a 2 2  énekkel, am ely 

ből végül is 11 eredeti gael nyelvű szöveget találnak  és ad n ak  ki 1 8 0 7 -b e n . Ezek  azo n b an , M a l l e r  

Sá n d o r  szerin t nem  h aso n lítan ak  a M acp h erso n  által lefordított, illetve á tfo rm ált m ű v ek re2. Ezzel

' Homérosz: 1. Apollón-himnusz 175.-176.

2 Maller Sándor: Osszián Magyarországon. Debrecen 1940, 7.-8.
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ellentétben Fá b i á n  G á b o r  szerint ez a kiadás fényesen bebizonyította, hogy Macpherson csak 
eggyé olvasztotta az elbeszélő költeményeket és így pótolt, de semmiképpen nem lehet hamisító
nak nevezni3.

A  19. században éppen ezért nagyon is él a kérdésfelvetés, hogy vajon mi a saját mű és mi 
tekinthető eredetinek. Macpherson Osszián-fordításának vagy átköltésének hatására kezdik min
denhol kutatni a naiv nemzeti eposzokat. Ennek egyik következménye az, hogy E l ia s  L ö n n r o t  

úgy állítja össze a népi énekesektől az 1820-as években gyűjtött hősi énekekből a Kalevalát, a finn 
nemzeti eposzt, hogy a 25 000 sort kitevő eredeti anyagot összesen százegynéhány saját maga által 
költött sorral fűzi össze.4 A  magyar naiv eposzt akarja pótolni A r a n y  Já n o s  is eposz-trilógiájával, 
amelyből végül is csak a „Buda halála” készül el.

Ez a légkör az, amikor nekiáll lefordítani E. Littré a corpust, miközben felveti az eredetiség 
kérdését is. A tíz kötetben kiadott mű kétnyelvű, görög és francia nyelvű szöveget tartalmaz.

A  szerző  közli a H ip p ok ratész  életére v on atk o zó , szerinte is eg yértelm ű  ad ato k at5. A  8 0 -  

adik o lüm piász első évében , vagyis i. e. 4 6 0 -b a n  született K oszon , egy olyan család b an , am ely  

A szk lep iosz-ra , az o rv o stu d o m án y  isten ére vezette  vissza családfáját. H ÉRAKLiD Észnek és 

PHÉNARÉTÉnek nevezték  a szüleit, n agyapját p ed ig , csak  ú gy  m in t ő t, H ip p ok ratészn ak  hívták. A  

családi h ag y o m án y  szerin t A s z k l e p io s z  egyik  fia, az Iliaszban is szereplő P o d a l e ir io s z  volt a 

család  őse (tő le  szárm azta tták  m ag u k at a rh o d o szi, koszi és knídoszi A szklepiadák), és a T z e t z e s z  

által m eg ad o tt leszárm azási tábla szerin t m ag a H ip p ok ratész éppen 17-ed ik  (b ár az egyik  ap o k rif  

levél szerin t 18 -ad ik 6) leszárm azo ttja  rajta  keresztül az o rv o stu d o m án y  istenének, és a család  ezen  

felül m ég  m ás v o n alo n  -  anyai ágon  -  H érak lészt is ősén ek  tekintette.

Hippokratész tehát születése és leszármazása jogán és okán lett a koszi Aszklepeion papi mél
tóságot is viselő orvosa, és folytatta az ottani hagyományokat, és nagy hozzáértéssel változtatta 
meg az orvostudományt. A hagyomány szerint két fia volt, T h e s s z a l o s z  és D r a k ó n , és ismerjük 
veje nevét is, P oL Ü B O S zét, aki végül átveszi tőle az orvosi iskola vezetését. (Hármuk nevét a kö
tetben szereplő utolsó apokrif levél is megemlíti7). Thesszalosz leszármazottait a Littré által idézett 
Souda lexikon szócikkei részletezik: Fia: Gorgiasz, III. Hippokratész, II. Drakon, az ő fia  IV. Hippok
ratész (Roxané-nak, Alexandroszfeleségének orvosa) és az ő fia , III. Drakon apjával együtt a király
né orvosa. Magáról Hippokratészről is azt közli az egyik szócikk, hogy az akkori makedón király, 
Perdikkasz barátja volt. A lexikon Thesszaloszról, III. és IV. Hippokratész-ról írja hogy orvosi tárgyú 
művek szerzői,8 Idős korában visszavonult a thesszáliai Larissza városába, és csak az orvostudomá
nyi művek megalkotásával foglalkozott, és ott is halt meg 85, 90, 104, vagy 109 éves korában, sírját 
Gürton és Larissza között mutogatták sokáig.

Hippokratész neve P l a t ó n  előtt jól ismert. A „Prótagorasz” tanúsága szerint a koszi Hippokra
tész Aszklépiosz papja, orvos; a „Phaidrosz” szerint pedig az Aszklépiadák közül való Hippokratész 
úgy véli, hogy a mindenség természete gyakorol hatást a test természetére, az összetett dolgokat pedig  
alkatrészekre bontja, és azt figyeli, hogy ezen részek mire és hogyan gyakorolnak hatást.9 Az életrajza 
szerint és kórleírásai tanúsága alapján valószínűleg elhagyta hazáját, hogy orvosi gyakorlatot foly
tasson Trákia különböző városaiban, és vele kapcsolatos mítosz az, hogy Illüriában, Thesszáliában, 
Boióthiában, és Attikában nagyon sok várost mentett meg a járványok pusztításaitól, vagyis gya

3 Fábián Gábor: Ossian énekei eredeti gael mértékben. Budapest, 1 8 3 3 .1. kötet. Élőbeszéd XIV-XV.

4 Rácz István: Eligazító a Kalevala-hoz (Kalevala. Budapest, 1980.) 397-409.O.

5 I. kötet 34 -38 .

6 IX. kötet 314. 2-es számú levél

7 IX. kötet 418. 420. 27-es számú levél

8 Souda ApaKwv A 1497 ' l7T7ioKpaTr]<; I 564, 566, 567 ©eaaaXoc; 0  258.

9 P l a t ó n :  Protagorasz III. 311 b-c, Phaidrosz LIII. 270 c-d .
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korló orvos, tanár és tudományos műveket alkotó író volt egy személyben.10 Különös módon ránk 
maradt, Littré által minden alapot nélkülözőnek minősített adat vele kapcsolatban, hogy Koszon, 
illetve Knídoszon felgyújtotta az irattárat, és így megsemmisítette a régi orvosi könyveket.11 A 
hagyomány eredete talán a P l i n i u s  által ismertetett hiedelem, miszerint Hippokratész Koszon 
felgyújtotta Aszklepiosz templomát, hogy az emberek ne jóslatok révén keressék a gyógyulást.12 
S z t r a b o n  ezzel ellentétben úgy tudja, hogy az itt elhelyezett táblákról szerezte a betegek kezelé
sére vonatkozó ismereteit13.

Littré a corpus-t alkotó műveket 11 különböző osztályba sorolja. Elsőnek veszi azokat a mű
veket, amelyeket valóban és egyértelműen Hippokratész alkotásainak tart, a második osztályba 
sorolja azokat, amelyeket Hippokratész vejének, Polübosznak tulajdonít a hagyomány. Harmadik 
típusú művek a fordító szerint a Hippokratész életénél korábbi írások. Negyedik típusúak a koszi 
iskolához tartozó mesterek -  Hippokratész kortársai vagy követői -  munkái. Az ötödik típus: 
jegyzetek és kivonatok gyűjteménye. A hatodik típusba tartozó mű szerzője Littré szerint egy is
meretlen, aki egy különleges sorozatot alkotott meg a corpus-ban a nők betegségeiről, a hetedik 
típust pedig egyetlen értekezés alkotja. A nyolcadik osztályba olyan művek tartoznak, amelyeknek 
keletkezési ideje későbbi, mint A r i s z t o t e l é s z  munkássága. Kilencedik osztály: olyan értekezé
sek, töredékek, kompilációk, amelyeket az Ókor egyetlen kritikusa sem idézett. A tizedik osztályt 
ezzel ellentétben olyan művek alkotják, amelyek elvesztek, de az ókori kritikusok híradásai szerint 
a collectió részei voltak. Minthogy ezek a művek nem ismeretesek, nyilvánvalóan nem szerepel
nek a 10 kötetes kiadványban. A tizenegyedik osztályt apokrif (nem hiteles) írások alkotják14.

A művek azonban nem teljesen ilyen sorrendben jelennek meg. Mindenképpen az első „A 
régi orvostudományról” című polemikus -  a leegyszerűsítésekkel hadakozó, a mesterség réges- 
régi fennállását bizonyító -  24 pontból álló vitairat, amely azt magyarázza, hogy tévednek, akik 
csak egy-két tulajdonságot tekintenek magyarázataik alapjának, és egy-egy okra vezetik vissza a 
betegségeket15. Ezt a Hippokratész-művet Littré olyan alapvetőnek tartja, hogy már az 1839-ben 
megjelent első kötetben kiadja, jóllehet ott más eredeti mű még nem kap helyet, csak a 14 fejezet
ből álló „Bevezetés

A II. III. és IV. kötetben kapott helyet minden más, magának Hippokratésznek tulajdonított 
alkotás. Az első közülük „A levegőről, a vizekről és a helyekről”, amely szintén 24 pontból áll, és 
amely milieu-elméletével érdekes néprajzi megfigyeléseket közöl háziállatok, helyi sajátosságok, 
életmód, étkezési szokások tekintetében, és az egyes népek politikai berendezkedését, karakterét, 
jellegzetes betegségeit és ezeknek gyakoriságát a lakott területek helyi sajátosságai és körülményei 
következményeinek látja16. Ezután következik a -  25 pontba foglalt -  „Prognózisok könyve’, amely 
Littré szerint Hippokratész első könyvei köze tartozik. Ezt H e r o p h i l o s z  kommentálta, es ne- 
mely pontját kritizálta.18 Ez az irat nyilvánvalóan a betegsegek előrejelzésével foglalkozik, megkü
lönbözteti őket és pontos tanácsokat ad a kezelésükre.

Ezután következik „Az akut betegségek étrendjéről című, 18 pontba foglalt tanulmány.Ebben 
Hippokratész egyértelműen tamadja a kmdoszi orvosi iskolát, amely szerinte túl bőkezűen bánik a 
hánytató és tisztító szerekkel. Véleménye szerint az orvosokra akut és lázas betegségek alkalmával

10 I. kötet 41. és 43.

"  I. kötet 42

12 P l i n i u s :  Nat. Hist. X X IX  1-2 .

13 S z t r a b o n  XIV, 2, 18. ( 6 5 7 )

H I. kötet. 292 -434 .

15 1. kötet. 557 -560 .

16 II. kötet 3 -5 .

17 II. kötet XIX.

1S I. kötet 320.
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étrend tekintetében két feladat vár. Meg kell őrizni a beteg erőnlétét, ezért szükséges a számára 
élelmet juttatni, ezzel ellentétben azonban nagy elővigyázattal kell tőle távol tartani az ártalmas 
táplálékokat, amelyek pedig betegségenként különbözők19. A „Függelék”, (amelyet általában nem 
tekintenek Hippokratész művének) 39 pontban ad utasításokat arra, hogy bizonyos betegségek
ben mi a legjobb megoldás20. Littré véleménye az, hogy ezen esetleírásokból csak az „Epidémiák 
hét könyve” első és harmadik könyve Hippokratész műve, a többi jóval későbbi kéz orvosi tapasz
talatainak leírása21.

Az „Epidémiák első könyve” négy év tapasztalatait írja le a szerkesztő-fordító szerint. Minden 
év ősszel kezdődik és nyáron ér véget. Az első három év Thaszosz szigetén játszódik, Abdera vá
rosával szemben, a negyedikben a hely nincs meghatározva.22 Az orvosíró pontosan leírja a körül
ményeket, a betegségeket és lefolyásukat, befejezésül (a számozás szerint a könyv 13. pontjában) 
14 esetleírás következik, amelyek mindegyike a betegség lefolyását kíséri nyomon a halálig vagy a 
gyógyulásig.

