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KOSZONTO
A hazai tudomány-, technika- és orvostörténetnek a 2007. év jeles évfordulója. Több akadé

miai szinten elismert tudomány-, technika- és orvostörténész ünnepli az idén jelentős születés
napját. Közülük ezzel a kötettel „a nagy tudománytörténész generáció” két tagját köszöntjük, 
D r . F ehér  M árta  tanszékvezető-helyettes egyetemi tanárt és D r . H ro n szk y  I mre  egyetemi 
tanárt. Most először fordul elő, hogy egy kötetet két kiemelkedő tudósnak ajánlunk, de az év
fordulók egybeesése ezt szükségessé teszi.

Dr. FEHÉR MÁRTA 
professzor

Dr. HRONSZKY IMRE 
professzor
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A tudománytörténészek, technikatörténészek és a filozófusok közössége prof. dr. Fehér Mártát tanítómes
terének és példaképének tekinti. Az iskolateremtő professzor asszony az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 
szerezte mindkét diplomáját (az egyiket matematika-fizika szakon, a másikat mint filozófiai előadó, 1965, ill.
1968-ban). Ezután közelítőleg évtizedenként szerezte a különböző tudományos fokozatokat: 1970-ben egye
temi doktor, 1980-ban a filozófiai tudományok kandidátusa, 1994-ben pedig a filozófiai tudományok doktora 
lett és habilitált. Egész eddigi életében egyetlen munkahelyen dolgozott, a Budapesti Műszaki Egyetem Filo
zófiai Tanszékén, melynek 1990-1999-ig tanszékvezetője volt, jelenleg tanszékvezető-helyettese. Az 1990-es 
évek második felében kezdte el megszervezni a Technika-, Mérnök- és Tudománytörténet Doktori Iskolát, 
melynek 1997 óta vezetője.

Hosszú egyetemi oktatói pályafutása során változatos tantárgyakat oktatott és oktat. Ezek között szerepel: 
logika, tudománytörténet és tudományfilozófia, tudományfejlődés-elmélet, érveléstechnika, a 17. századi fi
zika története, tudásszociológia. Oktatói munkásságát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyete
men kívül az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Filozófia Tanszékén, a New 
York-i St. John’s University-n, a Rutgers University-n (New Brunswick, New Jersey, USA) mint Fulbright 
Visiting Professor, valamint a dubrovniki Nemzetközi Továbbképző Központban fejti ki.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közéletében számos funkcióban fejt ki aktív mun
kásságot. így többek között a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Akkreditációs Bizottságának elnöke 
volt 7 éven át, a Technika-, Mérnök- és Tudománytörténet Doktori Iskola habilitációs bizottságának és doktori 
tanácsának jelenleg is elnöke.

A tudományos egyesületek közül a Magyar Tudományos Akadémia II. osztályának tanácskozási jogú tagja, 
a Magyar Tudományos Akadémia Tudomány- és Technikatörténeti Komplex Bizottságának elnöke, Filozó
fiai Bizottságának és Társadalomtudományi Kuratóriumának tagja. Az IUHPS (International Union fór the 
History and Philosophy of Science) Magyar Nemzeti Bizottságának tagja.

A nemzetközi tudományos egyesületek közül az amerikai Philosophy of Science Association, a bolognai 
Centro Superiore di Logica, a European Society of Analytic Philosophers és az Association fór the Foundation 
of Science keretei között fejti ki tevékenységét.

Legtöbbet idézett két műve: ” Galileo and the Aristotelean Ideál o f Science” (1982) és „Changing Tools, 
Case Studies in the History o f Scientific Methodology” (1998).

Kiemelkedő tudományos munkásságáért az elmúlt évtizedben Ránki Gyögy-díjjal és Széchenyi-díjjal tün
tették ki.

Filozófusok, tudománytörténészek és technikatörténészek közösen kívánunk prof. dr. Fehér Mártának bol
dog születésnapot és még sok-sok évtizedig eredményes kutatói és oktatói munkásságot.

Dr. habil. Vámos Éva
MTESZ Tudomány- és 

Technikatörténeti 
Bizottság alelnöke
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K ö s z ö n t j ü k  p r o f . d r . H r o n s z k y  I m r é t

Technikatörténészek, tudománytörténészek, filozófusok több generációja vallja mesterének és támogatójá
nak prof. dr. Hronszky Imrét, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem professzorát.

Hronszky professzor úr az Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatója volt. Alapvégzettsége szerint ok
leveles vegyész, másoddiplomája szerint filozófiatanár. Ugyancsak ezen az egyetemen Természettudományi 
doktorátust szerzett, viszont a filozófiatudomány kandidátusa (1983), és műszaki területen habilitált 1998- 

ban.
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen megalapította és három éven át vezette az 

Innovációmenedzsment és Technikatörténet Tanszéket. Jelenleg a Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tan
szék egyetemi tanára. Előadásait elsősorban a filozófia, a tudomány- és technikatörténet, a tudomány- és tech- 
nikafilozófia és az innovációkutatás területeiből tartja.

Széleskörű nyelvismerete (német, francia, angol, orosz és spanyol) teszi számára lehetővé, hogy a nemzet
közi tudományos életben jelentős szerepet játsszék.

1985-86-ban az IUHPS (International Union of the History and Philosophy of Science) egyesített bizottsá
gának elnöke volt. 2001-2003-ban a High-Level Expert Group tagja, 2006-tól az Európai Bizottság Kutatási 
Főigazgatóság 7. Keretprogram Tudomány a Társadalomban program tanácsadó bizottságának tagja. A japán 

Inomori Foundation Kyoto-díjának nominátora.
Oktatási tevékenységét az Európai Innovációpolitika tantárgy oktatásában Jean Monnet ösztöndíjjal ismer

ték el.
Az általa legfontosabbnak tartott 12 könyve közül 9 idegen nyelven jelent meg. Ezek közül az idei évben 

jelent meg Berlinben fejezete a „Converging Technological Development, Reflection ofSocietal Impact”című 
műben. Az ugyancsak általa legjelentősebbnek tartott hosszabb 12 tanulmánya közül 11 jelent meg idegen 
nyelven. Számos tanulmányát munkatársaival és tanítványaival írja közösen, ezzel is publikációs lehetőséget 
és ismertséget biztosítva nekik. Társszerzőkkel írt „Kémiatörténeti ABC” című könyve a hazai szélesebb kö

zönség körében annyira népszerű volt, hogy két kiadást is megért (1981 és 1987).
Ezelőtt 7 évvel ő javasolta, hogy az „Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika- és orvostörténet 

köréből" című ankéton doktorandusz szekció legyen, és 2001 óta lektorként közreműködik az ankétok mun

kálatainak kiadásában.
Széleskörű nemzetközi kapcsolatait a hazai tudományos élet érdekében kamatoztatja, így hosszú évek óta 

az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága alelnökeként tevékenykedik.

Kívánunk prof. dr. Hronszky Imrének tanítványai, együttműködő partnerei, az egész magyar tudomány- és 
technikatörténész közösség nevében, 65. születésnapja alkalmából jó egészséget és további energiát tudomá

nyos kutatásaihoz és nemzetközi tudományos szervezőtevékenységéhez.

Dr. habil. Vámos Éva
MTESZ Tudomány- és 

Technikatörténeti 
Bizottság alelnöke
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K ó c z i á n n é  S z e n t p é t e r i  E r z s é b e t *

Az óbudai gázgyár területének kulturális célú hasznosításáról

Az Országos Műszaki Múzeum elhelyezése az Óbudai Gázgyár területén (1999-2000)
Az Óbudai Gázgyár területének múzeumi célú hasznosítását a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 

1999-ben mérette fel, miután az Országos Műszaki Múzeum budai Ganz gyárba történő költöztetése lekerült 

a napirendről.
A tárca kulturális helyettes államtitkársága, illetve a Közgyűjteményi Főosztály Múzeumi Osztálya felkérte 

az elhelyezési gondokkal küzdő legjelentősebb műszaki múzeumok (Közlekedési Múzeum, Magyar Építésze
ti Múzeum, Testnevelési és Sportmúzeum stb.) fenntartóit, vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy a teljes 
múzeum vagy egyes részlegei átköltöztethetőek-e (illetve ezt szükségesnek látják-e) Óbudára.

A tárca tervei között nem csak a védett gyárépületek fenntartása és helyreállítása, hanem új létesítmények 
felépítése is szerepelt. Már ekkor felmerült egy olyan kulturális park létrehozása, mely a hagyományos profilú 
múzeumok mellett az ún. „science center” jellegű létesítményeknek is helyet adott volna.

A felmérés eredményeként 1999 végére elkészült az Óbudai Gázgyár hasznosításának teljes körű koncep
ciója, amelyet a Műemléki és a Beruházási Főosztály is véleményezett, az utóbbi előkészítette és mellékelte 

még a beruházás költségtervét és egyéb mutatóit is.
Sajnálatos módon a tervezet 2000. első negyedévére elvesztette aktualitását és már nem került a tárcán belül 

előterjesztésre, sem pedig a tárcák közötti egyeztetésre.
Az Országos Műszaki Múzeum elhelyezésének megoldására az 1999-es tervezet jelentette a több évtizedes 

keresgélés utáni első fordulópontot, közlése részben ezért indokolt, másrészt 2004. második félévétől kezdve 

ismét előtérbe került az Óbudai Gázgyár lehetséges helyszínként.
Az alábbiakban közlésre kerülő anyag jó alapját képezheti a jövőben reálisra fordítható tervezésnek, annak 

ellenére, hogy több felvetés, illetve elgondolás már új fordulatot vett.
Például: a Testnevelési és Sportmúzeum 2005 év folyamán új épületbe költözik, hasonlóan a Csodák Palo

tájához, amely a Millenáris egyik épületében kap helyet stb.
Nagyon fontos előrelépés a műemlékké nyilváníttatás a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal részéről: a 

21/2004. (X. 12.) NKÖM rendelet tartalmazza a Budapest, III. kerület, Gázgyár u. Óbudai Gázgyár épület- 

együttesének védetté nyilvánítását.
Hasonlóan jelentős kormányzati szándékra utal a nemzeti kulturális örökség miniszterének 3/2004. (K.K.5.) 

utasítása az új múzeumi negyed létrehozását előkészítő miniszteri biztos kinevezéséről.
Az Országos Műszaki Múzeum helyzetének végleges megoldása elérhető időbeli és földrajzi közelségbe 

juthat az Óbudai Gázgyár épületegyüttesébe, illetve területére való költözéssel. Az idő azonban sürget, mert 
a Fővárosi Gázművek 2005. január 1 -jével „elhagyta” a területet, amely jelenleg valódi fenntartó és gondozó 

nélküli gyors lepusztulás elé nézhet.

* Az előadás megjelent a Technikatörténeti Szemle XXVI. száma 9-20. oldalán; az újraközléshez a Technikatörténeti Szemle 
hozzájárult.
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Az Óbudai Gázgyárat 1914- 
ben helyezték üzembe a III. kér. 
Homokosdűlőben, egy 112 000 
négyszögöles (kb. 36 hektáros) 
telken. (Előzőleg a Főváros 
saját kezelésébe vette a buda
pesti gázellátást „a közérdekű 
üzemek városiasításának elve” 
alapján.) A területen 1984 ok
tóberéig folyt a szén alapú vá
rosi gáz előállítása, majd 1988 

augusztusáig, a földgázra való teljes átállásig -  földgázból, vízgőzős és levegős földgázbontó üzemeltetésével 
gyártottak városi gázt. A kemencéket, széntárolókat, koksztörőket és -osztályozókat azóta lebontották, bár a 
Fővárosi Gázművek Észak-pesti Központja és egy gázelosztó ma is ott működik. A telep jelenleg a Fővárosi 
Gázművek 450 dolgozójának munkahelye. A gázelosztó hosszú távon is megmarad, míg a Központ raktárai
nak, járműparkjának, szerelőcsarnokainak 2005-ig történő kitelepítéséről ütemterv készült. Az épületek több 
mint fele azonban már üres; állapotuk -  főleg a történelmi épületeké -  aggasztó. (1993-as adatok szerint 39 db 
1912-13-ban, és 90 db később készült épület áll a telken.)

A terület fővárosi tulajdonban van; az üzem „feladásáról” is ők határoztak -  bár ez a Gázgyárnak is érde
kében állt. A főváros értékesíteni kívánja az ingatlant.

Az új, kulturális funkcióra szánt területet a Duna -  a Budapest-Esztergom vasútvonal -  a Szentendrei út -  a 
Záhony utca -  a Jégtörő utca -  a Mozaik utca -  és ismét a Duna határolja. Az új funkcióhoz kedvező fejle
ménynek számít, hogy az utóbbi években a környéken mindenütt megszűnt az ipari termelés: nemcsak a Gáz
gyár, hanem a hajógyár és a házgyár is leállt. A kulturális központtá alakítást a jó megközelíthetőség is segíti; 
ez már a Gázgyár telepítésekor is fontos szempont volt. Az utóbbi évtizedekben a terület egyre népszerűbbé 
vált; ez a tény, valamint a saját Duna-part, és az Aquincumi Múzeum közelsége szintén a kulturális funkciót, 
annak jó kihasználhatóságát támasztja alá.
A tervezett kulturális központ beilleszkedése a III. kerület területfejlesztési koncepciójába

Óbuda jelenleg érvényben lévő rendezési terve szintén kulturális létesítményeket, irodákat, múzeumot irá
nyoz elő a területre. A rendezést tájékozódásunk szerint a kerület a hatáskörébe eső egyik legnagyobb kihívás
nak tekinti. Prioritásai a következők:

• A Duna-parti területek fejlesztése
• Aquincum fejlesztési feltételeinek biztosítása
• Dél-Buda és a Belváros felé irányuló közúti forgalom és tömegközlekedés fejlesztése, beleértve a
rakparti út meghosszabbítását és egy új Duna-híd létesítését
• A Gázgyár, a házgyár és a textilgyár kulturális célú hasznosítása az idegenforgalom fejlesztése
érdekében.

A prioritások első és utolsó pontja kifejezetten vonatkozik az Óbudai Gázgyár területére is.
A talajszennyezettség

A gyár területe eredetileg részben árterület volt és mezőgazdasági művelés folyt rajta. 1910-ben, amikor a 
Főváros megvásárolta, feltöltötték; azután építették rá a gázgyárat. A szén alapú városi gázgyártás környezeti 
szennyezést eredményezett, de a termelés már 15 éve megszűnt, a szennyezés utánpótlása akkor véget ért.

1 0
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Az ipari tevékenység következtében szennyezetté vált talajról, ill. e szennyezettség jellegéről és mértékéről a 
Főváros és a Graphisoft R & D Rt. is készített egy-egy környezeti tanulmányt. Ezek szerint a szennyezettség 
foltos, és talajelhordás nélkül közömbösíthető.
A területen már jelenlévő, ill. érdeklődő intézmények, vállalatok

A Graphisoft R&D Rt. a Duna-parti terület egy részét megvásárolta, bár maga a Duna-part közterület ma
radt. Tájékozódásunk szerint a Graphisoft további területet nem szándékozik vásárolni; a már tulajdonában 

lévő telken új, bérbe adandó irodaépületeket kíván építeni a kialakított és továbbfejlesztendő Info-park részé

re.
A területen van a Budapesti Történeti Múzeum kőtára (az ún. Óra-házban). Ezt a múzeum meg kívánja 

tartani.
Egy időben érdeklődött a terület iránt a NATO, képzési központ céljára; ez az érdeklődés azóta elhalt. Kül

földi magáncégek is jelentkeztek konferenciaközpont és sportcentrum létesítésének szándékával.
Az eddigi hasznosítási tervek közül ismereteink szerint felmerült konferenciaközpont kialakítása is a 

meglévő épületekben, valamint új irodaépületek emelése; kiállítóhelyiség, múzeum létesítése, filmszínház 

étteremmel.
A műemléki védettség az Óbudai Gázgyárban

Az 1912-14 között készült épületek országos védettségű ipari műemlékké nyilvánítása folyamatban van, 
egyelőre fővárosi szintű védettséget élveznek. Fővárosi szintű védettség alatt állnak a következők: a kapus- és 
mérlegház; az igazgatósági épület; az orvosi rendelő és mentőkocsi-állomás; egy üzemépület; a szociális épü
let; a volt száraz gáztisztító épülete; a volt nedves gáztisztító épülete; a kazánház; a volt kísérleti gázgyártó be
rendezés épülete; a központi elektromos elosztó és kapcsolóház; az asztalosműhely és bútorraktár; a műszer- 
és szabályozó-berendezés bemérő és hitelesítő épület; a kompresszorház; a kátránytomyok és víztorony; a 
vízmű és szivattyúház. A „Műemléklap” 1999. 5. száma országos védettségre javasolt ipari műemlékek lis
táját közölte. Ebben szerepeltek az Óbudai Gázgyár épületei is. A műemléképületek bonyolultabbá teszik a 
telek értékesítését a főváros számára; a saját Duna-parttal és római kori történelmi háttérrel rendelkező terület 
ugyanakkor akár regionális kultúrális városközpont kialakítására is alkalmas általuk. A területnek adandó új 

funkció Budapest városi arculatát is jelentősen fogja befolyásolni.
Az Óbudai Gázgyár ma is fennálló épület- és építményegyüttese talán az utolsó olyan ipari műemlék, amely 

jelentősebb változtatások nélkül úgy áll, ahogyan a termelést befejezték. És ami még fontosabb: néhány le
bontott korai épülettől eltekintve olyan, hogy az 1912-13-as állapot -  az utóbb emelt épületek visszabontása 
után -  szinte hiánytalanul visszaállítható. Hiányozna ugyan a gázgyártáshoz szükséges jó néhány építmény 
(a gáztartók, a nedvestisztító, a kemencék sora, a hombárok, a szállító- és kiszolgáló berendezések), de ami 
rendelkezésre áll, az is igen sokat megőrzött és megmutat a századelő jellegzetes gyárából, annak építészeti 

jelentőségéből és az akkori minőségből, a főváros európai színvonalából.
Múzeumi hasznosításával igencsak sokszínű és sokféle cél, feladat megvalósítható lenne -  azt is figyelembe 

véve, hogy az egykori gázgyár a város szerves része, múltjának nem is akármilyen emléke.
A területen több rész különíthető el, a legkülönfélébb lehetőségekkel. Nyilvánvalóan osztja ketté a területet 

a középen -  nagyjából DNy-ÉK irányban végighúzódó belső főútvonal. A tőle balra fekvő és legegységesebb 
terület őrzi leginkább a korai állapotokat; épületeinek zöme az eredeti, 1912-13-as kiépítést mutatja, nem szá
mítva most a visszabontást igénylő rengeteg toldaléképítményt, a külső és belső átalakításokat. A „történeti 
építmények a kapuháztól a Duna-parti (a többi korai épülettől eléggé távol eső) vízműig tartanak, a közép
pontjukban a tornyokkal. Az úttól jobbra a már ma is múzeumként funkcionáló villamos központ, a korábbi
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tűzoltószertár (műhely), a kazánház és a laboratórium áll. Hiányoznak viszont a baloldalról a lebontott gáztar
tók és a nedves tisztító. E korai épületek -  bár nagy ráfordításokkal -  alkalmassá tehetők múzeumi kiállítási 
és többfunkciós látogatói célokra. Ugyanakkor nem szabadna minden elemzés nélkül lebontani a kevésbé régi 
épületek egy részét sem, mivel pl. egy később emelt épületben is el lehetne helyezni a fővárosi munkás- és 
gyári tisztviselő rétegek életmódját a századelőtől akár az 1950-60-as évekig bemutató lakáskiállításokat vagy 

korabeli és kortárs fotó-, képzőművészeti stb. tárlatokat.
A történelmi épületek közül kulturális hasznosításra mindenekelőtt az 1. táblázatban szereplők lennének 

alkalmasak. (A táblázatban számokkal megjelölt épületek elhelyezkedése a térképen látható.)
1. táblázat. Az Óbudai Gázgyár történelmi épületek közül kulturális célra hasznosíthatók

Szám Épület Építés éve Beépített 
alapterület m2

Beépített 
térfogat m3

Szintek
száma

Felhasználható

1 Kapu és mér
legház*

1912 100 F+l Kapu, porta

2 Igazgatóság* 1913 800 8 000 P+F+l Igazgatóság

3 Központi raktár 1913 500 3 500 F+l Időszaki kiállítás
4 Rendőrlaktanya, 

mentőállomás, 
rendelő, lakás*

1912 450 3 100 F+l Könyvtár, archívum, 
vendégszobák

5 Műhelyépület* 1912 1 120 7 800 F+l Kiállítás
6 Munkásjóléti 

épület, étterem, 
konyha stb.*

1913 880 8 800 A+F+l Irodák, közműv. 
konferenciaterem

7 Száraztisztító 
készáru raktár*

1913 2 700 27 000 F.F+1 Kiállítás

8 Kazánház (régi)* 1912 600 3 900 F Kiállítás (3 földg. 
motor)

9 Kísérleti gázgyár 
Laboratórium*

1912 600 5 000 P+F+l —

10 Villamos
központ*
Múzeum

1912 830 5 000 F Kiállítás

11 Tűzoltószertár
Műhely

1913 1 440 8 600 F Kiállítás

12 Víz- és kátrány
tartályok 
Tornyok*

1913 750 18 200 F+”2” Bolt, mozi, kilátó, 
multimédia

13 Óra- és nyo
másszabályozó*

1913 1 380 16 600 P+F Kiállítás

14 Kompresszor
áll.*

1913 720 4 400 F.F+1 Időszaki kiállítás

15 Vízmű* 1912 240 1 600 P+F Vendéglő

A számoknak megfelelő épületek a mellékelt térképen bejelölve. 
P = Pince; A = alagsor; F = földszint.
* Jelenleg fővárosi szintű műemléki védettséget élvező épületek.
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A táblázatban szereplő épületek közül a jelentősebbeket néhány szóval jellemezzük.

A kapu- és mérlegház (1) eredetileg földszintes épület volt, 1947-ben emeletráépítéssel bővítették, pontosan 
követve az eredeti architektúrát. Az épület Reichl Kálmán tervei szerint épült.

Az igazgatósági épület (2) földszint 
+ emeletes, manzardtetővel kialakított. 
Homlokzatán a kő- és téglaburkolat meg
határozó, vakolt felület csak betétként 
fordul elő. Hangsúlyos főbejárata mögött 
nagyvonalúan kialakított lépcsőház he
lyezkedik el. Eredetileg színes ólomüveg 
ablakokkal tervezték. A főbejárat felett 
rézlemez fedésű, faszerkezetű előtető 
van. A homlokzatot megbontó egyetlen 
terasz a volt igazgatói irodához kapcso
lódott. Az épület terveit Holetschnyi 
Raymond készítette. Az épület 1947 óta 

élvez hatósági védettséget.
A központi raktár (3) földszint+emeletes, magastetős épület, 

oldalán rakodórámpával. Kőlábazattal és színes téglaburkolat

tal rendelkezik.
A rendőrlaktanya és mentőállomás (4) ma orvosi rendelő és 

lakás. Földszint+emeletes, manzardtetős épület, alápincézve.
Az utca felől közvetlen bejárattal rendelkezik, kőlábazata és 

téglaburkolata van.
A régi műhelyépület (5) földszintes csarnok, melyet már 

eredetileg is kiegészítettek egy emelettel, de ez csak kívülről, 
acéllépcsőn közelíthető meg. Utólag bővítésként vasbeton 

csarnoképület került mellé.

Féner Tamás fotósorozata az óvodai gázgyár utlsó napjairól
A munkásjóléti épület (6) alagsora a fürdőket és öltözőket tartalmazta, földszintje az ebédlőt és a konyhát. 

Az emeletet később építették rá. A tervezést Reichl Kálmán és Perger Ferenc nevével hozzák összefüggésbe, 

földszintjét később színházteremmé alakították. Később az épületben iskola is működött.
A száraztisztító (7) földszintes, nagy belmagasságú, törtvonalú fedélrésszel rendelkező építmény. Északi ol

dalán kétszintes irodaszámnyal és acélszerkezetű előtetővel rendelkezik. Az egykori tisztítószekrények moz
gatásához szükséges darupályák még megvannak. Az épület Bemauer Izidor, Reichl, Holetschnyi és Schön 

építészek munkája.
A kazánház (8) földszintes, acélszerkezetű, kéthajós csarnok, részben alápincézve. Holetschnyi Raymond 

tervei alapján készült.
A kísérleti gázgyár (9) földszint+kétemeletes, magastetős épület, mind a mai napig laboratórium célját szol

gálja. Holetschnyi és Reichl építészek nevével hozzák kapcsolatba.
A villamos központ (10) nyeregtetős épület, nagy, íves záródású ablakokkal. Ma is villamos központ, de 

már most múzeumnak is tekinthető: egy védett, régi generátor mellett itt helyezték el a gyári vasút egy régi kis
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mozdonyát, mely szintén védett tárgy. Az épület Holetschnyi Raymond tervei alapján készült.
Az eredetileg tűzoltószertárként funkcionáló (11) épület jelenleg raktár és asztalosműhely. Hathajós, vas

betonvázas csarnoképület, sárga festéssel, kőporos fröcskölt vakolattal. Utólag belső leválasztásokat végeztek 

benne.
A víz- és kátrány tartályok és tornyok (12) festői épületegyüttese a gyár szimbólumának tekinthető. Bemauer 

Izidor és Rechl Kálmán műve. Az együttes létesítése technológiai szükségletből eredt: az üzemi víz, illetve a 
gázgyártás során keletkezett ammóniák-víz és kátrány elhelyezésére szolgáló tartályokat foglalta magában. A 

víztornyot négy irányban elhelyezett órák díszítik.
Az óra- és nyomásszabályozó (13) berendezések épülete földszintes, alápincézett, egyhajós csarnok. 

Holetschnyi Raymond tervei alapján készült. Benne jelenleg a Budapesti Történeti Múzeum kőtára található.
A jkomplresszorállomás (14) eredetileg földszintes, acélszerkezetű csarnok volt, utólagosan hozzáépítettek 

egy kétszintes transzformátorállomást. Bemauer, Holetschnyi, Reichl és Schőn építészek közös munkája
A vízmű (15) a bejárattól távolabb eső, Duna-parti épület. Földszintes, téglafalas, magastetős volt eredeti

leg, lapostetős bővítéssel.
A második világháború óta emelt épületek közül a 2. táblázatban megjelölteket ítéljük kulturális célra hasz- 

nosíthatónak. A táblázatban szereplő, számokkal megjelölt épületek elhelyezkedése ugyancsak az előbbi tér

képen látható.
2. táblázat. Az Óbudai Gázgyár modern épületei közül kulturális célra hasznosíthatók

Szám Épület Építés éve Beépített
alapterület

in2

Beépített 
térfogat m3

Szintek
száma

Felhasználható

16 Szerelőcsarnok 1980 4 200 21 000 F.F+1 Közös raktár

17 Raktár 1975 880 16 00 F+4 Gyűjteményi raktár
18 Raktár 1986 580 2 880 F Gyűjteményi raktár
19 Iroda 1950 2 160 1 500 F Gyűjteményi raktár
20 Szerelőcsarnok 1960 2 160 13 000 F Gyűjteményi raktár
21 Kirendeltségi

épület
1970 600 600 F+2 Gyűjteményi raktár

22 Műhely 1980 600 2 400 F Gyűjteményi raktár
23 Villamos osz

tály
1950 450 3 200 F+l Gyűjteményi raktár

24 Kazánház 1950 420 4 200 F -

25 Transzformá
torház, iroda

ház

1950 100 900 F+2 Kiállítás

A számoknak megfelelő épületek a mellékelt térképen bejelölve.
F = földszint

A modernebbek múzeumi, de nem közvetlenül kiállítási célokat szolgálhatnának. Legtöbbjük az 1970-80- 
as években készült, mai szemmel nyilván nem a legkorszerűbbek, zömmel vasbeton szerkezetűek. Vannak 
köztük több száz, ill. több ezer négyzetméter területű szerelőcsarnokok, műhelyek, raktárak, irodák és egyéb 
létesítmények; vannak egységes, nagy belső légterű és vannak szintekre tagolt épületek. Valamennyien alkal
masak kiállítási célokra, de még inkább gyűjteményi raktáraknak, restaurátorműhelyeknek, kiállításrendező
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műhelyeknek és installációs raktáraknak, karbantartó és kiszolgáló létesítményeknek. Ilyenek a jelenlegi szer
viz (16) -  a területen a legnagyobb -  épület; a Dunához közeli (a pesti partról nem éppen a tájba illő, ám 
biztosan igencsak praktikus) négyszintes raktárépület (17), a nagy belmagasságú és ugyancsak igen kiterjedt 
alapterületű, acélszerkezetű szerelőcsarnok (20), a könnyűszerkezetes építésű földszintes műhelyépület és 
iroda (22), az 1950-es évek ipari építészeti stílusát hordozó villamos osztályi épület (23), a transzformátorház 
és iroda (25), és a sajnos már kibelezett újabbik kazánház (24).

Javaslat a terület kulturális hasznosítására
A területen alapvetően egy sokfunkciós műszaki, ill. több más, döntően hasonló jellegű múzeum osztoz

hatna. A telek -  kiterjedtsége miatt -  e múzeum-komplexum egészének otthont tudna adni, annak minden 
funkciójával, feladataival, lehetőségeivel és igényeivel együtt. A műszaki múzeum kiállítását, tevékenységét, 
az ipari fejlődés bemutatását szervesen be tudná építeni e terület adottságaiba, e miliőbe. (E műszaki témához 
kapcsolódhatna, tartozhatna a gázgyártás -  és a gázgyár -  története, mai utóéletével egyetemben.). Az előzetes 
koncepciónál szóba került másik, történeti kiállítás terve már nem áll fenn, mivel a BTM nem kíván részt 
venni a programban. Egy életmódtörténeti tárlat ettől függetlenül elképzelhető, az aquincumi polgárvárostól 
indulva, de alapvetően 19-20. századi anyagra építve, sajátos lehetőséget teremtve 22 évszázadnyi idő áthida
lására a római kortól akár a gázgyári életmód bemutatásáig.

A Duna-partot -  bármennyire csábító is -  nem szabadna múzeumi célra felhasználni, hiszen a fővárosnak az 
Árpád-hídtól északra talán nincs is szabad partja. Egy parti sétány jobban szolgálná a múzeum megközelítését 
és egyéb haszna is nagyobb lenne, mint egy lezárt (és árvízvédelemre kötelezett) parté.

Az Óbudai Gázgyár területére tervezett, fent említett kulturális intézmények, közgyűjtemények e meg
oldás keretében zavartalanul együtt tudnának élni a már jelenlévő szereplőkkel: magával a Gázgyárral, a 
Graphisofttal és a Budapesti Történeti Múzeummal. Amennyiben pedig több múzeumi intézmény osztozna 
e „szomszédságban”, úgy talán még kedvezőbb helyzet alakulna ki mind a látogatók, mind a muzeológiai 

gyakorlati munka szempontjából.
Múzeumok együttese a területen

Mely múzeumok települhetnének az Óbudai Gázgyár területére?
Gondolunk mindenekelőtt az Országos Műszaki Múzeumra, melynek épületgondja 1972-es alapítása óta 

megoldatlan. Ez az egyetlen olyan országos múzeum, amelyik sem állandó, sem időszakos kiállítással nem 
rendelkezik; kiemelkedően értékes, európai hírű anyagát nincsen hol bemutatnia! Amennyiben a Múzeum va
lamennyi gyűjteményi raktára, műhelye, irodája, a könyvtár stb. egy helyre kerülne -  kiürítve (és értékesítve!) 
a jelenlegi, Kaposvár utcai ingatlant -  a kiállítási térrel együtt (évi 200-250 ezer látogatót számítva) mintegy 
30 000 m2-re lenne szükségük. Ez természetesen megosztható két, esetleg három szint között, és nem jelent 
feltétlenül egyetlen épületet -  hiszen akár két egymás melletti ingatlan használata is elképzelhető (pl. raktárak, 

műhelyek, irodák -  kiállítási, közművelődési terek megoszlásban).
Felmerülhet egy-két, folyamatos anyagi gondokkal küszködő, kisebb műszaki-technikatörténeti gyűjtemény, 

ill. múzeum (akár szervezeti változásokkal is járó) odatelepítése is. Ilyenek lehetnek az Alumíniumipari, eset

leg a Vegyipari Múzeum, vagy akár a Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum.
A Közlekedési Múzeumnak szintén fel lehetne ajánlani egy területrészt -  azon gyűjteményei, kiállításai 

részére, amelyek jelenlegi elhelyezése több szempontból is problematikus (pl. a Petőfi Csarnokban lévő, fo

lyamatosan beázó repüléstörténeti anyag számára).
Hasonló, összetett funkciójú, „Science center” jellegű létesítmény -  „ Csodák Palotája” formájában -  már 

hazánkban is nagy sikerrel működik; biztosak vagyunk abban, hogy egy eredeti, múzeumi forrásokra épülő,
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aktív kiállítássor ugyancsak rendkívüli érdeklődésre tarthatna számot.
A mintegy 800 000 tételes gyűjteményű, nemzetközi viszonylatban is elismert Testnevelési és Sportmú

zeum ugyancsak az 1970-es évek eleje óta működik a Népstadion egyik ideiglenes felvonulási épületéből 
kialakított, ún. Sportszövetségi székházban, amely már beköltözéskor sem volt alkalmas kiállítási célokra, és 
műszakilag is elavult. Jelenleg 6 helyen kénytelenek raktárakat bérelni: „kiállítóhelyük” (184 m2) legfeljebb 
kisméretű, időszakos tárlatok bemutatását teszi lehetővé. Ahhoz, hogy anyagukat megfelelően elhelyezzék, 
színvonalas sporttörténeti kiállítást rendezzenek, és foglalkozni tudjanak a sport és a testmozgás különböző 
más aspektusaival is (élettani, nevelési, szociális összefüggések, sportorvosi és életmód-tanácsadás, sportolói- 
szurkolói klubok stb.), kb. 3000 m2 területre lenne szükségük. Tudomásunk szerint az Ifjúsági és Sportminisz
tériumnak szándékában áll a régi probléma orvoslása, így ők is partnerek lehetnének az áttelepítésben.

Ugyancsak régóta elhelyezési gondokkal küzd az OMvH Magyar Építészeti Múzeuma. Vezetősége szeren
csés megoldásnak tartaná és elfogadná a volt Gázgyár területére történő költöztetést.

Ezen a területen fel lehetne építeni egy új Néprajzi Múzeumot is. Ennek beépített alapterület-igénye össze
sen: 30 000 m2, amit természetesen megint csak több szintre osztva kell érteni.

Egy ilyen jellegű „múzeumbokor' minden bizonnyal számos előnnyel rendelkezne. A közönség 
szemszögéből az összehangolt kiállításpolitika, közös rendezvények, közművelődési programok, együttes 
belépőjegy stb. tűnnek ilyennek. Nagy érdeklődés mutatkozna egy közös „tanulmányi raktár”, esetleg szabad
téri technikai park iránt is. A fizikai közelség azonban az intézményeknek szintén hasznos lehet -  szakmailag 
és anyagilag egyaránt: közös szolgáltatások (kiállítás-kivitelezés, őrzés-biztonság, takarítás); együttes propa
ganda, PR stb.

A várható költségek, az ütemezés, a szakmai koncepciók stb. azonban valamennyi esetben külön kidolgo
zást igényelnek.

Végül azt is meg kívánjuk jegyezni, hogy mindezen mozgások, költöztetések elengedhetetlen előfeltétele 
az érintett múzeumokkal és főhatóságaikkal/fenntartóikkal történő egyeztetés, ill. egyetértésük megszerzése 
a fentebb vázoltakhoz.
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V á m o s  É va  -  M ó c z á n  P é t e r

„Millenniumi magyar gyárak” -  televíziós filmsorozat mint 
az ipari műemlékek „ megőrzésének” eszköze

Magyarországon az ipari műemlék meghatározása körül az elmúlt évtizedben folytak viták. Az Országos 
Műszaki Múzeum kiadásában 1981-ben megjelent “Kiss László — Kiszely Gyula — Vajda Pál féle „Ma
gyarország ipari műemlékei”1 című mű nyomán Petravics András2 az ipari műemlékek sorába sorolja „ vala
mennyi iparág épített emlékeit a bányászattól az élelmiszeriparig, a közlekedés, a posta, a hírközlés a vízépí
tés és közművek létesítményeit, mégpedig az épületeket, a mérnöki műtárgyakat és szerkezeteket egyaránt ” 
Németh Györgyi az ipari műemlék fogalmát az ipari örökség egésze felől közelíti meg2, már a fogalomban is 
előrevetítve a műemlékvédelmi és a múzeumi munka alapvetően szükséges összehangolását.

Bár Magyarországon átfogó befejezett ipari műemlék kataszter nincsen, a fentebb vázolt fogalmak alapján 
szakmai közmegegyezéssel már 10 évvel ezelőtt Magyarország akkori 10.300 műemlékéből 265-öt, azaz az 
állomány 2,6 %-át tekintettük ipari műemléknek.3 Jelenleg Magyarországon 5 különböző intézmény, illet
ve projekt foglalkozik ipari műemlékek számbavételével, illetve bemutatásával. Ezek közül a legnagyobb a 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal kezdeményezése, melyben múzeumokkal és szakemberekkel karöltve a 
védettségtől független listát készítenek. Ez végül is várhatóan 1000-5000 tételt fog tartalmazni. A Budapesti 
Önkormányzatban Kiss Katalin főosztályvezető asszony környezetében folyik hatékony felmérő, megörökítő 
és népszerűsítő munka az ipari műemlékek érdekében. A Magyar Mémökkamara vesz aktívan részt egy kö
zép-európai projektben, mely felméri és bemutatja az ipari műemlékeket. Ez a felmérő munka a Visegrádi 
Egyezményt aláíró négy országban folyik. Ennek a munkának a célját abban határozták meg, hogy a hihetet
lenül dinamikus műszaki fejlődés által létrehozott műszaki és technológiai berendezéseket, teljes épületeket, 
esetleg épület komplexumokat, amelyeket az ipari műemlék kategóriába lehet sorolni, a négy „Visegrádi or
szág” építészmérnököket is tömörítő szakmai kamarái és szövetségei fel szándékoznak térképezni. A projekt 
eddig két megjelent kötetet eredményezett, kötetenként és országonként 6-6 fontos ipari műemlék ismerte
tésével. egy harmadik kötet létrehozásához a 4 „ Visegrádi ország” alapítványa szintén támogatást nyújt. Az 
elegáns, színvonalas kötetek az iparban döntést hozó mérnökök körében váltak ismertté, és így fontos missziót 

töltenek be.
Ipari műemlékek regisztrálását, védelmét és népszerűsítését tartja feladatának az Európa Kulturális Utjai 

mozgalomhoz csatlakozó két nagyobb projekt is: az 1978-ban Stájerországból elindult Európai Vaskultúra 
Útja és a nagyobb igényű, újonnan szerveződő „Ipari Örökség Útjai”. Az előbbi keretében Magyarországon 
három évvel ezelőtt megjelentettek egy térképet, melyen a témába vágó ipari műemlékeket tüntették fel.

Végezetül meg kell említeni, hogy Magyarországon egy televíziós filmproducer iroda is a vezető személyes 
érdeklődésének eredményeként letéteményese lett az ipari műemlékek védelmének és megörökítésének.

Az „EPS Produkciós Iroda KFT” által készített 12 részes „Millenniumi magyar gyárak” című televíziós

1. Kiss, L., Kiszely, G. és Vajda, P., Magyarország ipari műemlékei (Budapest, 1981), pp. 1-237.
Petravics, A.,’’Ipari műerplékek védelme Magyarországon” in Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás
történetéből, ed. Vámos E.-Vámos-Vigyázó L. (Budapest, 1997) pp. 239-241.
2. Németh Györgyi: “Az ipari műemlek fogalmának kialakulása, a fogalom története, mai elfogadott értelmezése.
Helyzetkép” in Az ipari műemlékvédelem helyzete Magyarországon, ed. Váczy, P. (Budapest, 1997), pp. 43-45.
3. Petravics, “Ipari műemlékek védelme Magyarországon”, p. 240.
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sorozat egyenként 24-28 perces filmeken rögzítette kiválasztott 12 budapesti és 6 vidéki gyár anyagát. Ebben 
a környezetben erről a sorozatról beszélni kicsit olyan, mint baglyot vinni Athénbe. A jelenlévők fele egy vagy 
több adás elkészítésében közreműködött és magam az egész sorozat szakértője voltam. A kezdeményezésről 
azért fontos itt szót ejteni, mert 18 remekül elkészített film után a projekt most éppen megrekedt. Hat következő 
vidéki gyár és a jelenlegi magyar határokon kívül eső millenniumi magyar gyárak megörökítése késlelkedik.

Ennyi bevezető után pillantsunk be a „Millenniumi magyar gyárak” sorozat elkészült anyagaiba. Ezek 
közül a budapesti gyárakról készült összeállítások a Fővárosi Önkormányzat jóvoltából oktatási célra DVD-n 
megjelentek és hozzáférhetők. A vidéki gyárakról szóló anyagok ilyen megjelentetésére még nem volt mód.

A „Millenniumi magyar gyárak” sorozat egy-egy egysége lehetőség szerint úgy épül fel, hogy először légi 
felvételekkel bemutatják a gyár környezetét, majd dokumentumok alapján a gyár történetét, azután jelenlegi 
helyszíni felvételek alapján bemutatják, mi maradt meg belőle. Végül utalnak gazdasági jelentőségére, bemu
tatják az embereket, akik ott dolgoztak és a szociális körülményeket. A film nem kritizálja a jelenlegi állapo
tokat, csak poétikus felvételekkel, szép növényzettel együtt bemutatja azokat. Az ábrázolás a régi épületekre 
koncentrál, azoknak stílusjegyeire és szerkezetére, de egy-egy szép régi gépet is megmutat.
Budapesti malmok

Az 1830-as években született magyar malomipar megmaradt épületeit mint a magyar ipar első virágkorá
nak emlékeit kell megbecsülnünk. A filmben azután, hogy magyarázatot kapunk arra, miért hatékonyabbak 
a gőzmalmok, mint a hajómalmok és megismerjük a Pesti Hengermalom építésének történetét, képes felso
rolást kapunk Lipótváros, Uj-Lipótváros, Ferencváros malmairól. Megtanuljuk, hogy a magyar malomipar 
sikerének alapja a jó búza, a jó gépipar és a jó molnár volt. Megismerkedünk a Mechwart hengerszék és a 
Haggenmacher síkszita műszaki előnyeivel és betekintünk a modem eszközökkel ma is működő Ferencvárosi 
Malomba. Ezek után következik egy séta a Soroksári úti malmok épületeibe. Ezek a malmok: a Gizella ma

lom, a Concordia malom és a benne helyet kapott Malomipari Múzeum, valamint a 
Király malom (ma Ferencvárosi Malom) és a Hungária Gőzmalom. Végül a narrá
tor felteszi a kérdést: mi lesz a sorsuk a malomépületeknek, ha a Nemzeti Színház 
és a Kultúrpalota megépülésével a telkek, melyeken az ipari műemlékek állnak, 
felbecsülhetetlen értékűvé válnak?

Budapest Vízmüvei
Az 1866 évi kolerajárvány után bízták meg William Landley angol szakértőt egy rendszer kiépítésével, mely 

127 utca ellátására terjedt ki, és 1868 novemberében kezdett el működni. Ennek bővítésére épült 1870-ben két 
víztározó medence, ahonnan a víz a Hajóhíd téri vízműbe került. Ekkoriban a lakosság 1/5-ének volt vezetékes 
vize. 1872-től a Vízművek legendás hírű vezetője Wein János volt. 1881-ben megépült a Buda-Újlaki Vízmű, 
a Hajóhíd-téri pedig hamarosan megszűnt az Országház építése miatt. 1904-ben elkészült a Káposztásmegyeri 
Vízmű, 1903-tól építettek vasbeton víztornyokat, az elsőt Kőbányán. 1915-re épült ki Budapest vízhálózata. 
Ennyi történeti bevezető után a film sétára invitál az Árpád fejedelem úti, a Krisztina körúti, a Diana úti, a

kőbányai és a Dunakeszi vízműbe. Megmutatja a Duna alatti alagutat, mely 1936- 
ban épült és végül meginvitál a káposztásmegyeri központi telep gyönyörű épüle
tei közé. Ahogy a szöveg fogalmaz: „Arisztokratikusan fényűző ipari enteriőröket 
látunk.” Végezetül a vízműtelepeken található lakóházakkal ismerkedünk meg, és 
fényképeket látunk a telepeken dolgozó vezetőkről, mérnökökről, munkásokról. 

Láng László gépgyára

Az egység bevezetéseként végigtekintünk a Váci úton, ahol a tárgyalt korszakban 26 gépgyár volt. Végig
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sétálunk a Váci úton, megállva egy-egy megmaradt gyárépületnél, így az Első Magyar Csavarárugyámál, az 
1893-ban alapított Tudor Akkumulátorgyárnál, az 1902-ben alapított Budapesti Malomépítészet gyártelepé
nél, a Hirmann Vasöntödénél, a Hunnia Vasöntő és Gépgyárnál, az 1872-ben alapított Vulkán Gépgyárnál, az 
1869-ben alapított Schlick Vasöntöde és Gépipari Rt.-nál, az Első Magyar Gazdasági Gépgyárnál, az 1873- 
ban alapított Nicholson Gépgyárnál. Láng László 1868-ban alapította javítóműhelyét a Váci körúton (mai 
Bajcsy- Zsilinszky út), és később vett meg egy használaton kívüli keményítőgyárat a Váci úton. Először nagy 
malmi berendezéseket gyártott, amihez 15 év adó- és illetékmentességet kapott, hogy a hasznot a fejlesztésbe 
forgathassa. 1874-től gyártott gőzgépeket, 1903-tól turbinákat. 1909-től gyártott dízelmotorokat, amelyekből 
az egyik legjobban megőrzött példány az Óbudai Gázgyárban található. A vállalat 1911-ben Rt-vé alakult, 
1915-ben az Eisele Gépgyár beolvadt a Láng Gépgyár Rt-be. Az I. világháborúban már 2000 munkással dol
gozó vállalat a világháború utáni válságokat viszonylag könnyen átvészelte és a két háború közötti Magyar- 
ország legjelentősebb gépgyára lett. Ennyi történeti bemutató után sétára indulunk a csarnokokba, ahol Eisele 
József csarnokában egy 100-éves Oetl szalagfűrészt csodálunk meg; alkalomról alkalomra a kamera megpihen 
a feszítőműves tetőszerkezet egy-egy darabján és a narrátor megdicsér egy-egy fejlesztést, mely megőrizte az

eredeti csarnok szerkezetét. Megcsodáljuk a turbinalapát gyártó műhely sédtetőit, 
az 1910-ből való nagyszerelde szegecselt szerkezetét, azután megint a köznapi élet 
és az emberek bemutatása következik. Megcsodálunk egy 1873 előtti lakóházat, és 
régi képek segítségével bepillantunk a Láng villába.
A Ganz birodalom

Ebben a részben először megismerkedünk az 1814-ben született Ganz Ábrahám életútjával, a hét munkással 
dolgozó első önálló öntödétől a Ganz palotáig. Ganz Ábrahám halála (1866) után Eichleiter Antal és Mechwart 
András vezették a gyárat, majd az 1870-es évek gazdasági válsága idején Mechwart egyedüli vezető maradt. 
Ő a malomiparban látta a jövőt. A film eddig az Országos Műszaki Múzeum Öntödei Múzeumának anyagára 
támaszkodik, és az ott felvett képeket mutatja be. Innen azonban előtérbe lép a televíziós film megőrző funk
ciója. Végigjárjuk az utat az 1878-ban alapított elektrotechnikai műhelytől a Lövőház utcai telep fejlődésének

állomásain át napjainkig. A képek, amelyeket hosszú ideig látunk, 1999-ből valók, 
és csak az összes nagy találmány és feltaláló bemutatása után döbbent rá minket a 
rendező, hogy 2002-ben, amikor a filmet bemutatták, az előbb látott épületek egy 
része már nem állt, más részük pedig a Ganz park kiállító csarnokaivá alakult.

A Ganz vagongyár
Az 1867-ben alapított Magyar Vagongyár Rt. alapítói között a Ganz Öntödét is ott találjuk. A Ganz gyárban 

úgy gondolták, a vagongyártás jó felvásárlója lesz a kéregöntésű kerekeknek. 1888-ban a Mechwart vezette 
Ganz birodalomhoz csatolták ezt a gyárat is. A korszerű kocsik kiszorították a külföldi gyártmányokat, és már 
a millennium évében 3000 munkást foglalkoztattak itt. Ez a telep volt Jendrassik György dízel-fejlesztése
inek helyszíne és a gyártásé is 1927-től. Ennyi történeti bevezető után invitál a műsor a hatalmas gyártelep 
bejárására. 14 különböző csarnokot mutat be az összesen 25 perces anyag, köztük talán legrészletesebben a 
Zielinszky Szilárd tervei alapján 1910-ben épült nagy vasbeton épületet, mely egyike volt az első hazai vasbe
ton épületeknek. Búcsúzásul a gyártás három alappillére: tudás, odaadás, kreativitás mentén mutatja be a film 

a gyárban tevékenykedett feltalálók, mérnökök, munkások életét.

Magyar Királyi Államvasutak Gépgyára
Józsefváros szélén, a Kőbányai úton 1870-ben jött létre a Magyar Királyi Államvasutak Gép- és Kocsigyára. 

A vasútjavítási munkáin túl kocsik és mozdonyok készítésével is foglalkozott. 1873-ban építették itt az első
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mozdonyt, mely Bécsben a világkiállításon díjat nyert. Kiemelkedően fontos része lett a gyárnak a hídépítési 
osztály, és ebben az időszakban a diósgyőri vastermelés is a gyár igazgatása alá került. 1895-re Európa legna
gyobb mozdonygyára lett, és 3000 ember munkaadója. Az I. világháborús konjunktúrát a műsor mozgófilm
mel tudta bemutatni. Az 1918-as csődhelyzet után új termékekkel szilárdította meg helyzetét a gyár, 1925-ben 
lett belőle a Magyar Királyi Vas-, Acél- és Gépgyárak (MÁVAG). Ezután a történelmi bevezető után indulunk 
el az igen bánatos megjelenésű gyártelepre, a mozdonygyár 19-hajós, 1868-ból való csarnokába, a kémény
hez, melynek az alja víztározó, az 1896-ban a millenniumi kiállításról elhozott hídépítési csarnokhoz. Ennek 
a részlegnek hatalmas teljesítményeit bemutató képekkel búcsúzunk el a gyártás bemutatásától. Ezután már 
csak a 24 lépcsőházas, 645 lakásos gyári kolónia épület megismerése vár ránk, melyet Lipták Pál tervezett 
1910-ben. Végül elbúcsúzunk a területtől annak a víztoronynak a képével, amelyet a képen látunk. 

Kelenföldi Erőmű
Az erőmű kapcsán a film először megismertet minket a budapesti áramszolgáltatás korai történetével, így 

eljutunk 1911-hez, amikor a Főváros pályázatot írt ki saját erőműre Lágymányoson. A munkával ugyanazt a 
Reich Kálmán műegyetemi tanárt bízták meg, akinek épületei az Óbudai Gázgyárban is állnak. A kivitelezés a 
Palatínus építővállalaté volt, a gépeket a Ganz és a Nicholson cég szállította. Az erőművet két év alatt építették 
meg, az áramszolgáltatás 1914-ben indult. Egy második kazánházat építettek 1924-ben, a háromhajós 3. szá
mú kazánház már Bierbauer Virgil építész alkotása volt, aki a világhíres vezérlőtermet is építette. A film ezek 
után végigvisz a szivattyúház, a kazánházak, a javítóműhely, a gépház, a kapcsolótér, az igazgatóság épüle
tein, és a vezérlőteremről megállapítja: „Ez ipar és funkció megvalósult szépsége”. Ezután még ellátogatunk 
a Hengermalom utcába, az erőművi alkalmazottak házába és ismét csak megállapíthatjuk, hogy a Kelenföldi 
Erőmű a 20. század elejének legjobb ipari építészeti alkotása Magyarországon.
Kőbányai sörgyárak

Kőbányán már 1910-ben 5 sörgyár működött, és itt készült az országban előállított sör 75%-a. Ezután a 
kamera körbe kalauzol minket a kőfejtésből visszamaradt kőbányai pincéken, amelyek klímája igen kedvező 
mind a malátaérlelésre, mind a sör ászokolására. Kőbányán a víz minősége is megfelelt a sörkészítésre. Ezután 
végigvesszük az Első Magyar Serfőzde, a Királyi Serfőzde, a Kőbányai Polgári Serfőzde, a Fővárosi Serfőzde, 
Dreher Antal birodalma és a Haggenmacher Sörgyár történetét. Megtanuljuk, hogy ezeket a csodálatos épü
leteket a kor legnagyobb építészei, Hild József, Czigler Győző, Feszi Frigyes, Zitterbarth József és Mátyás 
tervezték, illetőleg kivitelezték. Megismerkedünk a gyárvezetők villáival és a munkáslakásokkal, és azzal a 
tudattal kelünk fel 25 perc után a képernyő elől, hogy Magyarország egyik legszebb és leggondozottabb ipari 
műemléke éppen egy sörgyár Kőbányán.

Műemlékvédelmi szakemberek és muzeológusok egyetértenek abban, hogy egy ipari műemlék legméltóbb 
hasznosítása az, ha az eredeti termelést múzeumként mutatjuk be benne, vagy ha az eredeti termeléstől elvo
natkoztatva múzeum kap benne helyet. Ez utóbbi hasznosítás jár ugyan műemléki szempontból kompromisz- 
szumokkal, de korántsem annyival, mintha áruház, mozi vagy szálloda kerülne az épületbe.
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G u l y á s n é  G ö m ö r i  A n i k ó

A 150 éves Józsefvárosi Gázgyár  -  romantikus épületek az ipari
építészetben

L. Stefhani mérnök, a légszesz társulat meghatalmazottja, néhány nappal a szerződés megkötése után 1855. 
május 29-én beadvánnyal fordult Pest város polgármesteréhez a létesítendő gázgyár építési telke ügyében.

A kiszemelt terület a Lóvásár téri 3328 m2-es, városi tulajdonban lévő telektömb volt, a mai Köztársaság 
tér nyugati oldalán.

A XIX. század első felében óriási beépítetlen térség húzódott Pest keleti határán. Ezen a területen tartották 
az állatvásárokat. A század közepére a város körbenőtte az állatvásár térségét, napirendre került a szabályzása 
és beépítése. Az állatvásárok közül előbb a marhavásár szűnt meg, és a mai Rózsák tere létesült a helyén, majd 
a lóvásárteret szabályozták, beépítetlenül hagyott része a mai Köztársaság tér.

A társulat kérése kedvező fogadtatásra talált. A korábbinál nagyobb, 4653 négyszögölért a város 11 ezer 
forintot kért.

A gázgyárépítés 1855-ben megkezdődött és 1 év múlva nyáron már próbaüzemet tartott. Az üzem 1856. 
december 23-án kezdett termelni.

A gyár építése során az igazgatósági épület eredetileg egyemeletes volt. Bejárata a tér felőli oldalon nyílt, 
a loggia közepén, földszintjén az igazgatóság irodáival, emeletén az igazgató lakásával. A héttengelyes 
főhomlokzat jellegzetessége a homlokzat teljes magasságában a két erősen előrelépő sarokrizalit, amelyeket a 
földszinten nyitott loggia köt össze, a tetején terasszal. Az igazgatósági épület két oldalán egy-egy különálló, 
eredetileg földszintes szárnyépület állt. Mindhárom épület, bár átalakítva ma is áll, míg az 1955-56-ban épült 
további építményeket mind lebontották. A három ház romantikus stílusú, nem ipari jellegű épület. Részletfor
máikat az évtizedekkel később emelt újabbak hűen átvették, így architektúrájuk máig meghatározza a gázgyár 

építészeti karakterét, az épületegyüttes tér felőli megjelenését.
A gázgyártás színtere a kemenceház, az igazgatósági épület mögött helyezkedett el. Hosszanti jellegű 

nyeregtetős, tetőgerinc-felülvilágítós építmény volt, kelet-nyugati hossztengellyel. Szegmensíves nyílásait 
lizénák választották el. A keleti végén T alakúra módosították a tisztítóház hozzáépítésével. A kemenceház 

előtt hatalmas kémény állt.
A gáz tárolására két gáztartály épült 3160 m3 űrtartalommal. Kör alaprajzúak, s mivel kisebb magaslatra 

épültek, már messziről láthatóak voltak. A tér felől nézve a telek északi oldalának hátsó részére kerültek. A 

hátsó közvetlenül a tisztítóház mellett állt.
A korabeli metszeten látható, hogy karcsú tornyocskák díszítették őket. Előttük állt a gázmérőállomás épü

lete.
1860-ban Diescher József végezte az első bővítést a keleti telekhatár mentén. Hosszan elnyúló földszintes 

épületet emelt, amelyben 3 helyiséget alakított ki. Párologtatót, kristályosítót, és szárítót helyeztek el itt. Nem 
sokkal később további épületszámyak épültek. A térre néző jobboldali szárnyépület hátsó homlokzatához 
épült épület nagyobbik részében szénraktár, a kisebbikben műhely volt. Megépítették a 3. gáztartót a mai 
Légszesz u. mentén, a korábbiakkal megegyező alapterülettel. A gyár fennállásának első évtizedében Pollack 

Ágoston a gyárépítészet első periódusának tervezője.
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1868-69-ben nagyszabású bővítések, átépítések folytak a gyár telepén. Először is felépült a 4. gáztartó is, 
de a többinél kisebb méretben, 57 láb átmérőjű, 1770 m3 űrtartalommal. A méretcsökkenés feltehető oka az 
lehetett, hogy a gáztartók sora már az északi telekhatár nagy részét elfoglalta, nagyobb gáztartóra nem jutott 
hely. A tartály körítőfala várszerű romantikus architektúrával épült, hasáb alakú pártázatos-lőréses tornyok 
tagolták. Tervezője Diescher József volt. 1869-ben a kemenceházat keleti, nyugati és déli irányban is megtol- 

dották. A tisztítóháznak a déli szárnya épült át.
Az 5. gáztartót a telek temető felőli sarkára építették. A meglevőknél jóval nagyobb, majd 30 méter átmérőjű, 

7000 m3 befogadóképességű tartály, amely építészeti megoldásában lényegesen különbözött a többitől. To
vábbá önálló épületként jelenik meg, a tartályt övező körítőfal nélkül. A henger alakú formát tagoló pillérek 
jóval egyszerűbbek. Elmaradt a vártorony hatás. A nagyobb homlokzati magasság miatt kb. 15 m körbefutó 
övpárkány tagolta két szintre. A földszint dísztelen, az emeleti homlokzaton jelentek meg a későbbi gáztartók
ra jellemző, ablakszerű vaknyílások. Az építmény házszerűségét fokozta a lantemás tetőzet, a téglaarchitektú
rát lizénák (az épület felületét tagoló, függőleges falsáv) és párkányok is tagolták.

1869 május végén újabb bővítésre kértek engedélyt az építési hatóságtól. Emeletet húztak a főépület balol
dalán álló, ekkor szabályzóház rendeltetésű épületre. A romantikus architektúra meghagyásával az igazgató- 
sági épülethez jól illeszkedik. Az emeleten két lakást alakítottak ki.

A szénraktárat lebontották és nagyobbakat emeltek, egyik hosszoldaluk nyitott volt, a tetőt ezen az oldalon 
oszlopok tartották.

A gyárak területén vagy a szomszédságukban tisztviselő lakóházakat gyakran építettek, de lakások kialakí
tása középületekben sem volt ritka. Munkáslakások építése is előfordult, az építtetőt a közelben lakás prakti
kuma motiválta. 1872-ben tisztviselő lakóházakat építettek. A tér felőli oldalon, két átellenes sarkon építettek 
két egyemeletes lakóházat, romantikus architektúrával, kontyolt nyeregtetős lefedéssel. Ezek az épületek ha
sonlítottak az alapítás korabeli, 1856-ban épült főépület szabályzóházhoz. Ha jobban megnézzük, csak kisebb 
részletekben van különbség, így egyszerűbb a párkányzata, az emeleti ablakszemöldök megoldása. A térre 
néző épületek csoportja hasonló karakterű és ritmusú újabb elemekkel bővült. A két ház közül a jobboldali, 
tagozataitól megfosztva ma is áll a baleseti kórház területén, a tér és a Dologház utca sarkán.

Egy évvel később az első három gáztartót újjáépítették, építészük Diescher József volt. Az alapterületü
ket nem lehetett növelni a rendelkezésre álló helyen, de a magasságukat igen. Az egyenként 5000 m3-re 
bővített tárlók másfélszerese lettek a korábbiaknak. Homlokzati architektúrájuk egyszerűbb kivitelben az 5. 
gáztartóra emlékeztet. Tetőszerkezetüket vasszerkezet tartotta. Ezzel lényegében az eredeti telek beépítése 
befejeződött.

1874-ben az utcavonalon kezdték építeni a munkáslakóházakat. A földszintes sorházakat a telekhatárok 
mentén tűzfal választotta el. A nem egy időben épült hosszfőfalas és nyeregtetős épületek egyszerű homlok
zatát csak a kereteit kapuzat törte meg. A házakban szoba-konyhás és kétszoba-konyhás lakások voltak. A 10 
földszintes házban 89 szoba, 49 konyha, két vendéglő és 24 raktárhelyiség, egy bolt volt. A lakóházakat Buzzi 
Bódog és Kéler Napoleon építőmesterek tervezték.

1875-ben az utolsó legnagyobb gáztartó is megépült Kéler tervezésében. Hely hiányában a gyár területén 
kívülre épült a munkáslakások közé, a DK-i sarokra. Az építési hatóság kikötötte, hogy a lakások és a gáztartó 
között legalább hat ölnyi távolság legyen, azok a lakások pedig, amelyek a megadott távolságtól belülre esnek, 
csak raktárnak használhatók.

A gáztartó architektúrája a többiekhez hasonló volt, de nagyobb méretekkel, így nem 16, hanem 24 pillér 
tagolta, emeleti vaknyílásai is megkettőződtek.
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1880-ra a gyár törzsterülete szinte teljesen beépült, már csak a nyugati és déli telekhatáron maradt némi 
szabad terület.

1881-ben került sor az utolsó nagy üzemi bővítésre, az új kemence és tisztítóház építésére.

Az 1855-56-ban épült és az idők során folyamatosan bővített kemenceházban ún. A és B rendszerű szén
lepárló egység működött, vízszintes elrendezésű retortákkal, elvét Angliából importálták. A Józsefvárosi 
Gázgyárban alkalmazott rendszerben 12 db kettős kilencretortás kemencét telepítettek 216 darab 3 méter 
hosszúságú retortával. A gázfogyasztás növekedése miatt azonban szükség volt a bővítésre. A kapacitás nö
velése érdekében hozták létre a C rendszert. Ebben 8 db kettős hétretortás, és 4 db kettős hatretortás kemence 
volt, 160 retortával. A felépítendő kemence és tisztítóház számára a gyár területén már nem volt hely, csak a 
lakóházak telkére lehetett telepíteni. A szabálytalan U alakú formában sorakozott munkáslakások szabadon 
hagyott középső része adta a lehetőséget, hogy az új üzemépület itt kapjon helyet. Az adott területen a kemen
ceház a csatlakozó gép- és kazánházzal éppen elfért, de a tisztítóházat már csak a munkásházak egy részéből 
alakították ki. A kemenceház téglalap alaprajzú, nyeregtetős, egyszerű épület volt, hosszoldalain 9-9 nagy, 

szegmensíves ablakkal.
A felépült és átalakított épületekkel a gázgyárban három ( A B C  rendszerű) egymástól függetlenül működő 

szénlepárló egység valósult meg, egyidejűleg lehetővé téve, hogy az A és B rendszeren javításokat, rekonst
rukciót hajtsanak végre. A három rendszer összesen 376 retortából állt, amelyek közül 100 nagy és 260 kisebb 

méretű volt.
Az ellipszis alakú retorták 0,5 méter átmérőjűek, hátul zártak, az elől lévő nyílásra zárható vasajtót szerel

tek. A szenet a retortákba kézi erővel, lapáttal rakták be. Egyszeri adagolással 120-200 kg szenet töltöttek be, 
a kigázosítás 4-6 órát vett igénybe. A retorták szájnyilásából a képződött gázt elvezették. Az izzó kokszot a 
retortacsövek ajtaján át vasvonókkal, kézi erővel szedték ki a retorták alá tolt vaskocsikra, majd a kemenceház 

előtti udvaron a munkások locsolták, hűtötték.
A szénlepárlás 800-900 C fokon ment végbe, egy tonna szénből 300-350 köbméter gáz képződött. Egy 

retortában 24 óra alatt általában 1 tonna szenet gázosítottak ki. A képződött gázt a szennyeződésektől meg 
kellett tisztítani. A tisztításnál eltávolítandó legfontosabb szennyezők a következők voltak: szállópor, vízgőz, 
szilárd és cseppfolyós szénhidrogének, nitro vegyületek, kénvegyületek. A tisztítást nedves és száraz mód
szerrel végezték, de a gázgyártás korai szakaszában még nem alkalmazták a gáztisztító berendezéseket, ezért 
a gázgyár területén és környékén meglehetősen kellemetlen szag terjengett. A tisztított gáz mennyiségét ipari 

gázmérőkkel mérték, csővezetéken jutott a gáztárolóhoz, majd innen az elosztó hálózatba.
Kezdetben a felszereléseket, készülékeket, csővezetékeket külföldről, legnagyobbrészt Angliából szerezték 

be. A gázvezetékek öntöttvasból készültek, tokos kötéssel. A csövek kötését kátrányos kenderrel tömítették, 

amelyet ólommal zártak le.
1855-ben 18 km gázcsővezetéket adtak át. 1856-ban már 45,123 km -t, 1880-ban 133,3 km-t, csővezeték 

hálózta be a fővárost. Leggyakrabban 50 és 80 mm átmérőjű csöveket használtak.
A gázgyár szénellátása: gázgyártásra kizárólag külföldi szenet, többnyire cseh bányákból származó feke

teszenet használtak. A szénszállító vasúti vagonok kezdetben a Nyugati (akkor Osztrák Államvasúttársaság 
Pályaudvar), később a Józsefvárosi pályaudvarra érkeztek. A teherpályaudvar és a Józsefvárosi pályaudvar 
között vágány-összeköttetés volt, amelyet csak 1897-ben szüntettek meg. Ekkor a lóvasutat villamos vontatá- 

súra alakították át.
Az 1881-es bővítés után már jelentősebb épületet nem emeltek. Csupán emeletráépítés történt 1895-ben az 

igazgatósági épület melletti, jobb oldali szárnyépületre Pucher István tervezésében.
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Az emeletráépítés következtében az épületcsoport egysége nem bomlott meg, sőt a térre néző épületek rit

musa szabályosabb lett.
A mérlegházként nevesített épületben irodák voltak, a mérleghelyiség egy kis szobában kapott helyet.
Még ebben az évben felmerült a gázgyár esetleges bővítése és kihelyezése.
A polgármester által felkért Heuffel Adolf középítési igazgató véleménye szerint a gázgyár elérte munka- 

képességének legszélső határát, a gyártelep területe túlzsúfolt, újabb üzemi épületek nem építhetők, a gyár 
termelő kapacitása nem tudja kielégíteni a várható igényeket. Új gyár felállítását javasolta.

Felhasznált irodalom:

Gömöri-Balogh-Vadas. Az első Gázgyár. Budapest, 1999.
Vadas Ferenc: Fővárosi Gázművek epületegyüttese, építésztörténeti tudományos dokumentáció. Budapest, 2000.
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A n t a l  I l d i k ó

A Kazinczy utcai áramszolgáltató telep története

Több mint egy évszázada, hogy fővárosunkban megindult a közcélú villamosenergia-szolgáltatás az egyen
áramú, valamint váltakozó áramú rendszerek egymás melletti alkalmazásával. Ebben fontos szerepet töltött 
be a Kazinczy utcai telep, az 1893-ban épült, forgógépekkel dolgozó egyenáramú átalakítóval és az 1934-ben 

létesült 30/10 kV feszültségű transzformátorállomással.
1. kép. A telep eredeti funkciójának elvesztése után is fennmaradt, s „ ipari műemlékként” 
az Országos Műszaki Múzeum Elektrotechnikai Múzeumának az otthona. Az alábbiak
ban az épületegyüttes történetét ismerhetjük meg a kezdetektől napjainkig.
1893 -  megindul a közcélú villamosenergia-szolgáltatás Budapesten

1891-ben a Fővárosi Tanács pályázatot hirdetett a „fő- és székváros területén elektromos áramok vezetésére 
szolgáló vezetékek létesítésére ” Négy cég adott ajánlatot a kiírásra: az osztrák légszesztársulat (Allgemeine 
Österreichische Gasgesellschaft), az Egger és Schuckert, a Siemens és Halske, valamint a Ganz-féle gépgyár. 
A Ganz-gyáron kívüli három pályázó mindegyike egyenáramot kívánt szolgáltatni. A beérkezett pályázatok 
közül az osztrák gáztársaság és a Ganz ajánlatát fogadták el.

A bizottság több szempont szerint értékelte a beérkezett pályázatokat. A szakjelentés sze
rint valamennyi rendszer közül a Ganz-gyár „ váltakozó áramú transzformátorok rendszeré
nek tulajdonítandó az elsőség”. Pénzügyi szempontból azonban a légszesztársulat ajánlata 
volt a legelőnyösebb, utána az Egger és Schuckert cég ajánlata, harmadsorban a Siemens és 
Halske cég és végül a Ganz-gyár ajánlata következett.

A vezetékhálózat terjedelme szerint szintén a Ganz volt előnyösebb helyzetben, mivel 
terveik alapján a budai oldalra is kiterjedt volna a hálózatuk. 2. kép.
3. kép. Ezzel szemben a gáztársulat ajánlata szerint egyhamar nem létesített volna az I. és

II. kerületben fővezetéket.
Tekintettel arra, hogy az áramszolgáltatás jelentősen eltért mindkét nyertes vállalat 

alaptevékenységétől, erre a célra mindketten önálló leányvállalatot alapítottak. A Ganz-gyár 
Magyar Villamossági Részvénytársulat (MVRt.) néven alapította meg leányvállalatát, s a 

világviszonylatban újdonságnak számító egyfázisú váltakozó áramú energiaellátást valósította meg Váci úti 

erőművéből.
Az Általános Osztrák Légszesztársaság Budapesti Általános Villamossági Rész

vénytársaság (BÁV Rt.) néven alapította meg leányvállalatát, s a Berzenczei (ma: 
Hegedűs Gyula) utcai központi telepén kétfázisú, 1800 V feszültségű váltakozó ára
mot termeltek, amelyet a fogyasztás helyén alakították át kisfeszültségű egyenáram

má. 4. kép
Az első fióktelep - áramátalakító állomás - létesítése a Kazinczy u. 21-ben

A BÁV rendszerének lényege az volt, hogy a város külterületén lévő központi telepen nagyfeszültségű 
váltakozó áramot fejlesztettek, s ezt a város belterületén lévő egy, vagy több fióktelepre vezették, ahol azt 
kisfeszültségű egyenárammá alakították át. A fióktelepeken váltakozó áramú motorokkal egybekapcsolt
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egyenáramú generátorok működtek. Az egyenáramú gépek részben közvetlenül a hálózatra dolgoztak, rész
ben pedig az áramátalakító állomáson létesített akkumulátortelepet töltötték fel. Ezzel elérték, hogy a telepen 
levő gépek a lehető legjobb hatásfokkal működtek: csökkent a forgógépes üzemidő-szükséglet és a fogyasztók

is egyenletes áramellátást kaptak.
Az első fióktelep, azaz átalakító állomás a fogyasztási területnek körülbelül a köze

pén -  a Kazinczy utca 21. sz. alatt -  épült fel 1893-ban. A fővárossal a szerződéseket 
1893 májusában kötötték meg, építési határidőül 1894 év nyarát választva. Azonban 
mindkét társaság annyira sietett telepeinek létrehozásával, hogy az üzemeltetést már 
1893 októberében megkezdhették.
5. Kép. A BÁV a propagandára is kellő hangsúlyt fektetett. Ezt bizonyítja, hogy az 
Erzsébet körúton a fogyasztók felvilágosítása érdekében villamos irodát nyitott.

6. Kép.
Az elkészült telep egy nagyméretű gépházból és egy négyemeletes akkumulátor

házból állt, melyet a Kazinczy u. 21. szám alatti telek udvari részében építettek fel. 
Az utca vonalában épített földszintes épületben a Budapesti Általános Villamossági 
Rt. irodái voltak. A gépteremben a forgó átalakító gépcsoportokat, a kapcsolótáblát 

és az akkumulátorok cellakapcsolóit helyezték el.
Az 1893. évben üzembe került állomásépületről egy meglehetősen rossz másolatban fennma
radt homlokzati tervrajzról nyerhetünk információt. A gépcsarnok homlokzati képe egy klasz- 
szicizáló architektúrájú, aszimmetrikus bejárattal rendelkező, magas törtíves tetejű épületet 

mutat. 7. Kép.
Az osztatlan terű gépházban felszerelt áramátalakító berendezéseket és az ak

kumulátortelepek műszaki jellemzőit a korabeli leírások jóvoltából viszont már 
sokkal részletesebben ismerjük. 8. Kép. A telepen az üzembe helyezéskor három 
áramátalakító gépegység -  motorgenerátor -  létesült, kettő 120 kW, egy pedig 240 
kW teljesítménnyel, 220 V feszültség mellett. Az állomás villamos berendezéseinek 
kezelő, ellenőrző és vezérlő szervei külön kapcsolótáblán nyertek elhelyezést. A 
gépegységek mellett közvetlenül megépített, fából készült kapcsolótábla rendkívül 
áttekinthető és jól kezelhető volt.
9. Kép. A Kazinczy utcai állomáson két akkumulátortelep létesült, mindegyik 148 
elemből állt és 6000 Amperóra kapacitással rendelkezett. A Tudor-féle akkumuláto
rokat a bécsi akkumulátorgyár, az elektromos mű további berendezéseit a nürnbergi 
Schuckert & Co. Részvénytársaság szállította.
10. Kép.

A gépegységeket és az akkumulátortelepet az üzembe helyezést követően a fo
lyamatosan jelentkező fogyasztási igények miatt szinte állandóan bővíteni kellett. 

Az első világháborút megelőző években már a Ganz gyár termékeit is megtalálhatjuk, ami azért 
figyelemreméltó, mert a BÁV Rt. előnyben részesítette a német gyártmányú berendezéseket.

A világháború idején a telep közel felét hadi célokra leszerelték és elszállították. A háborús 
időket követően, 1919-ben -  kényszerűségből -  tengerjáró hajók részére készült akkumulátorokkal 

állították helyre a telep működését. Márványból készült vezénylő- és kapcsolótáblával váltották fel az egykori fa
táblát. 11. Kép.
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1918-ban a BÁV Rt. összes berendezését megváltotta a főváros, így a világháború végére Budapest 
Székesfőváros Elektromos Művei lett a Kazinczy utcai állomás tulajdonosa.

A húszas évek második felében az ország villamosításának előmozdítása a kereskedelmi kormányzat mun
kaprogramjának egyik sarkalatos pontja volt. A nagyvonalú fejlesztési koncepció nem tartalmazta az egyen
áramú szolgáltatás területi bővítését, azonban tervbe vette a meglévő berendezések korszerűsítését. Az 1930- 

as években előtérbe került egy új főelosztóhálózat létesítése, melynek feszültségét 30 kV 
értékűre választották.
30/10 kV-os transzformátorállomás épül a Kazinczy utcában

Azemlített koncepció részeként a Kazinczy utcai áramszolgáltató telep átalakítására is sor ke
rült: 1934-ben 30/10 kV-os transzformátorállomás létesült Kazinczy utcai főhomlokzattal.
12. Kép. Az utcafronton található BÁV igazgatósági irodaépületet elbontották, s a helyére 

egy új üzemi létesítményt építettek, melyet az építészek -  Gerstenberger Ágost és 
Arvé Károly -  a hasonló rendeltetésű épületektől eltérően sorházként terveztek meg. 

13. Kép.
A zártsorú beépítésbe illeszkedő, kétemeletes, félnyeregtetős, vasbetonvázas épület 
„ U” alaprajzzal épült. Az építészeti kivitelezést a Magyar Építő Rt. végezte. A buda
kalászi travertinnel burkolt főhomlokzat szimmetrikus, háromtengelyes, két oldalán 
egy-egy nagyméretű vertikális üvegfal található art deco acélráccsal. Középen van 
az első emeleti ablakkal egybefogott üzemi kapubejárat, fölötte nagyméretű, kőből 
faragott székesfővárosi címerrel. 14. Kép. A bejárat két oldalán egy-egy háromszögű 
prizma alakú díszlámpát helyeztek el. A kapualjból jobbra impozáns főlépcsőház 

nyílott. Mennyezetét átlósan gerendarácsos vasbeton födémmel oldották meg. A lépcsőház 
art deco mintás műkő padlója Györgyi Dénes Mildecor szabadalma alapján készült. A fala

kat zöld mázas Zsolnay csempe burkolattal borították.

15. Kép.
A Kazinczy utcai 30/10 kV-os alállomás jobb szárnyában a 10 kV-os, a bal oldali rész

ben pedig a 30 kV-os berendezéseket helyezték el. Az utcai -  főhomlokzati -  fronton a 
főlépcsőházat, valamint a relé- és vezénylőtermeket alakították ki. A lépcsőházból szinten
ként jobbról és balról nyíltak az erősáramú berendezések elhelyezésére szolgáló terek, ame
lyekben a készülékeket ún. cellás kivitelben szerelték azért, hogy az egymástól elkülönített 
rendszerek esetleges meghibásodása a lehető legkisebb területre korlátozódjon.

A 30 kV-os épületszámy földszintjére kerültek az épület fölé magasodó kürtőkkel 

szellőztethető transzformátorkamrák.
16. Kép. Az utcai oldalon, a legelső kamra mellett a műhelyt rendezték be, ahova a kamrák
ból síneken gördülő szállítókocsival lehetett juttatni a transzformátorokat. Megfelelő teher

bírású csigasor tette lehetővé a tekercselés teljes kiemelését.
17. Kép. A földszinten helyezték el a 30 kV-os kábelek végelzáró celláit 
és a fojtótekercseket. A kapcsolók szerelésére, ellenőrzésére és szállítá
sára mozgatható csavarorsós emelőkocsi szolgált. A második emeleten a 
gyűjtősín-tér volt a kapcsolókészülékekkel. 18. Kép.

A gyűjtősín-térrel azonos szinten, az utcai fronton kialakított vezénylőteremből történt az 
alállomás üzemének ellenőrzése és vezérlése. A márványborítású vezénylő kapcsolótáblát
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a Ganz és Társa kivitelezte. Szerelése igen áttekinthetően és gondosan történt, és 
rendkívül impozáns benyomást keltett.

19. Kép.
Az alállomás berendezéseinek védelmére szolgáló relék külön teremben voltak 

a vezénylő alatt. Itt helyezték el a védelmi készülékeket festett, vaslemez anyagú 

táblára.
20. Kép. A 30/10 kV-os alállomás építésével az udvar hátsó részében található 
gépcsarnok átépítésére is sor került. A terveket ugyancsak a Gerstenberger-Arvé 
tervezőpáros készítette. Nemcsak a villamos részt korszerűsítették ekkor, hanem a 
gépház homlokzatát is átalakították Bauhaus stílusban, a kor építészeti ízlésének 
megfelelően.
21. Kép. Az eredeti architektúrát lényegesen leegyszerűsítették. A homlokzatokat 
nagyméretű függőleges ablaknyílásokkal látták el, de a főbejárat aszimmetrikus 
elhelyezését megtartották. A főhomlokzat timpanonjába körszelet ablak került. 
Az épület hátsó részét -  mivel az akkumulátorház funkciója megszűnt -  lebon
tották, s helyén a gépházat meghosszabbítva hozzáépítették a korszakban általá
nos, kettős lépcsőzetes üvegtetővel fölülről megvilágított vezénylőteret. Az eredeti 
tetőszerkezetet enyhén ívelt, vasszerkezetű lapostetővel váltották fel.
22. Kép.

Az új akkumulátortelep számára, a gépcsarnok mellett kétszintes épületet emeltek.
23. Kép. Az egyenáramú szolgáltatás az ekkor épített legnagyobb, 1476 kW 
teljesítményű akkumulátorteleppel és technikai látványosságnak is számító cella
kapcsolóval rendelkezett. Az akkumulátorok töltésére a pinceszinten elhelyezett 
pótgépcsoportok szolgáltak.
24. Kép.

A II. világháborút követő években a villamos energia iránti igény ugrásszerűen 
megnőtt. Szükségessé vált a váltakozó áramú szolgáltatás fejlesztése, hiszen 
az egyenárammal való ellátás korlátozott volt. Ezért a 30/10 kV-os állomásban 
sor került a transzformátorok cseréjére, ezzel növelve a teljesítőképességet. Az 
előrelátó tervezés eredményeként az állomás így táppontként kapcsolódhatott a 

10 kV feszültségű fogyasztói elosztóhálózathoz. A bővítés lehetőségei ezekkel az intézkedésekkel azonban 
kimerültek.