Az 1840-ben megjelent II. kötet után 1841-ben jelenik meg a III. Ebben az első mű az „Epidé
miák harm adik könyve” amely 12 új esetet felvázoló megfigyelés-sorozattal kezdődik, majd ismét 
körülmények kifejtése következik, azután ismét 16 esetleírás. Ez az írás három év anyagát mu
tatja be. (Azt azonban nem tudhatjuk, hogy ezek az évek az előző négy után következtek-e.) A 
két könyv hét évében összesen 42 beteg esetleírása található23. (A harmadik könyv egyébként 17 
pontból áll.)

Ez után következik „A fejsérülésekről” (amelynek 21 pontja a sérülés körülményeit, fajtáit és a 
gyógymódokat részletezi24), majd „A törésekről” (46 pontból álló sebészeti tárgyú munka, mely
nek folyamán testrészenként halad az egyszerű töréseken, ficamokon át a sebesülésekből adódó 
bonyolult törésekig25), de a kettő között szerepel „Az orvosi műhelyben”(25 pont) című irat is, 
amely a szerző véleménye szerint az ötödik típusba, a jegyzetek és kivonatok közé tartozik. Ennek 
az az oka, hogy Littré szerint ezen a lerövidített változaton, amely szükséges volt a „A törésekről” 
és „Az Ízületekről” olvasóinak, mégis érezhető Hippokratész stílusa, és az ő munkája nyomán írták 
le az orvosi műhelyben tevékenykedő szakember feladatait H é r o p h i l o s z  és E r a s z i s z t r a t o s z .26 

(A könyv szavai szerint a műhelyben /műtőben/ beteg, operáló, segédek, eszközök találhatóak, és 
világosság szükséges. Az irat a hol? mikor? mit? kérdésekre adja meg a választ.)

Ezek után néhány év szünet következik, és 1844-ben jelenik meg a IV. kötet, az utolsó olyan, 
amelyben a corpus olyan művei szerepelnek, amelyeket Littré Hippokratész saját alkotásának te
kint. „Az ízületekről” 87 pontban részletezi az izületi betegségek gyógykezeléseinek módjait, és „A 
törésekről” szóló irattal együtt -  melyet Littré szerint egyértelműen kiegészít27 -  nemcsak a helyes 
eljárást írja le, de a téves gyakorlatról is elmondja kíméletlen kritikáját. Ez után következik „Az 
emelő könyve',' amely 42 pontban adja meg azon sebészeti szabályokat (utasításokat), amelyek sze
rint ez az eszköz törések és izületi sérülések esetén használandó.28 (Vagyis Littré szerint ez az írás 
az erről szóló két könyv kiegészítésének tekinthető). A következő írás az „Aforizmák” hét sectio-ja, 
(25+54+31+83+72+60+87 pont), amelyben a testi egészségre hasznos tudnivalók fogalmazódnak

19 II. kötet 192-195.

20 II. kötet 378-380 .

21 I. kötet 324-325 .

22 II. kötet 530.

23 II. kötet 535-538 .

24 III. kötet 150-151.

25 III. kötet 338-340 .

26 III. kötet 266-269 .

27 IV. kötet 2 -3 .

28 I. kötet 340 -3 4 1 . és IV. kötet 328 -330 .
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meg velős mondatok formájában29. A nyolcadik sectio a compilatio-k közé tartozik Littré szerint, 
és „A hetes számról” részeként kerül bemutatásra a VIII. kötetben.30 Ez után következik „Az eskü”, 
amelyet Littré elképzelése szerint valószínűleg Hippokratész fogalmazott meg,31 és „A törvény” (5 
pont), amely el nem választható Hippokratész korától.32

Az 1846-ban megjelent V. kötetben nem a hippokratészi iskola nagy tekintélyű szerzőinek 
művei következnek, hanem „Az epidém iák” második, negyedik, ötödik, hatodik majd hetedik 
könyve, illetve „A nedvekről” amelyeket Littré az ötödik csoportba osztott be, vagyis amelyeket 
jegyzetek és kivonatok gyűjteményének tart. „Az epidémiák”-nak ezt az öt könyvét Littré két egy
séges csoportra osztja, egyik közülük a második -  negyedik -  hatodik könyv, a másik az ötödik 
és a hetedik33. Az előbbi a kutatás mai állása szerint az i. e. V. század végén és az i. e. IV. század 
elején keletkezett, a második a IV. század közepén34. Littré ismerteti ŰALÉNOSZnak azt a feltevé
sét, hogy az előbbit Thesszalosz, Hippokratész fia kezdte írni apja halála után, és az általa vezetett 
orvoscsoport tagjai folytatták, merthogy a szófordulatok emlékeztetnek Hippokratészére, a másik 
azonban egész biztosan más, jóval későbbi orvoscsoport munkája35. (Egyébként érdekes, hogy a II. 
könyv hat (12, 24, 18, 5, 25, 32 pontos) a VI. nyolc (15, 25, 24, 23, 15, 15, 11, 32 pontos) sectio-ból, 
a IV. 61, az V. 106, a VII. 124pontból áll). Az ezután következő 20 pontos „A nedvekről” amelyben 
a vér és az epe áll egymással szemben, tulajdonképpen olyan, mintha „Az epidémiák” nyolcadik 
könyve lenne36.

A kötetben még helyet kap ezek után „A kórjóslatok első könyve” és a „Koszi prognózisok”. (Az 
előbbi E r ó t i a n o s z  szerint nem Hippokratész munkája és Galénosz úgy véli, hogy „A prognózisok 
könyvé”-nek, az „Aforizmák”-nak és „Az epidémiák könyvei”-nek kompilációja. Az utóbbit sem 
Erótianosz, sem Galénosz nem említi).37 („A koszi prognózisok” másként tagolódik, mint az eddigi 
művek, ugyanis 7 sectio-ból, XXXVparagrafusból és 640pontból áll, de a háromfajta számozás egy
mástól függetlenül folytatódik). Ezek a hippokratészi corpusnak azon darabjai, amelyek az 1839-ben 
megjelent I. kötet bevezetése szerint korábban keletkeztek, mint ahogy Hippokratész élt, vagyis E.  

Littré saját beosztásában ez a harmadik osztály. A két mű megjegyzésekből, megfigyelésekből áll38, 
illetve a „Kosziprognózisok” elkülönült kijelentések sorozata a kiadás összeállítója szerint.39„A kór
jóslatok” (170 pontból álló) első könyvét kevéssé kiterjesztett reális kijelentések alkotják (vagyis 
nincsenek benne általános következtetések), amelyekben semmi közös nincs a második könyvvel, 
de mégsem választható el a hippokratészi iskolától.40 A „Koszi prognózisok” tekintetében azután 
1859-ben „A hetes számról” előszavában revideálja álláspontját Ch. D a r e m b e r g  cikkére hivatkoz
va, aki nem látja annyira más típusúnak ezt a művet, mint az „Aforizmák” rövid megállapításait, és 
„A prognózisok könyvé”-nek töredékeit is megtalálja benne41. Littré elfogadja a magyarázatot, sőt 
ekkor még talál benne töredékeket ezen felül az „Aforizmák”-ból, „Az epidémiák második köny
vé" -bői, „A betegségekről” szóló első és harmadik könyvből, „A hetes számról”-ból, „A kórjóslatok

29 IV. kötet 396

30 I. kötet 324 és 417 -4 1 8 .

31 I. kötet 34 1 -3 4 3  és IV. kötet 610-611 .

32 I. kötet 343-344 . IV. kötet 634-635 .

33 V. kötet 3.
34 Levendel Júlia jegyzete Hornyánszky Gyula: „A görög felvilágosodás tudománya” újrakiadásához. Budapest, 2007,121.

35 I. 36 4 -3 6 7  és V. kötet 9 -10 .

36 V. kötet 470.

37 I. kötet 350.

3S I. kötet 351.

39 V. kötet 574.

40 V. kötet 507.

41 Ch. Daremberg: Oevres complétes d’ Hippocrate. Journal des Savants, 1853, 304-320,. 308.
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első könyve'-bői és a „Afejsérülésekről”-bői is. Ekkor már úgy fogalmaz, hogy ez a korábbi művek
ből összeállított compilatio a hippokratészi kollekció egy nagyon késői darabja.42

Az 1849-ben megjelenő VI. kötetben azok a művek jelennek meg, amelyeket a hippokratészi 
koszi iskola kielégítő tekintélyű mesterei írtak, akiket azért kapcsoltak Hippokratészhez, mert mű
veiken hordozzák -  Littré szerint -  az iskola bélyegét.

„Az orvos mesterségéről” című 13 pontos mű azt ecseteli, hogy milyen fontos és milyen magas 
szintű tudomány a medicina.43 Ezt „Az emberi természetről” majd „Az egészséges étrendről” követi. 
E két utóbbiról egyértelműen kijelenti Littré, hogy ezek nagy valószínűséggel Hippokratész vejé- 
nek és utódjának, Polübosznak a munkái. (Vagyis ez az általa másodikként definiált osztály.) „Az 
emberi természetről” című (15 pontos) írást ugyanis Arisztotelész44 is Polübosz művének mondja, 
az ezt követőt pedig a szerkesztő szerint ugyanaz a kéz írta, mint az előzőt45. Az előbbi szerint az 
embert legfőként négy folyadék alkotja, a vér, a nyák, a sárga és fekete epe, és ezek egymás utáni 
fontossága évszakonként változik46. Az utóbbi szerint az étkezéshez figyelni kell az évszakokat, a 
testalkatot, az életkort, és a kövérség csökkentéséhez való eszközként óvatosan kell bánni a há
nyással és a beöntéssel, mindenkinek inkább a gimnasztikái gyakorlatokkal kell élnie47. (9 pont)

Ezek után más szerző ezzel ellentétes felfogásával ismerkedünk meg „A levegőről” szóló érte
kezés kapcsán (15 pont), amely szerint minden betegségben a fő hatóerő a testet átjáró -  az opti
málisnál több vagy kevesebb, illetve a fertőzésekkel összevegyülve érkező -  levegő48. (Másodlago
san azért szerepelnek a testnedvek is, a nyák, epe és vér, illetve a levegőből átalakult víz.) „Az italok 
használatáról” című munka megzavarja a sort, ez ugyanis megint azon írások egyike, amelyek a 
jegyzetek és szemelvények gyűjteményéhez tartoznak a corpus szerkesztője szerint. A magyarázat 
erre az, hogy ez a láthatólag rövid összefoglalás (7 pont) más hippokratészi könyvekből való, és az 
édesvíz, a tengervíz, az ecet és a bor orvosi használatára oktatja a jövendő szakembereket.49 „A be
tegségekről” szóló első könyv nem kapcsolódik semmilyen más tanulmányhoz, igyekszik elégséges 
patológiai-élettani tudást adni az első tíz pontban a betegségek megismeréséhez, hogy az orvosok 
felmérjék, jó vagy rossz kimenetelű-e a beavatkozás, a további 24 pontban különböző betegségeket 
ír le50. Az ezután következő, 61 pontból álló „A bajokról” ezzel ellentétben népszerű orvosi könyv, 
amelyből minden ember megtudhatja, mikor tud maga segíteni, és mikor kell szakembert hívni, és 
hogyan lehet az orvosi beavatkozást ellenőrizni.51 Ezt az -  anatómiai ismereteket adó (47 pontos)
-  „Az emberi test helyeiről” követi, amely azt hangsúlyozza, hogy az orvosnak meg kell ismernie 
az emberi test összetételét, hogy a beteget meggyógyíthassa52, majd „A szent betegségről”(18 pont) 
következik, amely a betegség leírásakor azt hangsúlyozza, hogy -  mint minden betegség -  az epi
lepszia természetes ok, nem pedig isteni beavatkozás eredménye53. Ezután következik „A sebekről” 
(ennek 27 pontja bölcs szabályok és jól felhasznált és jól vezetett gyakorlatok gyűjteménye, amely 
nagyszámú gyógyszerkészítménnyel fejeződik be, és amelyben többféle /sajátságos, borogatott,