A telepen az egyenáramú átalakító üzeme a hatvanas évek elején szűnt meg, a 30/10 kV-os berendezések 
pedig a hetvenes évek elejéig működtek a főváros villamosenergia-rendszerében.

Az 1968-ban üzembe helyezett új, „Erzsébetváros” transzformátorállomás -  mely a főváros 120 kV-os ge
rinchálózata részeként épült meg -  fokozatosan átvette a Kazinczy utcából ellátott fogyasztókat. Az átterhelés 
befejezése után a feleslegessé vált berendezések elbontása is megtörtént.
Napjainkban...

Az egyenáramú állomásra ma már csupán a gépcsarnok külső látványa emlékeztet. A megszűnt egyenára
mú áramszolgáltatás után a tulajdonos Budapesti Elektromos Művek fogyasztásméréssel foglalkozó osztályát 
helyezte el az épületben. Ekkor került sor a gépház átépítésére is. A főhomlokzat függőleges ablakait és be
járatát megváltoztatták, a belső teret födémek behúzásával négyszintesre osztották, a vezénylőterem kettős
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üvegtetejét elbontották. Elbontásra került az akkumulátorház is. A végrehajtott változtatások mértéke ugyan 
még nem jóvátehetetlen, de összességében méltatlan az épület korábbi szerepéhez, mert például nagyméretű 
kiállítócsamokként, könyvtárként, tudományos központként is funkcionálhatna.

A váltakozó áramú transzformátorállomás sorsa szerencsésebben alakult. Épülete az elektrotechnikát szol
gálva a Magyar Elektrotechnikai Múzeum otthona lett. A múzeum, illetve annak 
jogelődje -  a gyűjtemény -  a MEE kezdeményezésére, a villamos szakmával össze
fogva, valamint az ELMŰ anyagi hozzájárulásával alakult meg 1975-ben. Elhelye
zésére az ELMŰ a már akkor megszűnt transzformátorállomás épületét ajánlotta fel.
25. Kép. A múzeum létrehozásakor kisebb belső átalakításra ugyan ebben az épület

ben is sor került, azonban az eredeti szintelosztás, folyosó- és cellakiosztás változatlan maradt, így azon kevés 
számú ipari épület közé tartozik, amely szinte tel jes egészében az eredeti állapotot -  helyenként az egykori be

rendezés részleteit is -  mutatja. Ezt mérlegelve az Országos Műemléki Felügyelőség 
a gépházból és a transzformátorállomásból álló épületegyüttest az 1987. október 
24-i 10.457/1987. sz. határozatában ” műemlék jellegű építmény” -nyé nyilvánította, 
mely a jelenlegi műemléki törvény alapján ipari műemléknek számít.

26. Kép.
Az elmúlt évtizedekben bekövetkezett társadalmi, gazdasági változások, a rendszerváltást követő privatizá

ciós folyamatok a műszaki múzeumok helyzetét bizonytalanná tették. Az éles piaci verseny következménye
ként egy országos gyűjtemény életben tartása nehezen fért és fér össze a cégek marketing stratégiáival.

A Kazinczy utcai épületegyüttes, a múzeum sem volt kivétel ez alól. A profitorientált német cég a nyeresé
get nem hozó tevékenységek leépítését, illetve az így felszabadult ingatlanok értékesítését tűzte ki célul. Ez 
az időszak volt talán az épületegyüttes, s ezzel a múzeum sorsának legkritikusabb, legmegrázóbb időszaka, a 
túlélésért vívott harc. Nem csak a múzeumnak, mint intézménynek a léte forgott kockán, hanem a több, mint 
egy évszázados épületegyüttes sorsa is. Sajnos a megoldások szélsőséges változatai merültek fel. Csak a két 
végletet említve: ingatlanmanipulációk következményeként az épület teljes pusztulása, de történt tervjavaslat 
az egész épületegyüttes közel milliárdos nagyságrendű átépítésére is, ezzel veszélyeztetve az épület műszaki, 
technikai miliőjét, melyet az Elektrotechnikai Múzeum megalakulásától kezdve méltán képviselt és képvisel 

napjainkban is.
A két véglet között egy lehetséges, reális alternatíva is felmerült egyesületek, műszaki szakmai közösségek 

részéről: az épületegyüttesben egy műszaki, tudományos centrum -  az egykori Uránia Tudományos Színház 
tevékenységének újraélesztésével -  felállításának lehetősége. Ezen terv egyik sarkalatos központja viszont

már a múzeum lett volna.
Szerencsére a német tulajdonos a múzeumot, mint kulturális intézményt meg

próbálta megmenteni, így a sikeres tárgyalások eredményeként 2006. június 1-től 
az épület részben állami kezelésbe került. Ezzel a múzeum sorsa is rendeződött, 
mivel az Országos Műszaki Múzeum fináléjaként -  Elektro
technikai Múzeumaként -  működik tovább. 27. Kép.

Bízzunk benne, hogy ezzel a pozitív fordulattal e falak még további évszázadok -  
politikai, gazdasági, s holmi nyereségorientált marketing játszmák -  krízishelyzeteit is 
túlélik majd, s arra, amire hivatott volt az elmúlt évtizedekben, században ez az épület- 
együttes, azt az elkövetkező időszakban is megőrzi: műszaki örökségünk egy szeletét, 
egyik remekművét. 28. Kép.

29

a  - t  ’5 - S Í
« ’» "  ,n.

'*1

10.23716/TTO.14.2007



Ir o d a lo m :

A Budapesti általános Villamossági Részvénytársaság elektromos műve, Technológiai Lapok, 1894. 8.szám 
A Budapesti Általános Villamossági Részvénytársaság elektromos műve, Technológiai Lapok, 1895. 6, 7.szám 
Budapest áramellátásának története 1893-1933, BSZFEM, 1934, 9.o.
Budapest műszaki útmutatója, szerk.: Edvi Illés Aladár, Budapest, 1896.
Budapest elektromos világítása, Technológiai Lapok, 1892, 4.sz.
Felhívás. Pesti Hírlap, 1893. október 22.
Hirdetés. Pesti Hírlap, 1893. június 4.
Budapest Székesfőváros Elektromos Műveinek új állomásai, Tér és Forma, 1935.288-294.0.
Antal Ildikó: A magyarországi villamosipar 1918-ig. Doktori értekezés, Budapest, 2004.
Ferkai András: Pest építészete a két világháború között., Budapest, 2001. 186-188.0.
Sitkéi Gyula: A Kazinczy utcai áramszolgáltató telep története. MÉM, Budapest, 2002.
Sitkéi Gyula: 100 év alállomásai, Budapest, 1993.
OL Z 429.6.cs., A Ganz pályázata a Fővárosi Tanács felé, 1891. március
Kazinczy utcai tervrajzot:, homlokzati tervek. OMM Elektrotechnikai Múzeumának archívuma.

Képaláírások:

1: Az OMM Elektrotechnikai Múzeuma a Kazinczy u. 21-ben
2: A Budapesten létesítendő elektromos vezetékhálózat a G^nz és Társa tervei alapján, 1892.
3: A Budapesten létesítendő elektromos vezetékhálózat az Általános-Osztrák Légszesztársulat tervei alapján, 1892
4: A Budapesti Általános Villamossági Rt. Berzenczei utcai erőműve
5: Értesjtés a Kazinczy utcai telep üzembe helyezéséről, Pesti Hírlap, 1893. október 22.
6: A BÁV Rt. irodája az Erzsébet körúton, Pesti Hírlap, 1893. június 4.
7: Az 1893-ban épült gépház homlokzati rajza
8: Az első áramátalakító gépcsoportok
9: A fából készült vezénylotábla
10: Az 1893-ban létesült akkumulátortelep
11: Az Elektromos Művek által készített márvány vezénylőtábla
12: A Kazinczy utcai főhomlokzat 1934-ben
13: Főhomlokzati terv, Gerstenberger és Arvé, 1931
14: A kőből faragott székesfővárosi címer
15: Az igényes kivitelben épített főlépcsőház, 1934
16: A 30 kV-os épületszámy
17: Csigasor a tekercselések kiemelésére a műhelyben
18: A helyreállított 30 kV feszültségű transzformátorcella 1934-ből
19: Vezénylőterem a transzformátorállomáson
20: Reléterem a védelmi készülékekkel
21: Az áramátalakító átépítésének homlokzati terve
22: A korszerűsített gépház
23: Az akkumulátortelep homlokzati rajza
24: Az új akkumulátortelep cellakapcsolóia
25: A kiállítási vitrineket az egykori cellákból alakították ki
26: Előadás a Múzeum egy termében
27: Rendhagyó fizikaóra az egykori reléteremben
28: A homlokzat Budapest Fováros címerével

30

10.23716/TTO.14.2007



F á b i á n  É va -  P r ő b e r  I s t v á n  -  V a r g á n é  N y á r i  K a t a l i n

Műszaki múzeum egy történelmi épületben

A magyar vegyipar fejlesztésére tett intézkedések közben merült fel annak a gondolata, hogy be kellene mu
tatni a vegyipar fejlődését, fejlesztését a történeti Magyarországon. A vegyészet emlékeinek a megmentésére, 
felkutatására és összegyűjtésére már az 1950-es évek végén történtek intézkedések.

Többirányú előkészítő munka után 1961-ben megalakult a Vegyészeti Múzeumi Bizottság, amely az elvi 
kérdések tisztázása után átadta helyét a Nehézipari Minisztériumban (NIM) működő operatív szervező irodá
nak, amelyet később a Nehézvegyipari Kutató Intézet (NEVIKI) fennhatósága alá helyeztek.

A Művelődési Minisztérium 1963-ban adta meg a múzeum előzetes működési engedélyét. A Nehézipari 
Minisztérium, mint fenntartó és felügyeleti szerv működtetésével a Magyar Vegyészeti Múzeumot az eredeti 
elképzelés szerint olyan épületbe kívánták elhelyezni, amely önmagában is a vegyipar, vagy a magyar kémiai 
tudomány szempontjából műszaki emléknek számít. E célra akkor átvehető, alkalmas épület azonban nem 
volt. így vetődött fel a múzeum elhelyezése Veszprém megyében, a Várpalota Fő terén álló várban, amely a 
8-as számú országos főútvonaltól könnyen megközelíthető. A múzeum vidékre telepítését technikatörténeti 
kutatások is megerősítették. [1]

A múzeum elhelyezésére kijelölt várpalotai vár impozáns műemlék, gótikus, barokk és klasszicista elemek 
egyaránt találhatók benne. [2] Legrégibb részei a 14. században épültek udvarháznak a Kont család megbí
zásából. Örököseik, az Újlakyak a 15. században, négy tornyos, belső udvaros várrá építtetik át. Az elmúlt öt 
évszázad alatt számos eseményt ért meg a földvár; a 16-17. században védelmi erőddé alakították át, barba- 
kánnal, rondellákkal, támfalakkal, vizesárokkal erősítették. A 18. század végén került két évszázadra a főúri 
Zichy család tulajdonába. Egyebek mellett a déli szárny udvari homlokzata és az északi várfal udvari oldala 
elé épített klasszicista előépítmény emléke e korszaknak. A 20. század elején a vár az új tulajdonosok (Wolf 
testvérek, Altdöbem-Witzleben porosz gróf, Belogradianu román testvérpár) rövid idejű birtoklása után a 
Hadikincstár tulajdonába került -  rövid megszakítással -  1913-tól 1945-ig. Ezt követően a vár a magyar állam 

tulajdona, Várpalota város kezelésében volt. [3]
A város középpontjában álló vár 1945-ben még használható állapotban volt, a katonai parancsnokság, 

később mozi, és számos szükséglakás itt kapott helyet. A II. világháborúból aránylag csekély mérvű pusztítás 
árán került ki akkor, amikor a város épületeinek 70%-a károsodott. Később egy évtized elegendő volt ahhoz, 
hogy öt évszázad emlékét majdnem tönkretegyék. Majdnem, mert közben ugyan jó néhány tervjavaslat ké
szült a vár hasznosítására, a szándékos pusztítás - tetőzetének lebontása és széthordása, köveinek lakóházak 
építésére való felhasználása stb. - megszüntetésére. [2, 3, 3a] A helyreállítási munkát elsősorban anyagiak 

hiánya hátráltatta. [4]
Az 1950-es évek végén a vár helyreállítása halaszthatatlan feladattá vált, főleg városesztétikai szempontok 

miatt. A vár műemlék-helyreállítására Várpalota város tervezője, Károlyi Antal, a LAKÓTERV főépítésze 
kapott megbízást. Károlyi 1958-as kiviteli terve alapján a vár állagbiztosítása, helyreállítása, átépítése 1958- 
1959-ben indult meg, és kisebb-nagyobb megszakításokkal mintegy 10 éven át folyt. Végeredményben 1968- 
ra egészében lefedést kapott az épület, s elkészült valamennyi belső födém is. A kivitelezés során előkerült
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részletek újabb műemléki feltárást és régészeti kutatást tettek szükségessé. [5]
A munkálatokba az Országos Műemléki Felügyelőség (OMF) is bekapcsolódott, kutatási szakirányítási, 

majd kivitelezői minőségben (az OMF székesfehérvári építésvezetősége a szükséges állagvédelmi munká
latokat elvégezte) és anyagi támogatást is nyújtott. 1962 végéig 4 millió Ft-ot használtak fel (az OMF 1.34 
milliót adott, a többit a város). [4] 1962-ben a vár tervezett felhasználási programjában lényeges változások 
történtek, - a városi és a megyei szervek állásfoglalásának megfelelően - ezért szükségessé vált új program 
kidolgozása. A tanulmányterv 1962 áprilisában elkészült.

1963-ban Szekér Gyula miniszterhelyettes (NIM) azzal a kéréssel fordult a Veszprém Megyei Pártbizott
sághoz, hogy az Országos Vegyipari Múzeum a várpalotai várban kerüljön elhelyezésre. Ezzel a döntéssel a 
várépület hasznosításának kérdése eldőlt. Ez lehetővé tette azt, hogy egy költségráfordítással újjáépüljön az 
értékes műemlék, ugyanakkor végleges otthont kapjon a Vegyészeti Múzeum, továbbá a Vár- és Helytörténeti 
kiállítás, a Városi Műszaki Klub, a Városi Könyvtár, és egy vendéglátó ipari létesítmény is elhelyezést nyer

jen. [6, 8,21]
Az OMF 1965. jún. 2-án megbízást adott a LAKÓTÉRV-nek a várpalotai vár kiviteli terveinek elkészítésé

re. A fenti hasznosítási elképzelések és a hasznosítókkal egyeztetett igények figyelembevételével - a műemléki 
jelleg megtartása mellett - Károlyi Antal 1967 januárjában elkészíttette a várpalotai vár beruházási tervdoku
mentációit, melyek szerint az előirányzott kivitelezési összeg 15,5 millió Ft volt. Ez az összeg az 1968. évi 
árváltozások következtében jelentősen megemelkedett, ugyanakkor a biztosítható hitelkeretet a beruházó 15 
millió Ft-ban jelölte meg. Ezért vált szükségessé egy csökkentett beruházási program összeállítása, a funkcio
nális és műszaki szempontokkal összhangban lévő takarékosság szem előtt tartásával. [7]

A Vegyészeti Múzeum várban való berendezésének alapforgatókönyve 1966-ban elkészült, amelyet a Ma
gyar Kémikusok Lapjában ismertetett. Ezt követően 1968-ban a múzeum már jelentkezett a nagyközönség 
előtt, amikor Budapesten - elsőként a Technika Házában - bemutatta „A vegyipar kialakulása hazánkban” c. 
vándorkiállítását. [1,9]

Közben a 130%-os árváltozások miatt a múzeum eredeti koncepciójának - várpalotai várban való elhelye
zése - megvalósítása akadályokba ütközött, olyannyira, hogy felmerült átmeneti, ideiglenes elhelyezésének 
gondolata a megépülő un. Kémia Házában. [10]

1969-ben a vár kapubejárati részének helyreállítása elkészült, itt a vándorkiállítás elemein alapuló, tárgyi 
anyaggal kiegészített kamarakiállítás kapott helyet. Ezzel nyitott, illetve mutatkozott be a Magyar Vegyészeti 
Múzeum (MVM) Várpalotán. [9]

A Budapestről letelepített múzeum 1968 végétől mostoha körülmények között - a vár csak provizórikus 
jelleggel helyreállított - beton aljzatú helyiségeit (II. emeleti D-i és K-i szárny) vette birtokba; dokumentumai, 
könyvtára elhelyezésére, tárgyi anyagának raktározására és a múzeum működtetésére. Egy időben folyt egyik 
oldalon az építészeti kivitelező munka, míg a másikon a szervezett tudományos gyűjtések, feldolgozások. 

[11]

1970-ben a múzeum már egy állandó kiállítással jelentkezett - ezzel nyitva a tematikus kiállításainak sorát -, 
amelyek a vár csak részben helyreállított, vasbeton födémű, beton aljzatú D-i szárny első emeletén kaptak 
helyet, három teremben.

A múzeum 1971-ben egy újabb tematikus kiállítást nyitott a D-i szárny II. emeletén - ideiglenesen hely
reállított, vasbeton födémű és beton aljzatú helyiségben -, majd 1973-ban, 1974-ben, és 1976-ban egy újabb 
kiállítással adott számot munkájáról. Utóbbit a D-i szárny első emeletén, a korábbi kiállításának átrendezésé
vel. [12]
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A provizórikus jellegű helyreállítás számos működtetési problémával járt. Ideiglenesek voltak a villany- és 
vízbekötések, víz csak a földszinten volt. A közcsatornába csak a földszinten kialakított mosdó és WC csoport 
volt bekötve. Az épületben csak néhány beton aljzatú helyiségben lehetett fűteni, falazott kéményekbe kötött 
olajkályhákkal. Ablakok, ajtók nem zártak, hézagosak voltak, télen nem lehetett átfűteni a helyiségeket, a 
könyvtárban a kályha mellett elhelyezett lavórban a víz befagyott. A víz és a fűtőolaj felszállítása kézi erővel 
történt. [5, 12, 14]

1971 első felében a D-i szárny II. emeletén folyó munkálatok mellett, azok folytatásában a K-i szárnyon 
a nyílászárók cseréjére került sor. Továbbá műhely, és új -  melegpadlós -  feldolgozó irodák kialakítására, 
új falazású, kéménybe köthető olajkályhás fűtéssel. A múzeum tárgyi gyűjteménye a II. emelet K-i szárnyon 
kapott helyet, átköltöztetve azt a kiállításra kijelölt D-i szárnyról. [14] 1971-ben már jelentkeztek a helyre- 
állítás hiányosságai; az épület lefedése, tetőszerkezete és azok héjalása műszaki megoldásában, ugyancsak a 
csapadékvíz elvezetésének beázás-mentes biztosításában. A II. emeleten a kiállítás fala átázott, a raktárba az 
üvegtetős ablakok mellett a csapadékvíz befolyt, a tárlók, tárgyak védelmére megkezdtük a fóliázást. Nagy 
esőzéskor volt, hogy vízben jártunk. A beázások megszüntetésére Agostházi László elvi vázlatot készített, 
amely szerint a lapos-tetőn ideiglenes vízelvezetési megoldás készült, feltöltéssel, vízköpők kiépítésével. A 
tető katesziles szigeteléssel való lefedésére 1971 decemberében került sor. A zord időjárás miatt a múzeum 
minden munkatársa segítette a kivitelezők munkáját. [5]

A vár - Károlyi tervek szerinti - helyreállítási költségét kezdetben a Megyei Tanács, a NIM, az OMF és 
a Városi Tanács, valamint vendéglátó ipari vállalatok vállalták. A NIM kivételével a beígért támogatásokat 
a Veszprém Megyei Tanács és az OMF is visszavonta, terület-felhasználási igényeikről lemondtak. Az új 
mechanizmust követő árváltoztatást igénylő tervek átárazását a LAKÓTÉR V nem vállalta, a munkálatokból 

kiszállt. [14]
A vár rekonstrukciós helyreállítása a NIM és a Városi Tanács kezdeményezésére a Budavári Palota beruhá

zóján keresztül került a Városépítési Tudományos Tervező Intézethez (VÁTI). Sándy Pétemé Wolf Katalin 
tervező 1972-1975 között elkészítette a vár végleges kiviteli terveit, ennek költségirányzata már 49 m Ft volt. 

[12, 20]

A későbbi kevésbé jelentős helyreállítások során kitűnt, hogy a vár végleges rekonstrukciójához kb. 125 m 
Ft-ra lenne szükség, amely összeget sem a NIM, sem a múzeumot támogató vegyipari vállalatok nem tudták 
biztosítani. Továbbá a rendkívül munkaigényes műemlék helyreállításhoz Várpalota térségében építőipari 

kapacitás sem volt. [12]
A holtpontról való kimozduláshoz kapóra jött a városi vezetőség és a szénbányák javaslata. Eszerint a 

Sándy tervek alapján - a NIM-ben e célra előirányzott pénzből -  helyreállítják a vár Ny-i szárny első emele
tén, a D-i szárny folytatásában az egykori lovagterem „emeleti részét” . Itt kívánták elhelyezni a várpalotai 
bányászkodás centenáriumi kiállítását. A kivitelezés - a tervező helyszíni művezetése mellett - a nyílászárók, 
ajtók, ülőfülkés ablakok műemléki helyreállításával, helyenkénti kipótlásával, korabeli vakolatok bemutatá
sával történt, a helyreállítást a szénbányák dolgozói végezték. [14, 15] A ’70-es évek második felében a vár 
további helyreállítása kivitelező hiányában ismét megakadt, a felújítási munkák késtek. A még mindig tartó 
mostoha körülmények, az állandó beázások, a kezdetleges fűtés miatt a gyűjteményi anyagok, a kiállítások 
megóvása, a tárgyak felületkezelése sokszor emberfeletti erőfeszítést kívánt.

A múzeum problémáját fokozta az 1979. január eleji páratlan erősségű vihar, amely a várépület D-i 
főszámyának tetőzetét a tartógerendákkal együtt letépte. Az épület 10 hónapig ázott, ismét kivitelezői kapaci
tás hiányában. Az év végén a tetőzet ideiglenes lefedést kapott, a műemléki épület hullámpalát!
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Az 1980-as években - amikor a múzeum Veszprémbe telepítésének a gondolata is felmerült - felsőbb 
utasításra a Várpalotai Szénbányák Vegyes Üzeme elvállalta a kivitelezést. A Sándy-féle tervek alapján a 
lépcsőházból megközelíthető, addig romos Il.emeleti D-i szárny és annak folytatásában a Ny-i szárny kivi
telezése valósult meg. Továbbá az ideiglenesen helyreállított, továbbra is fűtetlen -  Ny-i szárnyon lévő - he
lyiségbe a tárgyi raktár áttelepítése megtörtént. Ennek megközelítése (ez korábban az udvaron át történt) az 
első emeletről, az épületen belül vált lehetővé. 1984-ben a II. emeleti K-i szárny műemléki helyreállítása is 
elkészült, ezzel befejeződött a teljes második emelet rekonstrukciós helyreállítása, 20 db hőtárolós kályha 

beépítésével. [13, 14, 15]
A vár - még a Károlyi tervek alapján kivitelezett, kb. 480 m2-es -  lapos-tetős, tetősétányos födémje az 

elmúlt négy évtized alatt többször szigetelés-felújítást, újabb, modernebb kivitelezési megoldást igényelt, 
amelyet az 1979. januári szélvihar tovább károsított.

Az 1980-as évek végén megkezdődött a földszinti palotarész helyreállítása az Országos Műemlékvédelmi 
Hivatal vezető tervezője, Oltai Péter tervei alapján, helyszíni művezetéssel. A kivitelezés megint elakadt, 
közbejött a rendszerváltás, a pénz elfogyott, a kivitelező cég -  a várpalotai bányászkodás leállítását követően 
-  feloszlott. [ 14]

Az 1990-es évek közepén - Oltai tervek alapján - a vár É-i falának külső és belső állagmegóvása, és a 
várudvar felől hozzá kapcsolódó klasszicista épületrész helyreállítása valósult meg, az OMVH szentendrei 
kivitelezői közreműködésével.

1998-ban a Városi Képviselő Testület javaslatára - a múzeumi rendezvényeken túl - a város a Várudvari 
Nyár programok rendezésével jelentkezett, az e célra ideiglenesen kialakított várudvaron. [ 14,15]

A várpalotai várat 1990 végén a Nemzeti Örökség részévé nyilvánították. Az állam tulajdonából ki nem 
adható műemlék-ingatlan kezelésében 1996 októberében változás történt. A vár a Kincstári Vagyoni Igazga
tóság kezelésébe került, Várpalota Város Önkormányzata ingyenes használatába, azzal a feltétellel, hogy „a 
várban jelenleg működő Vegyipari Múzeum működése nem korlátozható” . [16, 18, 19]

A vár folyamatos felújítását szolgálták a Kincstári Vagyoni Igazgatóság és a Várpalotai Önkormányzat 
hosszú távú várhasznosítás tárgyban 1997-ben benyújtott pályázatai. A várhasznosítási programok, a régészeti 
feltárások, a kiviteli tervek elkészítése és jóváhagyása után került sor a beruházási szerződések megkötésére. 
[16]

Az 1999-es tervtanácsi állásfoglalás a vár felhasználásáról és további helyreállításáról hozott döntést. 2000- 
ben határozat született a vár helyreállításának II. üteméről. Ennek keretében felújították a vár értékes, XIV. 
századi részét. A palotarész helyreállításával hazánk történeti múltjának jellegzetes, pótolhatatlan építészeti, 
történeti, képzőművészeti emléke vált mindenki számára megtekinthetővé. A palota több helyén feltárt fres
kókkal együtt, amely együttes egyike ritka világi falképeinknek a középkorból .

2003-ban újabb döntés született, amely a Várpalota Város Önkormányzata által alapított, Szindbád Köz
hasznú Társaság kezelésébe adta a várépületet. Közben 2002-ben elkészült a Széchenyi Terv SZF-2002-TU-4 
kódszámú pályázata, amelynek tervezett beruházási költsége 200 m Ft volt. Az elnyert pályázat alapján 2004- 
től 2006 közepéig -  kisebb megszakításokkal -  elkészült a vár tetőszerkezete, a veszprémi MONOLIT Kft. 
kivitelezésében. [14, 17]

Az 1980-as évek vége a múzeum életében is fordulatot hozott. A NIM, amely alapítástól biztosította a mú
zeum működtetését, - ezt a jogutód Ipari Minisztérium (IpM) is egy ideig átvállalta - 1989-ben a központi 
támogatást megvonta. A múzeum 1989. október 1-jétől a NEV1KI leányvállalata, 1991 elejétől alapítványi 
múzeum, 1998. évtől kiemelkedően közhasznú alapítványként működik. [16]
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A Magyar Vegyészeti Múzeum közel négy évtizede egy vidéki műemlékben, a várpalotai várban működik. 
Állandó kiállításai több mint 30 évesek, amelyeket -  a kezdetektől napjainkig is - fűtés hiányában csak szezo
nálisan, április 1. -  október 30. között tud nyitva tartani.

Tematikus kiállításai folytatására, felállítására hely hiánya mellett az anyagiak sem álltak, állnak rendelke
zésére. Ezért állandó kiállításai mellett a kevésbé költségigényes emlékkiállítások, kamarakiállítások rendezé
sére tudott vállalkozni, amelyek vándoroltatásában számíthatott a vállalatok segítségére.

A feltáró munka, a technikatörténeti anyag megőrzése mindvégig folyamatos volt. A begyűjtött emlék
anyag, tárgyak, makettek, modellek, dokumentumok, fotók, nyomtatványok, hangfelvételek, filmek, festmé
nyek -  az átmenetileg már nem beázó, fűtetlen helyiségekben - penészesednek, rongálódnak, rozsdásodnak, a 
közeljövőben még remény sincs arra, hogy a körülmények jóra változnak. A múzeumnak működtetési prob
lémáival egyetemben, - mivel a várban egyedül maradt a tervezett hasznosítók közül -  a felújítás és a karban
tartás mellett a műemlék problémáival is szembesülnie kellett. Meg kellett oldani többek között a végleges 
áramellátás kiépítését, az esővízcsatomák felújítását, a vár környékének hidrogeológiai felmérését - a palo
tarész vizesedésének felderítésére - a tetőzet karbantartását, a vihar által megrongálódott tető javíttatását, a 

riasztóberendezés és a villámhárító kiépítését stb. [14]
A múzeum fejlődése az elmúlt évtizedekben mindig függvénye volt a műemléki épület rekonstrukciós hely

reállítási ütemeinek, amelyek számtalanszor megkérdőjelezték azt a döntést, hogy helyes volt-e a múzeumnak 

a műemléki várban való elhelyezése.
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B a r t h a  L a jo s

Barokk csillagásztornyok Magyarországon (a Nagyszombati 
Egyetemi Matematikai torony megnyitásának 250. 

évfordulójára)

Csillagvizsgáló obszervatóriumok a 17. sz.-tól
A XVIII. sz. a modern természettudományok, és ezek közt a csillagászat kialakulásának és lendületes 

fejlődésének korszaka. Szerte Európában sorra létesítik a csillagvizsgáló intézeteket. A XVII. sz. második 
felétől egyre inkább kialakul az igény a kimondottan csillagászati észlelések céljait szolgáló épületek, a csil
lagászati obszervatóriumok építésére.

A 16. sz.-tól az észlelők egyre pontosabb mérésekre törekedtek, és ezért mind nagyobb, egyúttal egyre sú
lyosabb eszközöket építettek. A nagyobb méretű (és tömegű) berendezések már szilárd elhelyezést kívántak, 
lehetőleg elszigetelve az épületek más részeitől. A távcső alkalmazása fokozta a pontosságot és az érzékeny
séget, de megnövelte a külső zavaró hatások befolyását is. [Bartha 2004, Berry 1898]. A XVII. sz. második 
felében azután megkezdődik a gyakorlati feladatokra (navigáció, időszámítás) szánt obszervatórium-épületek 
emelése, berendezése. Európában ez a barokk virágkora, és a korszak szelleme visszatükröződik az obszerva
tóriumok épületeiben, céljaiban is.

A „ barokk” itt nem csak egy művészeti korszakot jelent, hanem mindenekelőtt szellemi irányzatot. Az épí
tészetben a nagy méreteivel, gazdag díszítésével az uralkodó hatalom nagyságát és „mindenhatóságát” jelké
pezi, az Itáliából kiinduló barokk pedig az embereket akarja lenyűgözni látványosságával, egyúttal az egyház 
híveit is visszanyerni. Az újonnan épülő csillagvizsgálóknak természetesen a stílus irányzaton túl a gyakorlati 
igényeknek és tudományos követelményeknek is eleget kellett tennie. Emellett azonban a tudomány fensé
gességét is jelképezni kívánták. Amint Sir Christopher Wren, a Greenwichi Királyi Obszervatórium tervezője 
1675-ben megfogalmazta: a csillagvizsgáló „...az észlelők tartózkodására és kismértékben pompásan..." 
épült [Laurie 1972]. Mindez természetesen akkor érvényesülhetett a legjobban, amikor új építményt emeltek, 

és nem régebbi, meglevőt alakítottak ki megfigyelések céljára.
A kor csillagászati megfigyeléseinek végrehajtásához a nagyméretű „észlelőtermek” feleltek meg, ezek

nek hatalmas, lehetőleg a fő világtájak felé irányuló ablakai mellett a látóhatártól majdnem a zenitig lehetett 
beirányozni a távcsöveket. A nagyon magasan álló égitestek megfigyelésére a terem fölött nyitott terasz állt 
rendelkezésre, ahova a könnyebb műszereket felhurcolhatták. Alárendeltebb volt a csillagvizsgálók mai jel
legzetessége, a forgó kupola, amelynek nyitható— zárható rése a tetszőleges irányba forgatható. A forgó ku
polák alatt elhelyezhető műszer-típusok majd csak a XIX. sz. derekán indulnak fejlődésnek.

Matematikai torony — csillagásztorony
Európa nyugati felén a (elsősorban a királyi, azaz állami) csillagvizsgáló-épületek a kor „kastély-divatját 

követve általában terjedelmes építmények voltak, amelyeknek „magja” a jelentős méretű észlelőterem volt, 
lapos tetővel, óriási ablakokkal. (Ennek a stílusnak máig fennmaradt szép példája a párizsi egykori Királyi 
Obszervatórium főépülete.) Európa keleti részén, elsősorban a Habsburgok birodalmában viszont a magasba 
nyúló „matematikai torony” (turris mathematicae), más elnevezéssel „csillagásztorony" (turris astronomiae).
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A csillagásztoronynál a „kiszolgáló helyiségek” , vagyis dolgozó-, esetleg lakószobák, könyvtár, műszertár, 
műhely és tudományos gyűjtemények szertárai az egymásra emelt emeleteken kaptak helyet. Legfelül he
lyezték el a nagyablakos észlelőtermet (termeket), fölötte a nyitott teraszt, amelyen esetleg forgó kupolák is 

álltak.
A torony-építmény gyakorlati jelentőségét az adta, hogy kiemelkedett a városok poros, füstös légköréből, 

vagy az alacsony párás—ködös rétegekből. Eszmei szempontból nem csak a csillagászat „emelkedettségét” , 
a mindennapi gondok fölöttiségét érzékeltették e tornyok, hanem lenyűgözően hatottak a szemlélőre, a gon
dolkodó ember lelkét pedig fölemelték. Nem tekinthetjük véletlennek, hogy a kastély-stílusú nyugati obszer
vatóriumokkal szemben a magasba törő matematikai -  csillagászati -  tornyok elsősorban Közép-Európában, 
az erősödő rekatolizáció -  a reformáció hatásának visszaszorítása - korában alakultak ki, és főleg a Jézus
társaság tudományos intézményei voltak A XVII. sz. végétől alapított jezsuita obszervatóriumok (elsősorban 
a Habsburg-teriileteken) a magas, 35—60 m-es tornyokban kaptak helyet. Kisebb számban más szerzetes- 
rendek is csillagásztomyokat állítottak fel, amelyek legszebb példája a kremsmünsteri Bencés-rendi torony, 
a benne elhelyezett számos természetrajzi gyűjteménnyel. Itt jegyezzük meg, hogy a szemléleti háttér mellett 
ezek az egyházi obszervatóriumok jelentősen hozzájárultak a csillagászat fejlődéséhez [Schreiber 1903].

Csillagásztornyok Magyarországon
A 18. sz. elejétől fellendülő csillagda-építésnek nem csak a nyugat-európai tudomány fejlődése, hanem 

közvetlenül Mária Terézia Habsburg császámő és magyar királynő oktatási reform-törekvései is indítékot 
adtak. A korszerűsítési terve közvetlenül a bécsi Tudományegyetem új, díszes palotájára -  az „ Új A u la1 - 
ra -  emelt, de építészetileg kevéssé sikerült csillagvizsgálójában is megnyilvánult [Bartha 2006a]. Sokkal 
jellemzőbb, és talán a „csillagásztorony” első kifejezett iskolapéldája a bécsi Jezsuita rendházra 1730-ban 
emelt 55 méter magas barokk torony. Bár a magyarországi oktatási intézményekre az ausztriai rendelkezések 
nem voltak kötelezőek, a magyar jezsuiták alighanem az uralkodói intézkedések elé akartak menni, az 1750- 
es években, amikor a nagyszombati Egyetem kibővítése során egy új, nagyszabású „Matematikai tornyot” 
is létesítettek. Megjegyzendő, hogy Nagyszombatban a Jézus-társasági „Academiá11-n, ill. utóbb a Királyi 
Egyetemen az alapítástól (1635) mindig is foglakoztak csillagászattal, néha igen színvonalasan, de állandó 
csillagvizsgálót csak 1752-ben terveztek [Bartha 1980, 2006 b].

A nagyszombati Egyetem csillagásztomyának gondolata alighanem a rektori tisztet betöltő, a csillagá
szattal sokat foglalkozó P. Kéry Borgia Ferenc (1702-1768) érdeme. Kéry ügyes távcső-tükör készítő és 
műszerépítő volt, az önálló csillagvizsgáló az ő javaslatára, talán a tervei szerint is épült. (Itt kell megje
gyeznünk, hogy a csillagász-életrajzok a mai napig is az igen jelentős munkát végző P. Hell Miksát tekintik 
a csillagda „tervezője1 -nek, ez azonban tévedés. Hell a nagyszombati intézet építésének idején Kolozsvárt 
tartózkodott, ezért kapcsolata nagyon laza lehetett [Bartha 2006a, 2006b].)

Az új csillagvizsgáló felállítása és tervezése, amint az a rendi naplókból és P. Sajnovics János S.J. kis 
kézikönyvéből kitűnik, Kéry Ferenc volt [Bartha 2006 a, b]. A felépült obszervatórium mind alkalmasságával, 
mind műszereivel felülmúlta a bécsi Egyetemét. Bár építészetileg a 18. sz-ban emelt magyarországi matema
tikai tornyokkal összehasonlítva (Buda, Eger, Gyulafehérvár) a legszerényebb, kevéssé díszes, de a korabeli 
igényeknek megfelelő eszközök elhelyezésére és használatára igen alkalmas volt. Az Egyetem korszerűsítése 
során 1753. február 15-én történt az alapkőletétel, és 1755-ben a torony már készen állt. Megnyitására azon
ban csak 1756-ban kerülhetett sor [Bartha 2006 b].

A tető párkányáig a torony 130 geometriai láb magas (42,25 méter), a mellette levő, kétszintes egyetemi 
épület fölé 12 geom. lábbal (5,8 m) emelkedett. A legfelső, negyedik emeleten volt az 56 x 40 lábnyi (18 x 13
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m) négyzet alaprajzú észlelőterem [Kelényi 1929], A terem fölötti lapos tető négy sarkán négy kis tomyocska 
foglalt helyet, ezek közül három forgatható fém-kupola, egy ugyanilyen alakú, de rögzített kupola emelke
dett.

A nagyszombati csillagvizsgáló-építmény, aránylag alacsony, zömök tornyával még nem tekinthető a kor 
igazán jellegzetes csillagásztomyának, főként, ha összehasonlítjuk az ugyanekkoriban épült kremsmünsteri 
benedekrendi, és a mannheimi Jézus-társasági obszervatórium magasba nyúló díszes tornyaival. Annál inkább 
jellemző a budai királyi Palotára 1777-80 közt, Kempelen Farkas által tervezett építmény.

A királyi Palotának szánt -  és 1777-ben az Egyetemnek átadott -  épület-együttes közepéből felnyúló torony 
két emeletét a csillagászok helyiségei, a legfelső nagy termet az obszervatórium észlelő-terme foglalta el. A 
felső lapos terasz négy sarkán négy kis kupola állt, ezek közül kettő volt forgó, nyitható réssel ellátott. (A 
másik két kupolában a meteorológiai műszerek, ill. a panoráma-vetítő sötétkamra kapott helyet.) A városnak 
egyébként is kiemelt pontján álló Palota a toronnyal Pest-Buda látképének félévszázadon át jellegzetessége 
volt, és számtalan rajz, metszet, festmény mutatja be [Rózsa 1999]. E képekről azonban az is kitűnik, hogy 
esztétikailag nem volt szerencsés, mert a Palota szép, kora-barokk harmonikus épületét nem ilyen kinyúló 
toronnyal tervezték. Mai kifejezéssel: a felnyúló, laposan záródó torony rontotta a városképet. A magasba 
mutató templomtoronnyal ellentétben a lapos tetejű csillagásztorony inkább bástyára hasonlít. Kivitelezése is 
balsikerű volt: a vastag falak évtizedekig nyirkosak maradtak. A csillagásztomyok sajátossága, a nagy észlelő
ablakok égtáj szerinti irányítása az épület már meglevő tengely-iránya miatt nem volt megvalósítható. Egészé
ben azonban képileg a barokk csillagásztomyok jellegét jól szemlélteti. A csillagvizsgáló 1815-ig foglaltad a 
tornyot, ezután került át az új, egészen más -  és akkor nagyon korszerű - gellérthegyi csillagvizsgálóba . (Az 
1830-as években bontották le, és az ezt követően készült városképeken a panoráma már esztétikusabb.)