42 VIII. kötet 628 -629 .

43 VI. k ö te ti.

44 Arisztotelész: Hist. anim. III. 3. 512 b -513  a

45 I. kötet 349 -3 5 0 . VI. kötet 70.

46 I. kötet 348, VI. kötet 29.

47 VI. kötet 70.

48 VI. kötet 88.

49 VI. kötet 116.

50 VI. kötet 138.

51 VI. kötet 206.

52 VI. kötet 273 -274 .

53 VI. kötet 350.
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gördített, illetve csak megkötött/ kötésről is szó van,)54 majd „Az aranyérről” következik (9 pont), 
amely ennek a betegségnek a kezeléséről ad útbaigazítást, és arról ad hírt, hogy ennek oka a nyák 
és epe megtelepedése a rectum-on, és amelynek teóriája hasonló „Az emberi test helyeiről” felfogá
sához.55 Az ezt követő „A sipolyokról”(10 pont) szorosan kapcsolódik az előző tanulmányhoz. Ez 
a végbél sipolyairól, gyulladásairól és ezek kezeléséről szól, és figyelmeztet, ha ezt a sérülést elha
nyagolják, súlyosabbra fordul a beteg állapota56. A kötetet „Az étrendről” szóló mű 4 könyve zárja 
le. Ennek írója kijelenti, hogy a témát elődei közül senki nem fogta át teljes egészében. A megol
dások közül a helyeseket elfogadja, és csak akkor kínál újat, ha megfelelő szerinte még nincs. Az 
írás ugyan négy könyvet alkot, de az összesen 93 pontos számozás nem indul újra könyvenként, 
és a mű Littré szerint eredetileg knídoszi, nem koszi felfogású orvos munkája. (A negyedik -  a 
többihez elég lazán kapcsolódó -  könyvet időnként külön műként jegyzik „Az álmokról” cím alatt. 
A tanulmány összeállítója kétféle álmot különböztet meg benne, az istenektől adottakat, és a test 
állapotától függőeket. A kettő közül csak a második tartozik szerinte az orvostudomány hatáskö
rébe.57) A könyv alapkoncepciója: az élő test víz és tűz keveréke, és az elemek sajátosságai, egyfelől 
a meleg és száraz, másfelől a hideg és nedves határozzák meg az összes testi jelenséget. Valójában 
igaz lényegében senki nem hal meg és senki sem születik58.

A VII., 1851-ben megjelenő kötet „A betegségekről” szóló második illetve harmadik könyvvel 
(75+17 pont) kezdődik és „A belső bajokról”(54 pont) cíművel folytatódik. Ezeknek felfogása alap
vetően különbözik Hippokratészétől, és E u r o p h o n  felfogására utal, aki a knídoszi iskola mestere
ként és Hippokratész nála valamivel idősebb kortársaként a drasztikus gyógymód híve volt. Isko
lája gyakorlatában mozgatják a betegeket, tisztítószerekkel kúrálják őket, viszont kevés ennivalót 
juttatnak nekik59. Ezután egy olyan irat következik, amely három címet visel, de összetartozik. 
„A női természetről” vezeti be „A héthónapos magzatról” illetve „A nyolchónapos magzatról” szóló 
írásokat. A két utóbbi tulajdonképpen egy művet alkot,60 „A héthónapos magzatról”, fejezetszámo
zása 1-9-ig, „A nyolchónapos magzatról” 1 0 -13-ig terjed. Az alapkoncepció szerint a terhesség 
ideje 180 nap. A hat hónap betöltése után megszülető magzat talán életben marad, de a nyolcadik 
hónapban megszülető újszülött elkerülhetetlenül meghal, ekkor ugyanis beteg a magzat is, az anya 
is.61 Littré szerint az őket megelőző mű „A női természetről” késői compilatioként került a corpus- 
ba, (azon írások közé tartozik, amelyeket egyetlen ókori kritikus sem idéz), és összefoglalja 109 
pontban mindazt a tudásanyagot, amelyre szüksége van egy mesternek és egy diáknak ahhoz, 
hogy megértse a méh betegségeit és az eszközöket, amelyek szükségesek: pessarium-ok, iniectiók, 
meleg borogatások és gőzölések62.

Ezek után még a hetedik kötetben következik az az összetartozó három írás, amelynek szerzője 
Littré szerint a knídoszi orvosi iskolához tartozott és Arisztotelésznél korábban élt.63 Ezen művek: 
„A spermáról”, „A gyermek természetéről” és a „A betegségekről” szóló negyedik könyv. Ez a három 
mű a fogantatástól csecsemőkorig kíséri végig a gyermek fejlődését és az őt fenyegető betegsége
ket, majd a betegségek általános jellemzését adja, nagy fontosságot tulajdonítva a négy testnedv
nek, amelyek szerinte az epe, vér, víz és nyák. ( A három műben a fejezetek folytatódnak 1-11,

54 VI. kötet 398.

55 VI. kötet 434.

56 VI. kötet 446.

57 VI. kötet 638.

58 VI. kötet 462 -463 .

59 VII. kötet XIII-XIV . 5 -6 . 116. 162-164 . 304-305 .

60 I. kötet 363. VII. kötet 432.

61 VII. kötet 432.

62 I. kötet 4 1 6 -4 1 7 . VII. kötet 310.

63 I. kötet 373. és 375. VII. kötet 308-309 .
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12-32, illetve 33-55-ig tartó szám ozással) Az iratok szerzője nagyon szeretett biológiai megfejtés
re támaszkodni, de nehéz, sőt lehetetlen volt számára kézzelfogható tapasztalatot szerezni az ezzel 
kapcsolatos élettani folyamatokról.64

Az 1853-ban megjelent VIII. kötet ugyanennek a szerzőnek a műveivel folytatja a sort. A mű
vek címe: „A női betegségekről” első, második, illetve harmadik könyve (1-109, 110-212, 213-249 
pont). (A harmadik könyv külön címe: „A terméketlen nőkről”), illetve „A szüzek betegségeiről”. 
(Ez utóbbi sajnos csak egy nagyobbnak a töredéke65). Littré szerint ez a szerző ennek a területnek 
igazi mestere, és az utóbbi mű szófordulataiból és gondolatfűzéseiből lesz nyilvánvaló, hogy ő is 
a knídoszi, nem pedig a koszi iskola elkötelezettje66. (Bár a négy testnedv fontosságának hangsú
lyozása mégis a koszi iskolához kell, hogy kösse.) Az ezt lezáró műnek, ”A túltermékenyülésrőF- 
nek (43 pont), amely egymagában alkotja a corpus-ban a hetedik osztályt, nagy valószínűséggel 
Littré szerint egy L e o p h a n é s z  nevű orvos-író a szerzője, akit Arisztotelész is, és a hippokratészi 
collectio más művei is idéznek.67 (Az irat a megtermékenyült nők ujra-megtermékenyülésének esé
lyeit vitatja meg.)

A VIII. kötet többi irata közül „A magzat elvesztéséről” (5 pontos töredéknek tűnő írás68) a 
magzat elvesztésének mindenfajta variációját elmagyarázza, akár betegség, akár olyan művelet ha
tására történik, amelyik arra törekszik, hogy a magzat kiessen a méhből.69 „A boncolásról” (1 pont) 
szóló rövid írást, amely a törzs belső részeit írja le röviden70, valamint „A fogzásról” címűt, (32 
pont), amely rövidített aforizma formában ismerteti a szoptatott gyermek állapotait és betegsége
it71, egyetlen ókori szerző sem idézi.72„A -  17 pontból álló, valódi mirigyekről és nyirokcsomókról 
szóló -  mirigyekről” szerzője a knídoszi iskola híve, leírásai hasonlítanak „A belső bajokról” és „A 
betegségekről” szóló második könyvben leírtakhoz. Adatai egybevethetőek a „Helyek az emberben” 
adataival és pontos analógiák találhatóak „A betegségekről” szóló negyedik könyvvel kapcsolatban 
is.73 „Az izmokról”(19 pont), „A női betegségekről” és „A gyermek természetéről” írójának műveit 
interpretálja74, „A hetes számról” (53 pont) csak latin fordítás maradt ránk75, az i. sz. I. században 
élő P h i l o n  és a C o m m o d u s  alatt élő P o l l u x  és G a l é n o s z  és mások is emlegetik.76 Littré egyetért 
azzal, hogy a mű szerzője biztosan azonos „Az izmokról” alkotójával.77 Régebben szorosabb kapcso
latot tételeztek fe l a „Belső bajokról” szóló könyvvel és a „Betegségekről” szóló második, illetve harm a
dik könyvvel. Ugyanis van egy olyan beosztás, mely szerint „A hetes számról” a ’’Kicsik betegségének 
első könyve” volt, „A betegségekről” szóló harmadik könyvet pedig a „Kicsik betegségének második 
könyvének” nevezték. Ugyanakkor a „Betegségekről” szóló második könyv a „Nagyok betegségének 
első könyve” volt, „A belső bajokról pedig „A nagyok betegségének második könyve” címet viselte.79

64 VII. kötet 462 -463 .

65 I. kötet 378.

66 VIII. kötet 6- 8 . 464 -465 .

67 I. kötet 379 -382 .

68 I. kötet 415 -4 1 6 .

69 VIII. kötet 510.

70 VIII. kötet 536.

71 VIII. kötet 542.

72 I. kötet 415.

73 VIII. kötet 550-554 .

74 VIII. kötet 577-578 .

75 VIII. kötet 616.

76 I. kötet 384.

77 VIII. kötet 627-628 .

VIII. kötet 624. Az első kötetben még a szerkesztő azt hangsúlyozza (I. kötet 3 6 0 -3 6 2 ), hogy a „Kicsik betegségének 
első könyve' elveszett. ( Aminthogy „A hetes számról ' valóban csak latin fordításból ismert.)
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A IX. kötet, amely 1861-ben jelent meg, tartalmazta az utolsó hippokratészi corpusban szerep
lő értekezéseket. A „Kórjóslatok” második könyvét (43 pont) Littré elválasztja az elsőtől, úgy véli, 
ez nem születhetett meg A r is z to te lé s z  és P r a x a g o r a s z  működése előtt.79 Véleményét azzal 
indokolja, hogy a szöveg az akut betegségek mellett krónikusokat is említ80, valamint azzal, hogy 
pulzus-mérésre is utalás történik benne, ami csak Proxagorasznál lett vizsgálati módszer81. A töb
bi értekezés m ár meglehetősen rövid. „A szívről” (12 pontos anatómiai mű), úgy véli, hogy a bal 
kamra az értelem veleszületett tüzének székhelye82, „A táplálékról” (55 pont) nem lehet korábbi 
Arisztotelész működésénél. Az eredeti hippokratészi fogalmak mellett ugyanis, amelyek azono
sak „A törésekről” és „Az ízületekről” szóló könyvekben megirtakkal, olyanok is vannak benne, 
amelyek Arisztotelész írásaival, illetvE H é r a k le ito s z  gondolatmenetével közösek83. A mű táp
láléknak nevezi az ételt is, amely a nyelőcsövön át, és a levegőt is, amely a tüdőn keresztül érkezik 
a szervezetbe. A szerző két fő részre osztja az élő testet: az életadóra, és arra, amely érzeteket kelt. 
„A látásról” című 9 pontos írást J. S ich e l fordította, és ő írta az előszót is. Elismeri, hogy a mű -  
amelyről Littré úgy véli, hogy talán egy elveszett mű töredéke84 -  nem magának Hippokratésznak 
az alkotása, és azok közé tartozik, amelyet egyetlen ókori kritikus sem említ. Ő szonban úgy véli, 
hogy írója a koszi iskola szerzői közül egy, talán a magát Aszklépiosztól leszármaztató családnak 
egy tagja85, és úgy gondolja hogy ez az alkotó vagy azonos „A bajokról” szerzőjével, vagy közel áll 
hozzá86. „A csontok természetéről” (19 pont) című irat compilatio, Galénosz „Az emelő könyve” 
függelékének tekinti, a mű összeállítója „Az epidémiák második könyvé”-bői”, „Az emberi termé
szetről” szóló könyvekből (Polübosz művéből), chüproszi Szüenneszisz és apolloniai D iogen ész  
könyveiből is tett bele gondolatokat. Alapvetően ez a legrégebbi anatómia rövid összefoglalása, 
amely megelőzi Arisztotelészt és a hippokratészi időkhöz tartozik87. „Az orvosról” (14 pont) szóló 
iratot nem említi egyetlen ókori szerző sem. Szerepe hasonló „Az orvosi műhelyben” feladatával, 
az orvostudomány tanulói kezdik ezzel tanulmányaikat. Szó van benne a műveletek elosztásáról, 
eszközeikről, a sebkötözéshez szükséges felszerelésekről, törésekről és ficamokról, kelések meg
nyitásáról, köpölyökről, vérző sebekről. A könyv szerzője azt is kifejti, hogy melyek a könnyű vagy 
sürgős esetek. Littré szerint párhuzamos gondolatok találhatóak benne a „A fejsérülésekről”, „A 
régi orvostudományról”, „Az orvosi műhelyben”, „Az eskü”, „Az Ízületekről”, „A törésekről”, az „Epi
dém iák harmadik könyve ”, „A bajokról” és „Az emberi test helyeiről” mondataival, ezek megerősí
tik, hogy ennek az iratnak méltó helye van a hippokratészi gyűjteményben88. „A tisztességről” (18 
pont) és az „Utasítások” (14 pont) azon művek közé tartoznak, amelyeket egyetlen antik szerző 
sem idéz, mind a kettő azt részletezi, hogyan kell egy orvosnak viselkednie a beteggel szemben. 
Mind a két irat szerzője úgy véli, ezeket a cselekedeteket behatárolja „Az eskü”. Littré pedig egyet
ért azzal a megállapítással, hogy mindkét irat szerzője olyan orvos, aki a sztoikus életfelfogáshoz 
csatlakozott.89 A hosszabb, 64 pontból álló „A krízisekről” és a 11 pontos „A kritikus napokról” 
korábbi hippokratészi művekből összeállított, későn keletkezett compilatio-k. Az előbbi az olyan 
mondásokat gyűjti össze, amelyek főként „A prognózisok könyvé”-ben az „Epidémiák könyvei”-

79 I. kötet 382.

80 I. kötet 56. és IX. kötet 2.

81 I. kötet 56. és 411.

82 IX. kötet. 7 6 -77 .

83 I. kötet 383 -384 . IX. kötet 95 -96 .

84 I. kötet 416.

85 IX. kötet 122-123.

86 IX. kötet 126-127.

87 I. kötet 418 -4 2 1 . IX. kötet 162-164.

88 IX. kötet 198-202.

89 I. kötet 414 -415 . IX. kötet 2 2 2 -2 2 4  és 246 -248 .
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12-32, illetve 33-55-ig tartó számozással.) Az iratok szerzője nagyon szeretett biológiai megfejtés
re támaszkodni, de nehéz, sőt lehetetlen volt számára kézzelfogható tapasztalatot szerezni az ezzel 
kapcsolatos élettani folyamatokról.64

Az 1853-ban megjelent VIII. kötet ugyanennek a szerzőnek a műveivel folytatja a sort. A mű
vek címe: „A női betegségekről” első, második, illetve harmadik könyve (1-109, 110-212, 213-249 
pont). (A harmadik könyv külön címe: „A terméketlen nőkről”), illetve „A szüzek betegségeiről”. 
(Ez utóbbi sajnos csak egy nagyobbnak a töredéke65). Littré szerint ez a szerző ennek a területnek 
igazi mestere, és az utóbbi mű szófordulataiból és gondolatfűzéseiből lesz nyilvánvaló, hogy ő is 
a knídoszi, nem pedig a koszi iskola elkötelezettje66. (Bár a négy testnedv fontosságának hangsú
lyozása mégis a koszi iskolához kell, hogy kösse.) Az ezt lezáró műnek, ”A túltermékenyülésről” - 
nek (43 pont), amely egymagában alkotja a corpus-ban a hetedik osztályt, nagy valószínűséggel 
Littré szerint egy L e o p h a n é s z  nevű orvos-író a szerzője, akit Arisztotelész is, és a hippokratészi 
collectio más művei is idéznek.67 (Az irat a megtermékenyült nők ujra-megtermékenyülésének esé
lyeit vitatja meg.)

A VIII. kötet többi irata közül „A magzat elvesztéséről” (5 pontos töredéknek tűnő írás68) a 
magzat elvesztésének mindenfajta variációját elmagyarázza, akár betegség, akár olyan művelet ha
tására történik, amelyik arra törekszik, hogy a magzat kiessen a méhből.69 „A boncolásról” (1 pont) 
szóló rövid írást, amely a törzs belső részeit írja le röviden70, valamint „A fogzásról” címűt, (32 
pont), amely rövidített aforizma formában ismerteti a szoptatott gyermek állapotait és betegsége
it71, egyetlen ókori szerző sem idézi.72„A -  17 pontból álló, valódi mirigyekről és nyirokcsomókról 
szóló -  mirigyekről” szerzője a knídoszi iskola híve, leírásai hasonlítanak „A belső bajokról” és „A 
betegségekről” szóló második könyvben leírtakhoz. Adatai egybevethetőek a „Helyek az emberben” 
adataival és pontos analógiák találhatóak „A betegségekről” szóló negyedik könyvvel kapcsolatban 
is.73 „Az izmokról”(19 pont), „A női betegségekről” és „A gyermek természetéről” írójának műveit 
interpretálja74, „A hetes számról” (53 pont) csak latin fordítás maradt ránk75, az i. sz. I. században 
élő P h i l o n  és a C o m m o d u s  alatt élő P o l l u x  és G a l é n o s z  és mások is emlegetik.76 Littré egyetért 
azzal, hogy a mű szerzője biztosan azonos „Az izmokról” alkotójával.77 Régebben szorosabb kapcso
latot tételeztek fe l a „Belső bajokról” szóló könyvvel és a „Betegségekről” szóló második, illetve harm a
dik könyvvel. Ugyanis van egy olyan beosztás, mely szerint „A hetes számról” a ’’Kicsik betegségének 
első könyve” volt, „A betegségekről” szóló harm adik könyvet pedig a „Kicsik betegségének második 
könyvének” nevezték. Ugyanakkor a „Betegségekről” szóló második könyv a „Nagyok betegségének 
első könyve” volt, „A belső bajokról”pedig „A nagyok betegségének második könyve” címet viselte.78

64 VII. kötet 462 -463 .

65 I. kötet 378.

66 VIII. kötet 6- 8. 464 -465 .

67 I. kötet 379-382 .

68 I. kötet 415 -416 .

69 VIII. kötet 510.

70 VIII. kötet 536.

71 VIII. kötet 542.

72 I. kötet 415.

73 VIII. kötet 550 -554 .

74 VIII. kötet 577-578 .

75 VIII. kötet 616.

76 I. kötet 384.

77 VIII. kötet 627 -628 .

78 VIII. kötet 624. Az első kötetben még a szerkesztő azt hangsúlyozza (1. kötet 3 6 0 -3 6 2 ), hogy a „Kicsik betegségének 
első könyve” elveszett. ( Aminthogy „A hetes számról” valóban csak latin fordításból ismert.)
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A IX . kötet, amely 1861-ben jelent meg, tartalmazta az utolsó hippokratészi corpusban szerep
lő értekezéseket. A „Kórjóslatok” második könyvét (43 pont) Littré elválasztja az elsőtől, úgy véli, 
ez nem születhetett meg A r is z to te lé s z  és P r a x a g o r a s z  működése előtt.79 Véleményét azzal 
indokolja, hogy a szöveg az akut betegségek mellett krónikusokat is említ80, valamint azzal, hogy 
pulzus-mérésre is utalás történik benne, ami csak Proxagorasznál lett vizsgálati módszer81. A töb
bi értekezés már meglehetősen rövid. „A szívről” (12 pontos anatómiai mű), úgy véli, hogy a bal 
kamra az értelem veleszületett tüzének székhelye82, „A táplálékról” (55 pont) nem lehet korábbi 
Arisztotelész működésénél. Az eredeti hippokratészi fogalmak mellett ugyanis, amelyek azono
sak „A törésekről” és „Az ízületekről” szóló könyvekben megírtakkal, olyanok is vannak benne, 
amelyek Arisztotelész írásaival, illetvE H é r a k le ito s z  gondolatmenetével közösek83. A mű táp
láléknak nevezi az ételt is, amely a nyelőcsövön át, és a levegőt is, amely a tüdőn keresztül érkezik 
a szervezetbe. A szerző két fő részre osztja az élő testet: az életadóra, és arra, amely érzeteket kelt. 
„A látásról” című 9 pontos írá s t}. S ich e l fordította, és ő írta az előszót is. Elismeri, hogy a mű -  
amelyről Littré úgy véli, hogy talán egy elveszett mű töredéke84 -  nem magának Hippokratésznak 
az alkotása, és azok közé tartozik, amelyet egyetlen ókori kritikus sem említ. Ő szonban úgy véli, 
hogy írója a koszi iskola szerzői közül egy, talán a magát Aszklépiosztól leszármaztató családnak 
egy tagja85, és úgy gondolja hogy ez az alkotó vagy azonos „A bajokról” szerzőjével, vagy közel áll 
hozzá86. „A csontok természetéről” (19 pont) című irat compilatio, Galénosz „Az emelő könyve” 
függelékének tekinti, a mű összeállítója „Az epidémiák második könyvé”-bői”, „Az emberi termé
szetről” szóló könyvekből (Polübosz művéből), chüproszi Szüenneszisz és apolloniai D iogen ész  
könyveiből is tett bele gondolatokat. Alapvetően ez a legrégebbi anatómia rövid összefoglalása, 
amely megelőzi Arisztotelészt és a hippokratészi időkhöz tartozik87. „Az orvosról” (14 pont) szóló 
iratot nem említi egyetlen ókori szerző sem. Szerepe hasonló „Az orvosi műhelyben” feladatával, 
az orvostudomány tanulói kezdik ezzel tanulmányaikat. Szó van benne a műveletek elosztásáról, 
eszközeikről, a sebkötözéshez szükséges felszerelésekről, törésekről és ficamokról, kelések m eg
nyitásáról, köpölyökről, vérző sebekről. A könyv szerzője azt is kifejti, hogy melyek a könnyű vagy 
sürgős esetek. Littré szerint párhuzamos gondolatok találhatóak benne a „A fejsérülésekről”, „A 
régi orvostudományról”, „Az orvosi műhelyben”, „Az eskü”, „Az Ízületekről”, „A törésekről”, az „Epi
dém iák harm adik könyve ”, „A bajokról” és „Az emberi test helyeiről” mondataival, ezek megerősí
tik, hogy ennek az iratnak méltó helye van a hippokratészi gyűjteményben88. „A tisztességről” (18 
pont) és az „Utasítások” (14 pont) azon művek közé tartoznak, amelyeket egyetlen antik szerző 
sem idéz, mind a kettő azt részletezi, hogyan kell egy orvosnak viselkednie a beteggel szemben. 
Mind a két irat szerzője úgy véli, ezeket a cselekedeteket behatárolja „Az eskü”. Littré pedig egyet
ért azzal a megállapítással, hogy mindkét irat szerzője olyan orvos, aki a sztoikus életfelfogáshoz 
csatlakozott.89 A hosszabb, 64 pontból álló „A krízisekről” és a 11 pontos „A kritikus napokról” 
korábbi hippokratészi művekből összeállított, későn keletkezett compilatio-k. Az előbbi az olyan 
mondásokat gyűjti össze, amelyek főként „A prognózisok könyvé”-ben az „Epidémiák könyvei”-

79 I. kötet 382.

80 I. kötet 56. és IX. kötet 2.

81 I. kötet 56. és 411.

82 IX. kötet. 76 -7 7 .

8-’ I. kötet 383 -384 . IX. kötet 95-96 .