A magyarországi barokk csillagásztomyok legszebb megvalósítása kétségtelenül az 1760-as évektől terve
zett, 1781-ben befejezett (eredetileg egyetemnek szánt) egri Főiskola tornya. Ennél az építkezésnél -  amely 
a magyarországi barokk egyik legszebb alkotása az első tervek készítője, M. Gerl, majd az építkezést vég
rehajtó Jákob Fellner (f 1780) belekomponálta az 52 méter magas tornyot az épülettömbbe. [Gerő 1957] A 
csillagásztorony az egri látképeken -  akár csak a budai, a régi pest-budai panorámákon -  szinte meghatá
rozó jellegű. E torony nélkül a hatalmas copf-stílusú épület csak nagy, „kaszámyaszerű” tömbnek hatna: 
a „Specula” adja meg a lendületét. (Lehetséges, hogy ennek a toronynak elvi terve valóban Hell Miksától 

származik.)
Az egri barokk csillagásztorony felső emeletei -  a hasonló korabeli építményekkel egyezően -, eredetileg 

ugyancsak a csillagászok és műszereik elhelyezését szolgálták. A legfelső helyiség érdekessége, hogy itt az 
észlelőtermet kettéosztották: a keleti és a nyugati terem közt átjáró és egy kis szoba helyezkedik el. Utóbbi 
volt télen a csillagászok melegedő helyisége, és a kézikönyvek, kisebb műszer alkatrészek tároló helye. A 
lapos tetőteraszon (újdonságként) még egy kis építmény húzódik keresztbe: egyik szárnyában az időmérő 
átmeneti-műszer (passage-távcső), másik szárnyában a környező panorámát vetítő sötétkamra foglal helyet. 
Közepén emelkedik a 3 méter átmérőjű forgókupola az ekvatoriális rendszerű távcső számára [Bartha 1989, 
Tana 2001]. A tornyot távolról szemlélve éppen a kupola teszi harmonikussá. Amennyire rontotta a városké

pet a budavári torony, annyira emeli azt az egri.
Jellegzetes és nagy művészi értékű a torony belső kiképzése, és a kovácsoltvas rácsok és ajtók. (Fazola 

Henrik munkái.) Az egri Specula, amely a jelenlegi „Esterházy Károly Főiskola" múzeuma, ma nyitott a nyil
vánosság számára, és a kremsmünsteri benedekrendi torony mellett talán a máig fennmaradt legszebb emléke 

a barokk csillagvizsgálóknak.
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A „torony stílus” utolsó képviselői Magyarországon -  és talán egész Európában -  előbb a kolozsvári 
„Líceum” kétemeletes épületére 1759 táján emelt, mintegy másfél emeletnyi zömök „Specula” volt. Az 
1798. évi tűzvész után a Kormányzószékhez épített kétemeletes csillagásztorony -  amelynek érdemi szor
galmazója Mártonfi József (későbbi) erdélyi püspök (1746-1815) - valamivel feltűnőbb a városképeken. A 
tornyok építészeti részleteit azonban nem ismerjük. Mindenesetre nem voltak olyan jellemzői a városi pano
rámának, mint a budai vagy egri csillagásztomyok [Szenkovits 2006].

A magyarországi barokk csillagvizsgálók közül, bár a már meglevő épület adottságai miatt, kiválik a gyu
lafehérvári obszervatórium. Batthyány Ignác püspök (1741-1798) nagyszabású alapítványa, a gyulafehérvári 
(akkor: károlyfehérvári, ma Alba Julia) könyvtár, nyomda és csillagvizsgáló, a „Batthyaneum”, az egykori 
Trinitárius-templom épületében nyílt meg 1798-ban. A felső emeleten berendezett csillagvizsgáló, az épület 
alaprajzát követve, jobban emlékeztet egy mai obszervatóriumra, mint a lassanként divatja múlt „csillagász
tornyokra” [Bíró 1941, Bartha 1991]. Mint csillagászati intézmény, sem a közeli ábrázolásokon, sem város
képiig  nem tűnik ki.

A két erdélyi csillagvizsgáló már egy új tudományos korszak hajnalán épült. A csillagászati műszerek 
fokozódó precizitása és a növekvő méretekkel járó súlya, a megfigyelési programok bővülése egyre inkább a 
szilárd, mélyen alapozott felállítást, és a kupolák alatti elhelyezést kívánta. E célra a magas tornyok kevéssé 
feleltek meg. A modem, lényegében másfél évszázadig uralkodó -  és a legtöbb helyen ma is fennálló -  épü- 
let-forma az aránylag alacsony, de stabil építmény, amely a kupolákat, bennük a talajba mélyen beágyazott 
pilléreken álló műszereket hordozza. Ennek egyik legszebb, igen korai képviselője éppen a Magyar Királyi 
Egyetem gellérthegyi Csillagvizsgálója volt (1813-1849).
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S z á n t a i  L a j o s - M i l l i s i t s  M á t é

A Soroksári Vasöntöde építéstörténete

A Soroksári Vasöntöde építése az egyik jellemző példája az 1950-es években történt nehézipari beruházá
soknak Budapest területén. 1950-ben az akkori XX. kerület déli határán a Vörös Október Termelőszövetkezet 
tulajdonát képező 20 hektárnyi területet jelölték ki a Fémáru és Szerszámgépgyár öntödéjének felépítésére. 
A terület kiválasztásában szerepet kaphatott mind a Budapest-Kelebia vasútvonal, mind az 5-ös és 51-es utak 
közelsége és a főváros jó megközelíthetősége is. Mivel az öntöde leendő telephelye még Budapest határán 
belül volt, ezért a dolgozók városi tömegközlekedéssel (autóbusz, HÉV) jól meg tudták közelíteni.

Soroksár története majd 1000 évre nyúlik vissza. Sok viszontagság után fejlődése a 18. században a sváb 
katolikus földművesek betelepítése után indul meg. Lakóinak túlnyomó többsége még a 19. század végén is 
németajkú, akik főleg a mezőgazdaságban dolgoznak. Az első világháború után sok magyar költözött ide az 
ország elcsatolt területeiről is. A 20. század első felében is megőrizte archaizáló és az urbanizációtól elzárt 
jellegét a település. A két világháború között több kisebb ipari vállalkozás mellett az egyetlen jelentős ipari 
üzeme a mintegy 600 főt foglalkoztató Soroksári Textilgyár volt. 1950-ben Soroksár elvesztette önállóságát 
és Budapest XX. kerületeként Pesterzsébettel együtt Budapest része lett. Önállóságát csak 1994-ben nyerte 
vissza, akkor már Budapest XXIII. kerületeként.

Az 1950 utáni Soroksár egyik jelentős gyára a Soroksári Vasöntöde lett. A középnehéz és nehéz szerszám
gép öntvények gyártására létesülő öntöde terveit a Kohó és Gépipari Minisztérium 13. Gépipari Főosztályának 
megbízása alapján 1951-ben a Nehézipari Tervező Iroda készítette el. A tervezési feladat egy évi 10 000 tonna 
vasöntvényt előállító öntöde megépítése volt, amely egy műszakban működött volna. Már a tervezési fázisban 
módosultak azonban az elképzelések az öntvényigény növekedése miatt, s így az öntöde tervezett évi terme
lését kétműszakos üzemben 17 000 tonnában irányozták elő. Ennek következtében az első tervekhez képest 
csaknem megduplázták az öntőcsamok területét. A beruházás tervezett összköltsége 94 453 eFt-ot tett ki. Az 
öntödét úgy tervezték, hogy összesen 250 embernek biztosítson munkát. Az építkezés terveit szovjet tanács

adóknak is bemutatták, akik a terveket átdolgoztatták.
A tervezéskor kiemelt gondot fordítottak a zárt helyen tárolandó nyersanyagok (samott, döngölőmassza, 

tűzálló agyag és a formázáshoz szükséges bentonit), valamint a szabadban tárolható alapanyagok (nyersvas, 

ócskavas, mészkő) szakszerű elhelyezésére.
Az elsők között építették fel az öntvénytörő épületét, amely négyzet alaprajzú, gúla formájú vasbeton épít

mény. Benne nagyméretű, 2 tonna súlyú vasgolyó leejtésével történt a hulladékként beszállított öntvények 
törése adagolható méretre. Az öntvénytörőnek az Ócsai út felőli oldalán helyezték el a vasból készült üzemi 
létrát. A 100 m2 alapterületű, nyolc méter magas építmény a vasgolyót mozgató motor gépházával együtt ma 
is áll. Iparvágányt építettek, mely a Budapest-Kelebia vasútvonalhoz csatlakozott. Sorra felépültek a szociális 

létesítmények is, így pl. az öltözők, a pihenőhelyiségek és a konyha.
Az öntöde üzem épülete 8880 m2 alapterületű volt, s ebben az épületben kaptak helyet a nem a szorosan vett 

technológiához tartozó kiszolgáló helyiségek, mint pl. az öntvényraktár, a kompresszor- és transzformátorház, 
a szerszámraktár, a mintaraktár, a mintakészítő-, mintalakatos-, üzemlakatos- és villanyszerelő műhelyek is.

41

10.23716/TTO.14.2007



Az öntödébe csak újonnan vásárolt gépeket szereltek be. A vas olvasztására négy hidegszeles kupolókemence 
épült, két 900 és két 700 mm átmérőjű. A kivitelezésüket 1952-ben kezdték meg.

Az építkezést 1953 júliusában a Nagy Imre kormány hatalomra jutása után leállították, de még ugyanabban 
az évben folytatták. Az építkezés 1954 végére fejeződött be. Az első öntéssel 1955. január 18-án kezdődött 
meg a Soroksári Vasöntöde termelése. Ekkorra az előnagyoló (megmunkáló) üzem és a hőkezelő üzem még 

nem épült meg.
A bejáratnál felépített irodaépületnél két, álló munkást ábrázoló öntöttvas domborművet helyeztek el, 

mindkettő alkotója Márton László szobrászművész volt. Az egyik dombormű egy öntvényt tisztító munkást 
ábrázol légkalapáccsal, a másik egy formázót kézi döngölővei a kezében. A műalkotások 1996-ban az Orszá
gos Műszaki Múzeum Öntödei Múzeumába kerültek.

Az 1956-os események visszavetették a további építést, csak 1958 első negyedében állították üzembe a 
homokművet, valamint a gépesített formázócsamokot. A 3 éves terv (1957-1960) keretében építették meg a 
végleges kazánházat, a törőművet, a benzin- és olajtárolót, az oxigén- és gázraktárat, valamint befejezték a 
csarnokon belüli félbehagyott, befejezetlen munkákat. A beruházási előirányzat ekkor már 124 millió Ft volt. 
Az építkezés a Minisztertanács által kiemelt beruházások közé tartozott, s ezt a beruházási iratokon is feltün

tették.
A Soroksári Vasöntödét a magyar szerszámgépipar bázisöntödéjévé kívánták kifejleszteni. Ennek kapcsán 

a vállalatnak át kellett venni a Budapesti Szerszámgépgyár, valamint a Fémáru és Szerszámgépgyár által 
gyártott öntvényeket, mivel ezeket az öntödéket megszüntették. Tekintettel arra, hogy az öntöde eredetileg 
középnehéz és nehéz szerszámgépöntvények gyártására létesült, az új profilnak megfelelően - részben kisebb 
átlagsúlyú és kisebb falvastagságú öntvényeket is kellett gyártani -, a magigény lényeges növekedése miatt az 
öntödén belül kisebb korszerűsítéseket és bizonyos átalakításokat kellett végezni.

Közben jelentős szervezeti változás is történt, a kor trösztösítési törekvéseinek megfelelően a vállalatot 
1963-ban a jelentősebb önálló öntödéket tömörítő Öntödei Vállalathoz csatolták, s annak 2. sz. gyáraként 
működött tovább. Az ekkor végrehajtott rekonstrukció nyomán évi 35 000 tonna jó minőségű szerszámgép
öntvény előállítására bővült a gyártási kapacitás. Ezzel együtt a technológia jelentősebb részeit gépesítették. 
Az 1962-ben kezdett bővítések előtt 126 szellemi és 433 fizikai, azt követően 215 szellemi és 1026 fizikai 
munkavállalója volt az öntödének.

1962-ben készült a fa- és fémminta műhely, ami egy egyszintes, előregyártott vasbetonszerkezetű csarnok 
volt 2 040 m2 alapterülettel, a központi laboratórium egyszintes, 540 m2-es épülete, végül a központi anyagrak
tár egyszintes, 560 m2 alapterületű épülete. A szociális épület 1000 fő étkezését biztosító konyhával és orvosi 
rendelővel épült. Itt helyezték el az üzemi öltözőket, valamint a hozzájuk kapcsolódó mosdókat és fürdőket. 
A bővítés tervezési munkáit az IPARTERV 3. sz. irodája készítette, a felelős tervező Bánóczy Ferenc volt. A 
létesítmény generáltervezője a Kohó és Gépipari Minisztérium Tervezői Irodái (KGMTI) G irodája, felelős 
tervező: Benyovszky Móric, generálkivitelezője az Építésügyi Minisztérium (ÉM) 23. sz. Állami Építőipari 
Vállalata volt. Az építkezésnél már egészségvédelmi szempontokat is figyelembe vettek, kiemelt figyelmet 
fordítottak a világítás javítására, a por elleni védekezésre és a porelszívásra.

A rekonstrukció során új, forrószeles, nyugatnémet gyártmányú, GHW kupolókemencéket építettek és rá- 
zó-formázógépeket telepítettek. A forrószeles kupolókemencék a kisebb fajlagos olvasztókoksz felhaszná
lás miatt lényegesen gazdaságosabbak voltak. A kemencéket ellátták izotópos szintjelző berendezéssel is, 
egy jegyzőkönyv tanúsága szerint az izotópos szintjelző berendezéshez szükséges sugárforrásra vonatkozó 
műszaki dokumentációt a KGMTI-től kérték be a Csepeli Izotóp osztály részére. 1963-ban épült az elektro
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mos fogadóállomás és az öntvénymegmunkáló, az un. hidegüzem is, valamint a gépkocsi-, a targonca-, és a 
kerékpárszín. 1964-ben teherfelvonót építettek a konyha kiszolgálására.

Kedves epizódja a gyártörténetnek, hogy az Ócsai úton az öntöde előtti buszmegállónál az esővédőt a 
Soroksári Vasöntöde TMK-üzeme készítette Kenéz István üzemvezető ötlete alapján 1973-ban, társadalmi 
munkában. Az építményt vaslemezekből szegecseléssel állították össze. Két rövidebb oldalán helyezték el a 
Soroksári Vasöntöde emblémáját, körben pedig SV monogram hirdette a közeli gyárat.

Az öntöde 1976-1987 között a GANZ-MÁVAG Mozdony-, Vagon és Gépgyár soroksári vasöntödéjeként 
működött tovább. Az újabb, 1,5 milliárd Ft értékű rekonstrukció révén megvalósult a villamos olvasztás, 
nagynyomású automata formázórendszert, hozzá modern homokművet telepítettek és korszerű gyorselemző 
készülékkel felszerelt laboratórium kezdte meg a működését. így lehetővé vált a lényegesen nagyobb szilárd
ságú, egyben szívós gömbgrafitos öntöttvas gyártása is. A termékszerkezet jelentős mértékben a járműipari 
öntvények irányába tolódott el.

1987-ben megalakult a Soroksári Vasöntöde RT., amely 1992-ig üzemelt, mint állami vállalat. 1992. április 
1-jén az öntödét magántulajdonosok privatizálták és Ferroform Rt. néven üzemeltették egészen 1993. október 
18-ig, az utolsó öntés napjáig. A gyár felszámolása 1998-ban fejeződött be végleg.

1995-ben a német tulajdonú Lurdy Kft. tulajdonába került a mintegy 17 hektárnyi gyári földterület. A Lurdy 
Kft. megbízásából a Csövisssz Kft. elvégezte az épületegyüttes generálfelújítását (építőmesteri, szakipari, gé
pészeti, elektromos munkákat) az akkori áron 120 MFt értékben, 12 hónap alatt. Az átépítés során az egykori 

öntöde épületen kívüli pemyefogóit lebontották.
Az öntöde egykori épületeit raktárnak és szállodának (Hotel Frankfurt), az egykori hidegmegmunkáló üze

met pedig csomagolóüzemnek használják. Az öntödei jellegre ma már egyedül csak a megmaradt öntvénytörő 
épülete utal, amelynek lebontása olyan nagy vasbeton tömeg eltüntetését igényelné, hogy a tulajdonosnak a 

költségek nehezen térülnének meg.
Az OMM Öntödei Múzeumában őrzik a Soroksári Vasöntöde első termékét, egy hamutálcát, amelyet az első 

öntés emlékére öntöttek, és egy emléktáblát, amely az öntöde működéséről tanúskodik, vagyis a kezdetekhez 
és a véghez kapcsolódó tárgyakat. Ez utóbbit a pesterzsébeti Patina Öntöde Kft.-ben öntötték le 1995-ben. Az 
Öntödei Múzeum adattárába - hála a Soroksári Vasöntöde egykori dolgozóinak, számos dokumentum került 
be. Az írott dokumentumok mellett jelentős terv- és fényképanyag őrzi az öntöde építésének és működésének 

emlékét.

Munkás döngölővei Munkás légkalapáccsal

Irodalom:

Szántai Lajos: A Soroksári Vasöntöde története. Budapest, 1978. (Kézirat az OMM Öntödei Múzeumának adattárában) 
A Soroksári Vasöntöde létesítésével kapcsolatos alapvető iratok 1950-től-1953-ig.
(Kézirat az OMM Öntödei Múzeumának adattárában)
Qntödei Vállalat Soroksári Vasöntödéje gyárfejlesztési osztály.
Építési engedélyek. 1952-1968.
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R o s t a  I s t v á n

A Magyar Tudományos Akadémia törekvései a dualizmus 
korabeli technikai kultúráért

A Magyar Tudományos Akadémia szaktudományos differenciálódása az osztályszerkezetekben valósult 
meg. Korszakunkban a technikai tudományok a III. osztályhoz csatlakoztak. (A bizottságokat osztályokhoz 
sorolták be.)

1870 előtt külön matematikai és külön természettudományi osztályban folyt a munka. 1870-től az Akadé
miának összevont matematikai és természettudományi osztálya lett, ami a III. jelölést kapta. 1891-ben lénye
gében maradt az I., II. és III. osztály, de két-két alosztállyal folytatta a korábbi tevékenységét mindhárom. így 
a III. osztály is két alosztályra tagozódott.

Időbe került, amíg az osztályok viszonylagosan önálló működése elfogadottá és gördülékeny gyakorlat
tá vált. „...Akadémiánknak ....igen fontos rendeltetéseiül van elészabva ....a tudományok magyar nyelven 
terjesztése és az irodalomnak mint olyannak művelése ....s félek, ha jókor nem intézkedünk, igazolva lesz 
gróf Teleki Józsefnek az osztályok feletti vitákban 1844. decz. 19-én hévvel kifejezett aggodalma: »az önálló 
osztályülések az akadémiai egységnek sírjává lesznek.«” -  Irta Toldy (Schedel) Ferenc 1870-ben, utalva az 
Akadémia működésének 1831-ben, az első alapszabály szerint történt megkezdésére. (Akadémiai Értesítő. 

1870. 234., 238.)
1877-ben tárgyalta a III. osztály azt a fontos kérdést, hogy „...., mi lenne a legalkalmasabb mód, melylyel 

az osztály a mathematikai és természettudományi állandó bizottság ügyeire befolyást gyakorolhatna?. . .”. 
(Akadémiai Értesítő. 1877. 114., 115.) Az Akadémia Ügyrendjében az osztályok és az állandó bizottságok 
kapcsolata nem volt részletesen szabályozva. Ennek pótlására indult el egy ilyen irányú munka az 1877. 
április 30-án megtartott összes ülésen, -  osztályonként és bizottságonként 1-1 tag részvételével. A III. osz
tály (mathematikai és természettudományi) részéről Szily Kálmán akadémiai rendes tag, a mathematikai és 
természettudományi bizottság részéről pedig Szabó József, szintén akadémiai rendes tag látott munkához. 

(Akadémiai Értesítő. 1877. 166.)
Már 1872 előtt is szó volt arról, hogy az Akadémia adjon ki egy idegen nyelvű Akadémiai Értesítőt. Osz

tályonként 2-2 tag alkotott erre a feladatra bizottságot. A III. osztály (matematikai és természettudományi) 
1872. december 16-i ülésén újra előkerült ez a kérdés. Ennek alapján az 1872. december 23-i összes ülés ha
tározatot is hozott arról, hogy a folyóirat 1873 elejétől induljon meg. (Akadémiai Értesítő. 1872. 275.) Később 
azonban a megvalósítást elvetették: „....azt azonban soha meg nem engedi s az Akadémia alapszabályai is 
kizárják, hogy az Akadémia, mint ilyen, más mint magyar nyelvű folyóirat szerkesztésére tekintélyét s hivata
los közreműködését kölcsönözze;....”. (Akadémiai Értesítő. 1873. 18.)

Mégsem szabad azonban ebben azt látnunk, mintha az Akadémia elzárkózott volna saját tevékenységének 
külföldi megismertetése elől, vagy nem tartotta volna fontosnak a nemzetközi kapcsolatokat. Inkább az Aka
démia eredeti céljának jó értelemben vett tiszteletéről és a magyar nyelvhez való jószándékú ragaszkodásról 
lehetett szó, hiszen egyidejűleg azt is kinyilvánították, hogy az Akadémia „....egy oly közlöny szükséges 
voltát, mely Akadémiánk tudományos működésével a külföldet megismertesse, kétségbe nem vonja, s egy 
ilyennek létrejövését még anyagi segélylyel is támogatni kész;....” (Akadémiai Értesítő. 1873. IS.) Hason
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ló megfontolásból az Akadémia nem foglalkozott az idegennyelvű kéziratok bírálatával sem. (Akadémiai 

Értesítő. 1873. 163.)
A III. osztályból Szily Kálmán akadémiai rendes tag az 1874. július 1-i összes ülés anyagához csatolva 

javasolta, hogy az Akadémiai Értesítőt (1867-től visszamenőleg, utána pedig a 9. évfolyamtól kezdődően
évente) lássák el „....teljes ráutaló névjegyzékkel..... illetőleg tárgyjegyzékkel....”. (Akadémiai Értesítő. 1874.
165.) Név- és tárgymutató címen az I-VIII. évfolyamokhoz (1867-1874) 1875-ben jelent meg az első ilyen 
összeállítás, ami a technikatörténeti szempontú kutatást is megkönnyíti. (A III. osztály 1877. november 26-án 
javaslatot olvasott fel arról, hogy a mathematikai és természettudományi értekezések alkalmasabb méretben, 
„negyedrétii alakban” jelenjenek meg. Indoklásul a matematikai formulákat és a természetrajzi táblákat emlí
tették meg. (Akadémiai Értesítő. 1877. 210.) Az összes ülés el is fogadta ezt 1878. január 28-án Gróf Lónyai 
Menyhért elnöklése alatt. (Akadémiai Értesítő. 1878. 25.)

A III. osztály 1888. március 26-án összes akadémiai ülésben (elnök: Stoczek József akadémiai másodelnök) 
közölte azokat a szabályokat, amelyeket a Mathematikai és Természettudományi Értekezések kiadásának tár
gyában megállapítottak. (Akadémiai Értesítő. 1888. 45., 52.)

Az Akadémia összes ülése elfogadta (1894. november 26.) a III. osztály azon előterjesztését, amely az 
osztály folyóiratának (Mathematikai és Természettudományi Értesítő) évi öt füzetben történt megjelenését a
korábbiaknál pontosabban szabályozta. A folyóirat az osztályüléseken......részletesen bemutatott vagy csak
röviden bejelenteti tudományos munkálatokat..." volt hivatva közzé tenni. (Akadémiai Értesítő. 1894. 732., 
733.) (Az új szabályozás 1895. január 1-én lépett hatályba.)

1883. május 16-án Gróf Lónyay Menyhért akadémiai elnök elnöklése alatt a XLIII. nagygyűlés első napján 
jóváhagyták az osztályelnökök megválasztását. (21. pont.) Az I. osztályban Hunfalvy Pál akadémiai rendes 
tag, a II. osztályban Ipolyi Amold akadémiai rendes tag, a III. osztályban pedig Sztoczek József akadémiai 
rendes tag lett az osztályelnök, három esztendő időtartamra. (Akadémiai Értesítő. 1883. 97., 98.)

Akin Károly akadémikus már 1868-ban fordult az Akadémiához, kérve egy bizottság felállítását, amelynek 
(Akin szerint) feladata lett volna azon munkálkodni, hogy az egzakt tudományok Magyarországon erőteljesebb 
fejlődésnek induljanak, és nagyobb megbecsülést kapjanak. (Magyar Tudományos Akadémia. Könyvtár. Kéz
irattár. RAL 1246/1868.)

További akadémiai elismerést jelentett a technikai tudományoknak, hogy Sztoczek József igazgató és ren
des tagot az 1886. május 6-i elegyes ülés az Akadémia másodelnökévé 3 évre megválasztotta. (Ebben az 
akadémiai tisztségben is királyi megerősítésre volt szükség!) Sztoczek a 40 szavazatból 23-at kapott, az utá
na következő legtöbb szavazat mindössze 4 volt. (Akadémiai Értesítő. 1886. 143.) Megelőzőleg az 1886. 
május 5-i nagygyűlésben az osztályok jelentéseiben azt közölték, hogy Sztoczek Józsefet a III. osztály osz
tályelnöknek választotta. 1886. június 15-én közzétett levelében azonban Sztoczek a másodelnökség királyi 
megerősítését követően az osztályelnökségről lemondott. (Akadémiai Értesítő. 1886. 167., 169.)

Az 1886. október 11-én megtartott osztályértekezlet Than Károlyt megválasztotta ideiglenes osztályelnök
nek. (Akadémiai Értesítő. 1886. 219.) Az 1887. május 12-i nagygyűlés első napján azonban már olyan III. osz
tálybeli felterjesztést olvastak fel (hivatkozva az 1887. május 10-i nagygyűlés előzményeire), amely szerint 
Than Károly akadémiai rendes tagot az ideiglenes osztályelnökség után tartósabb időtartamra is osztályelnök
nek választották. „Helyeslő tudomásul vétetik." -  Olvasható a nagygyűlés anyagában. (Akadémiai Értesítő. 
1887. 157., 161.)

Than Károly nevéhez közvetlenül technikatörténeti esemény is köthető. Az 1870-es években ő hozta be 
Magyarországra az első, ipari szempontból is jól használható áramfejlesztő berendezést. Bár Than elsősorban
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természettudós (gyógyszerész és kémikus) volt, a személyében mégis a technikai tudományok fejlődését is 
elősegítő tudós került az Akadémia III. osztályának élére.

1889. május 2-án, a nagygyűlés első napján (Pulszky Ferencz tiszteleti tag, helyettes elnök elnöklése mel
lett) olvasták fel az osztályok jelentéseit arról, hogy kiket választottak meg osztályelnöknek. Az I. osztályban 
Hunfalvy Pál akadémiai rendes tag, a II. osztályban Pulszky Ferencz akadémiai tiszteleti tag, a III. osztályban 
pedig Than Károly akadémiai rendes tag lett az osztályelnök. A nagygyűlés a választásokat tudomásul vette. 
(23. pont.) (Akadémiai Értesítő. 1889. 127., 129.)

Than Károlyt 1904-ben, a III. osztályban ismét osztályelnöknek választották. (Akadémiai Értesítő. 1904. 
242., 306.) Az ekkor már 70 éves Than Károly másodelnökségére még ezt követően került sor, -  vezetői és 
tudósi aktivitását élete utolsó időszakáig is megőrizte.

Az 1892. június 20-i akadémiai összes ülés arról döntött, hogy a „Mathematikai és természettudományi bi
zottság” elnöke Szabó József akadémiai rendes tag, előadója pedig Lengyel Béla akadémiai levelező tag lett. 
(Akadémiai Értesítő. 1892. 490., 491.)

Az akadémiai tagválasztásokban az osztályoknak fontos kezdeményező szerepük volt. Dr. Schenek István 
bányatanácsost, Selmecbányái bányászati akadémiai kémia-professzort a III. osztály részéről 1889-ben aján
lották akadémiai levelező tagnak. Schenek és Farbaky akkumulátorairól az ajánló Than Károly akadémiai ren
des tag így írt: „Ezen akkumulátorok európai hírre vergődtek....”. Schenek írásai pedig ......részint a Bányá
szati és Kohászati Lapokban, részint a Dingler-féle »Polytechnisches Journal« és egyéb külföldi szaklapokban 
jelentek meg.” (Akadémiai Értesítő. 1889. 123.) -  Olvashatjuk szintén Than ajánló soraiban. Scheneket 1889. 
május 2-án és 3-án az akadémiai nagygyűlés 31 igen szavazattal 1 ellenében meg is választotta akadémiai 
levelező tagnak. (Akadémiai Értesítő. 1889. 127., 130., 132.) Akadémiai folyóiratban Schenek akkumulá
torokról szóló tanulmánya 1890-ben jelent meg. (Értekezések T. T. 1891. 1-30.) Címe: „Kísérleti adatok az 
akkumulátorok működéséhez.” (Schenek eredetileg gyógyszerész és kémikus volt.)

Például 1889. februárjában a III. osztályban 3 tiszteleti, 5 rendes és 4 levelező tagsági hely volt betöltetlen. 
„Az Akadémia tagjai körlevélben fe l fognak hivatni, hogy tagajánlásaikat márezius 31-ig küldjék be.” -  Ol
vashatjuk az 1889. február 25-i összes ülés anyagában. (Elnökölt: Stoczek József akadémiai másodelnök.) 
(Akadémiai Értesítő. 1889. 21., 23.) Az idevonatkozó jelentést a főtitkár terjesztette elő.

Kerpely Antalt Pettko János levelező tag ajánlotta akadémiai levelező tagnak abban a levelében, amit Kis
újszálláson írt 1877. február 14-én. A címzett Arany János akadémiai főtitkár volt. „A’ m. tud. Akadémia 
ügyrendjének értelmében, levelező tagúi való megválasztásra Kerpely Antal urat bátorkodom ajánlani, a' ki 
azután a mathematikai és természettudományi osztályba lenne sorozandó.” -  Olvashatjuk Pettko levelében. 
(Magyar Tudományos Akadémia. Könyvtár. Kézirattár. RAL 139/1877.)

Péch Antalt az 1879. március 30-án kelt levelében ajánlotta akadémiai levelező tagnak Dr. Szabó József, 
mint a III. osztály tagja. „Tekintetes Akadémia. A Ill-ik osztályba megválasztásra levelező tagnak bátor va
gyok ajánlani Péch Antal urat, m. kir. miniszteri tanácsos, bányászati igazgató Selmeczen, Kinek buzgal
ma és szakügyessége párosulva van tudományos munkálkodással is......megválasztása az akadémiai czélok
előmozdításához nem kevésbé járulna, mert azon körben sok írót felmutatni általában nem bírunk.” -  Olvas
hatjuk Szabó ajánló soraiban. (Magyar Tudományos Akadémia. Könyvtár. Kézirattár. RAL 279/1879.)

Wartha Vincze akadémiai levelező tagot a III. osztály részéről 1889-ben ajánlották akadémiai rendes tag
nak. ,, ....terjedelmes tudományos ismereteit buzgósággal használja fe l ....a gyakorlat feladatainak helyes meg
oldására.” -Olvashatjuk Than Károly akadémiai rendes tag ajánló soraiban. (Akadémiai Értesítő. 1889. 109., 
110.) Az 1889. május 2-i nagygyűlés anyagában viszont már nem szerepel Wartha tagajánlása, és az idézett
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nagygyűlés 2. napján (május 3.) sincs a megszavazott rendes tagok névjegyzékében. (Akadémiai Értesítő. 

1889. 127., 130., 132.)
Az 1890. évi november 24-i összes ülés után a technikai tudományok a korábbiaknál még egyértelműbb 

megfogalmazást kaptak. Ekkor foglalták jegyzőkönyvbe a 3 osztály mindegyikének 2-2 alosztályra tagozódá
sát, ami (az akkori javaslat szintjén) a „III. Mathematikai és Természeti Tudományok Osztálya" esetében azt 
jelentette, hogy megjelentek a következő tudományszaki elnevezések is: „....technikai tudományok, hajózási
és hadtudományok......” . (Akadémiai Értesítő. 1890. 711.) Ezeket az „alkalmazott mathem. tudományok”
közé iktatva az „A) Mathematikai és physikai tudományok alosztálya” illetékességébe javasolták besorolni. 
Az 1891. február 23-án tartott összes ülés a fenti ügyrendi módosításokat csekély változtatással jóvá is hagy
ta. A javaslathoz képest nem változott a III. osztály és alosztályainak elnevezése, de az „A) Mathematikai és 
physikai tudományok alosztályában” a technikát a bányászattal kiegészítve jelenítették meg: „....Technikai és 
bányászati tudományok, hajózási és hadtudományok.” (Akadémiai Értesítő. 1891. 193., 194.) A szövegezési 
módosítást a III. osztály jelentésében terjesztették elő. (Akadémiai Értesítő. 1891. 128.)

Az osztályok felsorolásában az Akadémia III./A. alosztálya 1894-ben már gyakorlatilag így szerepel: „....- 
mathematikai, physikai, chemiai, technikai . (Akadémiai Értesítő. 1894. 245.)

Az 1891. április 27-i akadémiai összes ülés jegyzőkönyvi mellékleteinek tanúsága szerint a III. osztály A) 
alosztálya kinyilvánította, hogy a tagajánlásokban „....lehető tekintettel fog lenni ....az egyes tudomány-ágak 
(nevezetesen a technikai tudományok) képviselői körében élénken érezhető hézagokra.” (Akadémiai Értesítő. 
1891. 296., 297.) (Ugyanekkor 3 levelező tag rendes taggá ajánlásában 2 műegyetemi tanár volt, a 4 levelező 
tagsági helyre pedig szintén 2 műegyetemi tanárt jelöltek. Az 1891. évi tagajánlások tehát (a III. osztály A/) al
osztályában) különösen kedvezőek voltak a Műegyetemre nézve, ezzel az 50%-ot meghaladó arányszámmal. 
(Lipthay Sándor neve mellett a „mérnök-tudom. író” megjelölés olvasható. (Akadémiai Értesítő. 1891. 303.)

Az osztályülések statisztikáját a tárgyévet követően szokták közzétenni az Akadémiai Értesítőben. A dualis
ta kor derekán, egy átlagosnak mondható akadémiai évben (például 1894-ben) a III. osztály tartott „....tizenegy 
nyilvános osztályülést és kilencz zárt ülést, összesen húsz ülést...”. (Akadémiai Értesítő. 1895. 260.) A nyil
vános osztályüléseken ebben az évben (1894) 53 munkát mutattak be az osztály tagjai, amely munkák szerzői 
közül 20-an voltak tagjai az Akadémiának, 22-en pedig nem voltak akadémikusok. 1894-ben a III. osztályban 
8 székfoglaló előadást tartottak meg.

Az osztályok törődtek a nem akadémikusi szakmai-tudományos munkákkal, bemutatkozásokkal is. 1876- 
ban foglalkozott az Akadémia (konkrétan a III. osztály az 1876. október 30-án megtartott összes ülés határoza
ta alapján) Rocksandif Dávid cs. kir. főhadnagy műszer-konstrukciójával. A főhadnagy műszere a „Monocle- 
Távmérő" volt. (Akadémiai Értesítő. 1876. 171.) Illés László „A repülés rövid elmélete” című dolgozatát
1882-ben küldte be az Akadémiára elbírálás végett. Foglalkoztak vele! Az 1882. október 2-án megtartott 
összes ülés másik 3 -  a szünidő alatt érkezett -  munkával együtt továbbította azt a III. (illetve kettő esetében 
az I.) osztálynak. (Akadémiai Értesítő. 1882. 188., 189., 190.)

A technikai tudományoknak teljesen gyakorlatias részletei kerültek akadémiai összes ülés elé 1883. február 
26-án, Gróf Lónyai Menyhért akadémiai elnök, majd Pauler Tivadar akadémiai másodelnök elnöklete alatt. 
Ekkor mutatták be Teményfy László jelentését „az általa tervezett légmozdonyról’’, majd Ujsághy Zsigmond 
jelentését „az általa tervezett »fokozatos kör-aszalóról.«”. Az idézett összes ülés anyaga bővebb informá
ciókat a technikai szempontú lényegről nem tartalmaz, az intézkedés ott és akkor annyi volt, hogy mindkét 
jelentést áttették a III. osztályhoz. (Akadémiai Értesítő. 1883. 33.) A III. osztály 1897. február 22-én, összes 
ülésben kért „személyesfelolvasási engedélyt” Bogdánffy Ödön részére, amely engedélyt az Akadémia nevé
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ben az értekezlet meg is adott. (Akadémiai Értesítő. 1897. 146.)

Voltak olyan speciális szakterületek, amelyekben szükséges volt az osztályok együttműködése. Ilyenek 
voltak a szaknyelvi szótárak: egyaránt fontosak voltak nyelvtudományi és technikai szempontból.

Készséggel reagált az Akadémia egy „magyar iparműszótár” kiadására is, melyet az Országos Magyar Ipar
egyesület igazgatósága szorgalmazott. Az iparegyesület kérte az Akadémiát, hogy adják át a régi „ iparműszó 

gyűjteményt”. Az Akadémia a „Magyar Nyelv Szótára” szerkesztőségén keresztül intézkedett az ügyben. 
(Akadémiai Értesítő. 1872. 51.) Az Akadémia felé a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet is megfogalmazott 
egy műszótár iránti kérelmet, amit javaslattétel végett szintén az I. osztály (Nyelv- és Széptudományi) kapott 
meg. (Akadémiai Értesítő. 1872. 198.)

Az 1880-as években készült el Révész Samu vasúti szótára, amelyről az 1884. október 27-i akadémiai ösz- 
szes ülésben az I. osztály terjesztett elő jelentést. „ Kiváló dicséretet érdemel” -  hangzik az I. osztály jelentése, 
egy másik osztályt, a III. osztályt is érintő tudományos eredményről. Az elismerést az Akadémia közölte a 
Magyar Államvasutak Igazgatóságával is. (Akadémiai Értesítő. 1884. 193.)

A Közmunka és Közlekedési M. Kir. Minisztérium részéről „a vasúti műszótár átvizsgálására” Storch 
Gyula kir. vasúti és hajózási felügyelőt nevezték ki. Az erről szóló miniszteri leiratot az 1875. január 25-i 
összes ülésben ismertették az Akadémián. (Akadémiai Értesítő. 1875. 21.) Az Akadémia I. osztálya részéről 
a szakértő Fogarasi János akadémiai rendes tag lett, amiért a minisztérium köszönetét az 1875. április 26-i 
összes ülésen hozták nyilvánosságra. (Akadémiai Értesítő. 1875. 55., 139.)

Határterületi tevékenységeket más osztályok is folytattak. A II. osztály az 1873. május 20-i nagygyűlésen 
például 1874. március 31-i határnappal egy olyan pályázat kitűzését javasolta, amely „....a keskeny vágányú 

vicinális vasutak építése és hatása körül nyert legújabb tapasztalatok....”-yó\ szólt. A jutalom „....gr. Lónyay 

Menyhért akadémiai elnök adományából száz arany...” volt. Az alkalmazhatóságot különösen Magyarország 
„_róna vidékein__” jelölték ki. (Akadémiai Értesítő. 1873. 141., 142.)

A magyarországi könyvnyomtatás kezdetének (1473) 400. évfordulója alkalmából a történeti feldolgo
zásokba technikatörténeti és gazdaságtörténeti elemzések, adatsorok is bekerültek. Toldy Ferenc akadémiai 
rendes tag például „A régibb magyarországi papírgyárak” témakörben is végzett kutatásokat és közzétételt. 

(Akadémiai Értesítő. 1873. 55.)
A II. osztály ülésén, 1879. január 13-án Pauler Tivadar akadémiai rendes tag, helyettes osztályelnök el

nöklése alatt Dr. Weisz Béla budapesti egyetemi magántanár olvasta fel dolgozatát „A gazdasági szabadság 

mikénti éi~vényesítése Angliában” címmel. (Akadémiai Értesítő. 1879. 9.) A tanulmány érintett ipari, technikai 

kérdésköröket is.
Wenzel Gusztáv akadémiai rendes tag 1881. június 13-án a II. osztályban (Pauler Tivadar elnöklése mellett) 

„Az európai vasúti ügy fejleményeiről,....” értekezett. Ugyancsak Wenzel 1881. december 5-én, ugyancsak a
II. osztályban (Ipolyi Amold elnöklése mellett) „A Fugger-család jelentőségéről...” olvasott fel dolgozatot. 
(Akadémiai Értesítő. 1881. 145., 217.) (A Fuggerekről szóló anyag a bányászati technikával kapcsolatban 

mutatott összefüggéseket.)
1889. április 8-án a II. osztály ülésében (elnökölt: Pulszky Ferencz tiszteleti tag, osztályelnök) két olyan 

témakör is szóba került, amely a technikai kultúrával volt kapcsolatos. Jekelfalussy József akadémiai levelező 
tag „A fonó- és szövőipar szerepe áruforgalmunkban s teendőink” címmel, Szádeczky Lajos akadémiai 
levelező tag pedig „A czéhek történetéről Magyarországon” címmel tartotta meg székfoglalóját. Mindkettő 
„....Tudomásul vétetik...” . -  Olvashatjuk az osztályülés anyagában. (Akadémiai Értesítő. 1889. 65.)