84 I. kötet 416.

85 IX. kötet 122-123.

86 IX. kötet 126-127.

87 I. kötet 418 -4 2 1 . IX. kötet 162-164.

88 IX. kötet 198-202.

89 I. kötet 414 -4 1 5 . IX. kötet 2 2 2 -2 2 4  és 246 -2 4 8 .
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ben, az „Aforizmák”-bán és a „Koszi prognózisok”-bán szerepelnek eredetileg. Az utóbbi „A hetes 
számról” az „Epidémiák harmadik könyvé”-ből, a „Belső bajokról” szóló könyvből és a „ A betegsé
gekről” írott harmadik könyvből idéz részleteket90.

Végül még mindig a IX. kötetben szerepel a corpus középkori kódexeiből Hippokratész éle
tével kapcsolatos 27, nyilvánvalóan nem hiteles levél. Ezeket Littré nem tartotta a valódi hippok
ratészi corpus részének, és a későbbi kiadásokban többé nem szerepelnek. Ezeknek egy része egy 
ál-levelezés D ém okritosz és Hippokratész között (18, 19, 20, 21, és 23-as levél) amelyben az 
ismeretlen szerző általában a Démokritosz levelek kapcsán Démokritosz stílusát utánozza (az 
utolsó kivételével), illetve Hippokratész levele Th esszalosz fiához (22. levél) és Dem etrio sz  ki
rályhoz (24. levél). A többi itt szereplő apokrif mű Littré szerint három csoportra oszlik. Az első 
Kósz lakosainak Athén felé irányuló beszéde, amelyben Hippokratészt úgy emlegetik, mint aki 
megmentette Athént a pestistől (26, 27). A másik csoport a Nagykirály és hivatalnokainak levele
zése Hippokratésszal és egymással, valamint Kósz városának irányítóival Hippokratész ügyében, 
és Athén határozata, amely úgy mutatja be a nagy koszi orvost, mint aki visszautasította a perzsák 
uralkodójának (Hellasz ellenségének) adományait és felkérését, miután megmentette Görögorszá
got^ 1 -9 .) A harmadik pedig Démokritosz állítólagos őrültségével kapcsolatos, amelynek kapcsán 
az abderaiak Hippokratészt hívják el Démokritosz vizsgálatára, és Hippokratész diagnózisa, mely 
szerint a nagy filozófus tökéletesen épelméjű (1 0 -1 7 . levél). Littré másik felosztása külön említi 1. 
A járvány-elhárítást, 2. Hippokratész és Démokritosz bármilyen kapcsolatát taglaló leveleket, 3. 
Hippokratész levelét fiához, Thesszaloszhoz , 4. az Athén és Kósz közötti ellenségeskedést elhárító 
írásokat, az oltárnál való könyörgést és a követségi beszédet. (26, 27). Thesszalosz, Hippokratész 
fia, két módon is szerepel ezen írásokban, egyrészt úgy, mint apja levelének címzettje (22), m ás
részt mint apja érdemeit méltató -  hazája érdekében érvelő -  követ, akit egykor vele együtt avattak 
be a misztériumokba, hálából a járványok pusztításának megakadályozásáért. (27.1evél). Az írások 
között Littré szerint több réteget lehet megállapítani, de mindegyikre vonatkozik az, hogy csak a 
mitikus orvos nagy neve által inspirált legendákat közvetíti, amelyeknek semmilyen valóságtar
talma nincs91. A IX. kötet végén függelékként még szerepel „A hetes számról” egy másik latin for
dítása, amelyet Ch. Daremberg fedezett fel, és amely elemzése szerint pontosabb latin fordításnak 
tűnik a korábban közöltnél.92

Az utolsó, 1861-ben megjelent X. kötetben már eredeti mű nem szerepel, csak egy 17 kisebb 
fejezetre osztott „ Utószó egy függelék a felhasznált kézírásokról, és itt szerepel a jegyzetapparátus.

A kritikai kiadás bemutatja tehát azt az embert és azt az iskolát, amelyik a semmiből teremtette 
meg a tudományos orvoslást. Nem volt ez olyan könnyű egy olyan korban, amikor bevett volt az 
a gyakorlat, hogy a beteg Epidauruszban vagy Athénben Aszklépiosz templomában aludt, és reg
gelre -  legalábbis a saját maga által (vagy a templomnak a beteg nevében) állított kőtábla tanúsága 
szerint -  gyógyultan távozott.93 (Egy ilyen gyakorlatot A r i s z t o p h a n é s z  is leír „Plutosz” című 
komédiájában.94)

Az, hogy a hippokratészi corpus-ban szerepelnek olyan művek, amelyek a knídoszi iskola 
irányzatát követték részben vagy egészben, azt is jelentette, hogy a két irányzat hatott egymásra. 
HÉROPHiLOSzról, aki P t o l e m a i o s z  Sz ó t é r  uralmának idején (i. e. 3 8 4 -3 2 2 ) az ő meghívására 
az orvosok közül elsőként ment Alexandriába, az a hagyomány maradt ránk, hogy a koszi iskola 
képviselője, P r a x a g o r a s z , és a knídoszié, E r a s z i s z t r a t o s z  egyaránt a mestere volt.95

90 I. kötet 421. IX. kötet 274. és 296.

91 I. kötet 4 2 6 -4 3 4 . IX. kötet 308-309 .

92 IX. kötet 430 -4 3 2 .

93 Kavvadias: Fouilles d’ Epidaure I 1893 30 -3 1 . Athéné. Láng Nándor: Epidauros. Egyetemes Philologiai Közlöny 
1902 26. 777-780 .

94 Arisztophanész: Plutosz 655 -732 .

95 Ch. Daremberg: L’ histoire des sciences médicales. Paris 1870 146. o.
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A Littré szerkesztette kiadás és fordítás révén megismerhetjük magának Hippokratésznak az 
alakját, a vele versengő agresszívabb beavatkozást valló knídoszi iskolának a követőit, a nagy orvos 
tanítványait és utódait, akik más-más elvet vallottak, de mindent megtettek a betegek megmen
téséért. Alapvető filozófiájuk az volt, hogy a tudományban hittek, és mindannyian betartották a 
hippokratészi esküt, valamint kötelezőnek érezték maguk számára a hippokratészi törvényt. Littré 
még arra is vigyázott, hogy a másként hagyományozott szövegek számozását ne változtassa meg.

A 10 kötetes kiadás éppen úgy jellemző a fejlődésére büszke 19. századra, mint magára 
Hippokratészre, és a születő hippokratészi orvostudományra.

A szerző címe:
Dr. Schiller Vera
Tel.: 0620 548-9401
e-mail: schillervera@freemail.hu
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Judit HAJDÚ
Vice-President of the Hungarian Patent Office

OPENING ADDRESS

In her opening address, the author enlists a number of successful Hungarian inventions of 
the 19th century, only part of which had, however, been patented. She draws the attention to the 
necessity of protecting intellectual property by patents.

Norbert KROÓ 
physicist, vice-president of the Hungarian Academy of Sciences

NANOTECHNOLOGY AND MEDICINE

The paper presents a successful biomedical utilization of nanotechnology. Throughout his 
work, the author used a special scanning tunnel microscope. So-called plasmon light can be 
generated with small “nanoglobules” of gold. This can be made visible, if the electromagnetic 
wave spreading over the metal surface is disturbed by some scattering particle. The properties of 
plasmon light linked to metal surfaces are different from those of light spreading in free space. 
Among others, the diffraction limit restricting resolution is not valid for it. Thus it can be used 
for investigations in nanotechnology. This light is able to create a very strong electrical field on 
the surface of metals, and may bring about even further local field strength at its uneven places. 
The molecules located in this space can be detected by Raman scattering. This phenomenon may 
be used to detect cancer cells at a very early stage. Moreover, when the gold globules are injected 
into the cancerous tissue and lit by an outer light source, the ensuing huge electromagnetic field 
destroys the cancerous cells. The sensitivity of the globules to the wave length of light depends on 
their size. Light in the infrared domain passes easily through body tissues. The therapy based on 
this phenomenon is in the phase of human trials in America.

Attila PÓK
MTA Történettudományi Intézete, H -1250 Budapest, Pf. 9. 

e-mail: apok@tti.hu.

CHANGES IN THE INTERPRETATION OF PROGRESS

The study departs from an analysis of a social science paradigm that was dominant until the 
turn of the 1960s and 1970s: history is not a cyclical but a teleological process moving towards 
the dissemination of the values of the enlightenment (liberty, equality, solidarity, education, 
knowledge).

It looks at the causes of the transformation of this paradigm, tries to explain why mainstream 
historians today doubt that our knowledge of history keeps increasing and deepening: instead 
historians just keep reinterpreting past events. The study disagrees with this view. While accepting 
that the concept of progress is hard to define globally and in general terms, it is still an indispensable 
analytical tool in the hands of public intellectuals when they have to make decisions that include 
interpretations of the past.
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Gábor NÁRAY-SZABÓ
Member of the Hungarian Academy of Sciences 

Director General of the Library of the Hungarian Academy of Sciences

THE UNSUSTAINABLE DEVELOPMENT

The author tries to answer the question: „Where to, development?” In order to precisely 
deduce his conclusions, he starts from the postulates as follows: 1. The world’s development is 
permanent. In relation to this the question arises what we want to sustain. 2. In the course of 
evolution co-operation and competition are in equilibrium. 3. Evolution is conservative, long
standing solving survives, i.e. the future rests upon the past. 4. The token of development, i.e. of 
the increase in complexity is diversity. After illustrating the postulates one by one, by examples 
easy to understand, the author starts to analyse the state of today’s society in this context. He 
equally illustrates, by examples, the excess of competition, and the polarization of society stronger 
than known ever before. He speaks about the constraint of innovation that has its origin in the 
market of supply. He contrasts diversity and monoculture. In this context he warns of growing 
genetically modified industrial plants. He illustrates the distortion of consumption by examples. 
He draws the attention to the decrease in raw material supplies, in the first place in fresh water 
reserves. Finally he gives directives of what can be done against these threats. Again he illustrates 
on examples that, in order to find a reassuring solving in the long run, material consumption has 
to be reduced, and non-material consumption must come into the limelight.

Erzsébet KÓCZIÁN-SZENTPÉTERI 
Director General, Historian of Technology 

Hungarian Museum for Science and Technology 
e-mail: zsoka@mmkm.hu

NEW WAYS IN MUSEOLOGY

In her article the author speaks about the changes that came about in the field of museology, 
particularly of technical museology, in the past few decades. Within these changes she deals with 
four themes: 1. Relation of technical museums to science centers. 2. Development of museum 
techniques. 3. Changes in visitors’ expectations and roles. 4. Relationships between society and 
science, between museums and the social environment. She deals with her themes as based on 
much personal experience. Finally she touches, with a few words, on the topic of the Hungarian 
technical museums, particularly on the situation of the Hungarian Museum of Science, Technology 
and Transport, which has been recently brought into being by integration, as well as on the 
institutions future expectations.

István GAZDA 
Hungarian Institute of History of Science 

mati@tudomanytortenet.hu

SCIENTIFIC SOCIETIES IN 19-CENTURY HUNGARY 
SOCIETIES OF SCIENCES, MEDICINE AND TECHNOLOGY

The author gives an overview on the societies of sciences, medicine and technology founded 
and working in Hungary between the last decades of the 18th and 19th centuries, respectively.
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Marginally, he also touches upon the societies of humanities brought into being in the given 
epoch. Out of the 18 societies dealt with in the chronological order of their foundation some exist 
till today. The description deals, in brief, with the programs organized by the societies, and the 
books, periodicals and jubilee publications presenting the history of the societies as published 
by them. The founding members and the famous scholars active in the societies are mentioned 
together with the society they adhered to.

Éva VÁMOS 
Hungarian Museum of Science, Technology and Transport 

evamos.@mmkm.hu  
vamos.eva@chelIo.hu

THE „GREAT EXHIBITIONS” IN HUNGARY DURING THE SECOND HALF 
OF THE 19th CENTURY (1842-1885), AND THE CHANGES IN THE AIMS OF THEIR

ORGANIZATION TILL OUR DAYS

The author deals with the first Hungarian industrial exhibition organized at mid-19th century 
(Budapest, 1942) and four „National Exhibitions” from the second half of the century. These were 
as follows: 1872 Kecskemét, 1876 Szeged, 1879 Székesfehérvár, and 1885 Budapest. The paper 
presents the ever more complex organizational work and structure of the exhibitions as well 
as their topics and scopes getting ever broader. It shows the changes in the aims and roles the 
exhibitions underwent during the 50 years dealt with. At the beginning the aim of the exhibitions 
was to present domestic products to the domestic public. From a review appraising the existing 
industry, the exhibitions developed into an overall show presenting the industry, the agriculture, 
the administration and the culture of the country or of a given region.

Károlyné MIKUS 
1213 Budapest, Kórus utca 60.

WE REMEMBER COUNT ISTVÁN SZÉCHENYI

The author remembers Count István Széchenyi on the occasion of the 150th anniversary of his 
death. As descendent of one of the richest and most distinguished families he was born in Vienna 
but was brought up as a Hungarian. From the age of 17 he was a soldier, and -  after a number of 
distinctions obtained -  was discharged as a captain. After travelling through many countries of 
Europe he saw the backwardness of his homeland and devoted his further life to put an end to 
this state. England and the English society became his ideal. In order to promote the foundation 
of the Hungarian Academy of Sciences he offered one year's entire income of his estates (1825). 
He established a National Casino (1827) to strengthen national thinking in the high nobility. 
He introduced horse races (1825-1827) to promote domestic horse breeding. Three books of his 
dealing with economics (“Credit”, “World” and “Stage”) urged profound reforms in Hungary. His 
name is linked to making navigable the Lower reaches of the Danube, and to having the Chain 
Bridge constructed, the first permanent bridge connecting Pest and Buda (1842-1849). He played 
a great part in the development of Hungarian industry, trade and agriculture (milling industry, 
wine production, silkworm breeding, and banking life). In the Hungarian parliament he spoke up 
several times for the Hungarian language, for liberty and for tolerance in matters of religion. He 
was 50 ( 1841 ), when in his work “People of the East” he warned his nation from revolution. In 1848
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he was, for a short time, minister of transport of the first Responsible Hungarian Government. 
However, his brain started to be deranged, and he was brought to the Döbling psychiatric clinic 
near Vienna. In 1860 he put an end to his life with his own hands.

Sándor JESZENSZKY
e-mail: jeszi@quertynet.hu

INVENTIONS AND INNOVATION IN THE GOLDEN AGE OF ELECTRICAL
ENGINEERING

The author is one of the two outstanding historians of technology who were offered 
congratulations, in the present volume, on their achievements. He describes, in brief, the respective 
definitions of discovery, invention, patent and innovation. Thereafter he gives a survey of the 
great personages of electrical engineering in the 19th century, in Hungary and abroad -  from 
the discoveries of galvanic electricity (Volta) and electromagnetism (Jedlik) to electric lighting 
with incandescent lamps. He deals in some detail with Edison’s role, then touches upon Just and 
Hanamans invention, the incandescent lamp with tungsten filament. He describes the data related 
to Just’s life -  who, from a German became a Hungarian -  which data came to the limelight as a 
result of the author 's research.

László SIPKA 
lsipka@t-email.hu

MOSAICS FROM THE LIFE OF A HISTORIAN OF TECHNOLOGY

The author is one of the two outstanding historians of technology who were offered 
congratulations, in the present volume, on their achievements. In his article the author gives a 
brief survey on how it came about that he had started dealing with the history of technology, 
whose examples he followed, and how he was engaged in making great Hungarian scientists 
known and acknowledged abroad. He draws the attention to errors and even carelessness in this 
respect. Finally he remembers the very successful millenary exhibition under the title:”Dreamers 
of dreams -  Hungarians of worldwide importance”, in the organization of which he had taken 
part.

Mihály BECK 
Member of the Hungarian Academy of Sciences 

beck.mihaly@chello.hu 
beckmt@chemres.hu

ORGANIZATIONAL FORM OF THE ITINERARY CONFERENCES OF PHYSICIANS
AND NATURALISTS

Among the initial objectives of the Hungarian Academy of Sciences development of (natural) 
sciences does not appear. As the development and teaching of these branches were of great domestic 
importance, it was first the most outstanding physicians, who wanted to give an organized form to 
their co-operation. In 1841 physician Ferenc Bene sent round a sheet to be signed in the interest of 
cultivating and spreading (natural) sciences. As an outcome of this, in that very year two itinerary
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congresses were organized, and two years later again two similar events. In the years to come 
itinerary conferences were organized yearly, from the 1880s on preferentially every second year, 
at various towns of the then Hungary, from Brassó to Sopron. Participation was rather variable. 
The relatively low participation might have been related to the difficult transport conditions of 
the epoch. A woman was first allowed to speak in 1892. The great scholars of the 19th century 
presented a number of their important achievements at this forum. Apart from the Proceedings 
many valuable publications and books were published by the Itinerary Congresses. The last 
Itinerary Congress was organized in Budapest in 1933.

Péter Tibor NAGY 
DSc., University Professor 

e-mail:nagy.peter.tibor@gmail.com

CHOOSING (NATURAL) SCIENCES AT KOLOZSVÁR UNIVERSITY (1972-1918)

The probability of getting admitted to university or college is tightly related to the place 
occupied by the parents in the social hierarchy. This place is, in general, automatically determined 
by profession, fortune, education and the urban character of the domicile. The composition of 
Hungarian university students allows to study further special inequalities, namely the influence 
of the ethnic background and the confession on the probability of a person becoming a university 
student. Between 1872 and 1918 separate faculties were dealing with humanities (arts) and sciences 
at the Kolozsvár University of Sciences, thus the analysis was extended to studying how the above 
factors were related to the direction of studies. Research of the past decades confirmed that -  in 
the conditions of free university admission -  as e. g. in the epoch investigated -  the probability of 
people entering university was particularly high among those of Jewish confession and of German 
origin, respectively.

Marianna SZILY
Hungarian National Museum 

e-mail: szilymarianna@gmail.com

SÁMUEL BRASSAI’S WORK OF POPULARIZING SCIENCE 
IN THE „VASÁRNAPI ŰJSÁG” (SUNDAY NEWSPAPER)

The Sunday Newspaper was started as a supplement to the Kolozsvár publication “Erdélyi 
Híradó” (Transylvanian News). The objective of both journals was spreading education and 
cultivating patriotic feelings. The Sunday Newspaper appeared, for the first time, on April 6, 1834, 
and was edited by the renowned polyhistor Sámuel Brassai. From 1844 on Brassais paper appeared 
as an independent publication. For 15 years he was its editor and, so-to-say, general factotum. The 
paper appeared for the last time on November 9, 1848. At this date, namely, Brassai had to leave 
Kolozsvár. The editor did much to inform the readers on every topic of education. He published 
particularly much in all the fields of science and technology, from geography and natural history 
through astronomy to physics and chemistry. He devoted great attention to inventions, not only 
from scientific but from economic aspects.
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Tünde KÁNTOR 
Institute of Mathematics, University of Debrecen 

E-mail: tkantor@science.unideb.hu

KÁROLY NAGY, AN AUTHOR OF MATHEMATICAL TEXTBOOKS IN THE REFORM ERA

Károly Nagy was an outstanding mathematician and astronomer of the reform era. As member 
of the Hungarian Academy of Sciences he recognized the importance of the mother tongue in 
teaching mathematics.

He wrote some textbooks for schoolchildren: Arithmetics (1835); Elementary algebra (1837), 
Little Counter (1837; Little Geometry (1838). He translated, into Hungarian, Babbage's Table of 
Logarithms (1841).

In 1836 he was awarded the Great Golden Prize of the Hungarian Academy of Sciences for his 
Arithmetics.

His aim was to give schoolbooks in the hands of poor but studious children. His mathematical 
books are, even nowadays, easy to understand and enjoyable.

Katalin MUNKÁCSY
University of Sciences 

Faculty of Sciences 
katalin.munkacsy@gmail.com

THE LANGUAGE OF PRACTISING AND TEACHING MATHEMATICS 
IN HUNGARY IN THE 19TH CENTURY

Data based on documents from the Archives of the University of Sciences Eötvös Loránd

In the early 19th century the language of mathematical erudition in Hungary was Latin and 
German. Publishing in Hungarian counted as an achievement to be recognized. By the end of the 
century mathematics was taught in Hungarian language at every level of education, textbooks 
and trade books appeared in Hungarian. Outstanding Hungarian mathematicians also published 
in renowned journals in French, German and English. Thus the achievements of mathematical 
culture in Hungarian language became part of universal mathematics. The author presents some 
elements of this process.

Álmos TÓTH
Chief Geologist (ret.), President of the Section for the History of Science of the Hungarian Society of Geology

tothalmos@freemail.hu

GEOLOGIST TAMÁS SZONTAGH’S PROPOSAL, FROM THE YEAR 1879,
TO ESTABLISH A „GEOPARK” IN HUNGARY

The author shows that the idea of geological nature protection existed in Hungary as soon as 
in the 19th century. Geologist and later vice-director of the Geological Institute Tamás Szontagh 
came forward -  at the 20th general meeting of the Hungarian Physicians and Naturalists in 
Budapest, 1879 -  with the proposal „To protect, care of, and preserve our natural beauties, with 
special regard to the Somoskő columnar cone basalt”. The proposal was made in the year of the 
first Hungarian law on forests, just seven years after the coming into being of Yellowstone Park. 
This idea is among the first in its kind as a proposal formulated before a great public, and related 
to the protection of a domestic geological object.
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Péter Pál GULYÁS
gpp@tvnetwork.hu

INTERDISCIPLINARY PROBLEMS OF HISTORY OF SCIENCE: ASTRONOMY AND 
MYTHOLOGY, LINGUISTICS AND PALEOASTRONOMY 

The ,,der-die-das” phenomenon

In his paper the author gives an abstract of his book published under the title „Mystery of the 
der-die-das.” He summarizes his ideas under 10 headings. According to them, the genders allotted 
to nouns in the majority of Indo-European languages cannot be understood if we depart from 
linguistics, the problem belongs much more to the sphere of paleoastronomy. When providing 
nouns with genders started, the geocentric cosmos model was prevailing, with Father Sky and 
Mother Earth. This ideology -  as it is generally known -  has long been proven as false, and in our 
days, when new notions, new terms are permanently created, and -  correspondingly -new words 
in the languages to designate them, the impossibility of this ancient ideology is more and more 
obvious.