Az 1874. április 1-én megtartott összes ülésen ismertették a beérkezett pályamunkákat, számszerint ötöt,
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jeligével ellátva. Technikatörténeti szempontból is érdekes jeligét választott az egyik pályázó: „Nemünk 

mivelődéséhez, a betűk és a könyvnyomás egyedüli kivételével, azon találmányok járultak leginkább, melyek 

a távolságot rövidítették meg. »Macaulay«” . (Akadémiai Értesítő. 1874. 95.)
Osztályok közötti együttműködésre utal Péch Antal akadémiai levelező tag „Alsó Magyarország 

bányamivelésének története” című nagy műve első és második kötetének kiadása. A kiadó 1887-ben a Magyar 
Tudományos Akadémia volt, két osztálynak, a II. és a III. osztálynak együttes tevékenységében. (Péch 1887.) 
A kötet időhatárai 1600 és 1650. (A kéziratban maradt III. kötetet, amely 1650-től 1750-ig terjedő adatgyűjtés 
és feldolgozás, 1967-ben jelentették meg. A sajtó alá rendezés Kosáry Domokos munkája.)

Péch Antal Szabó József osztálytitkámak írt köszönő levelet a könyvkiadás támogatásáért. „Kérem Nagy

ságodat legyen szives legforróbb hálámat tolmácsolni a nagytekintetü Magyar Tudományos Akadémia előtt 

azért, hogy az »Alsó Magyarország bányamivelésének története« című müvemnek első kötetét kiadni méltóz- 

tatott.” (Magyar Tudományos Akadémia. Könyvtár. Kézirattár. RAL 901/1885.)
Az osztályok bizottságainak hovatartozása olykor polémiát váltott ki az osztályokon. A III. osztály 1885. 

december 21-én összes ülésben azt kérte, hogy a Hadtudományi Bizottságot tegyék át a II. osztályhoz. „.... 
benne a III. osztály csak kisebb részben van képviselve, ,  érveltek a III. osztály részéről. A Hadtudományi 
Bizottság 1885-re megszavazott, de nem utalványozott pénzügyi keretére viszont igényt tartott a III. osztály! 
Az előbbi felvetéshez a II. osztálytól véleményt kértek, az utóbbi kérés viszont az Igazgató Tanács határozata 
alapján teljesült. (Akadémiai Értesítő. 1885. 212.)

1886. május 5-én nagygyűlésben olvasták fel a II. osztály jelentését, mely szerint „....a III. osztály javaslata 

el nemfogadtatik; minthogy a hadtudomány a III. osztály köréhez tartozó többi tudományszakokkal organikus 

kapcsolatban áll, a hadtudomány mívelésére hivatott bizottság is csak a III. osztály körén belül foglalhat he

lyet.” (Akadémiai Értesítő. 1886. 138., 141., 142.) A folytatás úgy történt, hogy ugyanez a nagygyűlés létre
hozott egy vegyes bizottságot a két osztályból és a Hadtudományi Bizottságból 2-2-2 taggal, és ettől a vegyes 
bizottságtól kértek egy jelentést az összes ülés számára.

A II. osztály tovább érvelt: „....a Hadtudományi bizottságnak egyéb és rá nézve fontosabb feladatai is van

nak: (tudniillik a hadtörténeten kívül, -  a szerző) a fegyvernemek és a lőszerek fejlődése és alkalmazása, a 

taktika és stratégia, a terep-ismeret stb. mind oly tárgyak, melyek a II. osztályhoz tartozó tudományok körén 

kívül állanak, minélfogva a II. osztály azon tudományos feladatok megoldására befolyást gyakorolni nem lehet 

hivatva..... a Hadtudományi bizottság áthelyezését nem ajánlhatja .” (Akadémiai Értesítő. 1886. 219., 220.)
így 1886. október 25-én összes ülésben az Akadémia úgy határozott, hogy a korábbi állapotot tartja fenn: 

a Hadtudományi Bizottság egyelőre maradt a III. osztályban. 1886. december 20-án az összes ülésen bejelen
tették, hogy a Hadtudományi Bizottság Hollán Ernő tiszteleti tagot elnökké választotta, amit az összes ülés 
tudomásul vett. (Akadémiai Értesítő. 1886. 239., 240.)

A teljes akadémiai költségvetés „ lebontásában” kulcsszerepük volt az osztályoknak és vezetőiknek. (El
nök, titkár). Például az 1882. esztendőre az osztályok költségvetési előterjesztéseiben „értekezések kiadásá

ra” a III. osztály anyagában találjuk a legmagasabb összeget, 5000 forintot. A II. osztály ennél kevesebbet, az
I. osztály pedig még kevesebbet fordított volna ilyen célokra. (Akadémiai Értesítő. 1881. 241., 242.)

A Magyar Tudományos Akadémia működésére 1884-ben összességében 130.000 forint állt rendelkezésre. 
(Akadémiai Értesítő. 1884. 14.) (Ebből a III. osztály előterjesztett költségvetési összege -  1884-re -  18.700 
forint volt.) (Akadémiai Értesítő. 1884. 16.) 1885-re a III. osztály költségvetési előterjesztése gyarapodott 
20.500 forintra. (Akadémiai Értesítő. 1884. 220.) Ebben a két bizottság (Mathematikai és Természettudomá
nyi, valamint Hadtudományi) előterjesztése is bent volt.
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A III. osztály 1886-ra „Péch: A bányászat története II.” és „Szabó: Selmecz geologiai monographiája” 
című műveinek kiadására 1000, illetve 1500 forint igényt jelentett b e ,- a  III. osztály és állandó bizottságainak 
1886-ra vonatkozó, 19.700 forintnyi teljes igényén belül. (Akadémiai Értesítő. 1885. 211., 212.)

A III. osztály és bizottságai a költségvetési előterjesztéseket általában hármas csoportosításban fogalmaz
ták meg: Osztály, Mathematikai és Természettudományi Bizottság, Hadtudományi Bizottság. A kiadványok 
tipikus kategóriái: Értesítő (osztály), Értekezések (osztály), Közlemények (bizottság). (1887-re például a III. 
osztály és bizottságai összesen 24.700 forintot igényeltek, szemben az 1886-ban kapott 15.632 forinttal.) 
(Akadémiai Értesítő. 1886. 260., 263., 264.)

Az osztályok véglegesen megállapított költségvetéseit 1888. február 27-én vitték az összes ülés elé, Stoczek 
József akadémiai másodelnök elnöklése alatt. (Akadémiai Értesítő. 1888. 20., 21.) A III. osztály 16.950 fo
rintjának végleges felosztása a következő volt: az osztály saját munkálataira 10.350 forint, a Mathematikai 
és Természettudományi Bizottság munkálataira 5000 forint, a Hadtudományi Bizottság munkálataira 1600 
forint. Az összes ülés egyetértett a végleges felosztással, és pártolólag terjesztette azt az Igazgató Tanács elé.

1896-ban millenniumi költségvetés volt, amely a III. osztály számára több mint 13 ezer forintot, az osztály 
2 bizottságának pedig mintegy ötezer, illetve kettőezer nyolcszáz forintot jelentett. (Akadémiai Értesítő. 1896.

116., 166.)
A konkrét akadémiai munkavégzés a bizottságokban történt, és ezt a tudós testület ki is nyilvánította. „A 

folytatólagos munkákat és teendőket, gyűjtéseket, nyomozásokat, könyvkiadásokat az Akadémia állandó bi

zottságokra bizza.” (Akadémiai Értesítő. 1890. 8.) A bizottsági tagokat is választották. A matematikai és 
természettudományi bizottságba Dr. Jurányi Lajos levelező tag és Janka Victor segédtag megválasztását a III. 
osztály elfogadta, és ajánlólag terjesztette az összes ülés elé 1876. március 27-én. (Akadémiai Értesítő. 1876. 
83.) Az előterjesztést az összes ülés is helyeslőleg vette tudomásul.

1878. január 28-án került akadémiai összes ülés elé (Gróf Lónyay Menyhért elnöklése alatt) az osztályok 
és a bizottságok közötti viszony szabályozása. Az összes ülés meg is állapodott a következőkben. „a) A bi

zottságok tagjai három évre választatnak meg, és minden három év letelte után a bizottságok újra alakíttat

nak. b) A bizottságok tagjait az illető osztály választja, az összes ülés megerősíti, c) A bizottságok évenkint 

kétszer, és pedig az akadémiai nagy gyűlés előtt s az év végén az illető osztálynak kimerítő jelentést mutatnak 

be működésükről; az év végén készítendő jelentéshez a következő év költségvetése is csatoltatik. Ezen megál

lapodások az Ügyrendbe iktattatnak.” (Akadémiai Értesítő. 1878. 24.)
1878. február 25-én, összes ülésen azonban átmeneti rendelkezést hoztak arról, hogy 1878-ban „....a bi

zottsági tagok csak két esztendőre fognak megválasztatni, hogy jövőre a bizottságok újjáalakítása az elnö

kök választásával ö s s z e e s s é k (Akadémiai Értesítő. 1878. 49.) A két éves időtartamra szóló választásokat 
1878. június 13-án, a XXXVIII. akadémiai nagygyűlésben („Nmg. gr. Lónyay Menyhért akad. elnök úr el

nöklése alatt”) ismertették, hivatkozva az osztályokban történt választások eredményeire. A választásokat a 

nagygyűlés helybenhagyta, és utasította a bizottságokat a megalakulásra.
Az „ V. A mathem. és term. tudom, bizottságba” 1878. június 13-án a következő személyek kerültek be. 

„Petzval Ottó (Tiszta mathesis), báró Eötvös Loránd (Elméleti természettan), Kruspér István (Csillagászat), 

Krenner József (Ásványtan), Szabó József (Földtan), Haynald Lajos (Rendszeres növénytan), Jurányi La

jos (Növényszerv- és élettan), Frivaldszky János (Állattan), Margó Tivadar (Összehasonlító boncztan), Ba

logh Kálmán (Élettan), Szily Kálmán (Kísérleti természettan), Schenzl Guidó (Meteorologia), Than Károly 

(Vegytan), Galgóczy Károly (Gazdasági tudományok), Hirschler Ignácz (On'osi tudományok.)" (Akadémiai 

Értesítő. 1878. 109.)
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A fenti besorolások szerint a technikai kultúrához legközvetlenebbül Szily Kálmán és Galgóczy Károly fent 
megemlített szakterületei kapcsolódtak, de technikai munkák alkotásában és bírálatában mások is részt vettek. 
(Például: Petzval Ottó, báró Eötvös Loránd, Kruspér István, stb.) (Petzval például 1879-ben egy „gőzmozdító” - 

ról szóló munkájának kiadási ügyeit intézte.) (Akadémiai Értesítő. 1879. 175.)
A „mathematikai és természettudományi bizottság” megalakult (az új szempontok szerint), és ennek beje

lentése megtörtént az 1878. október 28-i összes ülésben, Gróf Lónyay Menyhért akadémiai elnök elnöklése 
alatt. (Akadémiai Értesítő. 1878. 143.) Az elnök Haynald Lajos tiszteleti tag lett, alelnöknek pedig Szabó 
József rendes tagot választották meg. Az előadói tisztséget báró Eötvös Loránd levelező tag kapta.

„A »mathematikai és természettudományi állandó bizottságban« 1880-ban Haynald Lajos elnök, Szabó 

József alelnök, báró Eötvös Loránd pedig előadó le t t” A bizottság választását, döntését 1880. május 24-én 
az osztályülés, 1880. május 31-én pedig az összes ülés is jóváhagyta. (Akadémiai Értesítő. 1880. 92., 97.) 
(Ugyanezen évben már Haynald vezette azt az akadémiai delegációt, amelyik -  május 22-én -  résztvett az 
Országos Magyar Gazdasági Egyesület 50. éves jubileumi ünnepségén.) (Akadémiai Értesítő. 1880. 84.)

1880. május 19-én a XL. nagygyűlés hagyta jóvá a bizottságok (tagok) választását, amit osztály-jelentéssel 
vittek a nagygyűlés elé. Ez a korábbinál már egy nagyobb létszámú állandó bizottság volt. „VI. A mathem. és 

természettud. bizottságba Balogh Kálmán, B. Eötvös Loránd, Frivaldszky János, Galgóczy Károly, Haynald 

Lajos, Hirschler Ignácz, Jurányi Lajos, Krenner József, Kruspér István, Margó Tivadar, Schenzel Guido, 

Szabó József, Szily Kálmán, Than Károly, Petzval Ottó.” (Akadémiai Értesítő. 1880. 85.)
A z 1883. m ájus 16-i n agygyű lési iratanyag szerint a M athem atikai és  T erm észettud om án yi B izottság  tagjai 

lettek: B a lo g h  K álm án , b áró  E ö tv ö s  L orán d , F od or J ó zsef, F r iv a ld sz k y  Ján os, G a lg ó c z y  K á r o ly , H a y n a ld  

L ajos, H unyady Jenő, Jurányi L ajos, K ren n er J ó zsef, K ruspér I s tv á n , M a r g ó  T iv a d a r , S c h e n z e l G uidó, 

Szab ó József, S z ily  K álm án  és T han  K á r o ly . (A k adém iai Értesítő. 1883. 9 8 .)  A n agygyű lés  a vá lasztásokat 

helybenhagyta. (A b izottságok  eln ök ein ek  és előadóin ak  m egválasztását az A kad ém ia  ö ssz e s  ü lésén ek  kellett 

bejelenten i.)

A fenti időponttól a Könyvkiadó Bizottságban a III. osztályt S z ily  K álm án  és F od or J ó zse f  képviselték. 
1883. június 25-től (összes ülési időpont) bizottsági elnök H a y n a ld  L ajos, alelnök S zab ó  J ó zse f, előadó báró 
E ö tv ö s  L orán d  lett. (Akadémiai Értesítő. 1883. 115.) A korábbiakhoz képest tehát nem történt változás.

Az osztályok jelentései alapján 1886. május 31-én akadémiai összes ülésben (elnök: T r e fo r t  Á g o s to n  

akadémiai elnök) ismertették az állandó bizottságok személyi összetételét az 1887-től 1889-ig terjedő három 
esztendőre. A mathematikai és természettudományi bizottságba a következő személyek kerültek be: B a lo g h  

K álm án, B edő A lb e r t ,  b. E ö tv ö s  L orán d , F od or J ó zse f, F r iv a ld sz k y  Ján os, F rö h lic h  Izidor, G a lg ó c z y  

K á r o ly , H a y n a ld  L ajos, H unyad y Jenő, Jurányi L ajos, K ren n er J ó zse f, K ruspér Is tv á n , M a r g ó  T iv a d a r , 

S zabó József, S z ily  K álm án , T han K á r o ly . (Akadémiai Értesítő. 1886. 157., 158., 159.) A választásokat az 
akadémiai összes ülés helybenhagyta.

A III. osztály 1886. június 15-én megtartott osztályülésében (K o n k o ly  M ik ló s  tiszteleti tag, helyettes elnök 
elnöklése alatt) hangzott el tájékoztatás arról, hogy „A math. és természettud. állandó bizottság megalakuló 

ülését megtartotta, . (Akadémiai Értesítő. 1886. 167.) Ezen a megalakuló ülésen bizottsági elnökké vá
lasztották dr. H a y n a ld  L a jo st, az alelnök pedig dr. S zab ó  J ó zse f  lett. Előadóvá választották báró E ö tv ö s  

L o rá n d o t. Maradt az előző vezetőség.

1889. június 24-én, akadémiai összes ülésben (elnökölt: báró E ö tv ö s  L orán d  akadémiai rendes tag, aka
démiai elnök) jelentették be (157. pont.) a tudós testület állandó bizottságainak újbóli megalakulását. „A 

Mathem. és természettudományi bizottság: elnöke Haynald Lajos, alelnöke Szabó József, előadója Lengyel
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Béla; A Hadtudományi bizottság: elnöke Holtán Ernő, előadója Rónai Horváth Jenő; megválasztattak továb

bá: Hampel József r. tagnak, Szvetics József tábornok és Zsoldos Ferencz ezredes segédtagoknak.’’ -  Olvas
hatjuk a jelentést, melynek nyomán a választásokat az Akadémia jóváhagyta. (Akadémiai Értesítő. 1889. 145., 
152.)

Megelőzőleg, 1889. május 27-én (szintén összes akadémiai ülésben; elnök: P u lszk y  F eren cz  akadémiai 
tiszteleti tag, akadémiai helyettes elnök) az osztályok mutatták bejelentéseiket arról, hogy a következő 3 évre 
(1890-1892) kiket választottak meg az akadémiai állandó bizottságok tagjainak. (Akadémiai Értesítő. 1889.
136., 137.)

A két szób an forgó  b izottság  a k övetk ező  teljes névsorral szerep el a je len tésb en . VII. A M athem atikai és Ter

m észettu dom án yi B izottságba: B ed ő  A lb e r t ,  br. E ö tv ö s  L o rá n d , F od or J ó zse f, F r iv a ld sz k y  János, F rö h lich  

Izidor, G a lg ó c z y  K á r o ly ,  H a y n a ld  L ajos, H u nyad y Jenő, Ju rányi L ajos, K ren n er J ó zsef, K ruspér Istv á n , 

L e n g y e l B é la ,  M a r g ó  T iv a d a r , S zab ó  J ó zsef, S z ily  K álm án , T han  K á r o ly . VIII. A H adtudom ányi B izott

ságba: F od or J ó zse f , F r ö h lic h  Izidor, H am pel J ó zse f, H o llá n  E rn ő , R ónai H o r v á th  Jenő, K e le t i K á r o ly ,  

M a jlá th  B é la ,  P a u le r  G y u la , S a la m o n  F eren cz , S c h v a r c z  G y u la , S z ilá g y i S á n d o r, T h a ly  K álm án , P. 
T h ew rew k  Em il. E z az ö ssz e s  ü lés a fenti névsort (ille tv e  a vá lasztásokat) h elybenhagyta.

✓

Az Akadémia „Mathematikai s Természettudományi Állandó Bizottsága” 1861-ben kezdte kiadni a 
„Mathematikai s Természettudományi Közlemények vonatkozólag a hazai viszonyokra” című folyóiratát. Az I. 
kötettel az induló szerkesztő S zab ó  J ó zse f  volt. (M. T. Közi.) A bizottság 1861-ben a következő személyekből 
állt: K ubinyi F eren cz  elnök, S zab ó  J ó zse f  előadó s szerkesztő, F r iv a ld sz k y  Imre, Jed lik  Á n y o s, K o v á cs  

G y u la , K ruspér Is tv á n , N en d tv ic h  K á r o ly ,  P e t z v a l  O t tó ,  S z to c z e k  József. S zab ó J ó zsef szerkesztői 
bevezetőjében az állandó bizottságokról ezt olvashatjuk. „Egyike azon sikeres intézkedéseknek, melyek az 

akadémiai működésnek lendületét adták kétség kívül az állandó bizottságok szemezése ” (M. T. Közi. 1861. V.)
A Mathematikai és Természettudományi Közleményeket S zab ó  J ó zse f  a XV. kötetig szerkesztette. A XVI. 

kötet 1881-ben már b. E ö tv ö s  L o rá n d  szerkesztésében jelent meg, ő a XXIII. kötetig gondozta a folyóiratot. 

A XXIV. kötettől (1892) Lengyel Béla volt a szerkesztő.
A  technikai tudom ányokat érintő tanulm ányokkal a század ford u ló ig  ebben a fo lyóiratban csak  e lv étv e  ta

lálkozunk. 1902-ben  je len t m eg  írás fo ly ó in k  vízá llásáról H egyfoky K a b o s tó l (1 8 9 7 ), 1 9 1 1-ben pedig G áti 

B é lá t ó l  g y en g e  áram ok m éréséről (1 9 0 9 ). H ason ló  a h e lyzet a m atem atikai tém ájú írásokkal is, -  a tanulm á

nyok döntő töb b sége élettu dom án yi von atk ozású . A  dualizm us korának leg v ég én  a M athem atikai és T erm é

szettudom ányi K öz lem én yek et már M é h e ly  L ajos zo o ló g u s , b io lógu s akadém ikus szerkesztette. (A z állandó  

bizottság tagjait a régi ren d szerességgel ekkor már nem  is k özö lte  a fo lyó irat.) (M éh ely  később  -  már a dua

lizm us kora után -  az akadém iai tagságáról is lem on dott.)

A Mathematikai és Természettudományi Bizottság 1861 és 1888 közötti tevékenységéről az Akadémiai 
Értesítő 1890. évi július 15-i számában (7. füzet) jelent meg összefoglaló értékelés. Ebben az anyagban a tech
nikai tudományok reprezentálása szerényebb, mint ahogyan azt sok más kútfő alapján várnánk. Az összegző 
megállapítás hangsúlyozza, hogy „Mindezen fáradozásoknak eredményeit összegyűjtötte a bizottság és kiad

ta, 1861. évtől kezdve, »Mathematikai és természettudományi közlemények« czímen. Nem csak speciális ta

nulmányokat, de igen sok általános érdekű és részben igen becses dolgozatokat, számos új és fontos adatokat 

rejtenek e 27 évről szóló kötetek.” (Akadémiai Értesítő. 1890. 406.)
Az összefoglaló értékelés megjelenésének időpontjában a bizottságban S zab ó  J ó zse f alelnök, L e n g y e l B é la  

előadó, B ed ő  A lb e r t ,  b áró  E ö tv ö s  L orán d  (mint akadémiai elnök), K ruspér Istv á n , S z ily  K álm án (mint 
akadémiai főtitkár) pedig bizottsági tagok voltak. (Akadémiai Értesítő. 1890. 10.)
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A korszaknak derekán, 1890-ben 10 állandó bizottság működött: nyelvtudományi, irodalomtörténeti, 
classica-philologiai, történettudományi, archaeologiai, nemzetgazdasági, mathematikai és természettudomá
nyi, hadtudományi, könyvkiadó, könyvtári. Ezek közül a kiegyezés előtt is létezett a nyelvtudományi, a tör
ténettudományi, az archaeologiai, a nemzetgazdasági, a mathematikai és természettudományi. A többi 1867 

után létesült.
A technikai kultúra ebben a b izottsági szerkezetben  direkt m ódon nem  jelen t m eg , de a n em zetgazd aság i, a 

m athem atikai és term észettudom ányi, valam int a hadtudom ányi b izottságok  fog la lk oztak  a technikai kultúrát 

érintő tevék en ységgel is. Erre utal például K erpely A ntal, K ruspér István , H ollán E rnő b izottsági m unkája. 

K erpely a nem zetgazdaságiban , Kruspér a m athem atikai és term észettudom ányiban  volt tag, H ollán  p ed ig  a 

hadtudom ányinak volt elnök e.

A Mathematikai és Természettudományi Bizottság is igyekezett az érdekkörébe eső minősítéseket minél 
nevesebb szakemberekkel elvégeztetni. Ez adta meg, jelentős mértékben, a bizottsági és osztályos munkákon 
keresztül az Akadémia hitelét. Az Akadémián 1913-ban Bánki D o n á t  már a Mathematikai és Természettu
dományi Bizottság pályázati bírálójaként is szerepelt. ......a földmívelési és technikai tudományok köréből

hirdetett 2000 koronás pályázatra....” beérkezett munkákra Bánki bírálói társai T a n g l F eren c  és K o su tá n y  

Tam ás levelező tagok voltak. (Akadémiai Értesítő. 1914. 270.) Az osztályok hasonlóképpen gondolkodtak. A 
Pollák-pályázat bírálójaként a III. osztály részéről 1902. január 27-én L ipthay S á n d o r  akadémiai rendes tag 
kapott kiküldést. (Akadémiai Értesítő. 1902. 101.)

A századvég sok tekintetben okkal prioritást élvező technikai szakterületének, az elektrotechnikának még 
nem volt külön állandó bizottsága az Akadémián, bár Zipemowsky 1894-ben az elektromos vasutakról tartott 
székfoglalót, és Bláthy 1909-ben Wahrmann-díjas lett. 1900-ban megalakult a Magyar Elektrotechnikai Egye
sület, amelynek a hivatalos lapját 1908-ban megalapította Z ipernow sky K á r o ly . Ez volt az „Elektrotechnika" 

folyóirat. Az egyesület sokat jelentett az elektrotechnikai tudományterület számára, de nyilvánvalóan nem pó
tolt egy esetleges akadémiai szintű elektrotechnikai bizottságot, amihez akkor még hiányoztak a feltételek.

Az I. világháborút megelőző években a technikai kultúrát változatlanul a matematikához és a természet- 
tudományokhoz rokonították. Ügyeltek azonban a szakmai differenciáltságra is. ,,....e bizottságban minden

elősorolandó szaknak külön képviselője legyen......” (Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára. (MTAK.)
Kézirattár. Kgy. Jk. 1860. Jegyzőkönyvek. 197. oldal.) A „technika” kifejezést nem mindig használták, he
lyette gyakran „műtan” olvasható, „....a mathematikai és természettudományi bizottság működése országos

érdekű gyakorlati czélok tudományos előmozdítására van tetemes részben irányozva.....a bizottság feladata az

összes magyar hazát természettani és műtani tekintetben átvizsgáltatni és megismertetni..... ” (Magyar Tudo
mányos Akadémia Könyvtára. (MTAK.) Kézirattár. RAL 625/1871. Főtitkár és másodelnök a mathematikai 
és természettudományi bizottság részére az 1872. évre 6000 forint költségvetési keretet kér P a u le r  T iv a d a r  

minisztertől. A levél kelte: 1871. július 3.)

A technikai kultúrát az akadémiai bizottságok közül legközvetlenebb módon a „Mathematikai és Termé

szettudományi Bizottság” munkája jelenítette meg. Ez az állandó bizottság 1860 óta állt fenn. A megjelölt hét 
tudományterület körülírásában a következő kulcsszavak jelennek meg: „ ....technikai szempontból..." ; „.... 
gazdasági ....tekintetben....”; „....Leírása azon iparos eljárásoknak, melyek többé-kevésbé honunknak saját

jai.... ; „....Megismertetése a honunkban létrejött nagyobbszerűépítkezési, u.m. vasúti, hid-, csatornaépítési, 

vizszabályozási, lecsapolási, vezetési, stb. vállalatoknak..... ” ; ......mérnökök, építészek, bányászok, iparválla
latok vezetőinek stb..... ”.

1888-ban M ád ay  János aradi főgimnáziumi tanár segélyt kért az Akadémiától azért, hogy indigó-gyártási
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kísérleteit folytatni tudja. A kérelem 1888. december 17-én került az összes akadémiai ülés elé (elnök: Stoczek 
József akadémiai másodelnök), ahol úgy döntöttek, hogy a segélyezési igényt átirányítják a Mathematikai és 
Természettudományi Bizottsághoz. (Akadémiai Értesítő. 1888. 201., 202.)

S z ily  K álm án n ak  az 1890. évről szóló jelentésében olvashatjuk a Mathematikai és Természettudományi 
Bizottságnak azt az elhatározását, hogy évenként 2000 forintot fordít „tudományos buvárlatokra”, melyek 
között megnevezték „a földművelés és technikai tudományok” csoportját is. „Ma már az elzárkózottság vád

ja, melylyel régente illették Akadémiánkat, nem találó. Világosságát nem rejti véka alá, ..."  -  Olvashatjuk 
Szily főtitkár sorait. (Akadémiai Értesítő. 1891. 273., 392.)

A Mathematikai és Természettudományi Bizottság 1907-ben......a földmivelési és technikai tudományok

köréhe....” tartozó m unkák tám ogatására tűzött ki 2 0 0 0  koronát. íg y  kapott tám ogatást akkor K osu tán y  T a 

más, B erk e S á n d o r, F lo d e r e r  S án d or  és G á th y  B é la . G áthy a drótnélküli távíróval fog la lk ozott, a többiek  

témája p ed ig  m ezőgazd aság i je lleg ű  volt. (A kadém iai Értesítő. 1908. 2 33 .) 1913. április 30-án érkezett be a 

M athem atikai és  T erm észettudom ányi B izottságh oz N em én yi Lajos pályázata, am elynek cím e így hangzott: 

„Légszelep szerkezet”. (A kadém iai Értesítő. 1913. 5 9 6 .)

A Mathematikai és Természettudományi Bizottság éves szinten (például 1892-ben) mintegy 5000 (ötezer) 
forintból gazdálkodhatott. (Akadémiai Értesítő. 1892. 257.) 1893-ban ez valamivel több volt, -  akkor néhány 
forint különbséggel elérte a 6000 forintot. (Akadémiai Értesítő. 1893. 117.) (Az összeg 1894-ben 8.900 forintra 
emelkedett. (Akadémiai Értesítő. 1894. 62.) „A Magyar Tud. Akadémia Mathematikai és Természettudományi 

Bizottsága az 1901 -ik évben 4000 koronát olyan tudományos munkálatok előmozdítására kiván fordítani, a 

melyek a technikai és mezőgazdasági tudományok körébe vágnak.” (Akadémiai Értesítő. 1901. 47., 48.)
A tervezeteket, vagy a kész munkákat 1901. március 31-ig kellett benyújtani, és ebben a kategóriában a 

munkák tulajdonjogára az Akadémia igényt tartott. (A bizottsági előadó ekkor L e n g y e l B é la  volt!) Lényegé
ben az egész dualista korszakon át, -  sőt egészen a II. világháborúig -  az 1860/61-ben rögzített feladatkörök 
alapján folyt a „Mathematikai és Természettudományi Bizottság” tevékenysége. (Fráter 1974. 285., 286., 

287.)
Az 1907. június 17-én megalakult (újjáalakult) „Mathematikai és természettudományi bizottság” elnöke 

Than K á r o ly  akadémiai rendes tag, előadója pedig L e n g y e l B é la  akadémiai rendes tag lett. (Akadémiai 
Értesítő. 1907. 562., 563.) A bejelentés a 6. összes ülésben hangzott el a főtitkártól, és ez volt akkor a 24. aka
démiai ülés. Ez a bizottság más, kisebb és időleges működésre alakult bizottságot is támogatott.

Miként az osztályok, úgy a bizottságok is együttműködtek, ha a sajátos munkaterületek (tudományos rész

diszciplínák) megkívánták ezt az együttműködést.
A III. osztály állandó bizottsági munkájában esetenként együttműködési lehetőségek kínálkoztak a Tör

ténelmi Bizottsággal. „A vasipar története Magyarországon" című nyilt pályázatra Edvi Illés Aladár adott 
be tervezetet és „megfelelő mutatványt” . A jelentésben a pályázó páratlan szorgalmáról, nagy gondosságú 
gyűjtéséről, megfelelő szakértelméről lehet olvasni. „A munka teljes kidolgozásával tehát ajánlattevő min

denesetre megbízható, mégis az osztály azon kívánalmának kifejezésével, hogy szerző kivált a történelmi rész 

kidolgozásánál magát a Történelmi bizottsággal érintkezésbe tegye." (Akadémiai Értesítő. 1893. 292.) A 
témakör gesztor osztályának az együttműködésre tett javaslatát elfogadták. A pályázat jutalomdíjához az aka
démiai összeget a kereskedelemügyi m. kir. miniszter megnövelte, és utalványozta az Akadémiának. (Akadé

miai Értesítő. 1893. 580.)
Segítette az Akadémia „az ipari oktatásra szolgáló tankönyvek" műszaki nyelvezetének kialakítását is, 

amire a tudós testületet a kereskedelemügyi miniszter kérte fel. Ez a Nyelvtudományi Bizottság és az I. osztály
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illetékességébe tartozott, ahonnan Zolnai Gyula és Frecskay János lettek a feladatot ellátó szakbizottság tagjai. 

(Akadémiai Értesítő. 1897. 403.)
Esetenként a technikai tudom ányok érd ek eltsége ö ssz e fü g g é sb e  került a hadtudom ányi és a n em zetgazd a

sági b izottságok tevék en ységéve l is.

1882. október 30-án akadémiai összes ülésben tárgyalták a Hadtudományi Bizottság létrehozását. A bizott
ságot a III. osztályhoz sorolták be, és a III. osztály be is jelentette, hogy a megalakítás érdekében kiküldött 
bizottságba megválasztották Hollán Ernő akadémiai tiszteleti tagot, valamint báró  E ö tv ö s  L orán d  és K önig  

G y u la  levelező tagokat. Az összes ülés a Hadtudományi Bizottság felállítását jóváhagyta azzal a megjegyzés
sel, hogy a III. osztálynak ebbe a bizottságába más osztályokhoz tartozó tudósokat is válasszanak be. (Aka
démiai Értesítő. 1882. 210., 211.) A Hadtudományi Bizottság létrehozására vonatkozó javaslatot Kápolnai 
Pauer István akadémiai levelező tag terjesztette elő az 1882. május 22-én megtartott akadémiai összes ülésen. 
(Akadémiai Értesítő. 1882. 163., 165., 166.)

Az 1883. május 16-i nagygyűlési iratanyag szerint a Hadtudományi Bizottság tagjai lettek: Fodor József, 
Hollán Ernő, Hunfalvy János, Kápolnai Pauer István, Keleti Károly, Konkoly T. Miklós, Pauler Gyula, Sala
mon Ferencz, Schwarz Gyula, Szilágyi Sándor, Thaly Kálmán és Thewrewk Emil. (Akadémiai Értesítő. 1883. 
98.) A nagygyűlés a választásokat helybenhagyta. (A bizottságok elnökeinek és előadóinak megválasztását az 
Akadémia összes ülésének kellett bejelenteni.) Az 1883. június 25-i összes ülésen bizottsági elnökként Hollán 
Ernőt, előadóként pedig Kápolnai Pauer Istvánt jelentették be. (Akadémiai Értesítő. 1883. 115.)

1888. március 26-án, Stoczek József akadémiai másodelnök elnöklete mellett, összes ülésen jelentette be a
III. osztály, hogy ......a hadtudományi bizottság Szvetics József honvédezredest, a Ludovika-Akadémia igaz

gatóját, valamint Zsoldos Ferencz ezredest külső tagjaivá megválasztotta.” (Akadémiai Értesítő. 1888. 45., 
52.)

Szily Kálmán 1890. május 11-én -  az Akadémia munkájáról szóló jelentésében -  a Hadtudományi Bizott
ságról így szólt, „....a történettudományhoz kell sorolnom -  noha ügyrendileg a III. osztályhoz van is tagosítva

-  a Hadtudományi Bizottságot, mely a lefolyt évben is kizárólag a hadtörténelemmel foglalkozott.” (Akadé
miai Értesítő. 1890. 340.)

Az 1899. évi január 30-i akadémiai összes ülésben a II. osztály beterjesztett egy jelentést, mely szerint a 
Hadtudományi Bizottságot -  megfelelő akadémiai anyagi támogatás esetén -  hajlandó volna a III. osztály
tól átvenni. Az összes ülés az indítványt tudomásul vette, és az „Akadémia hadtudományi munkásságának” 

részletes megtervezésére felkérték a Történelmi Bizottságot. Az Akadémia e tervezettől függően határozott 
dönteni az anyagi támogatásról. (Akadémiai Értesítő. 1899. 92., 93., 94.)

Türr István tábornok 1881-ben levélben fordult az Akadémiához, hogy a tudós testü let......tekintélyét és

befolyását használja fe l a csatornázás ügyének előmozdítására.” (Akadémiai Értesítő. 1881. 243.) Az aka
démiai összes ülés 1881. december 19-én nem mutatott semmiféle elzárkózást, sőt g r ó f  L ó n y a y  M e n y h ér t  

akadémiai elnök elnöklése mellett arról határoztak, hogy a Nemzetgazdasági Bizottságot felszólítják a napi
rendre tűzés érdekében. (Akadémiai Értesítő. 1881. 243.) (A nemzetgazdasági bizottság vette át azoknak a 
nyomtatványoknak a gyűjteményét, amelyet Türr István tábornok küldött be az Akadémiára, a vízszabályo
zások ügyében kifejtett tevékenységekről. (Akadémiai Értesítő. 1880. 110., 111.)

Voltak olyan bizottságok is, amelyek nem működtek állandó jelleggel, hanem csak egy feladat megoldására 
és egy időszakra hozta azokat létre az Akadémia.

1868. november 30-án Akin Károly akadémiai levelező tag a következő indítványt terjesztette elő. „A M.

I . Akadémia méltóztassék egy bizottmányt kinevezni, melynek feladata legyen, meghatározott idő alatt s terv
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szerint azon intézményeket s reformokat kijelölni, melyeknek létezése által Magyarországon az exact tudomá

nyok állását emelni bírnák, tekintettel lévén egyúttal az ország erejére s a nemzet kötelességére." (Akadémiai 
Értesítő. 1868. 324.) Az „összes ülésen” kinyilvánított döntés értelmében: „Az indítvány áttétetik vélemény- 

adás végett a math. és természettudományi osztály-értekezlethez.” (Akadémiai Értesítő. 1868. 324.)
Nem teremtett ehhez kedvező feltételeket az a körülmény, hogy 1868. december 7-én (a matematikai és 

természettudományi osztály ülésén) A kin K á r o ly  kellemetlen következményű vitába bocsátkozott, és „....oly 

vádakat emelt az Akadémia és ennek egyes tagjai e l l e n , hogy több akadémikus elhagyta az üléstermet, az 
elnöklő T o ld y  F eren cz  pedig kénytelen volt az ülést befejezettnek nyilvánítani. (Akadémiai Értesítő. 1868. 
329.) Az Akinnal szembeni rosszallást jegyzőkönyvileg is rögzítették, amire csak ritkán volt példa az Akadé
mia történetében.

A Párizsban 1882-ben megtartott nemzetközi elektromos konferencia határozott arról, hogy a résztvevő 
országok kormányai segítsék saját országukban az elektromos egységek meghatározását célzó vizsgálatokat. 
Különösen jelentős volt a párizsi konferencia két határozata, amelyek így szóltak. „Az értekezlet azon véle

ményben van, hogy azon meghatározások, melyeket mostanáig tettek, nem nyújtják a megegyezés ama fokát, 

mely az Ohm-nak (absolut ellenállás-egységnek) higanyoszlop hossza által kifejezendő, számszerinti értéké

nek meghatározására szükséges.... Azt tartja, hogy a kutatásokat még továbbra is kell folytatni.....Az értekez

let abbeli óhaját nyilvanitja, miszerint a franczia kormány szives volna, az értekezleten képviselt kormányok 

mindegyikével azon kívánságot közölni, hogy tekintettel a kérdés gyakorlati megoldásának fontos és sürgős 

voltára, tegyék meg a szükséges intézkedéseket, melyek által a saját nemzetbelieik az elektromos egységek 

meghatározását czélzó vizsgálatait támogassák.” (MTÉ. 1882/3. I. kötet. 273.) (A  bonyolult megfogalma
zásban egyaránt szerepe lehet a technikai nyelvezetnek, a diplomáciai szóhasználatnak és a fordításnak!) A z  

osztályértekezlet (III. osztály) létrehozott egy jelentéstevő és javaslattevő ideiglenes bizottságot b áró  E ö tv ö s  

L orán d , F r ö h lic h  Izidor és S c h u l le r  A la jo s  akadémiai levelező tagokból. Ez az ideiglenes testület 1883. 
április 2-án vitte a javaslatait a III. osztály elé. (MTÉ. 1882/3.1. kötet. 274.)

Az ideiglenes testület jelentése a párizsi konferenciát vette alapul, az ottani irányelveket elfogadták. A kon
ferencián Magyarország is képviselve volt. így az Akadémia III. osztályán belül megalakult az elektromos 
bizottság. Az osztály kezdeményezésére az 1883. április 30-i összes akadémiai ülés egyetértett azzal, hogy 
az Akadémia járjon el két minisztériumnál az új bizottság anyagi támogatása ügyében. (Közmunka és Köz
lekedésügyi Minisztérium, Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium.) (Akadémiai Értesítő. 1883. 60.) Mind
két minisztérium egyenként 750-750 forintot engedélyezett 1883-ra, és ugyanennyit 1884-re is. (Akadémiai 

Értesítő. 1883. 1 19.)
Az 1884. évre vonatkozó költségvetés előterjesztésének anyagai között a bizottságot „elektromos albi

zottság” néven találjuk, és erre a „Természettudományi Bizottság” tételeiből 2500 forintot jegyeztek be. Az 
előterjesztés az Akadémia elnökeiből és titkáraiból álló bizottság elé került. (Akadémiai Értesítő. 1883. 161.) 
E besorolás szerint tehát ez az elektromossággal foglalkozó testület a III. osztályhoz tartozó „Mathematikai és 

Természettudományi Bizottság” albizottságaként működött.
A Mathematikai és Természettudományi Bizottság 1883-ban 1000 (egyezer) forinttal támogatta az „Elekt

romos mértékegységek megállapítására” alakult bizottságot. (Fráter 1974. 289.) A forrást az Akadémia El
nöksége által a bizottság számára megadott költségvetési keret jelentette, ami a kimutatások szerint 1883-ban 
5500 (ötezerötszáz) forint volt. Az éves keret csaknem 20%-os átadása nyilvánvalóan összefüggött azzal, 
hogy hazánkban a XIX. század utolsó két évtizedétől az elektrotechnika a figyelem középpontjába került. (A 
transzformátor feltalálása, elektrotechnikai tanszék létesítése a Műegyetemen, a Ganz-gyár sikerei a villamos
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ságban, stb.)
Az elektromos bizottság 1883-ban az országos dotációból nem vett igénybe 3000 forintot. 1884. decem

ber 22-én az összes ülésen keresztül azzal a kéréssel fordultak az Igazgató Tanácshoz, hogy ezt az össze
get (amelyben 1883 előtti lehetőségek is szerepeltek) tartsák fenn részükre a jövő esztendőben. (Akadémiai 

Értesítő. 1884. 220.)
1885-ben év végén az „Electromos Bizottság” újabb kérésével találkozunk, mely szerint a III. osztályon ke

resztül kérik az összes ülést, hogy az 1885-re megszavazott támogatási összegüket a következő évre tehessék 
át. (Továbbították az igényt az Igazgató Tanácshoz!) (Akadémiai Értesítő. 1885. 212.)

A székfoglaló értekezésekkel kapcsolatos ügyek intézése végett az Akadémia egy külön bizottságot hozott 
létre, amelybe a III. osztály részéről T han  K á r o ly  és S zab ó  J ó zse f akadémiai rendes tagokat delegálták. 1889. 
november 25-én az akadémiai összes ülés, b áró  E ö tv ö s  L orán d  akadémiai elnök elnöklete alatt hívta fel a 
bizottságot a működésének megkezdésére. (Akadémiai Értesítő. 1889. 194., 196.) (Az I. osztályt H u n fa lv y  

P á l és G y u la i P á l,  a II. osztályt pedig P u lsz k y  F eren cz  és P a u le r  G y u la  képviselték.)
A székfoglalók időpontjáról rendszerint az Akadémia és az új akadémikus együttesen, kölcsönös megegye

zés alapján döntöttek. „Ez alkalommal, Méltóságod felhívása folytán szerencsém van kijelenteni, hogy szék

foglaló értekezésemet 1913. évifebr. 1 .-tői kezdve bármely kijelölendő napon kész vagyok megtartani." -  írta 
R ejtő  S án d or H einrich  G u sz tá v  főtitkárnak az akadémikussá választását megköszönő levelében. (Magyar 
Tudományos Akadémia. Könyvtár. Kézirattár. RAL 280/1912.)

Az „Inter arma silent Musae" érvényesült sajnos a bizottsági munkában is. A háborús évek egyikében,
1916-ban a Mathematikai és Természettudományi Bizottság éves üléseinek a száma a korábbiakhoz mérten 
mintegy tizedrészére zsugorodott. Egész évben a bizottság 3 ülés tartott. (Akadémiai Értesítő. 1917. 243.) 

Irodalomjegyzék 

Akad. Ért.
Akadémiai Értesítő. Kiadja a Magyar Tudományos AkadémiavBudapest. (A szövegközi hivatkozásoknál az évszámos az 
oldalszám szerepel.) A folyóirat 1889-ig „Magyar Academiai Értesítő”, illetve „A Magyar Tudományom Akadémia Értesítője” 
címet viseli, 1890-től -  Szily Kálmán főtitkár bevezető „előrajzával” indulva -  az új neve „Akadémiai Értesítő”, -  havonta 
tprtént megjelenéssel.)
Értekezések T. T.
Értekezések a természettudományok köréből. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. A III. osztály rendeletéből. (A kötet 
kiadási évszámával és a tanulmány sorszámával. Ezeket követi az oldalszám beírása, a szövegközi leírásoknál. Az I. kötettel a 
sorozat az 1867-1869-es anyagokkal 1870-ben indult.)
Péch 1887.
Péch Antal: Alsó Magyarország bányamivelésének története. Második kötet. 1600-tól 1650-ig. A M. T. Akadémia II. és III. 
osztályának kiadványa. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. Budapest, 1887. 846 oldal. (Magyar Tudományos Akadémia.

M. T. Közi. Mathematikai s Természettudományi Közlemények vonatkozólag a hazai viszonyokra. Kiadja a Magyar Tudomá
nyos Akadémia Mathematikai s Természettudományi Állandó Bizottsága. (A sorozat az I. kötettel Szabó József szerkesztésé
ben 1861-ben indult.) (Magyar Tudományos Akadémia. Könyvtár. 300.402.)
Értekezések M. T. Értekezések a mathematikai tudományok köréből. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. A III. osztály
rendeletéből. (A kötet kiadási évszámával és a tanulmány sorszámával. Ezeket követi az oldalszam beírása, a szövegközi leírá
soknál. Az I. kötettel a sorozat az 1867-1872. évi anyagokkal 1872-ben indult meg.)
MTE.
Matematikai és Természettudományi Értesítő. A Magyar Tudományos Akadémia III. osztályának folyóirata. (A betűszó -  
MTE. -  után a szövegközi leírásokban a kötet kiadási évszáma szerepel. Pl.: 1913. Ezt követi az oldalszám beírása. Az I. kötet 
tel a sorozat 1882/83-ban indult.)
A kéziratos források a szöveg közben vannak feltüntetve teljes leírással.
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H o r v á t h  S á n d o r

Bánki Donát élete és munkássága

“Jellemeznem kellene Bánkit, a tudóst, a zseniális gépkonstruktőrt, a kitűnő tanárt, <7 kiváló szakírót, 
¿7 mintaszerű kollégát és least nőt least: a nemes lelkű embert, <?z őszinteségnek és igazságosságnak ezt a 

melegszívű apostolát, akit követendő példaként állíthatunk arra a piedesztálra, amelyen csak az ország leg

jobbjainak van helye”.
(Részlet Schimanek Emil „Bánki Donát tudományos munkássága és alkotásai” c. könyvének bevezetéséből. 

Akadémiai Kiadó. Bp. 1954.)
Bánki Donát (Löwinger Donát) 1859. június 6-án született a Veszprém megyei Bakonybánk községben, 

dr. Löwinger Ignác községi körorvos és felesége, Salzer Betti negyedik gyermekeként. (Nevét egyetemista 
korában, 1879-ben változtatta Löwingerről Bánkira, és ez a névválasztás is jelzi kötődését szülőföldjéhez.) 
Az 1848-49-es szabadságharc kitörésekor apja fiatal házas volt, de azonnal jelentkezett a honvédhadseregbe, 
ahol főorvosként a fegyverletételig szolgált. Az egykori honvédőorvos gyermekeit hazafias szellemben ne
velte, és ez a nevelés Bánkira is egész életében hatással volt. Amikor a már sikeres mérnök és tanár számára 
a világszerte híres svájci műegyetem tanári állást kínált, Bánki Donát nemlegesen felelt. Levelében kifejtette: 
kötelességének érzi, hogy a budapesti Műegyetemen maradjon, és szolgálja hazája kulturális és gazdasági 

fejlődését.
1868-ban az akkor már hatgyermekes család Lovászpatonára költözött.
Bánki Donát már kisfiúként is érdeklődött a technika iránt, a helyi malomban szinte naponta megfordult, 

és kíváncsian figyelte a gépek működését. Életrajzírói szerint a malom vízikereke ébresztette fel benne a hid
raulika iránti érdeklődést. Lovászpatonán töltött gyermekéveire később, felnőtt korában is szívesen emlékezett 
vissza, ebben a környezetben szívta magába a magyar föld és nép szeretetét, tanulta az ízes magyar beszédet.

Elemi és részben középiskolai tanulmányait magántanulóként végezte édesapja felügyelete alatt, vizsgáit 
pedig Pápán tette le. Középiskolai tanulmányait Budapesten, az V. kerületi Főreáliskolában fejezte be 1876- 
ban. Mivel a műszaki tudományok egyre jobban foglalkoztatták, 1876-ban beiratkozott a budapesti József 
Műegyetemre, ahol tanulmányait 1880-ban fejezte be, oklevelét azonban csak 1893-ban kapta meg.

1879-ben lett tagja a Magyar Mérnök és Építész Egyletnek.
Kiváló képességei már egyetemista korában megmutatkoztak. A gázmotorokról írott dolgozatával elnyerte 

az egyetem 100 Ft-os pályadíját. Tanárai is felismerték tehetségét, utolsó éves gépészmérnök hallgatóként, 
Horváth Ignác professzor - a mechanikai tudományok elismert szaktekintélye - maga mellé vette tanársegéd

nek a Mechanika Tanszékre. Az egyetemen haláláig oktatott.
Pályájának indulása egybeesik a kiegyezést követő rendkívül dinamikus magyar iparfejlődés kezdeti sza

kaszával. Az 1881-ben megjelent első magyar iparfejlesztési törvény jelentős lökést adott az akkor még 
különösen a vas- és gépipar területén elmaradott és kevés magyar vezető szakembert foglalkoztató hazai 

iparfejlődésnek.
Bánki 1881 és 1882 között a Magyar Királyi Államvasutak Gépgyárában konstruktőrként dolgozott, ezt 

követően 1882-től a Ganz és Társa Vasöntő és Gépgyárban mint tervező, osztályvezető, illetve mint főmérnök 

tevékenykedett 16 éven át.
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A Ganz Gyárban töltött idejének első évében szabadalmaztatta első - a szakmai körök figyelmét is felkeltő - 
találmányát, amelyet 1885-ben ismertetett a Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönyében. A dinamométert 
a Magyar Mérnök és Építész Egylet 1887-ben a "Hollón " pályadíj II. fokozatával tüntette ki.

A múlt század végén mint Ganz-gyári mérnök tervezte meg a Boráros tér felett működő "Elevátort", ami 
igen nagy jelentősséggel bírt az akkori dús gabonatermő Délvidék miatt. Az ott termelt gabonát uszályokkal 
szállították Budapestre, ahol a pesti rakparton ez a hatalmas építmény ürítette ki az uszályokat. Sajnos ez a

nagyszerű mű a második világháború alatt, 1944-ben egy bomba
támadás során elpusztult.

Bánki Donátnak jelentős szerepe volt Mechwart András, a 
Ganz-gyár vezérigazgatója által tervezett, híres és nemzetközi fi
gyelmet is felkeltő "Mechwart-féle forgóeke" néven ismertté vált 
gőzerejű talajművelő gép tervezésében is. Ötleteivel, javaslataival 
lehetővé tette a nagyrészt még csak tervekben létező szerkezetet a 
gyakorlatban is alkalmazható alkotássá tenni.

A Mechwart-féle forgóeke
Műszaki érdeklődésének sokoldalúságát mutatják a külföldi és belföldi lapokban már ebben az időben sűrűn 

megjelenő cikkei, melyek a legváltozatosabb témákról, pl. a súrlódásos tengelykapcsolóról, a Mechwart-féle 
gőzekéről, a szabadalmi törvényjavaslatról, vagy a gépészmérnöki foglalkozás szabályozásának kérdéséről 
értekeztek.

Ganz-gyári működésének legfontosabb eredményei azonban a motorgyártáshoz kapcsolódnak. Korábbi 
eredményeinek is köszönhette, hogy a Ganz-gyár vezetősége őt bízta meg 1886-ban az Ausztriából vásárolt, 
a leobersdorfi gépgyár által gyártott robbanómotorok áttervezésével. "A gázmotorok elmélete" című dolgo
zatát a Mérnök Egylet Közlönye 1892-ben közölte, és a következő évben a Német Mérnök Egylet nagyhírű 
folyóiratában, a ZVDl-ben is megjelent. Elméleti eredményei a Műegyetem gépműhelyében végzett mérésein 
és Csonka Jánossal közös kísérletein alapultak. Csonka János 1876-tól vezette a Műegyetem tanműhelyét, 
segítve a mérnökhallgatók gyakorlati képzését. A két hasonló érdeklődésű fiatal ember itt találkozott, szoros 
kapcsolat és hosszú ideig tartó sikeres együttműködés alakult ki közöttük. Bánki elméleti felkészültsége és 
szerkesztői képességei, valamint Csonka feltalálói leleménye és gyakorlati tapasztalatai fontos eredmények 
elérését tették lehetővé.

Bánki Donát és Csonka János, a két kiváló szakember közös tevékenysége nagyszerű eredményekkel járt, 
1888 és 1896 között szabadalmak egész sorát jelentették be. Munkájukkal jelentősen hozzájárultak az akkor 
még kezdeti stádiumban lévő robbanómotor fejlesztéséhez. Legjelentősebb közös találmányuk, a porlasz
tó működésének a lényege, hogy a robbanómotorok tüzelőanyagát porlasztással keverje el egyenletesen a 
levegőben. Szájhagyomány szerint működésének lényegére akkor jöttek rá, amikor egy szép tavaszi napon fá

radtan bandukoltak hazafelé a Műegyetemről egy újfajta petróleummotorral végzett 
kísérletsorozat után. Egyszer csak megpillantottak egy virágárus lányt, amint vizet 
permetezett a virágaira egy kölni-szóróval. Ekkor Bánki Donát boldogan felkiáltott: 
“Itt a megoldás!”. Két évig keresték a legjobb szerkezeti megoldást, míg végül 1893. 
február 11-én nyújtották be szabadalmi kérelmüket, “Újítás a petróleum-motorokon ” 
címmel.

A Bánki-Csonka féle porlasztó

A karburátor feltaláló elsőbbsége vitathatatlanul Bánkit és Csonkát illeti meg, a szabadalmi bejelentésük
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szerinti szerkezet elvileg a még ma is százmillió számra gyártottal egyezik meg.
Fél évvel később, 1893. augusztus 17-én Németországban Wilhelm Maybach francia szabadalmi oltalmat 

kért egy, a magyarokéval teljesen azonos felépítésű porlasztóra, de mert a feltaláló azt mint önálló szerkezeti 
elemet szabadalmaztatta, nagyobb védelmet tudott biztosítani számára.

Bánki robbanómotorokra vonatkozó elméleti kutatásainak másik figyelemre méltó eredménye volt a
kompressziónövelés előnyeinek felismerése a motorok teljesítmé
nyének fokozása területén. Elméletének gyakorlati alkalmazása az 
1893-ban elkészült első vízporlasztásos Bánki-motor, amelynek 
lényege, hogy a motor üzem közbeni túlmelegedés esetén vizet 
porlasztott a hengerbe, és ezzel az üzemanyag kompressziótűrését 
megnövelte. Ezzel a megoldással Bánkinak sikerült elérnie, hogy a 
szerkezeti részek károsodása nélkül lényegesen növekedjen a rob
banómotor teljesítménye. S bár a gyakorlatból a Dízel-motor ezt a 
konstrukciót kiszorította, tudománytörténeti jelentősége elvitatha
tatlan.

Bánki és Csonka szabadalma alapján elkészített eredeti motor és adattáblája
Személyiségére jellemző érdekesség, hogy bár munkásságával az automobilizmus alapját vetette meg, élete 

végéig gyalog járt fel rózsadombi villájába.
Amikor 1898-ban Bánki Donátot a budapesti József Műegyetem - a szokásos pályáztatás mellőzésével - ki

nevezte a II. Gépszerkezettani Tanszék (Gépelemek és Emelőgépek) vezetőjének és egyetemi tanárnak, felha
gyott Ganz-gyári tevékenységével. Kinevezése azonban nem jelentette a gyakorlati élettel való kapcsolatának 
megszakítását, továbbra is kapcsolatban maradt a Ganz-gyárral, ahol műszaki tanácsadóként segítette a gyár 

munkáját.
1899-ben a III. Gépszerkezettani tanszék (Hidraulika és Hidrogépek) megüresedett vezetői posztját vette

át.
Sokoldalúságát, különleges adottságait talán mindennél jobban jellemzi, hogy az új, a korábbi működési 

területétől erősen eltérő jellegű stúdiumok anyagát is fölényes biztonsággal tudta kézben tartani. Sőt felis
merve a legkorszerűbb problémákat, tevékenyen be tudott kapcsolódni a születőfélben lévő tudományág, az 

áramlástan kialakításának munkájába.
Pedagógus munkáját kiválóan látta el, nagy gondossággal készült fel minden előadására. Nem volt kimon

dottan jó előadó, előadásai kissé szárazak voltak, mivel szigorúan ragaszkodott a tárgyhoz. Biztos tudását 
és igényességét azonban hallgatói is felismerték, mivel állandóan figyelemmel kísérte a fejlődést, a bel- és 
külföldi szakirodalomból szerzett ismereteit pedig beépítette előadásaiba, így a diákok szívesen hallgatták 
előadásait. Saját és más feltalálók kutatásaiban elért eredményeivel számos jegyzetében foglalkozott, és ezek
re előadásaiban is felhívta a figyelmet, nagyban megkönnyítve ezzel a hallgatók felkészülését és eligazodását 
hivatásuk területén. Jegyzeteinek egy részét a mérnök nemzedékek hosszú időn keresztül használhatták kézi

könyvként.
Tanári működése alatt a gépészmérnöki oktatásba bevezette, és annak szerves részévé emelte a gyakorlati 

képzést. Előrelátóan figyelembe vette azt is, hogy tudományos kutatásoknak is teret kell biztosítani. Ennek ér
dekében egy kalorikus és egy hidraulikus laboratóriumot terveztetett a Lágymányoson épülő új Műegyetemen 
belül. A laboratóriumok tervezésében ő maga is tevékenyen részt vett. Európai színvonalú, korszerű oktatói 
munkájára jellemző, hogy az 1900-as évek elején több tanártársával nagy szakmai tanulmányutakat szerve
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zett Ausztriába és Németországba villamos centrálék és vízerőművek megtekintésére. Bánki Donát oktatás- 
technikai elképzelései, pedagógiai elvei, amelyekhez 22 éves tanári működése alatt ragaszkodott, helyesnek 

és időtállónak bizonyultak.
Kutatásait 1901-ben a gőzturbinák elméleti és gyakorlati problémáinak területén kezdte meg. Ekkor jelent 

meg kétkötetes egyetemi jegyzete “Gyakorlati hydraulika és hydrogépek" címen.
1902-ben készült el elsőkerékhajtású automobilja, amelynek szerkezeti megoldása számos olyan elemet tar

talmazott, amellyel messze megelőzte korát. 1908-tól érdeklődése az akkor még gyermekcipőben járó repülés 
technikai kérdései felé fordult. 1909-ben egy repülőgép stabilizátor műszert is konstruált.

1911-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választotta, rendkívüli eredményei és meg
alapozott elméleti munkássága elismeréseként. Egy évvel később tartotta akadémiai székfoglaló előadását 

“Folyadékok mozgása hajlított csatornában 9 címmel.
1914 és 1916 között, a József Műegyetem Gépészmérnöki Osztályának (a mai kar megfelelője) dékánjává 

választották, ami jelentős változást hozott egyetemi pályáján. Ebben a beosztásában is folytatta kutató és ok
tató tevékenységét, de széleskörű szakmai tevékenysége mellett szívügyének tekintette az egyetemen tanuló 
ifjúság helyzetének javítását, jelentős diákjóléti tevékenységet fejtett ki.

1916-ban jelent meg legismertebb műve “Energiaátalakulások folyadékokban' címmel. Ezt a könyvét 
a Magyar Mérnök és Építész Egylet Cserháti-pályadíjjal, majd egy évvel később a legnagyobb egyesüle
ti kitüntetéssel, aranyéremmel jutalmazta. Az aranyérmet odaítélő bizottság jelentésének utolsó mondata a 
következőképpen hangzott: “A magyar technikai irodalom büszkesége ez a munka, és ezért egyenesen köte

lessége a Magyar Mérnök és Építész Egyletnek, hogy ezt elismerve a 

legszebb kitüntetéssel, az aranyéremmel jutalmazza".

1917-ben ismertette új találmányát, a kettősátömlésű vízturbinát. 
A parciális határturbina elsősorban alacsonyesésű vizek energiájának 
hasznosítására szolgált. A legyártott több száz példányból néhány 
még ma is működőképes.
A Bánki turbina alkalmazási vázlata

1918-ban ismét nagyszabású elképzeléssel jelentkezett, a dunai Vaskapu erőmű megépítésének tervével. Ez 
a terv nem csak a vízerőmű kiépítésére vonatkozó javaslatot tartalmazta, hanem a termelt energia hasznosí
tásának módját is. Eszerint a nyert energiát távvezetéken Budapestre kívánta vezetni, közben ennek részbeni 
felhasználásával az Alföld öntözését is megvalósítani. A terv egyben megoldotta volna az aldunai hajózást és 
az alföldi városok villamosítását is. Sajnos a bekövetkező történelmi események e nagyszerű terv megvalósí
tását nem tették lehetővé.

1920-ban megjelent nyomtatásban az „Energiaátalakulásokfolyadékokban" című mű második kötete.
Életrajzírói szerint állandóan és kitartóan dolgozó, puritán módon élő ember volt. Nyilvános helyre egyál

talán nem járt, kivéve a Mérnök Egylet szakosztályi vacsoráit. Egyetlen szenvedélye a szivarozás volt, sokak 
szerint azért, mert ennek munka közben is lehetett hódolni. Legkedvesebb időtöltése pedig a festés volt.

Bánki Donát 1922. augusztus 1-én halt meg Budapesten. Szakmai és emberi kiválóságának elismerése
képpen nevét a Budapesti Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karának 
jogelődje 1954. december 19-én, az intézmény fennállásának 75. évfordulóján vette fel. Névválasztással, s 
mellszobrának elhelyezésével az aulában az intézmény azonosul azokkal az elvekkel, amelyeket Bánki Donát 
életvitelével, munkásságával és elért eredményeivel igazolt.

Emlékezetére a Gépipari Tudományos Egyesület, a Budapest Műszaki Egyetem emlékérmet, s a Bánki
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Donát Műszaki Főiskola emlékplakettet alapított. Nevét viseli még több 
műszaki középiskola, a fővárosban egy park és egy utca is.

Bakonybánkon a Stróbel-kastélyban berendezett Bánki Donát Emlék
szoba, valamint a Bánki Donát Emlékpark állít a falu híres szülöttének 
emléket. A nagy tudós, kiváló tanár és nagyszerű ember tisztelői pedig 
minden év június 6-án, a Bánki Donát Emléknapon emlékezhetnek.

A bakonybánki Bánki Donát Emlékpark
A világ egyik legnagyobb természettudományi és műszaki múzeuma, a 

müncheni Deutsches Museum, amely csak az adott iparágban elsőbbséggel 
bíró termékeket állít ki, a Bánki-turbinát kiállított tárgyai közt szerepelteti, 
a Bánki-motor és porlasztó pedig a múzeum tanulmánygyűjteményében 

található.

Bánki Donát sírja a Farkasréti temetőben

Felhasznált irodalom:

Terplán Zénó: Bánki Donát Emlékkönyv, MTESZ 1981.
Műszaki nagyjaink, GTE 1967.
Gáti J, Kártyás Gy, Horváth S: Bánki Donát emlékezete, Gép, 2005/2-3. pp. 4-6
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S z u n y o g h  G á b o r

Az Országos Műszaki Múzeum erőgép gyűjteményének tanul- 
mánytári kialakítása

Az Országos Műszaki Múzeum (OMM) 2006 novemberében megnyitotta kapuit a nagyközönség előtt, 
lehetővé téve, hogy gyűjteményei ún. látványraktárként minden érdeklődő számára megismerhetők legyenek. 
Az OMM sajnálatos módon nem rendelkezik állandó kiállítási térrel, ezért az ott őrzött műtárgyak zöme még 
a szakemberek előtt is ismeretlen. Bár évek óta reménykedünk abban, hogy múzeumunk átköltözhet az Óbu
dai Gázgyár műemlék-épületeibe, és ott méltó módon bemutathatjuk gyűjteményeinket, célszerűnek látszott 
addig is valamilyen megoldást találni a múzeum látogathatóságára. A megoldást a múzeum tanulmánytárrá 
alakítása jelentette. Ennek lényege, hogy raktárainkat megfelelően átalakítva lehetőséget adunk mind a nagy-, 
mind a szakközönségnek műtárgyaink megtekintésére, mindenekelőtt az oktatást, illetve a tudományos kuta
tást szolgáló tanulmányozás céljából. A tanulmánytár arculata nyilvánvalóan más, mint a hagyományos állan
dó kiállításoké: a tárgyak nem tágas termek „hermetikusan lezárt” vitrinjeiben foglalnak helyet, hanem sűrűn 
egymás mellé rakva, de bármikor könnyen hozzáférhető módon, polcokon találhatók. Ez az elrendezésmód 
azzal az előnnyel jár, hogy a látogatók nem csak az állandó kiállításra kerülő néhány reprezentatív darabot 
ismerhetik meg, hanem képet kapnak a gyűjtemény szinte valamennyi példányáról.

A tanulmánytár kialakításával párhuzamosan azon dolgoztunk, illetve dolgozunk, hogy gyűjteményeink 
szolgálják az oktatást is: sok ezer tárgyunkat úgy csoportosítottuk, hogy didaktikai egységet alkossanak, azaz 
szinte közvetlenül lehessen tanórákat építeni rájuk. (A foglalkozások lebonyolítására kialakítottunk egy 50 

férőhelyes foglalkoztató kabinetet, illetve előadó helyiséget.)
Jelen munkában vázlatosan — elsősorban figyelemfelkeltés céljából — ismertetjük a tanulmánytár azon 

részének felépítését, melyet közvetlenül hasznosítunk a műszaki oktatásban. Célunk, hogy látogatóink meg
ismerjék azt az utat, melyet a gépészeti tudományok bejártak, míg fejlődésük eljutott a mai erőgépek műszaki 
színvonalára. (Az OMM erőgépgyűjteménye mintegy 600 műtárgyból áll.) Nyilvánvaló, hogy a műszaki kö
zép- és felsőoktatás szaktárgyi tananyagában nem szerepelhetnek azok a gépek, melyek a fejlődés korábbi stá
diumait képviselik, és ma már egyáltalán nem használják azokat, de a fejlődés útját, mémökelődeink munkáját 

illik ismerni, hiszen szervesen hozzátartoznak műszaki kultúránkhoz.
A gépészet fejlődésére (akár az evolúció más területeire is) jellemző a megszüntetve megőrzés elve: bár 

a gépek egésze alapvető átalakulásokon megy keresztül (bizonyos korok uralkodó gépei teljesen eltűntek, 
akár a biológiai fejlődés ősállatai), de praktikus elemeik vagy bizonyos működési elveik megmaradnak, és 
pl. a legkorszerűbb motorokban is fellelhetők. (Az indikátordiagram felvételét például 250 éve James Watt a 
kisnyomású gőzgépek hatékonyságának növelése érdekében találta ki, de a motorok diagnosztizálásának ma 
is az egyik fő eszköze. A munkahenger nagy hozamú, rövid, de szabályozott idejű feltöltését Lentz 150 éve a 
gőzgépek teljesítménynövelésére alkotta meg, de szerkezetének alapelve a szabályozott szelepes vezérlések

ben mind a mai napig meghatározó.)
Látogatóinkat egy képzeletbeli „ időutazásra” visszük: „beöltözve” letűnt idők mérnökeinek ruhájába azt 

játsszuk, hogy gőzgéptervezők, hőlégmotor-konstruktőrök, turbinamémökök vagyunk a XVIII. és XIX. szá
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zadban, és átlátva m egoldandó problém áikat, m egpróbáljuk követni gon dolatm en etük et eg y -e g y  feladat m eg 

oldása kapcsán. A lábbiakban röviden ism ertetjük e technikatörténeti séta főbb  állom ásait.

A dugattyús gőzgépek fejlődése
Az erőgépek fejlődési útját a gőzgépek kialakulásának műszaki-fizikai előzményeivel kezdjük. Elvégezzük 

a gőzgépek kialakításához vezető híresebb fizikai kísérleteket (a légnyomás létének bizonyítását Torricelli 
nyomán, a „vákuum erejének” kimutatását a magdeburgi féltekék másolatával és a lecsapódó gőz „szívóha

tásának” érzékeltetését Savery gőzszivattyújában, illetve Papin ős-gőzgépében). A hallgatóságot végigvezet
jük a gőzgépek fejlődésének főbb állomásain, kezdve az atmoszférikus (Newcomen-rendszerű) gőzgépekkel 
(beindítva a Selmecbánya közelében felépített első magyar gőzgép működő makettjét), folytatva az alacsony 
nyomású (Watt-féle) gőzgépekkel (működő modelleken illusztrálva James Watt gépeinek műszaki újdonsága
it), végül taglalva a nagynyomású gőzgépeket (Trevithik és Stephenson munkásságának tükrében).

Annak érdekében, hogy érzékelni lehessen, milyen hallatlanul fontos szerepet töltöttek be a gőzgépek a 
XVIII. és XIX. században, áttekintjük a gőzgépek legjellegzetesebb alkalmazási területeit. Szóba kerülnek a 
bányavízmentesítő telepek (pl. a már említett selmeci gőzgép) és a különböző, gőzzel működő szállítógépek. 
Ide tartozik pl. a budavári sikló gőzgéppel hajtott vitlájának működő modellje, a Novosz hajóról leszerelt hor
gonyfelhúzó gép, számos Worthington-rendszerű gőz-szivattyú, egy ikerdugattyús valódi gőzkompresszor, 
stb.).

Kiemeljük a gőzgépek szerepét a közlekedésben (a „Pujfing Billy” ős-gőzmozdony és egy kompound- 
rendszerű hajógőzgép modellen), a munkagépek energiaellátásában (egy valódi és gőzlokomobil, illetve a 
Győri Szeszgyár keverő berendezéseket működtető gépének tükrében) és különböző energiaellátó berende
zésekben (transzmissziós erőátvitel, áramfejlesztő gépek). Mindösszesen 12 eredeti gőzgép, 13 működtethető 
gőzgépmodell és 11 komplett gőzgép makett áll az oktatás rendelkezésére. (Többségük a XIX. században 
készült.)

A dugattyús gőzgépek felépítése és főbb műszaki érdekességei
A további technikai részletek megértéséhez át kell tekinteni a maga idejében korszerű, nagynyomású gőzgépek 

működési elvét, szerkezetük főbb elemeit. Erre több modell-metszetünk is alkalmas, mert nagyteljesítményű 
(P-80-120 kW) gőzgépek tökéletes kicsinyített másai, így valamennyi kényelmesen átlátható. Tőlük pár mé
terre viszont 5-25 tonnás óriásokként állnak a modellekhez hasonló, de eredeti méretű gépek. Kerekeik, hajtó- 
rúdjaik gigantikusak, pedig teljesítményük még egy komolyabb mai motorkerékpárét sem éri el.

Megvalósítandó azt a célt, hogy látogatóink valóban mérnöki szemüvegen keresztül lássák a technika 
fejlődésének menetét, tanulmánytárunk felkészült mindazoknak, a gőzgépekhez kapcsolódó gépelemeknek 
és gépszerkezeteknek a részletes bemutatására, melyek átöröklődtek a mai gépekre is. Jól tükröződik bennük 
a fejlődés menetének „megszüntetve megőrzés” jellege: világosan elkülöníthetők azok a szerkezeti elemek, 
melyeket ma is használnak azoktól, melyek eleve technikai zsákutcának tekinthetők, vagy amelyek az „utolsó 

percig" korszerűek voltak ugyan, de a dugattyús gőzgépekkel együtt „kihaltak” .
A gőzgépek legfontosabb szerveinek sorát a gőzellátó berendezések bemutatásával kezdjük. 

Gyűjteményünkben megtalálhatók mind a XIX. század végén használatos gőzkazánok (100 éves) modell- 
metszetei, mind a Láng Gépgyár által a XX. század közepéig gyártott különféle kazán-modellek. Ezek nem 
csak tüzeléstechnikai érdekességeik miatt fontosak, hanem rávilágítanak az energiaátalakulási lánc azon ele
mére, melynek során a tűz mechanikailag közvetlenül hasznosíthatatlan „melege” (belső energiája) munka
végzésre alkalmas „nyomási energiává” válik. A kazánok tápvíz-ellátásának szemléltetésére 8 különböző 
eredeti szivattyút és több modell-metszetet tudunk bemutatni. Gőzkondenzátor gyűjteményünk sajnos kissé
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szegény, de a Watt-féle kondenzátor, illetve a Heller-féle hűtőtorony makettjei kapcsán a kazánvíz-kezelést is 
érinteni tudjuk. Megemlíthető, hogy bár napjainkban ipari méretekben dugattyús gőzgépeket nem használnak, 
a kazánok nem vesztették el jelentőségüket, hiszen a korszerű hőerőművekben ma is gőzkazánok szolgáltatják 
a gőzt a turbinák számára.

Igen látványosak a gőzgépekben előforduló nevezetesebb mechanizmusok gyűjteményünkben őrzött, kéz
zel mozgatható, XIX. századi oktató modelljei. Bár a dugattyúrudak párhuzamos megvezetését ma már nem 
Watt-féle paralelogrammával (lemniszkátás mechanizmussal) oldják meg, és a közvetlen erőátvitel sem him
bával történik, de más funkciót betöltve igenis előfordulnak a mai gépekben, ezért mechanikai számításaik 
mindmáig szerepelnek a műszaki oktatásban. Hasonlóképpen az excenteres mozgatás vagy a keresztfejes 
párhuzamvezetés is tananyag. Modelljeink lehetővé teszik, hogy az egyetemi hallgatók az elméletben megis
mert mechanizmusok kinematikáját ne csak papíron (jobb esetben képernyőn) láthassák, hanem saját kezűleg 
működtetve közvetlenül is tanulmányozhassák.

Hasonló mondható el a gőzgépek szabályozó berendezéseiről is. 1,2 m magas, 150 kg tömegű centrifu- 
ga-regulátort semmilyen gépen sem láthatunk már, de éppen nagy mérete teszi áttekinthetővé, különösen, 
ha figyelembe vesszük, hogy — hajdani szíjtárcsájánál fogva —kézzel meghajtva közvetlenül érezhetjük a 
fordulatszám és a regulátorgömbök emelkedése közötti kapcsolatot. Ami pedig a ma már roppant ritkán látha
tó gőzmozdonyok egyik jellegzetes mozgó alkatrészét, a kulisszát illeti, kipróbálása múzeumunkba látogató 
valamennyi szakember kedvenc „szórakozása1.

Nyomon követhetjük a gőzbeömlés szerveinek fejlődését a szinte primitív elemi tolattyúktól a különböző 
szabályozható (expanziós) tolattyúkon és csapos vezérléseken keresztül a mai motorokban is alkalmazott 
kényszervezérelt szabályozható szelepekig. Szinte valamennyire tudunk példát mutatni valódi gőzgépeinken 

is.
Látogatóink számba vehetik a gépek mozgó alkatrészeinek kenését szolgáló különböző berendezéseket. 

Ezek többsége szintén letűnt a technika színpadáról, de pl. egy excenterrel mozgatott Mollerup-kenőkészülék 
működésének felderítése bizony edzi ifjú mérnökeink műszaki képzelőerejét.

Mindezek 21 db, többnyire a XIX. és XX. század fordulóján készült, tökéletesen valósághű, kézzel 
működtethető modellen vizsgálhatók, melyek kifejezetten a fent felsorolt gépelemeket szemléltetik. Sokat 
közülük Csonka János híres műegyetemi tanműhelyében készítettek 100 évvel ezelőtti gépészmérnök hallga

tók.
A műszaki gondolkodás változásai, divatos irányzatai megfigyelhetők a gőzgépelrendezések változásain 

is. A XVIII. században az álló hengerű, láncos-himbás vagy himbás-bolygókerekes gépek voltak „divatban ' . 
(Ezekből csak modelljeink vannak.) A műszaki fejlődés a XIX. századra lehetővé tette a fekvő elrendezésű 
gépek megvalósítását, majd a gőz jobb kihasználása érdekében az iker-, tandem- és kompound rendszerű 
többhengeres gépek előállítását. Ezeknek minden változata tanulmányozható. Be tudjuk mutatni a dugattyús 
gőzgépek fejlődésének csúcspontját jelentő gyorsjáratú ún. gőzmotorok Csonka János által készített felmet

szett modelljét és egy utolsó (1952-ben készült) példányát.
A hőerőgépekben lezajló termodinamikai folyamatok megismerésének története
A gőzgépek fejlődése együtt járt a gőzzel kapcsolatos termodinamikai folyamatok megismerésével, melynek 

úttörői több esetben maguk a konstruktőrök voltak. Annak érdekében, hogy hallgatóink átlássák a különböző 
fejlesztési irányokat, kísérletekkel illusztrálva röviden összefoglaljuk a hőtan vonatkozó tételeinek (Boyle- 
Mariotte és Gay-Lussac törvényei) és alapfogalmainak (látens hő, adiabatikus állapotváltozások, stb.) megis
merés-történetét. A hangsúlyt elsősorban az indikátordiagramok értelmezésére helyezzük, mert a hőerőgépek
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fejlesztésének célja mindig a diagram területének növelése. Ehhez kapcsolódva különféle indikátorokat mu
tatunk be, kezdve a James Watt által konstruált (és titokban tartott) első indikátor másolatától a művészi 
szépségű Maihak indikátorokon keresztül az elektronikus indikátorokig.

Híd a gőzgépek és a benzin-motorok között: a gázmotorok
A hőerőgépek történetének következő fejezete látogatóinkat a motorok „hőskorába ’ vezeti, abba az 

időszakba, amikor a feltalálók gőzkazánok nélküli, kisebb méretű erőgépek megalkotására törekedtek. E fo
lyamat kezdeti lépéseit jelentő puskaporos motorokból sajnos nincsenek tárgyaink, de a fejlődés következő 
(szintén zsákutcába vezető) stádiumából, a XIX. század elején szabadalmaztatott hőlégmotorokból három 
változatot is be tudunk mutatni. Szép kivitelű, „ látványosan bonyolult” mechanizmusú masinák, melyek első 
pillanatban a gőzgépek és a konyhai tűzhelyek kombinációjának tűnnek. Bár e gépek szerkezetéből, működési 
elvéből szinte semmi sem öröklődött tovább, a mérnökhallgatók figyelmébe mégis ajánlható, mert nagyon 
alkalmasak a hőerőgépek körfolyamatainak tanulmányozására. A hőerőgépek többsége ugyanis kipufogós 
rendszerű, ezért nem könnyű belátni, hogy miképpen záródik (az alacsony hőmérsékletű oldal mentén) a kör
folyamat. A hőlégmotorok viszont zárt rendszerűek, mindig ugyanaz a munkaközeg dolgozik bennük, így a 
körfolyamatok valamennyi szakasza világosan elkülöníthető működésük során.

A fejlődés következő állomása a XIX. század II. felére esik, amikor széles körben elterjedtek az atmosz
férikus gázmotorok. Működési elvüket és fogasléces-kilincskerekes mechanizmusukat Ottó és Lángén igen 
népszerű gázmotorjának modelljén be tudjuk mutatni. Rajta keresztül ismét szép példát találunk a „megszün
tetve megőrzés” elvére, mert visszatértek benne Papin XVII. századi puskaporos motorjának vagy Newcomen 
XVIII. században használatos atmoszférikus gőzgépének alapgondolatához: a felrobbanó gáz „csak” feldobta 
a dugattyút; a munkavégzés akkor történt, amikor a dugattyú súlyánál fogva (illetve a kialakult vákuum „szí
vóhatásának” következtében) visszasüllyedt.

A technikai evolúció következő ragyogó esete a négyütemű gázmotorok megjelenésében tükröződik. A fent 
említett modell mellett ugyanis egy gőzgéphez roppant hasonló szerkezet: Ottó négyütemű gázmotorjának 
(Csonka János műhelyében csodálatosan kivitelezett) modellje áll.

A hasonlóság nem véletlen: Ottó és Lángén egy valódi dugattyús gőzgépet alakított át belsőégésű gázmo
torrá! A belső égés (gázrobbanás) problémáit tehát — az egyébként teljesen használhatatlan — puskaporos 
motorokon kísérletezte ki, a jó hatásfok eléréséhez szükséges négy munkaütemet (mindenek előtt a gáz komp
resszióját) pedig gőzgépek szerkezetében találta meg. Bár Ottó és Lángén gázmotorjai pár évtized múltán 
szintén „süllyesztőbe” kerültek, elévülhetetlen érdemeket szereztek azáltal, hogy hidat vertek a gőzgépek és 
a benzinmotorok között.