Győző KOVÁCS
Dr. h. c. 

kovacs@mail.datanet.hu

CHARLES BABBAGE AND AUGUSTA ADA BYRON (LADY LOVELACE), PIONEERS OF
MODERN COMPUTER SCIENCE

In.the 19th century fundamental changes occurred in mechanising calculations. This is linked, 
in the first place to the names of Charles Babbage and Lady Lovelace. Babbage was born in the last 
decade of the 18 th century. He was an astronomer and a mathematician. He dealt with theoretical 
problems of mathematics and utilized, in astronomy, everything, he had theoretically laid the 
foundations of. One of the most important tasks of the astronomers of the 19th century was the 
mechanisation of astronomical charts. Such charts were necessary for the British sailors to find 
their destinations and to return afterwards to their harbours. Steam engines had been invented 
by that time, thus Babbages aim was to construct a “modern” steam driven calculator, which was 
able to carry out operations automatically, and was suitable for preparing charts. He called his 
second machine an analytical machine. In his work he found an excellent partner in the person of 
mathematician Lady Lovelace, who -  as she knew Babbages invention -  found out how it could 
be efficiently used with the aid of programming. Hence, their life-works cannot be separated, and 
their achievements have to be mentioned together. Lady Lovelace was the one to exactly describe 
the mode of operation of Babbages machine, thus science also owes this knowledge to her.
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Prof. Dr. József GÁTI 
chancellor 

gati@uni-obuda.hu

MECHANICAL ENGINEER ALADÁR EDVI ILLÉS -  
PROFESSOR OF THE POLYTECHNICAL SCHOOL. INDUSTRIAL POLITICIAN

AND POLITICAL WRITER

The 19th century gave a great number of experts of excellent qualities to domestic economy 
but even among these mechanical engineer Aladár Edvi Illés was standing out as a creative mind 
of exceptional talent and intelligence. The professor of Óbuda University’s legal predecessor, the 
Royal Hungarian Upper State Industrial School had excellent theoretical capabilities and a wide 
intellectual horizon. Apart from his work as professor of the Upper Industrial School (1882-1920) 
he inscribed his name upon the pages of history as industry developer, too. During his years of 
civil service his career was a brilliant one: he had started his activities as industry organizer at 
the Department of Factory and Craftsmens Affairs of the Ministry of Commerce, then headed 
the recently founded Department of Industrial Technology, and lastly was deputy state secretary. 
During his career he published 78 papers and 27 books in the field of metallurgy, mechanical 
technologies, and economy.

Sándor HORVÁTH* -  József GÁTI**
*dean; horvath.sandor@bgk.uni-obuda.hu; www.uni-obuda.hu 

**chancellor; chancellor@uni-obuda.hu; www.uni-obuda.hu

THE ARCHITECTURAL HERITAGE OF ÓBUDA UNIVERSITY

The buildings of Óbuda University can be found in several districts of Budapest, both on the 
Buda and the Pest side. There are some that had been built at the end of the 19th century, and others 
that were built at the beginning of the 21st century. The paper deals with the buildings erected 
during the boom that followed the Compromise and were meant, in general, for institutions of 
secondary education. They were designed by the most successful Hungarian architects of the 
epoch. The buildings presented can be found in the VUIth district of Budapest.

Péter TÓTH 
Óbudai Egyetem  

Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Kar 
e-mail: toth.peter@tmpk,uni-obu.hu

TEACHING OF PROFESSIONAL DRAWING AND EDUCATION OF APPRENTICES
IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES

The author outlines the history of the apprentices’ education in Hungary in the Middle 
Ages, with special regard to the training in drawing. He mentions some outstanding teachers 
of drawing of the 18th century. By the years following the Compromise theoretical vocational 
training became compulsory in general. This meant mainly training in drawing. A precondition 
of enrolment was the successful completion of the elementary school or its substitution. As a 
result of the development of the manufacturing industry and of public administration, there
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arose a demand for higher education of professionals trained in sciences. Thus secondary schools 
for sciences, and vocational schools appeared. Drawing schools that were stepwise turned into 
vocational schools became -  with regard to their curricula -  ever more complex, besides drawing 
other subjects appeared like machine parts and technology. By the turn of the century domestic 
training of apprentices took shape and became countrywide established upon the influence of 
the Law of Industry. The quality of training came ever more to the forefront (system of technical 
supervision, further education, and training courses).

Ágnes Béláné TÓTH 
Óbuda University Centre of Engineering Paedagogics Ágoston Trefort 

toth.belane@tmpk.uni-obuda.hu

TRAINNG IN TECHNICAL DRAWING IN EUROPE IN THE 19TH CENTURY

Gaspard Monge’s descriptive geometry appeared in 1795. The book played an important part in 
shaping today’s knowledge of technical drawing. With the descriptive geometry and the urging of 
the Ecole Polytechnique Monge paved the way for the introduction of training in technical sciences. 
The subject, and the idea of technical secondary schools spread fast throughout Europe.

William Farish, professor of Cambridge University brought into being isometric depicting. 
His books dealing with the design of machines and hydromechanical equipment are considered 
as the first textbooks of engineering training.

The judging of the values of projective and axonometric depicting that differ from each other 
changed, in the 19th century, according to the intentions of the communication by drawing. The 
paper presents the process of changing in training and in technical practice.

Attila VENEKEI

KÁLMÁN KANDÓ’S WORK OF DEVELOPMENT AT THE GANZ FACTORY 
IN THE LATE 19™ AND THE EARLY 20™ CENTURIES

KálmánKandó was born as the first child of an old Hungarian noble family on July 8, 1869.
He started his secondary school education at the Lutheran School in Budapest, where he 

achieved but moderate results. He did much better at the Royal Hungarian Secondary School for 
the Training of Teachers. Seven years later he finished his studies of mechanical engineering at 
József Technical University with distinction to become, by his life-work, the pride of his homeland, 
and one of the most outstanding creative minds of the history of technology.

During his study trip to Paris he got acquainted with the theory of induction engines, their 
calculations, and the principles of their construction.

Professor András Mechwart from Technical University discovered, by virtue of his good 
knowledge of human character, Kandó’s huge creative talent, and invited him in summer 1894 to 
work for the Department of Electricity of the Ganz factory.

In May 1895 the first specimen of the domestic series of induction motors type F was ready. 
With the production of the series of the motors F, the manufacture of three-phase electric machines 
and of the apparatuses connected with it started in Hungary as well as the introduction of the 
three-phase current system.

The first phase of Kálmán Kandó’s life is a good example of diligent learning and working, and 
of the application of wide-ranging theoretical and practical thinking in the course of engineering 
activities.
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József KRISTON VÍZI
Dombovár 

Helytörténeti Gyűjtemény 
e-mail:kr istonster@gmail.com

SOCIAL IMPACT OF THE RAILWAY CONSTRUCTIONS IN HUNGARY DURING
THE “LONG” 19™ CENTURY 

Contributions to the changes in life-style of the surroundings of Dombóvár

After the Compromise (between Austria and Hungary) Dombóvár was turned into a point of 
junction of the railways. The article analyses the advantages the appearance of the railways had on 
the settlement that has become since a small town: big constructions started, in the first place for 
the railways (station building, engine house, dwelling houses); the population also enlarged their 
houses in order to receive the railway workers coming from all the parts of the country; the workers 
coming from outside contributed to making the ethnic picture of the community more colourful; 
the industry went developing, electric lighting was introduced, the higher demand for education of 
the immigrated and the local professionals went along with the development of the school system; 
and last but not least: advantageous changes came into being in the local social life.

Sándor László TÓTH
sandor.toth9@freemail.hu

SELECTED PASSAGES FROM THE 19™-CENTURY HISTORY OF TECHNOLOGY OF THE
WOODWORKING INDUSTRY 

Carpenter and cabinet-maker Endre Thék

One of the technical novelties in the 19th-century woodworking industry were the steam 
engine as a transportable energy source instead of hydroenergy fixed to a place and, as an outcome 
of this, the use of rotary and bandsaw machines. It was at this time that the serial production 
of replaceable steam-bent parts started in chair manufacture in Hungary. A novelty of the early 
years of the century was the use of the wood of domestic fruit trees for furniture production. 
Outstanding personages of the woodworking industry of the century were Guilbrand Gregersen 
timber contractor as well as carpenter and cabinet-maker Endre Thék: streets have been recently 
named after them in Budapest, in the millennium centre under construction. The company of 
Endre Thék, who had travelled abroad and visited even Paris cabinet-makers became, by the 1880, 
the biggest and best equipped furniture factory of the country. It was there that the representative 
wooden equipment and furniture of the most important public buildings were manufactured.

Anna OLÁH 
Bolyai Pedagogical Foundation 

www.bolyaitestamentum.hu 
olahannamari@t-online.hu

FROM AN UNMARKED GRAVE TO THE MEMORY OF THE WORLD REGISTER 
To the 180th anniversary of the APPENDIX appearing in print

János Bolyai, who had brought into being non-Euclidean, so-called „absolute” geometry, 
published his mathematical work of utmost importance as a supplement, an Appendix to his 
fathers work. The work of altogether 26 pages written in Latin language and completed by 23
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figures drawn by the author did not attract any attention at its time. 150 years had to elapse from 
Bolyai’s death to have it included -  upon a Hungarian initiative -  in the Memory of the World 
Register beside the three Hungarian intellectual achievements to be found there until then. The 
author describes the processes of candidature and judgement, the history of the booklet that got 
onto the List, and even the essence of its contents for non-mathematicians.

Gábor ZIEGLER 
Hungarian Museum of Science, Technology and Transport 

gabor.ziegler@gmail.com

RESTORING 19™-CENTURY MACHINES

Restoration of technical objects requires particular attention as these are manufactured, in 
general, of several materials. 19th-century machines had been in use for a long time, therefore -  
and perhaps owing to inadequate storage -  they get to the museums, in general, in a poor state. 
Restoration has always to be carried out after consulting the curator. Materials or technologies 
non-existing at the given epoch should not be used in the restoration process. It requires thinking 
over ifit is worth while or allowed -  if possible at all -  to bring the machines to a working state. The 
adequate storage of already restored objects is very important in order to avoid new damages.

Zsuzsanna Agnes BERÉNYI
e-mail: bermatsz@gmail.com

FREEMASON DR. GYULA KENÉZY

Dr. Gyula Kenézy (1860-1931) graduated from Budapest University of Sciences as physician. 
After working at the Budapest Clinic of Obstetrics for 4 years he became a GP in Debrecen, and, 
in 1895, the town’s chief medical official. He organized an Institute for Midwife Education, and a 
State Children’s Asylum. He directed both institutions from 1896 on. It was upon his proposal that 
the establishing of Debrecen University -  an institution of four faculties -  had started, of which he 
was the first professor of medicine. He became the first director of the Institute of Gynaecology, 
Dean of the Faculty of Medicine, and later Rector of the University. In 1934 he obtained the 
title of Doctor honoris causa. Apart from all this he joined the movement of freemasons. He 
had been adopted by the lodge “Haladás” (Progress) on February 6, 1891, and was elected leader 
of the lodge soon afterwards. Owing to the great number of members, many of them left the 
lodge and founded a new one. This was named after a former Debrecen student, Sándor Körösi 
Csoma. This lodge also elected Gyula Kenézy chief master. The new lodge opened a dining room 
for several thousands of children, and supported those in need with textbooks. They urged free 
primary school education. They distributed free bread and milk to those suffering scarcity. They 
had contributed to re-building a village destroyed (during the war) by the Russian which was then 
named “Masons’ Village”. During WW 1 they extended help to Hungarian soldiers, and supported 
the invalids. In spite of all that the movement was prohibited in 1920.
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Anikó GULYÁS-GÖMÖRI
gulyasne.aniko@gmail.com

THE CAPITAL’S GASWORKS COMPANY IS 100 YEARS OLD

The author describes in brief, how the Capital Budapest took over the Gas Works from the 
General Austrian Gas Works. This was a private company, which had the first gas factories built in 
Pest and Buda. However, later it did not spend enough money on, nor care for, the maintenance 
and modernisation of these plants. The author gives a likewise short description of the career of 
the first director general of the Capital’s Gasworks, dr. Ferenc Heltai, and his role in establishing 
the Óbuda Gas Factory. Unfortunately, he could not live to see the inauguration of the factory.

Ottó KOVÁCS
Study Stores of the Hungarian Museum of Science, Technology and Transport

kovacs@mmkm.hu

JÓZSEF ZARZETZKY AND HIS MATCH FACTORIES

At the World exhibition in Paris, 1867, domestic match manufacture was represented by the 
industrial József Zarzetzky, then at the top of his career. The one-time craftsman of Polish origin, 
who had learnt to make music instruments, rose -  by assiduous work and an excellent business 
spirit -  as a self-made man among the upper ten thousand of the Monarchy’s society of industrials. 
In the 1830s Zarzetzky was working as a small craftsman but as a result of diligent work he was able 
to put into reality his dream, i. e. building a factory of his own in Váci street. Owing to his work, 
much acknowledgment and many distinctions from Hungary and from abroad were bestowed 
on him. Apart from his role in industry, he held posts as official of trade and municipium, and -  
due to his family relations -  supported Slovak cultural organizations. His factory that had been 
producing for about 40 years, stopped production owing to the general commercial crisis. His 
elder son kept on dealing, for years -  in a smaller plant with, however, up-to-date equipment -  
with the manufacture of matches and ignition devices.

László MOLNÁR 
drmolnarlaszlo@gmail.com

A SYSTEM BUILDER IN THE 19TH CENTURY.
Some Remarks On Edison’s Work

Edison was an entrepreneur and an inventor, who based innovation on science, and integrated 
scientific, economic and social aspects in the systems invented and achieved by himself. His 
conception of systems also contained their non-technical components as shown by the bringing 
into being of the first electrical lighting system.
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József Halabuk 
Óbuda University 

Kálmán Kandó Faculty of Electrical Engineering 
Collection of Institution History 

halabuk.jozsef@kvk.bmf.hu

THE ANTICIPATED 20™ CENTURY 
On the chronology of some elements of technical development

The author analyses how the „creative attitude” could be strengthened in today s youth. He 
deals with what could be done for this by historians of technology and by writers of history of 
technology, by technical museums and by those engaged in the popularization of knowledge.

Erzsébet MOLNÁR 
Hungarian Museum of Science, Technology and Transport 

molnarerzsebet@..hu

THE TRANSPORT MUSEUM

The foundation of the Transport Museum was an outcome of the 1896 Millennium Exhibition. 
The Museum was essentially based on the material collected in the Tansport Hall of the exhibition, 
which presented the most up-to-date vehicles (railway, river and sea shipping, post and telegraph 
offices, road vehicles) of the then Hungary on models, pictures an in their original forms. 
This collection was organized into a permanent museum. As until 1966 the Museum obtained 
considerable financial support from the Hungarian State Railways (MÁV), no wonder that railways 
played an outstanding part in the collection. According to the catalogue of the year 1910 the 
“backbone” of the Museum was made up by 1390 railway objects, 326 shipping objects, 484 postal 
and 66 highway objects. Right from the beginning on a very fine and important collection of horse- 
drawn vehicles has been brought into being as well as -  in a separate building -  a collection of 
aviation. The Transport Museum was established as one of the oldest such institutions of Europe, 
and takes charge -  with great success -  of both training and public education.

Kinga CSIBI 
Curator, Foundry Museum of the 

Hungarian Museum of Science, Technology and Transport 
e-mail: csibi.kinga@chello.hu

IRON WORKS AND COMPANIES IN HUNGARY 
AT THE 1900 PARIS WORLD EXHIBITION

The author describes the development of iron production in Hungary in the second half of the 
19th century. She enlists the companies that presented themselves at the 1900 World Exhibition and 
were dealing, in the then Hungary, mainly with the mining of iron ore and the production of crude 
iron, and -  to a lesser extent -  with the manufacture of rolled articles or cast iron products.
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Katalin KAPRONCZAY 
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár 

1025 Budapest, Török u. 12. 
e-mail: yka@mail.datanet.hu

SHORT HISTORY OF THE FIRST COMPETITION IN THE FIELD OF HISTORY
OF MEDICINE

Work of history writing of Imre Kovács, a little known historian of medicine

Disclosing the relics of the past of medicine in Hungary was, in the second half of the 19th 
century, encouraged by two scientific societies established during the reform period: the Royal 
Hungarian Society of Physicians and the Hungarian Physicians and Naturalists. The proposal 
in the matter induced Lajos Fekete, a young physician from the province to write, in 1867, the 
history of medicine in Hungary. His work, however, survived in manuscript form only. It was at 
the 1874 itinerary congress of the Physicians and Naturalist that the idea of inviting a competition 
in the matter was first raised. The invitation was about writing a retrospective bibliography. Lajos 
Fekete could take possession of the prize at the following itinerary congress. At this congress it was 
proposed to invite a competition on the history of Hungarian medicine, with a deadline of 1879. 
Later research revealed that the author of the only prize work sent in under a code name was legal 
physician and district chief physician Imre Kovács. The prize was not awarded. Instead, a new 
deadline was set to allow the author to revise his work. In the end Imre Kovács was not awarded a 
prize at the competition. The first prize ever awarded was adjudged to the work of the secondary 
school teacher Kálmán Demkó from Lőcse.

József KATONA 
St. John’s Hospital, Budapest 

jozsef.katona@mail.janoskorhaz.hu

FAMILIES IN WW 1

Four members of the authors family had served in WW 1, from which they returned home -  
after being wounded several times -  in a miraculous way. The written documents they had sent 
to their parents, were published by the author in the form of a book, in order to show an example 
to todays youth, as a war meaning destruction is much worse than difficult circumstances. In 
his very short paper the author gives -  on the basis of his book -  a sketch-like description of his 
antecedents.

Vera HORVÁTH
Danube Museum, Esztergom 

horvath.vera@dunamuzeum.hu

THE ASSOCIATION FOR THE REGULATION OF THE MOOR HANSÁG
AND THE RIVER RÁBA

The moor Hanság is today still a characteristic region of the western part of Hungary. Its 
natural image changed much during the last decades. Owing to human interference a great part 
of the once swampy region disappeared. The author gives a brief account on the region and the 
events that have taken place prior to its drying up.
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Katalin SIMON 
sikál 123@yahoo.hu

QUESTIONS ON THE JUSTIFICATION OF THE EXISTENCE OF SURGEONS’
TRAINING IN THE REFORM PERIOD AND DURING THE 1848/49 REVOLUTION

AND WAR OF INDEPENDENCE

In the first half of the 19th century medical practice was divided between two big groups. One 
was formed by the physicians of doctors qualification (doctor medicinae), who -  in principle
-  were dealing with internal medicine only, the other by the surgeons, who had a university 
qualification inferior to that of the doctors. The surgeons were providing -  in principle -  for 
the so-called “external diseases”. From 1816 on practising surgeons were split to several camps. 
Starting from this basic position a discussion on the training of surgeons emerged on the columns 
of the journal “Orvosi Tár”, in the first place between the Vienna professor of surgery Szaniszló 
Töltényi and the hospital surgeon of county Arad, István Szathmáry. The sometimes personal 
tone was partly due to the fact that medical doctors feared for their living. Later others joined the 
discussion, moreover the greatest ones (Pál Bugát, Frigyes Korányi and Ignác Stáhly) gave their 
names to their opinions. However, owing to the outbreak of the war of independence everything 
remained as it had been earlier, and it was as late as in 1872 that uniform training of surgeons was 
introduced on the whole territory of the Monarchy, abolishing the training of surgeons of inferior 
qualification.

Judit FORRAI
Semmelweis University 

Work Group for the History of Medicine 
forjud@net.sote.hu

PEOPLES’ MIGRATION OF THE MODERN AGES -  PROSTITUTES’ MIGRATION
IN THE PAST 100 YEARS

After outlining the reasons of prostitution and touching upon its history, the author deals in 
detail with 19th-century white-slave traffic and 20th-century „slavery” and trafficking in people. 
She treats today’s migration of prostitutes and demonstrates the relationship between the sex 
industry and travelling as well as globalization. She outlines the most frequent routes of prostitutes’ 
migration. She backs up what she has to say by statistical data. She enters upon the related health 
problems. In the end she mentions, in a heartening way, the organizations and measures that have 
come into being for the protection of the victims.

Péter TÖMPE 
EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 

e-mail: tompepet@t-online,hu

MEDICAMENTS AGAINST SYPHILIS IN HUNGARY

The infectious character of syphilis (lues) was recognized as early as at its appearance in the 
Middle Ages and, accordingly, attempts were made at its therapy. Until the coming into being of 
chemotherapy empirical therapies were applied to cure the particularly frightening symptoms. 
These were mainly preparations of toxic inorganic substances, such as mercury, bismuth and
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arsenic. Microscope techniques, so-called “vital staining”, and the methods of synthesis of metal- 
organic compounds made the discovery of Salvarsan possible. It is not chance but systematic 
investigations into effect and structure that led to the recognition 100 years ago. The effect of 
compound No. 606 discovered by Paul Ehrlich also induced Hungarian pharmaceutical chemists 
to carry out research into new and efficient structures. The heroic age of chemotherapy lasted until 
the appearance of penicillin and other antibiotics (i. e. the end of the 1940s).

Adrienn BARTÓK
bartok.adrienn@upcmail.hu

ON THE HISTORY OF SUPPOSITORIA

The author tells the story of suppositoria used for administering medicaments from the 
Middle Ages (second half of the 12th century) till today. She quotes from 17th-century literature, 
and speaks in detail about the carrier substances used in the 19th century, the mode of preparing 
suppositoria and the tools and machines used for the purpose. She mentions the changes in carrier 
substances that have occurred lately.

Zoltán PAPP 
Chief physician,, pappzoltandr@index.hu

DEVELOPMENT OF THE HOSPITAL “DR. ISTVÁN BUGYI” IN SZENTES, AT THE END OF 
THE 19TH CENTURY AND DURING THE INTERWAR PERIOD

The author gives an overview on the difficulties the town of Szentes had to face, when it 
decided to bring into being a hospital. This was finally made possible after the cholera epidemic 
of the year 1873. An account is given on the development and growth of the hospital in the given 
period, and on its outstanding physician-directors, particularly on physician-director Dr. István 
Bugyi, whose name the hospital bears today. Professor Bugyi was appointed Head of the Surgery 
Ward in 1931. From 1933 he was physician-director of the Hospital. He was excellent not only as 
a physician but also left his mark on the cultural life of Szentes as writer and humanist. At the end 
of his description the author approaches the personality of the hospital's eponym to the reader, 
reviving his memory by stories and anecdotes.

Róbert TÖRÖK 
Museum of Trade and Tourism 

torok.robert@mkvm.hu

HISTORY OF THE STORE OF MEDICINAL HERBS „BLACK DOG”

The sign-board representing two sitting dogs was incorporated into the collection of commercial 
objects of the Museum for Trade and Tourism in 1978. At that time it was identified as the sign
board of the drugstore „Black Dog” in Váci street. Research has shown since that the sign-board 
originates from the early 19th century. The author presents the changes in owner, site and profile 
of the store of medicinal herbs „Black Dog” as well as the history of the related sign-boards.
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Gabor DEBRÔDI 
debrodigabor@t-online.hu

SPECIAL EQUIPMENT OF THE AMBULANCE BRIGADES AT THE TURN 
OF THE 19™ AND 20™ CENTURIES

The short retrospection describes the tools of the contemporary ambulance brigades (the 
equipment for fixing limbs, the bags for different purposes according to ever more specialized 
life-saving, and the most important medicaments and instruments) from the early years to the 
turn of the past century.

Vera SCHILLER 
classical scholar 

schillervera@freemail.hu

A 19th -CENTURY HIPPOCRATE EDITION

The paper describes the complete bilingual (Greek-French) Hippocrate edition edited and 
translated by Emile Littré that appeared between 1839 and 1861.

“The father of medicine” was considered a mythical personage as soon as in the later centuries 
of antiquity. The “corpus” historically linked to his name obviously is not the work of a single 
person but is the entirety of the collected medical works that came into being within a relatively 
short period. Littré endeavours to select the authentic Hippocratic works. He tries to separate what 
he attributes to the famous physician himself from earlier medical works, from the works of pupils 
and successors as well as from compilations from earlier times. In the 10-volume edition Littré 
exactly indicates the doubts related to the origin of the works, and why he decided in favour of 
one or the other solution. His editing and translation have been accepted ever since, although later 
scholars -  and sometimes even his contemporaries -  do not agree with some of his conclusions.
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