Miután az említett kis modellen elmagyaráztuk hallgatóinknak Ottó gázmotorját, pár lépéssel tovább ve
zetve őket, kiválthatjuk megdöbbenésüket: ott áll ugyanis egy eredeti gázmotor teljes nagyságában, csaknem 
akkora, mint egy kisebb fajta gőzmozdony. Tömege 3,5 tonna, lendkereke 2 méteres, lökettérfogata kb. 100 
liter (!). Teljesítménye nem ismert, de valószínűleg 50 LE alatt lehetett. Annyira hasonlít egy gőzgéphez, hogy 
ha nem látná az ember rajta a gyújtómágnest, első pillanatban nem is sejtené, hogy egy gázmotor előtt áll. (Di
daktikailag az sem érdektelen vele kapcsolatban, hogy az időrendben utána következő motorjaink fokozatosan 
egyre kisebb méretűek.)

Annak ellenére, hogy Bánki Donát és Csonka János találmányának, a karburátornak köszönhetően a ben
zinmotorok hamarosan uralkodókká váltak, a gázmotorok sokáig „ tartották magukat” . Ahol rendelkezésre 
állt olyan anyag, amelyből gázt lehetett fejleszteni, ott érdemesebb volt gázmotort használni, hiszen a fo
lyékony üzemanyag beszerzése körülményes (és nyilván drága) volt. Gyűjteményünkben van egy komplett,
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áramfejlesztővel egybekapcsolt Körting-féle szívógáz-motor, melyhez rendelkezésünkre áll egy gázfejlesztő 
generátor is.

Fejezetek az Otto-motorok kialakulásának történetéből

Technikatörténeti áttekintésünkben a benzin, illetve petróleum üzemű motorok fejlődését elsősorban ha
zánk alkotóinak munkásságán keresztül igyekszünk bemutatni.

Az OMM erőgépgyűjteménye csaknem teljes áttekintést tud adni Bánki Donát és Csonka János motorfej
lesztési munkáiról. Mi őrizzük a világ első porlasztóját, illetve több, Bánki és Csonka által a XIX. és XX. 
század fordulóján kifejlesztett karburátort. Találmányuk jelentősége óriási, hiszen a korábban használatos 
(átbuborékoltatásos, csepegtetéses, befecskendezéses, elgőzölögtetéses, stb.) gázosítókkal a benzin- és petróle
ummotorok nem tudtak volna olyan gyorsan elterjedni. E robbanásszerű fejlődés világosan nyomon követhető 
Bánki és Csonka motorjain keresztül is. Hallgatóink megismerhetik az első porlasztós motort, valamint annak 
nyomán készült (8 darabból álló) motorsorozatunkat. Teljesítményük 4-10 LE, tömegük 500-3000 kg.

Minthogy a különböző példányok nem csak méretükben, hanem szerkezeti kialakításukban is eltérőek (kü
lönféle üzemanyagra, különféle gyújtási megoldással, különféle fordulatszabályozással alakították ki azokat), 
kiválóan alkalmasak a motorfejlődés zegzugos, zsákutcákkal nehezített útjának érzékeltetésére. Figyelemre 
méltók excenteres (külső) szelepvezérlési mechanizmusaik, hatalmas lendítőkerekeik, robosztus hajtórúdjaik, 
amik — habár lassan eltűnő módon — de még magukon viselik a gőzgépek egy-egy vonását.

Erőgépgyűjteményünk kifejezésre juttatja a motorfejlesztések fő irányait. A konstruktőrök kezdetben un. 
stabil (azaz helyhez kötött) gépeket terveztek, (ilyenek pl. a fent tárgyalt Bánki—Csonka „ősmotorok”), 
később megjelentek a f>ifélstabil” motorok, melyek vas kerekeken vagy szekéren, ha nehézkesen is, de moz- 
gathatóak voltak. Ezeket a lokomobilokat többnyire a mezőgazdaságban használták, munkagépek meghajtásá
ra. Méretük, formájuk fokozatosan távolodik a gőzgépekétől (bár kis teljesítményük ellenére tömegük tonnás 
nagyságrendű), és sorra megjelennek rajtuk a mai motorokra jellemző formai kialakítások. Műtárgyaink közül 
érdemes külön megemlíteni egy villanymotorral működtethető (1900-ban készült) Martos-féle stabilmotor- 
metszetet, mely lehetővé teszi a fekvőhengeres, lokomobilszerű motorok valamennyi szervének vizsgálatát, 

mozgás közben.
A fejlődésben — ahogy műtárgyaink igazolják — akkor történt alapvető változás, amikor elkezdődött a 

járműmotor-gyártás. Az új kor szavát Bánki Donát és Csonka János is meghallották, és igen hatékony fejlesz
tésbe fogtak. A posta számára készített levélgyűjtő autó motorja eredeti formájában tanulmányozható. Raktá
runkban fellelhetők a híres gépgyárainkban készült későbbi magyar fejlesztések változatai.

Fiatal műszaki értelmiségünknek buzdításául e technikatörténeti sétába feltétlenül be kell kapcsolni a kü
lönleges motorok bemutatását, pl. a forgóhengeres Szklenár-féle csillagmotort, a Katona-féle toroidális for
gódugattyús motort, vagy a keringődugattyús Czike-motort, melyek ugyan nem terjedtek el, de felhívják a 
figyelmet az alapos műszaki ismeretek és a bátor alkotói fantázia gyümölcsöző egységére. Tanulmánytárunk 

más különleges motorokban is bővelkedik.
Dízel-motorok
A mai ember számára a dízel-motorok szinte összemosódnak az Otto-féle motorokkal, hiszen mindkettő 

elterjedt a gépjárművekben, és kinézetük is hasonló. A múltba tekintve azonban szembeötlő a különbség, 
egyebek között méretükben. A gyűjteményünkben őrzött „óriásokon” (pl. egyik, 1911-ben készült gépünk 
tömege 35 tonna) azonban számba vehetők a két motortípus lényeges különbségei. Egy 1902-ben a Fegyver és 
Gépgyárban készült stabil motorral kezdődően 13 változaton át kísérhetik figyelemmel hallgatóink a magyar 

dízel-motor-fejlesztés folyamatát.
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Hazafias kötelességünk bemutatni Jendrassik György találmányait, hiszen sajnos Jendrassik nevét viszony- 
iáé kevesen ismerik, pedig a XX. század derekán — a GANZ főkonstruktőreként — meghatározó szerepet 
töltött be a belső égésű hőerőgépek fejlesztése terén. Megtekinthetők — egyebek között — eredeti formában, 
illetve metszetelve Jendrassik dízel-adagoló szivattyúi, örvénykamrái és egyéb, a dízel-motorok hatásfokát 

javító berendezések.
Be tudjuk mutatni a BBC feltöltő rendszer gépelemeit: járókerekeket, fúvókagyűrűket és komplett turbiná

kat, így téve teljessé a korszerű dízel-motorokhoz vezető út főbb állomásait.

Turbinák
Az erőgépek fejlődési útjának utolsó állomásaként foglalkozunk a gőz- és gázturbinákkal. A gőzturbinák 

kialakulásának „hőskorából” néhány kezdetleges gőzturbina működő, befűthető modelljét mutatjuk be 
(Heron reakciós és Giovanni di Branca akciós gőzturbináját), majd áttekintjük három komplett, a XX. század 
elején készült gőzturbina felépítését. (Ezek egyelőre még nincsenek oktató célra feltárva”, csak kívülről 
szemlélhetők). Ami a gázturbinákat illeti, látogatóink a fejlődés igen ritka tárgyi emlékeit tanulmányozhatják: 
gyűjteményünkben vannak Jendrassik György kisteljesítményű gázturbináinak kísérleti példányai, melyek a 
maguk idejében világszenzációnak számítottak. Ismeretes, hogy a XX. század I. felében úgy tartották, hogy 
1 MW alatt gázturbinák nem üzemelhetnek. Jendrassik 100 és 300 LE-s turbináival bizonyította ezen állítás 
cáfolatát (még ha gépei súlyos „gyermekbetegségekben” szenvedtek is). Jendrassik alkotó gondolkodásának 
további szülötte a világ első repülőgép-gázturbinájának kísérleti példánya is.

Irodalom:

ECKOLDT, C.; Kraftmaschinen I. (Muskelkraft, Windkraft, Wasserkraft, Dampfkraft). Deutsches Museum, München, 1983.
GREGUS, F.:,Élhetetlen feltalálók, halhatatlan találmányok 1. Móra, Budapest, 1986.
HORVÁTH A tüzesgép. Fejezetek a gőzgép történetéből. Táncsics könyvkiadó, Budapest, 1963.
HORVATH A.: A tűz^éptől a gázturbináig. A motor technikatörténete. Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1986.
KOMONDI Z.: Gőzgepek, gőz- és gázturbinák. I-II. Tankönyvkiadó, Budapest, 1959.
MATTSCHOSS C.: Die Entwicklung der Dampfmaschine. I-II. Verlag Springer, Berlin, 1908.
TERPLAN Z. (szerk.): Pattantyús, Gépész és villamosmérnökök kézikönyve. 4. kötet. Energiafejlesztő és szállítógépek.
Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1962.
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M i k u s  K á r o l y n é

Schlick Ignác vas- és fém öntő üzemének története és a még 
fennmaradt emlékek

Schlick Ignác gyáriparos a neves vas és fémöntő üzemét Budapest lassan meginduló nagyiparának igénye
ire alapozva hozta létre.

Igazi úttörő volt a maga korában a magyar vasipar terén.
Munkáiban még ma is gyönyörködhetünk. Különösen szép vasszerkezeteit napjainkban is láthatjuk pl. a 

Vámház körúti és a Batthyány téri vásárcsarnokokon, a Nyugati pályaudvar acélszerkezetén, a millenniumi 
földalatti vasút tartóoszlopain, a Parlament, a Szent István Bazilika vasszerkezeti munkáin, hogy csak a legis
mertebbeket említsem, hosszasan lehetne sorolni még a szebbnél-szebb munkáit.

Schlick Ignác 1820. április 15-én született Budapesten. Egyes források szerint a család Morvaországból, 
mások szerint Svájcból vándorolt hozzánk a múlt század elején.

Atyja a fővárosban tekintélyes bádogos mester volt. Arra törekedett, hogy fia többre vigye a bádogosságnál; 
taníttatta, a középiskola elvégzése után a kor szokásainak megfelelően külföldi tanulmányútra küldte. A leg
híresebb vasöntő üzemeket tanulmányozta. Mesterségének fortélyait Németországban, Münchenben, Frank
furtban és Baden-Badenben kezdte, majd az ott eltöltött 16 hónap után 3 évig Franciaországban, Marseille és 

Lyon nagy öntödéiben tanult. Megfordult még Svájcban is.
7 év eltelte után hazatért és 1843-ban megnyitotta vas- és fémöntödéjét Budán a Fő utca és Öntőház utca 

találkozásánál. (Jelenleg Clark Ádám tér).
1 év múlva Pesten a Ferencvárosban is létesített öntödét a Két Nyúl utca 11-ben. (Ma Lónyay utca).

Itt 10 évig dolgozott, majd a kereslet meglehetősen kevés volt, az önállóságot feladta. Üzemét 1854-ben 

eladta Vidats István mezőgazdasági gépgyárosnak.
Állást keresett, az Óbudai hajógyárban helyezkedett el, mint öntöde főnök. Megbecsült, elismert szak- 

tekintély lett. A hajógyár vasöntödéjének teljes berendezését, felszerelését rábízták 1856-57. között. Egy 
kiemelkedő munkája is párosul a gyárhoz: a nyugdíjba vonuló igazgató részére a munkatársak ezüst kehely 

készítésére adtak megbízást.
A hajógyárban azonban nem találta meg a számítását, ismét önállósítani kívánta magát. 1863-tól a belső 

Váci úton az 57. számú telken beindítja újabb öntödéjét. (Ma Bajcsy - Zsilinszky út).
Időközben megnősült, feleségül vette a jóhírű, erős vagyoni helyzetű Kölber Jakab kocsigyáros negyedik, 

Sarolta nevű lányát.
Két gyermekük született: Karolina és Béla. Felesége igen fiatalon, 39 évesen meghalt, 1861. február 1-jén.

Szomorú, nehéz évek következtek, bánatát munkába fojtotta.
1866. febr. 4-én a Magyar Tudományos Akadémián beválasztják a magyar műszaki és tudományos élet 25 

reprezentánsa közé. Személye elismert műszaki emberré vált.
Az öntöde is virágzásnak indult, az öntödén kívül már vasszerkezeti telepet is létrehozott. Újabb területet 

kellett keresni a bővítéshez, a külső Váci út 45-47. számú telekre esett a választás. Az épület homlokzati képe 

még ma is látható.
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Leánya az idő folyamán férjhez megy Langenfeld Frigyes műöntőhöz, aki szívesen betársult a céghez.
Az üzem virágzásnak indult. Gyártmányai nemcsak belföldön, külföldön is ismertek lettek, a cég egyre 

nagyobb hírnevet vívott ki magának és a legtekintélyesebb gyárak közé tartozott. Több mint 1 évtizeden át 
Bécset is ők látták el részben vasipari készítményekkel, de még Belgrádban is nyitottak eladási irodát.

A gyártmányoknak kb. 20%-át exportálták. Vasszerkezeteket, kazánokat, szivattyúkat, hídszerkezeteket,

mezőgazdasági gépeket stb.
Pl. a gyárban készültek az ismertebb hidak közül a Dráva-híd, Szamos-híd, a tiszafüredi Tisza-hidak, az 

újpesti Duna-híd, a városligeti híd mint nevezetesebbek. Igen híresek voltak még a szétszedhető és szállítható 
katonai hidjai is. A vállalatnál készült a Káposztásmegyeri vízművek csöveinek nagy része.

Gyártási köre évről-évre bővült, a meglévő gyártmányai mellett fémöntvények készítését is vállalta, sőt 
még temetői megbízásokat, valamint köztéri emlékművek, kutak, lámpaoszlopok, kerítések is szerepeltek 

hirdetésén.
Mielőtt Schlick Ignác élvezhette volna szorgalmas munkájának gyümölcsét és a fáradhatatlan munkával 

kifejlesztett gyárának eredményeit, utolérte a halál. Igen fiatalon, 48 éves korában, 1868. december 23-án tá
vozott az élők sorából. A jelzős „vasember” neve azonban fent maradt és fényes betűkkel lett beírva a magyar 
ipar történetébe.

Itt meg kell jegyeznem a képeket látva, hogy az öntöttvas síremlék 134 évet kibírt, melyet saját cége ké
szített az alapítónak. A teljes síremlék készítése 1870-ben fejeződött be. A kriptában 11 személy nyugszik. 
Jelen pillanatban az összeomlás határán van. Restaurálására a szükséges összeg nehezen teremthető elő 
magánfedezetből. Próbálkozások már történtek, az öntő szakma összefogására és a Műemléki Felügyelőség 
hathatós bevonására van szükség.

Az alapító halála után 1869-ben a cég részvénytársasággá alakult át, melynek vezérigazgatója veje, 
Langenfeld Frigyes lett. Langenfeld igyekezett teljes erővel folytatni buzgó elődje munkáját. A gyár telep
helye továbbra is maradt a Váci úton, a városi irodája és a mintaraktár azonban a Podmaniczky utca 14-be 
költözött. Számos új osztálya alakult meg: a vagonépítési osztály, hengerelt vasgerendák osztálya, építészeti 
és szerkezeti osztály, gőzkazánok, gőzgépek osztálya a meglévők mellett.Minden témakörben képes volt a 
legkitűnőbb igényeknek megfelelni.

Az 1873-as bécsi világkiállításon a vállalat számos gyártmányával szerepelt és több magas kitüntetést ért
el.

A gyár nagyarányú fejlődésnek indult. Míg 1873-ban, a gyárban pl. 286 fő dolgozott, ez a szám 1882- 
re már 800 főre emelkedett. A vasszerkezeti munkák mellett szoboröntéssel is kezdtek foglalkozni. Külön 
műhelyrészt kellett e célra berendezni. Műhelyében készült a Deák szobor, az impozáns fő és mellékalakjai, 
a Kiscelli Múzeum előtt látható Sárkány szobor, a Lánchíd pesti hídfőjénél a Sárkány szobor, valamint a Vi
dám parkban lévő Sárkány szobor is. Előkerült egy kép, látható öntvény lerakatról, ahol a méretet láthatjuk a 
szobor mellett álló személlyel.

1885-ben Langenfeld Frigyes nyugalomba vonult. Az alapító fia teljes körűen átveszi a gyár vezetését. 
Igyekezett apja szellemében, kitartó szorgalommal vezetni a céget egészen haláláig, 1898. február 9-ig. Egy 
momentum, hogy hogyan szerzett meglévő vagyona mellé nemesi oklevelet. Schlick Ignác halála után kiskorú 
fiát, Bélát sógora neveltette. Elvégeztette vele Berlinben a Műegyetemet, majd hazatérte után bevonja a cég 
vezetésébe.

Kovarcon, Nyitra megyében volt földbirtoka, jelentős volt a vagyona, de nem volt címere. A városligeti ta
von szép, átívelő vasszerkezetű hidat épített, majd a fővárosnak ajándékozta, cserébe megkapta a nemességet,
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így lett Kovarci Schlick Béla, született 1851. december 18-án és elhunyt 1899. augusztus 4-én. Mindössze 47 

évet élt.
A Vilmos császár úton lévő gyár alaptőkéje 1912-ig 4 millió koronára emelkedett és év végéig 2,5 millió ko

rona tartalék gyűlt össze. Ebben az évben az Angliából származó Nicholson Fülöp kereskedelmi képviseletet 
létesített Magyarországon. A képviseletből csakhamar magyar gépgyár lett és beleolvadt a Schlick gyárba.

A fúzió alkalmával a gyár alaptőkéje jelentősen megemelkedett, azonban kitört a háború, mely újabb fel
adatok elé állította a vállalat vezetőségét. 1916-ban, két műszakban, már több mint 6000 munkást foglalkoz
tattak. A háborút követő években, 1927-ben a gyárat felszámolták és az beleolvadt a nagy Ganz gyárba.

Ez lett volna a napjainkban kevésbé ismert Schlick gyárnak a története, mely az alapítónak köszönhette 
felvirágzását, mert helyes érzékkel és technikai tudással jelölte ki azokat az utakat, amelyeken az utódok si

keresen tovább tudtak haladni.
Köszönetét kell mondani a híres öntőmester ükunokájának, Schlick András okleveles építőmérnöknek, aki 

a család történetéről a legtöbbet tudja és nagy segítségünkre volt a munkánkban, valamint Szántai Lajosnak, 
az Öntészettörténeti és Múzeumi Szakcsoport tiszteletbeli elnökének, hogy felhívta a figyelmet a tárgybani 
kutatásra. 2004-ben Jásztelek határában talált 4 darab szép öntöttvas keresztet, amely a Schlick gyárban ké

szült 1868-as megrendelésre.
Jövőbeni feladatunk a keresztek megmentésére irányul.
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6. ábra: 1868-as újságból hirdetés részlet és 
a gyár nevezetesebb termékeinek 

ismertetése

7/a ábra: Schlick Ignác síremléke 1868-ban

4/a ábra: A pesti vasöntöde képe

Schlick I^nác síremléke
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7/b ábra: Schlick Ignác síremléke 2005-ben
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8. ábra: Az igazgatóság tagjai és a cég adatai

10/a és 10/b ábra: A Sárkány szobor a Kiscelli
9. ábra: A Deák szobor , ,

Muzeumban es a Vidám parkban

11. ábra: Schlick Béla 12. ábra: Schlick - Nicholson gyár, 13. ábra: A Schlick - Nicholson
és gyártmányai gyár, később Ganz felvonógyár

áci út 47/Ii. Schlick Nichol- 
később Gan/.-felvonó-
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L a á r  T i b o r

A 19. századi osztrák- magyar vaskartell tanulságai

Az első világháborút követő 80 év alatt a 19. században megkötött osztrák-magyar vaskartell feledésbe 
merült, bár akkor a századforduló körül mintegy 3 évtizeden keresztül a nagyarországi és ezzel egyben az 
egész Kárpát medencére kiterjedően a vasipar, valamint a gazdaság fellendülésének igen fontos támasza volt. 
A kartell jelentőségét hűen tükrözi a századforduló körűi megjelent korrekt kortárs irodalom.

Az 1867-es kiegyezés korában Magyarország vasipara mind a nyugatabbra fekvő országokhoz, mind 
pedig a hazai igényekhez képest elmaradott volt. Az akkori viszonyokról egy 30 évvel később megjelent visz- 
szaemlékezés (1.) így ír: „Miután az alkotmányunk 1867-ben helyreállt, az ipari tevékenység mintegy hosszú 
mély álomból csak lassan ébredt.” Ezt egyébként számok is mutatják, akkor Magyarország vastermelése 
mintegy 100.000 t volt. Egy 1871-re vonatkozó közlés szerin (2.) a Monarchia vastermelése 800.000 t volt, 
ebből 122.300 t esett a magyar vasiparra, ami kb. 15 %-ot jelentett. Ebből az következett, „hogy a kultúra 
legfontosabb közvetítőjét, a vasutakat osztrák, belga, német, francia sínekkel kellett kiépíteni. Valójában ak
kor a mi vas és gépgyártásunk piacát kiszolgáltattuk külföldnek.” (I.).

A magyar vasgyártás 1880-ban lépett a nagyipari fejlődés útjára. Akkor a kormányzat elhatározta, hogy a 
kincstári vasgyárak irányítására a Pénzügyminisztériumban központi igazgatóságot állit fel. Az igazgatóság 
megszervezésével és vezetésével Kerpely Antalt, a selmeci Bányászati Akadémia tanszékvezető professzorát 
bízták meg miniszteri tanácsosi rangban. Az igazgatóság 1881.04.01-én kezdte meg a működését.

Ezzel párhuzamosan 1881.07.01-én fuzionált a Rimamurányi vasművek a Salgótarjáni Vasfinomitó gyárral 

és mint tőkeerős vállalat, nagy lendületet adott a hazai vasiparnak.
A kincstári vasgyárak beruházása kiépítette a vasúti vonalat Besztercebánya -  Rónic és Zólyombrézó kö

zött, amit akkor az élet útjának neveztek, mert az addigi lóvontatásu szállítással nem lehetett volna a nagyipari 
fejlődés útjára lépni. Ezzel párhuzamosan megkezdték Vajdahunyadon a vasmű építését. Az első lépésben 
a nyersanyag szállítására az akkori időben a világ leghosszabb drótkötél pályáját építették ki 30.5 km-en az 
érc és a faszénnek a kohóhoz való szállítására. A készáru elszállítására 16 km-es elágazást építettek a Maros 

völgyében húzódó fővonalhoz.
A kincstári vasművek és a Rimamurány-Salgótarjáni rt. a 80-as években mintegy egyenlő kapacitással az 

ország legnagyobb vasművei voltak. A harmadik helyen az Osztrák-Magyar Államvasúttársaság resicai üze
me állott, ahol még 1878-ban üzembe helyezték az első Bessemer-konvertert. Ennek alapján tudta elvállalni 
a közúti híd megépítését Szegeden. Addig minden jelentősebb hidat Magyarországon, kezdve a Lánchídtól 
a Margithídon át a Déli összekötő hídig, külföldi vállalatok építettek.

Amikor a magyarországi vastermelés lendületbe jött és kezdte behozni elmaradását az osztrák, cseh és mor
vaországi vasiparral szemben, a nyugati országokban már a túltermelés jelei mutatkoztak, ami a Monarchia 
vasiparának összeomlásával fenyegetett. Az (1.) alatti irás szerint a verseny elkeseredett harccá fejlődött és 
minden áldozatos fejlesztési próbálkozás is hatástalannak bizonyult, a piaci árak az előállítási árak alá süly- 

lyedtek.
A teljes összeomlás elkerülésére előbb 1885-ben Witkowitz, Kladno, Teplitz, Trynietz és a Rima rt. 

ún. „ tartóvas kartellt” kötött. Egy évvel később májusban az Osztrák-Magyar Monarchia csaknem összes
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vasművei vaskartellben állapodtak meg. Ennek létrejöttéhez az alábbi tényezők járultak hozzá:
- A vasipari üzemeket az állam nem támogatta, ezért azoknak hátrányos helyzetből kellett felvenniük a 

versenyt a tőkeerősebb és fejlettebb nyugatti vasiparral;
1885-re a magyar vastermelés már elérte a 16 kg/fő szintet, ezzel a Monarchia nyugati felének 18 kg/fő 

szintjét megközelitette, így egyenrangú tárgyaló félnek elfogadták;
- A kiegyezés után a Habsburg kormányzat felszámolta az ellentéteket szító titkos rendőrségét, így a vasipar
ban dolgozók soknemzetiségű népessége felismerte édekközösségét.
A vaskartell védelme alatt, amit előnyös feltételekkel kötöttek meg, a magyar vasipar továbbfejlődött és a Kár
pát-medence egészére kiterjedően az ipar, a vasúti közlekedés fejlődését, valamint a gazdasági vérkeringés 
élénkítését segítette elő. Mindezek hatására a Kárpát-medence gazdasági fejlődése az 1867-es kiegyezés és 
1916 közötti mintegy fél évszázadban európai színvonalra emelkedett.(4.)

A millennium évében, 1896-ban megrendezett országos ipari vásár szemléltette Magyarország gazdasági 
fejlődésének eredményeit. Abban az évben október 4-én a császár és király jelenlétében avatták fel a Ferenc 
József (ma Szabadság) hidat. Érdemes megjegyezni, hogy ez volt a budapesti hidak sorában az első, amelyet 
teljes egészében a magyar vasipar gyártott és épitett. A hidat Feketeházy János pályadíjnyertes tervei alapján 

építették fel. (5., 6.)
Két évvel később a kormány elhatározta az Eskü téri híd megépítését. Figyelembe véve a feladat nagyságát, 

a kormány közös igazgatás alá vonta a Diósgyőri Vasgyárat és az Államvasutak Gépgyárát és az egyesitett 
gyár vezetését bizta meg az újabb lánchíd vas- és acélszerkezetének gyártásával, valamint a híd felépítésével. 
A Diósgyőri gyár elvégezte azokat a fejlesztéseket, amelyekkel a híd anyagát sikeresen legyárthatták. A híd 
szerkezeti anyagának gyártása jó ütemben folyt, az utolsó tételeket 1901 végére leszállították és az Erzsébet 
hidat József főherceg jelenlétében 1903. október 3-án átadták a forgalomnak. A szép hídról két modell ké
szült. Az egyik a Budapesti Közlekedési Múzeumban van, a másik a világ legszebb lánchídja felirattal Mün
chenben a Deutsches Museumban látható.

Az 1886-ban megkötött kartell-egyezmény azonban nem volt határozatlan időre érvényesítve, hanem azt 
három évenként meg kellett hosszabbítani. A millenniumi évben, 1896-ban bizonyos jelek előre vetítették, 
hogy a következő alkalommal három év múlva a kartellt nem hosszabbítják meg. Ez az előrejelzés aztán
1899-ben igaznak bizonyult. Ennek veszélyére Kerpely Antal 1897-ben megjelent írásában előre felhívta az 
illetékesek figyelmét. Őneki azonban már nem volt befolyása a dolgok menetére, mert 1897-ben nyugalomba 
vonult. írásában kifejtette, hogy előnyös az, ha a vasipai nagyüzemek területileg megosztva ott maradnak, 
ahol a hozzájuk tartozó bányák és tüzelőanyag tartalékaik is vannak, hogy azzal ne kerüljenek egy monopol 
nagytőke kezébe, amihez már közel álltak a kartell előtti időben. Minthogy a nagykapitalista vállalatok és 
társaságok jobban bírják a versenyt, legtovább kitartanak, így tönkreteszik az útjukban álló, őket zavarókat, 
ami a kisebb üzemek pusztulásához vezet. Az ilyen helyzet sajnálatos módon először a munkásokat, majd 
azon keresztül a környező gazdákat,végül a kereskedőket sújtja. Az ilyen csapás következménye a munkaidő 
csökkentése, a szabadságolás, végül az elbocsájtás. (12., 13.)

Kerpely A. előrejelzése bekövetkezett. A kartell-egyezmény felmondása után a kartell összeomlott, 
egyidejűleg gazdasági válság kezdődött. A Diósgyőri Vasgyár 1901-ben 1000 munkást bocsájtott el, ezen 
kívül több üzemet időszakosan leállított, számos munkást kényszerszabadságra küldött. Ez a csapás nem csak 
a munkásokat sújtotta. A hídszerkezet legyártásával és épitésével megbízott főfelügyelő, S e e fe h ln e r  G y u la  

a gyár ilyen súlyos állapota miatti gondok hatására agyvérzést szenvedett, ami 1906-ban bekövetkezett korai 
halálát okozta.
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A gazdasági krízis hatására a Rimamurány-Salgótarjáni rt. csökkentette a termelését, a dolgozókat kar
bantartási munkával foglalkoztatta. A tőkeerős nagyvállalat magához csatolta a versenyt nem bíró Andrássy 
Vasgyárat, az Union Lemezgyárat és a Hemádvölgyi Vasárugyárat.(9,)
A termelési krízis Magyarország egész gazdaságát érintette, ezért a magyar vasgyárak egy újabb kartell egyez
ményt készítettek elő. Minthogy a gazdasági krízis nem csak a magyar vasüzemeket, hanem a Monarchia 
korábbi kartelltagjait is érintette, 1902-ben újra asztalhoz ültek és június a 6-7-i tárgyalások eredményeképpen 
a Temitzer Vas-és Acélgyár irodájában újra aláírták az osztrák-magyar vaskartellt. A kartell célja az alábbi:
- a túltermelés és az azzal járó árcsökkenés megelőzése,
- a kölcsönös támogatáson keresztül a külföldi konkurenciával szemben az érdekek védelme,
- alapkövetelmény, hogy a kartelltag vállalatok a korábbi termelési profiljukat megtarthassák, amit mindezideig 
teljesíteni tudtak. (10., 11.)

Ezzel az újólag megkötött egyezménnyel megszilárdult a termelés és a piaci helyzet, a fejlődés üteme ismét 
elérte a krízis előtti szintet. Vannak ugyan az osztrák-magyar kartell-egyezményt és tevékenységét elitélő 
közlemények is, az ilyenek azonban a tényleges szakmai helyzet ismerete nélkül íródtak(12.), ezért érdemes 

a következőket végiggondolni:
A XVI. századtól a XVII. század végéig tartó török háborúk és részleges megszállás a Kárpát-medence 

gazdaságát tönkretette, igy az ettől nyugatra fekvő, a török háborúktól kevésbé érintett országokkal szemben 
hátrányos helyzetbe került. Ezt a hátrányt a Habsburg uralom következetesen fenntartotta. A térség balsze
rencséjére bizonyos visszahúzó erők a felzárkózásra indított kezdeményezéseket hátráltatni tudták. Érdemes 
felfigyelni arra, hogy amikor a XIX. század 20-as éveitől kezdve a felzárkózás eredményeket kezdett elérni, 
az Európán végigvonuló forradalmi hullámok 1848-ban Magyarországot is elérték, ahol a vér nélküli for
radalom által megalakított alkotmányos kormányzat törvényes úton tartani akarta a felzárkózás lendületét. 
Akkor a szociális és gazdasági haladás legnagyobb ellenzője a visszahúzó erőket ezzel szembeállította és 
Magyarországot önvédelmi harcra kényszerítette, aminek a cári hadsereg által bekövetkezett leverésével az 

előrehaladást visszavetette.
A Königgrátz-nél 1866-ban elszenvedett vereség után a Habsburg hatalom belátta, hogy az elnyomott ke
leti országrész elmaradottsága az egész birodalmat gyengíti, így aztán 1867-ben a kiegyezéssel törvényes 
lehetőséget adott a gazdasági fejlődésnek. A Kárpát-medencében mintegy 300 évig elkülönítetten élő, de újra 
egyesített többnemzetiségű népesség ki tudta használni a lehetőséget, így a vaskartell segítségével a fejlődés 
ütemét tekintve Európa leggyorsabban fejlődő országainak élvonalába jutott. Ebben az időszakban a Kárpát
medencében több mint 8.500 km vasútvonalat építettek. A fejlődési periódus kezdetén az Államvasutak Gép
gyára létrehozta a Hídépítő Osztályt, amely ugyanezen idő alatt több mint 40 hidat épített a Kárpát-medence 
közlekedés-hálózatának kiépítéséhez. Ezt követően kitört az első világháború, majd a győztes nagyhatalmak a 
térség átrendezésével megtörték annak lehetőségét, hogy a soknemzetiségű népesség újból megkísérelje a fel
zárkózást. Jelenleg elméletileg megvan a térség felzárkózásának lehetősége, de a még mindig aktív visszahúzó 
erők a térségben szomszédságban és keveredetten együttélő nemzetek egyenjogúságának elismerését megta
gadva, a nemzetek közötti feszültség szitásával hátráltatják a térség egészséges gazdasági együttműködésének 

helyreállitását.
Azért érdemes felhívni a figyelmet az osztrák-magyar vaskartellre, annak eredményeire, mert konkrét adatok
kal bizonyítható módon alátámasztja azt, hogy a közös érdekeiket felismerő és jó szándékkal együttműködő 

nemzetek előbbre juthatnak, mint egymást kölcsönösen gáncsolva külön-külön.
Jelenleg a térség országai, különös tekintettel a kohászatukra, potenciális konkurensei egymásnak és arra
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törekszenek, hogy fejlesztő lépéseiket a mások kárára tegyék meg. Belátható lenne, hogy ez a magatartás

hosszú távon nem lesz sikeres.
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K a p r o n c z a y  K á r o l y

A dualizmus korának kórházépítési programja

A kiegyezés után alapvető igazgatási reform lépett életbe a kórházügy területén is. E terület végső fokon a 
Belügyminisztérium hatáskörébe került át és annak egészségügyi osztálya irányította. E szakigazgatási osz
tály dolgozta ki a kórházügy fejlesztési tervét, irányította szakmai és gazdasági tevékenységét. Az országos 
irányítás alárendeltségében álltak a vármegyék egészségügyi osztályai, amelyek a maguk hatáskörében rész
ben végrehajtották a felügyelő minisztériumi osztály rendelkezéseit, részben a hatáskörük alatt álló területen 
önállóan jártak el, terveztek és fejlesztettek. A Belügyminisztérium egészségügyi osztályának tevékenységét 
támogatta, illetve javaslatokkal segítette az Országos Közegészségügyi Tanács, melynek vármegyei szintű 
mása az Egészségügyi és Kórházi Bizottság volt. Ez utóbbiak ugyan javaslattevő testületek voltak, mégis 
fontos szerepet játszottak a közegészségügyi állapotok javításában. Más kérdés volt a kórházak fenntartásának 
anyagi alapja: az állam által -  az adók egy részének átengedése e célra, illetve az állami költségvetésből biz
tosított meghatározott összeg -  biztosított keretet kiegészítették a különböző alapítványokból, közalapokból 
és általában a szegényügyet támogató állami, magán és jótékonysági összegekből, amelyek felhasználására az 
állam kötelező normákat szabott meg. Pontosan meghatározta az egy betegre fordítható ellátási minimumokat, 
amelyekhez bizonyos összeggel maga is hozzájárult, a többit a helyhatóságoknak vagy a fenntartóknak kellett 
kiegészíteni adókból és alapítványokból. Az állami részvétel végleges szervezeti formája az 1898-ban létesített 
Országos Betegápolási Alap lett (XXI. te. 1988.), amelynek kimunkálása Chyser Kornél nevéhez fűződik.

Az ország egészségügyét rendező közegészségügyi törvény (XIV. te. 1876) előkészítése során az Országos 
Közegészségügyi Tanács (1867) felkérésére a Belügyminisztérium 1870-ben országos felmérést készített a 
hazai kórházügy helyzetéről, amely kiterjedt a kórházi épületek állagára, a létszámra, az ágyak számára, a 
fenntartási költségekre, stb., valamint az adott terület lakosságának számára, az ágyankénti betegforgalomra 
is. Ugyancsak fontos kérdés volt, hogy a betegápolást szolgáló intézményben vannak-e olyanok, akik a sze

gényház hiányában itt nyertek elhelyezést.
Még a Közegészségügyi Törvény kiadása előtt rendezték a kórházi költségek (1875. évi III. te.) rendjét, 

részletesen szóltak arról, hogy kórházi ellátás esetén a betegért ki, mit és mennyit térít. E törvény kisebb mó
dosításokkal 1945-ig volt érvényben. A Törvénycikk első fejezetében (A költségek viselése) meghatározták, 
hogy a vagyonnal rendelkezők önmagukért fizetnek, a vagyontalanok esetében pedig a következőket rendelték 
el: a munkaadók alkalmazottaik után kötelesek téríteni, illetve az ekkor létesített költségvetési betegellátási 
alapból a törvényhatóságok az igazolt vagyontalanok betegápolási költségeit 30 napig kötelesek téríteni a kór
háznak. A 41. bekezdés az államkincstárból történő térítés feltételeit a következőkben határozta meg:

“aj az országos bábaképezdében ápoltakért minden esetben,
b) mindenféle kórházakban és gyógyintézetekben vagy bujasenyvesekért, ha ezek vagyontalanok,
c) az állami vagy a nyilvánossági joggal felruházott kórházakban és gyógyintézetekben ápolt elmebetegekért, 
ha ezek, valamint az érettük fizetni köteles rokonok vagy hitvestársak vagyontalanok,
d) (a, c) alatt említett kórházakban és gyógyintézetekben bármely betegség miatt ápolt oly egyénekért, kiknek 

illetősége meg nem állapítható.”
A rendelkezésben a továbbiakban már a költségek beszedésének módjairól, illetve a hatóságok egymással
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szembeni kölcsönös kötelességeiről volt szó. E rendelettel együtt látott napvilágot a pozsonyi Állami Kórház 
részére szerkesztett Alapszabályzat is, melyet mintául szántak minden köz- és magánkórház számára. Az 
Alapszabályzat kimondta, hogy a kórház köteles segítséget nyújtani minden jelentkező betegnek életveszély 
esetén függetlenül annak vagyoni helyzetétől. Egy kórház fenntartási alapja az intézeti jövedelmekből, az 
alapítványokból és a saját maga termelte összegekből állt. Felügyeleti szervei végső soron a belügyminiszter, 
illetve a kormány közegei voltak. A kórház élén az igazgató állt, akinek fegyelmi jogkörébe tartoztak az or
vosok és az ápolók, a gazdászati hivatalnokok és a különböző segéderők. Az igazgatót a miniszter, illetve az 
általa meghatározott kormányzati közegek nevezték ki, ő viszont a beosztottakat nevezte ki. A kórház osztá
lyokra tagolódott, ahová a betegeket meghatározott feltételek szerint vették fel, rendeletek által meghatározott 
feltételeket biztosítottak részükre, ápolási költségeikre előre megszabott összegeket adtak (első és másodosz
tály). A továbbiakban részletesen szóltak a betegek gyógykezeléséről, lelki-gondozásáról, a betegek elbocsá
tásáról, illetve az elhunytakkal kapcsolatos teendőkről. Az ápoltak kötelmeit a házirend rögzítette, melynek 26 
pontja szinte a kórházi élet minden területét érintette. A belügyminiszter 1875. évi 15.952. sz. rendelete elég 
részletesen kitért a törvényhatóságok által kezelt betegellátási alap, illetve a különböző biztosítási társaságok 
által finanszírozott ellátási keret felhasználásának módjairól. A bonyolultnak tűnő adminisztrációs folyamat 
elrendelése azonban egyértelműen a kórházi kezelésekre fordítható összegek védelmére született, nem pedig 
azok akadályozására.

A kórházügyet végső soron az 1876. évi XIV. te. rendezte, melynek IX. fejezete szinte a második világhá
borúig alapjaiban határozta meg kórházügyünket. A törvény ide vonatkozó része:
“56. §. Köz- és magánkórházak és gyógyintézmények az illető törvényhatóság meghallgatásával csak a bel
ügyminiszter engedélyével állíthatók fel.
57. §. Oly kórház vagy gyógyintézet, mely rendszeres igazgatással van ellátva és akként felszerelve, hogy a 
helyi, esetleg a vidéki szükségleteknek kielégítésén felül még megfelelő számú, idegen illetőségű betegek 
befogadására is képes, közkórházi jelleggel felruházható.
58. §. Az ilyen jelleggel felruházott kórházak kötelesek minden jelentkező beteget, legyen az helybeli vagy 
idegen illetőségű, magyarhoni vagy külföldi, személykülönbség nélkül ápolás és gyógyítás végett, míg a fek
hely nem hiányzik, befogadni.

59. §. A közkórházi jelleggel fel nem ruházott kórházak és gyógyintézetek csupán oly betegek felvételére kö- 
teleztetnek, kikre nézve berendezettek, az idegen betegek befogadására, a rögtöni életveszély eseteit kivéve, 
nem szoríthatók.

60. §. Állami kórházak és gyógyintézetek közvetlenül a belügyminiszter felügyelete és főigazgatása alatt áll
nak. Ily kórházak és gyógyintézmények azonban -  a fővárosban létezők kivételével -  tisztasági, gazdálkodási 
és pénztári tekintetben a főispán által bármikor megvizsgálhatok.
61. §. Minden egyéb köz- és magánkórház és gyógyintézet felett az illető törvényhatóság és közigazgatási 
bizottság gyakorolja a közvetlen felügyeletet.
62. §. Minden köz- és magánkórháznak megfelelő számú orvossal és ápolóval kell rendelkeznie.
63. §. Kórházi főorvosi minőségben csak oly orvostudorok alkalmazhatók, kik legalább két évi gyakorlatot 
képesek kimutatni.

A kórházi gyakorlatnak, a műtői képesítésnek, úgyszintén a kórodai tanársegédi szolgálatnak kimutatása, 
az illetőnek más pályázó felett előnyt biztosít. Kórházi másodorvos minden orvostudor lehet, ki az ország 
területén érvényes oklevéllel bír.

64. §. Állami kórházakban és gyógyintézetekben az orvosi személyzet a belügyminiszter által neveztetik ki.
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65. §. Az állami kór- és gyógyintézetek igazgatói, első orvosai és egyéb állandó alkalmazott tisztviselői állam
hivatalnokok, mint ilyenek nyugdíjképesek és az államhivatalnokok iránt fenn álló általános szabályzatok alá 
esnek. Az állami intézetek másodorvosai nem állandóak, hanem rendszeresen csak két évre alkalmaztatnak.
66. §. A Törvényhatóságok tulajdonában levő kórházakban a törvényhatósági egészségügyi bizottság meg
hallgatásával, az igazgató főorvos a főispán által, a kórház gazdasági ügyeit vezető segédszemélyzet pedig az 
alispán, illetőleg polgármester által, végre az egyéb orvosi személyzet az igazgató főorvos meghallgatásával, a 
főispán által neveztetik ki. A gyógyintézetek céljainak elérésére meghatározott számban alkalmazott ápoló- és 
szolgaszemélyzet az igazgató főorvos által fogadtatik és bocsájtatik el.
67. §. Ha magán egyén, társulat vagy testület közkórházat saját vezetése alatt tart fenn, az orvosi személyzetét 
maga nevezi ki, de a kinevezést a főispánnak bejelenteni tartozik, csakis a törvényszerű képesítés hiánya vagy 
erkölcsi okok alapján tehet kifogást a kinevezés ellen, melyre nézve végérvényesen a belügyminiszter dönt. 
Ha azonban az ily személy, testület vagy társulat a közkórházat nem maga vezeti, előterjesztésére a kinevezést 

a főispán eszközli.
68. §. Községi kórházakban az orvosi személyzetet a községi közegészségügyi bizottság véleményezése alap

ján az alispán nevezteti ki.
69. §. A 66., 68. §-ok értelmében alkalmazott kórházi személyzet hivatala állandó, fegyelmi tekintetében 
ugyanolyan eljárás alá esik, mely a törvényhatósági s községi egyéb tisztviselőkre nézve érvényben áll.
70. §. Állami törvényhatósági és községi kórházaknál és gyógyintézeteknél az orvosi állások nyilvános pá

lyázat útján töltetnek be.”
A törvények nemcsak összegezték a kórházakra vonatkozó legfontosabb kötelmeket, hanem rendezték az 

intézmények belső és külső működésének feltételeit is. Az 1876. évi rendelkezés szerint három szintet állapí

tottak meg a kórházak vonatkozásában:
“a) Állami kórházak, melyeket az államkincstár tart fenn.
b) Tömény hatósági kórházak, melyeket a vármegyék és a városok tartanak fenn , de az állam is támogat.
c) Ezeket egészítették ki a községi kórházak, melyeket a vármegyéknél és városoknál kisebb törvényhatósági 
egységek tartottak fenn, élvezték a vármegye és az államkincstár támogatását is.
d) A negyedik kategória a magánkórház volt, melynek fenntartója magánszemély vagy társulat volt.”

A magánkórházak is kötelesek voltak az életveszély esetén történő betegfelvételre, de ilyen esetben a költ

ségeket az államkincstár megtérítette.
A közkórházi minősítés e rendszerben csak nagyságrendi különbséget jelentett, mely nagyságánál fogva 

képes volt a hatókörén kívül eső területről is befogadni beteget. Ilyen 1876-ban négy volt: a pesti Szent Rókus 
Kórház, a pozsonyi Állami Kórház, a pesti egyetemi klinikák és a lipótmezei tébolyda. Változtatás csupán 
1902-ben következett be, amikor a Közegészségügyi Törvény kiegészítését szolgáló rendelet az állami kór
házak mellett közkórházakat, nyilvános jelleggel felruházott kórházakat és magánkórházakat állapított meg, 
a közegészségügyi bizottságokon belül kórházi bizottságok szervezését is elrendeli. Ehhez a hazai kórházügy 
jelentős fejlődése biztosította a feltételeket. Ennek nemcsak anyagi vonatkozásai jelentősek, hanem a már 
említett Közegészségügyi Törvény is. E törvény ugyanis pontosan meghatározta, hogy a törvényhatóságok 
a hatáskörükbe tartozó lakosság lélekszáma szerint hol és hány orvost, bábát és egyéb egészségügyi sze
mélyzetet (halottkémet, védőnőt, stb.) alkalmazzanak, valamint azt, hogy ezer lakosonként három betegágyat 
létesítsenek. Valójában ez a törvény indította el a hazai kórházügy XIX. század végi rohamos fejlődését. A 
törvényhatóságokat kötelezték a kórházépítésre, a meglévők fejlesztésére és a törvény által megszabott kórhá
zi feltételek megteremtésére és biztosítására. 1878-ban a kórházügy önálló költségvetési tételként szerepelt az

87

10.23716/TTO.14.2007



orszá^ éves pénzügyi programjában. 1877-ben külön kórházépítési normát állapítottak meg, új kórházépület 
tervezését szigorú szabályok közé szorították, az építési normák kialakításánál követték az európai kórház- 
építési követelményrendszert. Meghatározták az egy betegre eső légköbmétert, az osztályok elválasztását, 
a műtők és kezelők elkülönült elhelyezését, a fűtést, a megfelelő szellőztetést, stb. A tömbépületek helyébe 
az ún. pavilonrendszer lépett. Az 1870-es években -  vármegyénként és városonként eltérő mértékben -  fo
galmazódtak meg a nagy kórházépítő programok, melyeket az államháztartás jelentősen támogatott. Például 
Budapest nagyszabású kórházépítés programját 1884-ben Gebhardt Lajosnak, a Rókus Kórház igazgatójának 
vezetésével egy szakbizottság dolgozta ki, mely szerint a Duna jobb partjára háromezer ágyas, a bal partjára 
kétezer ágyas kórházat kellett emelni. E terv szerint épült fel 1884-ben a Magyar Vöröskereszt Erzsébet Ki
rályné Kórháza (ma Sportkórház), a Szent István Kórház (1885), a Szent László Kórház (1895), az új Szent 
János Kórház (1897), bővítették a Szent Rókus Kórházat, felépült Óbudán a Szent Margit Kórház (1898), 
harminc fölé emelkedett a magánkórházak száma, új pavilonokkal bővítették a régebbi pest-budai kórházakat. 
A szerzetesrendek kezelésében levő kórházakra nézve is kötelezővé vált az állam által meghatározott kórházi 
feltételek teljesítése, így ezen intézmények is jelentős fejlődésen mentek keresztül. A leglátványosabb vál
tozás az Irgalmasok budai kórházában következett be, amelynek új központi épületét 1907-ben adták át, ez 
a főváros egyik legkorszerűbb kórháza lett. A 20. század első évtizedében kaptak új épületet az Irgalmasok 
váci, egri, pápai, nagyváradi kórházai, illetve a teljes rekonstrukcióval azonos átépítéseket végrehajtották. 
Az 1880-as években kiemelkedő hazai kórházépítési beruházás a pesti és a kolozsvári orvosi karok klinikai 
telepeinek és központi oktatási épületeinek felépítése volt. Budapesten és Kolozsvárott tervezőbizottságokat 
hoztak létre, jelentős összegeket áldoztak az európai tapasztalatok alapján összeállított tanulmánytervek elké
szítésére, így az 1900-as évek elején a klinikai telepek Európa legkorszerűbb hasonló intézményeinek sorába 
tartoztak.

1870-ben a pesti orvosi kar klinikái mindössze 146 betegággyal, 1900-ban 1500-zal rendelkeztek. Kolozs
várott 1046 volt. Az 1885. évi kórházi statisztika szerint már 278 kórház működött mintegy 10 ezer beteg
ággyal, 1896-ban 341 kórház 19.000 betegággyal, 1900-ban 395 kórház 35 ezer betegággyal, 1914-ben 426 
kórház 44 ezer betegággyal. Ekkor tízezer lakosra 25 betegágy jutott, ami európai összehasonlításban sem 
volt lebecsülendő. A legfejlettebb ellátás Angliában volt, tízezer lakosra 51 betegágy jutott. A betegforgalom 
évente egy betegágy átlagában 450 ezer körül mozgott.

Hasonló jellegű fejlődés volt tapasztalható vidéken is, a dualizmus korában épült fel jelentős megyei 
kórházaink többsége, megújultak a kisebb városi és községi kórházaink. Sok új városi és községi kórház 
magánkezdeményezésből született, amelyeket 1898-tól az Országos Betegápolási Alapból -  ahol nem 
működött törvényhatósági kórház -  támogatásban részesítettek. A szerzetesrendek is megújították gyógyító 
intézményeiket, sőt a katolikusokon kívül a többi egyház is törekedett saját kórház létesítésére, így a refor
mátusok Budapesten, Debrecenben, Brassóban, valamint az evangélikusok is több városban építettek gyógy
intézetet. Az izraelita hitközségek országos jelentőségű kórházzal rendelkeztek Budapesten (a pesti Zsidó 
Kórház), de majd minden jelentősebb vidéki városban is berendeztek kisebb-nagyobb kórházat. Az egyházak 
a gyógyító intézmények mellett inkább a gondozó-szegényellátó hálózatot építették ki, jól működő ápoló és 
gondozó szolgálataik a világi gyógyintézményekben is jelen voltak.

A betegellátó intézmények bővülését jelentette a honvédkórházak rendszerének kiépítése is, bár nem tar
toztak szorosan a polgári egészségügyhöz. Az 1880-as évektől épültek fel legjelentősebb helyőrségi állandó 
kórházaink, így a fővárosban három, Pécsett, Győrött, Pozsonyban, Szegeden, Nagyváradon, Kolozsvárott, 
Nagykanizsán, Kaposvárott, Debrecenben stb. A hadsereg betegágyainak száma meghaladta a 20 ezret, há
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borús helyzet esetén mintegy százezer újabb betegágy létesítésére volt lehetőség. 1914-ig a katonai kórházak 
felügyelete kettős volt: a betegágyak mintegy 70 százalékával a közös hadsereg, 30 százalékával a m. kir. hon
védség rendelkezett, önálló kórházai Budapesten, Pécsett, Kolozsvárott, Debrecenben és Szegeden voltak.

Az 1890-es évektől a Munkássegélyező Pénztár is sorra építette saját kórházait és munkásjóléti intézmé
nyeit, rendelőintézeti hálózatát. A századforduló évei a hazai szanatóriumi hálózat kiépítésének kezdete, 
szervezője a Szanatóriumi Egyesület lett, amelynek tevékenységét az állam anyagilag is támogatta. így épült 
fel 1905-ben a budakeszi Erzsébet Szanatórium (ma Korányi TBC Szanatórium és Pulmonológiai Intézet), a 
MÁV-TBC-Szanatórium (1907), továbbiak a Mátrában, és a Kárpátok több helyén.

Az 1877. évi kórházépítési normák megállapítása ugyan nem befolyásolta a régi ún. német norma (egy épü
letben való elhelyezés) vagy a pavilonos forma szerinti kötelező tervezést, a kórházaink többségének létreho
zását az anyagi lehetőségek határozták meg, s csak ezen belül érvényesülhetett az orvosi és kórház-építészeti 
feltétel. Az első nagyszabású hazai kórházépítési program megvalósulásának idején, főleg a pesti és a kolozs
vári klinikai telepek megtervezését célzó európai tanulmányutak nyomán, hazánkban is komolyan törekedtek 
a kórházépítés építészeti és orvosi vonatkozásainak és feltételeinek összhangba hozására a modem kórház 
működésének irányelveivel. E vonatkozásban ugyan már 1847-ben Réthy Pál részéről bátortalan kezdemé
nyezés indult meg, de egészen az 1880-as évekig nem talált követőkre, ekkor viszont központi kérdéssé vált 
ez a szempont is. A tervrajzokat a higiéniás elvek alapján kellett elkészíteni, melyek során az ún. pavilonos 
vagy központi épületes irányzatok alakultak ki. 1891-ben a 48.160 sz. belügyminiszteri rendelet intézkedett 
a kórháztervezési pályázatokról, melyeket az egészségügyi hatóságoknak kellett elbírálni, engedélyezni. A 
norma szerint 120 ágyig egy épületben kellett a kórházat megtervezni, ezen felül már külön pavilonokat kellett 
létesíteni, egy pavilonban 100 betegnél többet nem lehetett elhelyezni. A sok és részletes szakmai szempont

ból a leglényegesebbek:
1) A kórház kapjon megfelelő mennyiségű friss, jó levegőt és az épület legyen világos.
2) Az épületen belül a legkönnyebben lehessen a tisztaságot fenntartani.
3) Berendezései feleljenek meg a bakteriológia követelményeinek.
A legfontosabb higiénés feltételként betegenként naponta 4-500 liter víz használatát írták elő, az egész épü
letet csatornázták. A kórtermek nagyságát ugyan nem állapították meg, de azt igen, hogy betegenként hány 
légköbmétert kell számítani, minden szobának állandó légáramlást biztosító nyílászárókkal kell rendelkeznie. 
Pontosan meghatározták, hogy a fertőzést jelentő helyiségeket hol kell elhelyezni, milyen távol legyenek a 
gyógyítás színterétől, ezért meghatározták a hullaházak távolságát és elkülönítettségét a betegosztályoktól és 
a konyhától. Ez utóbbival kapcsolatban úgy rendelkeztek, hogy minden betegosztálytól legalább 50 méter tá
volságra kell telepíteni, külön kell élelmiszer raktárai építeni, amelynek ugyancsak távol kell lenni a betegosz
tályoktól. A kisegítő épületeknél külön figyelmet kellett fordítani a tisztaságra, a féregtelenítésre, a rágcsálók 
irtását legalább havonta egy alkalommal, de szükség esetén azonnal el kellett végezni.

Tárgyilagosan meg kell állapítanunk, hogy a dualizmus korában emelt kórházaink többségében az 1891-es 
kórházépítési (építészeti) szabályzat csak korlátozott mértékben érvényesült, csupán a főváros kiemelkedő 
kórházaiban, a már említett két orvosi kar klinikai rendszerében és néhány vidéki kórházban (például az egri 
Irgalmasoknál) érvényesült. A legtöbb esetben az üresen álló épületekben rendeztek be kórházakat, vagy a 
már meglevőket alakították át, azonban mindenképpen ügyeltek a kórházi higiénés feltételek biztosítására.

A 19. és a 20. század fordulóján a kórházügy lényeges területe a betegápolás szakmai színvonalának kérdé
se volt. A megnövekedett számú betegágy mellett szakszerűen kiképzett ápoló (férfi és női) személyzetre volt 
igény, ekkor már nem volt elegendő a kizárólag gyakorlati képzés, elméleti és gyakorlati felkészültségüknek
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követni kellett az orvostudomány által támasztott követelményeket. Az egyházi felkészítés elsősorban a beteg- 
uondozásra összpontosított, míg a korszerű betegápolás más fontos egészségügyi, szakmai ismeretet is meg
kívánt. Egyre több világi személy jelentkezett betegápolónak, az ő szakmai felkészítésük egységes és orvosi 
ellenőrzés alatt álló formákat igényelt. Magyarországon az 1881-ben megalakult Magyar Vöröskereszt Egy
let vállalta magára a szakszerű ápolónőképzést, amelynek felső szintje a hároméves hivatásos nővérképzés, a 
második szintje a 3-6 hónapos ún. önkéntes nővérképzés lett. A Magyar Vöröskereszt a képzést egymaga alig 
tudta teljesíteni, így 1891-től két helyen -  Budapesten és Kolozsvárott -  képeztek 30-30 fős évfolyamokkal 
betegápolókat, az egyházak is ide küldték kiképzésre váró jelöltjeiket, az 1905-ben megalakult Magyar Beteg
ápolók és Ápolónők Egyesülete szervezte meg a már dolgozó betegápolók kiképzését. E szervezet vezette be a 
kórházi betegágy mellett -  megkülönböztetésként -  a kötelező kék ápolói munkaruhát. 1913-ban a Bp.-i Kir. 
Orvosegyesület, az Országos Orvosszövetség és a pesti és kolozsvári orvosi karok az ápolónőképzés megre
formálására szakmai bizottságot hoztak létre, amelynek nemcsak a szakmai követelményrendszer kiformálása 
volt a feladata, hanem a célszerű képzés formáira is javaslatot kellett tenni. Ekkor fogalmazódott meg elsőnek 
a középszintű egészségügyi szakképzés állami irányítás alá helyezésének indítványa, amelyre csak az első 
világháború után kerülhetett sor.

90

10.23716/TTO.14.2007



K a p r o n c z a y  K a t a l i n  

A felvilágosodás korának kórházi viszonyai,  reformintézkedé
sek a fejlesztés érdekében

Hazánk kórháztörténetének korai emlékeit javarészt csak a korabeli feljegyzések őrzik, az évszázadok vi
harai a középkori gyógyító helyeket sem kímélték. Az írott emlékek bizonysága szerint nagyjából a IX. szá
zadtól a kolostorokban (bencés, ciszterci, Agoston-rendi, premontrei, dominikánus, ferences, de kiváltképp a 
Johannitáknál) a beteg rendtársak, zarándokok, elhagyatott szegények és gyógyíthatatlanok részére szobákat 
rendeztek be, ahol a rászorulókat a gyógyításhoz értő szerzetesek ápolták, gondozták. A jótékonyság által 
vezérelve a városokban is szorgalmazták a betegházak (ispotályok) létrehozását a lakosság adományaiból, 
vagy az adóból tartva fenn ezeket. A kórházként említett intézmények azonban évszázadokon át inkább a 
szegényház, az aggok háza feladatát látták el, a falak között többnyire a filantrópiára alapozott gondozás, mint
sem gyógyítás folyt. A szervezettség és fejlődés irányába tett lépésnek számított, amikor a városi ispotályok 
felügyeletét a városi orvosra vagy sebészre bízták, feltéve, ha volt. /!/ Járványok idején -  ideiglenes jelleggel 
-járványkórházakat működtettek, amelyeket a veszély elmúltával azonnal bezártak. Mindez nem volt általá
nosnak mondható, mivel a javarészt önzetlenségből, adományokból finanszírozott ispotályok csak a nagyobb 
városokban (Pozsony, Kassa, Buda, Pest, Kolozsvár, Brassó stb.) voltak.

A török hódoltság a kórházak vonatkozásában is negatív irányba hatott. A törökök nem használták az ispo
tályokat, a szerzetesek elmenekültek, a helyben maradó lakosság nem tudta fenntartani ezeket, így ami egyál
talán volt, az is tönkrement, elpusztult. A török kiűzését követő évtizedekben a kórházügy viszonylatában is 
változatos képet mutatott az ország. A Felvidéken és Erdélyben tovább élt a korábban vázolt középkori forma, 
az ország középső részei ilyen értelemben is újjászervezésre szorultak.

A helyzet normalizálása érdekében uralkodói rendelkezések láttak napvilágot. 1709-ben I. József hívta fel a 
figyelmet a kórházak állapotára, 1737-ben III. Károly fogalmazta meg felhívását a török uralom alatt elpusztult 
kórházak pótlására. 1724-ben a Helytartótanács adott utasítást arra nézve, hogy jótékonysági ispotály hiányá
ban a települések vezetése köteles a szegény betegekről gondoskodni. A kórházügy megreformálásához vitt 
közelebb a Helytartótanács 1738-as birodalmi kórház és szegényházi szabályzata. 1752-ben kötelezték a me
gyéket orvos alkalmazására, az ő feladatkörükbe tartozott a kórházak felügyelete is. 1754-ben megerősítették 
az 1738-as ispotályi szabályzatot, amelynek értelmében az egyes települések kórházainak működéséhez az 
anyagiakat a helyhatóságoknak kellett biztosítani, a folyamatos tevékenységét az ún. kórházbizottságok fel
ügyelték. Mivel a fenntartók financiális lehetőségei különbözőek voltak, 1755-ben az ispotályokat is a kegyes 
alapítványok közé sorolta Mária Terézia, a fejlesztésre pedig közalapot létesített. A vármegyék az egészség- 
ügyi bizottságokon keresztül folyamodhattak segélyért a közalaphoz, amelynek anyagi lehetőségei azonban 
korlátozottak voltak, így a kórházak léte és helyzete továbbra is a városok és a vármegyék pénzügyi helyzeté
nek volt a függvénye. II. József 1786-ban -  az ájtatos polgári egyesületek és a feloszlatott kolostorok vagyoná
ból -  újabb közalapot létesített, amelynek gyarapítására elrendelte, hogy a végrendelet nélkül elhunyt egyházi 
személyek vagyonának egyharmadát, a bormérési jog jövedelmének egynegyedét, a mesteri jog elnyeréséből 
befolyó összeg egyötödét ide kellett befizetni. Az egyesített közalap alá rendelte -  a szegényügy mellett -  a
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jótékonysági intézmények, így a kórházak felügyeletét, utóbbiak ellenőrzését a Helytartótanácshoz tartozó or
szágos főorvosra bízta. Az 1786. évi reform következtében az országos főorvos ellenőrzése kiterjedt továbbá 
a betegforgalom rendszeres nyilvántartására, a kórházgazdálkodásra, a gyógyszerekkel kapcsolatos ügyekre, 
de jogkörébe tartozott az orvosok kinevezése is. Az országos főorvos javasolhatta a közalap felügyelőjének, 
hogy melyik kórházat és mekkora összeggel támogassanak.

Az egészségügy közigazgatási funkcióra emelése, a felvilágosult egészségpolitika tehát megalkotta azokat 
a rendelkezéseket, amelyek -  legalább is a papírforma szerint -  kedvezőek voltak a kórházügy fejlesztése 
érdekében is. A gyakorlat azonban nem mutatott ilyen egyértelműen pozitív képet, különösen az un. polgári 

kórházak vonatkozásában.
A polgári kórházügy számos problémája nem csupán a lakosság elégtelen egészségügyi ellátása miatt került 

a viták középpontjába, de a gyakorlati orvosképzés lehetetlenné tétele, megnehezítése miatt is. Ismertek azok 
a feljegyzések, folyamodványok, levelezések, amelyek a nagyszombati orvosi kar betegágy melletti oktatásá
nak súlyos nehézségeit tárták fel. Az orvosképzés fővárosba való áthelyezésének egyik indítékaként éppen azt 
rótták fel Nagyszombat város vezetésének, hogy hét év alatt képtelen volt elfogadható állapotokat teremteni a 
városi kórházban, akadályozva az új típusú orvosképzést.

A helyzet azonban sem Budán, sem Pesten nem volt kedvezőbb. Az orvosi kar budai évei alatt -  1777- 
1784 -  a Polgári Kórház és Ápolda nevű intézmény (az un. Régi Szt. János Kórház) volt az egyetem gyakorló 
kórháza. A mindössze 12-15 ágy elhelyezésére lehetőséget adó épület inkább szegényház, haldoklók mene
déke, mintsem egyetemi gyakorló klinika volt. A korabeli feljegyzések elrettentő képet festenek az állapotok
ról. II. József 1783 áprilisában személyesen is felkereste a budai kórházat és felháborodott hangú levelet írt 
Eszterházy Ferenc kancellárnak a látottakkal kapcsolatban, a körülmények azonban tíz év elmúltával sem vál
toztak. Ekkor írta Róbert Towson angol utazó a következőket: „ ha nem láttam volna, nem hinném, hogy ilyes
mi létezhetik a városban. Itt minden, az épület, a bútorzat, az ápolás nyomorúságos, bűzös és piszkos...”

1784-ben Pestre költöztették az egyetemet, de a kórházi környezet ott sem mutatott biztatóbb képet. Kez
detben itt is a „városi polgári kórház és sínlődő ház” volt a klinikai gyakorlat helye, az uralkodói látogatás 
eredménye ekkor is ingerült levélben megfogalmazott, lesújtó vélemény lett: ” ... a jelenlegi kórház olyan 
egészségtelen helyen áll, hogy sokan ... azért estek -  különösen bizonyos rothasztó — betegségekbe, mert 
a szomszéd ... igen akadályozza a szellőzést... a kórház egészségtelenségét . . . a  szennyvizek lefolyása még 
tovább súlyosbítja...” Bizonyos összeg odaítélése után az uralkodói rendelkezés megszabta azt is, hogy 
milyen elengedhetetlen változtatásokat kell végrehajtani a betegszobák berendezésében. Akkor sem lettek 
kedvezőbbek a körülmények, amikor úgy döntöttek, hogy az egyetem épületében rendeznek be kórtermeket, 
hiszen -  Győry szavaival jellemezve -  itt is „a lehető legkórházellenesebb viszonyok uralkodtak.”

A lakosság részéről is sorozatosak voltak a panaszok, illetve az olyan beadványok, amelyek kórház, illet
ve emberséges elhelyezést biztosító szegényház létesítését szorgalmazták. A holtpontról való kimozdulás 
a pesti oldal új kórházának tervbe vétele volt. 1781-ben született meg a határozat és az első tervek a Rókus 
kórház építésével kapcsolatban. Kezdetben ugyan ennek is inkább a szegényházi funkcióját hangsúlyozták ki, 
de Stipsics Ferdinánd erőteljes közbenjárására a tervet módosították, 144 beteg és 26 szülő nő befogadására 
alkalmas kórház céljaira dolgozták át. Ezt még további módosítás követte, mégpedig Haffner Mihály (1755- 
1806) 1793-ban elkészített beadványa nyomán, amelyet 160 oldal terjedelemben német és magyar nyelven 
kinyomtattak. Haffner a pesti polgári kóroda orvosaként, saját tapasztalata alapján írja le a siralmas körül
ményeket: „Nagy, veszedelmes, chirurgiai operátziókat a' mi mostani Ispotályunkban nem bátorságos meg
tenni, mivel egésséges levegőnek, illendő jó eledelnek, tisztaságnak, és arra való tartásnak hijjával, felettébb
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veszedelmesekké, ’s nem ritkán halálosokká lesznek...” Kitért az orvosképzéssel való kapcsolatra is, amikor az 
építendő kórház szükségességét ezzel is indokolja.: . .a Medicina Facultás, és főképp az ő praktika oskolája
sok rendbéli hasznot és illendő tökélletesítést szerezhetne magának. A' tanuló Orvosok és Seb-Orvosok azután 
az oskolán kívül-is észre vételt tenni, és külömbféle esetekrül tapasztalást szerezni képesek volnának. A ’ mi 
mostan meg-útált, tsaka leg-inségesebb szegénységiül keresett szabad Ispotályunkból a medica-oskola sem
mi eléggé való, a ’ szükséggel meg-egyező segítséget nem várhat, minthogy többnyire tsak az el-senyvedtebb, 
el-romlott, avagy el-haló nyomorúltak lépnek-be hozzánk...” A 359 pontban (§) megfogalmazott tervben egy 
valóban jól működő kórházat képzelt el, a betegápolás minden feltételére gondolva.

1798-ban -  a Haffner Mihály által megtervezett -220  betegággyal megnyílt a főváros első nagy kórháza. 
Az igényekre jellemző módon, már a megnyitás idején szűknek bizonyult. Az új létesítmény feletti büszkesé
get és örömet Vályi András: Magyar Országnak Leírása c. könyvében így fogalmazza meg: „... a polgároknak 
ispotállyok, melly olly nevezetes, tágas és jelesen intézett épület, hogy mássát minden városok és azoknak 
ispotállyaik között az egész 7sászári Birodalomban fe l nem találod: kivévén a Bétsi roppant nagy épületet. ..”
-  Fűzzük hozzá, hogy a bécsi Allgemeines Krankenhaus, amiről itt szó van, 2000 ágyas volt, viszont a két 
város lélekszámban jelentős különbségeket mutatott.

A polgári kórházak ellátása minden tekintetben rendkívül szegényes volt, élelmiszer, gyógyszer, műszer és 
kötszer hiánnyal küszködtek állandóan. Különösen veszélyes volt mindez a sebkezelésre szorulók esetében. 
Az adakozásokból és a városi kasszából átutalt napi 3 krajcárból -  majd 1783-tól 6 krajcárból - kellett az 
ellátást, élelmezést biztosítani. Természetesen ebben az időben még ismeretlen gyakorlat volt a betegséghez 
igazodó étrend. A szűkös keretből kezdetben valamelyik ápoló felesége látta el a betegeket étellel, később a 
kórházi gondnok egy-két asszonyt felvett a konyhai teendőkre. Jellemző adalékként említhető, hogy a leg
több 18. századi mészáros-céh szabályzata tartalmazza azt az utasítást, hogy „a betegnek talált, levágott mar
hának a húsát az ispotályba, a szegények számára el kell küldeni” Ünnepnapokon a városi serfőzde küldött 

a betegeknek némi sört.
Az ápoló személyzet sem volt elegendő, sem szakképzett. Általában nem volt a kórházaknak saját orvosuk, 

a városi orvosok, esetleg sebészek jártak be a betegekhez. A Rókusbán már volt 1 orvos, aki a főorvosi, igaz
gatói feladatokat is ellátta, egyben Pest város rendes főorvosa is volt, a fentiekben említett Haffner Mihály. 
Mellette 1 fősebész működött, aki sebész, szülész, kórboncnok, valamint a városi halottkém volt egy személy
ben, az orvosnak és a sebésznek is volt 1-1 segédje, vagyis asszisztense. A gyógyító személyzet tagja volt 
bába, valamint az ápolók, akik azonban mindenféle szakértelem nélkül, csupán emberbaráti szeretettől vezér
elve foglalkoztak a betegekkel. A Rókus esetében ez összesen 8 fő volt, 4 férfi és 4 női ápoló. A személyzet 
fontos tagja volt a gondnok, aki a számadásokat intézte, neki egy „beosztottja” volt, az írnok.

Az új Rókus kórház működésében fontos előrelépés volt a különböző típusú betegek egymástól elkülönített 
elhelyezése, vagyis a „belső és külső betegségben” szenvedő férfiak és nők, a szülő és vajúdó nők, az elme
betegek, valamint az elaggott és elszegényedettek külön-ktilön biztosított helyre kerültek. Az ápolási díjakat 
a helytartótanács állapította meg attól függően, hogy hány ágyas szobába került az illető. Számos esetben 
mentesültek a fizetés terhe alól, pl. akiknek valamilyen alapítvány fedezte a költségeit. Ugyancsak kötelezően 
ingyenesen látták el a rászorulókat „... minden ember, akárhonnan jött légyen, ha beteg, ha ügyefogyott, 
ha nyomorult, béfogadtassék, ápoltassék, gyógyulást, enyhülést nyerjen, sőt a mennyiben lehet, az éhségtől, 
Ínségtől, ’s egyéb élet-terheitől is védelmeztessék...” -jegyezte fel a kórház segédorvosa, Rátz István.

A polgári kórházüggyel összehasonlítva lényegesen rendezettebb képet mutatott hadsereg egészségügye, 
ahol a betegápolást szintén összekapcsolták az idős, rokkant katonák gyámolításával. Az udvari haditanács
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Pesten _ a rokkant és sebesült katonák részére -  elhatározta az Invalidusok Házának megépítését, amely 
1727-ben készült el, de már az átadáskor szűkösnek bizonyult. A bővítések után 2000 ápoltnak adott helyet.
II József uralkodása idején lényegesen bővült a katonai kórházak száma és férőhelye, többek között a budai 
helyőrségi ápoldát is fejlesztette, amely ekkor már 300 ággyal rendelkezett. A XVIII. század utolsó harma
dában az ország területén mintegy húsz állandó jellegű helyőrségi kórház működött, a polgári kórházakhoz 
képest szervezettségükben és a betegellátás vonatkozásában is színvonalasabb formában.

A gyógyító szerzetesek intézményei kapcsolódtak még be a betegellátási rendszerbe, elsősorban az irgal- 
masok és az Erzsébet-apácák. Az irgalmasok első nagy kórházukat Pozsonyban létesítették 1723-ban, száz 
ággyal, amely a Rókus felépüléséig az ország legnagyobb gyógyító intézményének számított, 1757-ben Pápán 
telepedtek meg és gyógyítással is foglalkoztak, sőt az országban több helyen kaptak patikaalapítási engedélyt 
is, a gyógyszerészeti téren elöljáró jezsuiták mellett. Az Erzsébet apácák szintén Pozsonyban alapítottak kór
házat 1769-ben, női betegek részére. Bár II. József számos elmélkedő, meditáló rendet feloszlatott, a gyógyító 
szerzetek hasznos és szükséges munkáját anyagilag is támogatta. 1785-ben Pestre költöztette az Erzsébet apá
cákat, nekik adományozta a Fő utcai ferences kolostor épületét, ahol 20 ággyal kórházat nyitottak. A gyógyító 
munkát egy főorvos és egy másodorvos végezte, az ápolást erre a feladatra kiképzett nővérek látták el, a szá
zad végén a kórházat százágyasra bővítették. Az irgalmasok tevékenységében némi változást hozott II. József 
kora, ugyanis 1783-ban kiköltöztette őket az Invalidusok házából, ahol 1731 óta ellátták a rokkant katonákat, 
akiket ekkor Nagyszombatba telepített át. Vácott 12 férőhellyel, Pécsett 40 ággyal működött a kórházuk, az 
1730-as évektől működő egri kórházban az 1780-as évektől elmebetegekkel is foglalkoztak, továbbá állami 
támogatással elvállalták az elmebetegek gondozását a fővárosban is (1783-ban). 1794-ben kezdődött meg a 
hivatalos engedélykérés a rend budai kórházának ügyében, de a kifejlet már a XIX. század eseményei közé 
tartozik. Az állami támogatás hatására a gyógyító rendek is igyekeztek alkalmazkodni a kötelező normákhoz, 
ezért megindult kórházaikban a szakképzettségre való törekvés, mind több képzett sebészt és gyógyszerészt 
alkalmaztak az irgalmasok, akik Bécsben, Prágában vagy a saját hazai orvosi karon szerezték oklevelüket.

A számos súlyos probléma és hiányosság ellenére a XVIII. század jelentős előrelépést mutatott a kórházügy 
területén, elsősorban a gyógyító intézménnyel kapcsolatos elvárások megfogalmazása, valamint az alapelvek 
kidolgozása terén, amely folyamat a XIX. században teljesedett ki.
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F o r r a i  J u d i t  

A budapesti fogászati klinika megalakulása

A magyarországi fogászati szakmai oktatás előzménye
A nemzetközi tudományos élet vérkeringésébe a magyar fogászati szakemberek is bekerültek. Bár a hazai 

fogászati oktatás a francia, az angol és a német iskolákhoz képest elmaradt, de néhány kiváló szakember 
(főleg Árkövy József) rendkívüli tehetséggel és kitartó munkával áthidalta azt a mintegy ötven éves techni
kai, oktatási és szemléletbeli különbséget, amely a magyar fogászati ellátást, oktatást és tudományos munkát 
jellemezte.

Az első lépés: a fogászati szakma megalapítását, a hivatalos oklevelet a sebészi mesterségből kinőtt önálló 
tevékenységként az 1799-ben a magister artis dentariae1 vizsgával lehetett elérni az Orvoskaron.

Az első magyar születésű fogorvos tanár Carabelli Georgius (György), 1878-ban Pesten született, sebész
mester volt a bécsi egyetemen. Közel 20 évig oktatott és megalapított egy fogászati iskolát is. A gyakorlati 
oktatás még nem tartozott a feladatai közé, így csak elméleti tárgyakat tanított. Gyakorló tevékenységét ma
gánpraxisában2 folytatta, míg 1833-ban udvari, majd a császár személyi fogorvosa lett.

Nedelkó Döme (1812-1882) Carabelli egyik tanítványa volt3, aki 1842-ben kapta meg a fogorvosi diplo
mát. Ebben az évben a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Egyesületének előadást tartott az „Értekezés a 
fogorvosi tudománynak egy korszerű, magasabb tudományos álláspontra emelkedése szükségéről” címmel4. 
1844-ben Nedelkó elnyerte a pesti egyetem oktató fogorvosi pályázatát, s elindult a fogászati képzés az egye
tem Hatvani és Újvilág utca sarkán álló pálos-rendi zárda, leánytanoda helyén kialakított tantermében.

Nedelkó mellett 1865-tól Barna Ignácz (1822-1894) dolgozott, aki a fogászat első magántanárrá habilitált 
szakembere lett. 1865-66 tanévben oktatott, de előadásait is és gyakorlati oktatását is a lakásán alapított po- 
liklinikán végezte. Kutatásai során foglalkozott az egészséges száj fontosságával, a fogkő keletkezésével és 
eltávolításával5, a nehéz fogzás megelőzésével, a fogak kozmetikájával.

A korszerű oktatás alapítói
Iklódi Iszlai József (1840-1903) 1867-ben Pesten orvosdoktori, 1869-ben sebészdoktori, szemészmesteri 

oklevelet kapott. Bécsben szülésmesteri vizsgát tett, majd 1873-ban Londonban fogorvosi diplomát szerzett. 
Hazatérve hatalmas tudást felhalmozva nyitotta meg fogászati rendelőjét, majd szakirodalmi tevékenységet is 
folytatott. Gyűjtő szenvedélye sok mindenre kiterjedt, például a legnagyobb koponyagyűjteménye neki volt, 
amely a mai antropológiai gyűjtemény alapját képezi. 1881 -ben magántanári címet szerzett "Egyetemes fogtan 
és foggyógyászat" címmel, s egyben megkezdte oktató tevékenységét. 1902-ben az egyetem újonnan alapított 
Fogászati Propedeutikai Intézetének első és egyetlen tanára lett, mert halálával megszűnt az intézete is.

Tanítványai között volt pl. Abonyi József és Salamon Henrik is. 1889-ben létrehívja és megalapítja a Fog
tam Társulatot. Ez az első fogászati tudományos társaság, amely összegyűjtötte az akkori gondolkodó és

1. Forrai J.: A magyar fogtudomány kezdete in: Forrai Judit, Gazda István, Kapronczay Károly, Magyar László, Varga
Benedek, Vizi E. Szilveszter: Ditor ut Ditem. Budapest. 2003. 173-201. Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Magyar Tudo
mánytörténeti Intézet, Semmelweis Egyetem
2. Huszár György: Carabelli bicentenarium. Fogorvosi Szemle, 81. 1988. 369-370.
3. Győry T: Az Orvostudományi Kar története. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. Budapest. 1936.
4. Bugát Pál, Flór Ferenc: Magyar Orvosok és Termeszetvizsgálók Pesten tartott második nagy gyűlésének munkálatai. Pest.
1842. 46.
5.Barna Ignácz: A fogkő. Orvosi hetilap. 1858. 3. sz.
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tudományos affinitású fogorvosokat, akik között megtalálható pl.: Kohn Lipót, Rothmann Ármin, Salzer 
Adolf Vidéky Ferenc, Kiinger Zsigmond, Derekassy László, Bauer Samu, Abonyi József stb. 1892-ben az 
Odontoscop-ot, az első magyar nyelvű fogászati folyóiratot indította útjára. Technika iránti vonzalmát bizo
nyítja több találmánya is, de mivel nem volt következetes, számára elég volt csak kitalálni, de nem szaba
dalmaztatta azokat, így szinte semmi sem viseli az ő nevét. A Skiagram pl. arra szolgált, hogy röntgen-képet 
ernyő nélkül közvetlenül lehessen látni, kryptopscopjával fogászati röntgenfelvételeket lehetett készíteni.

Az 1890-es években divatba jött petróleumlámpákban az Auer égő segítségével szerkesztett egy fogászati 
lámpát. Kidolgozott egy mérőműszert, a stomamétert, amely a felső állcsont prognathiákát méri, ezt az 1881- 
es londoni nemzetközi kongresszuson be is mutatta. 1902-ben pl. szájban rögzített tükröt szerkesztett. Fő 

kutatási területe a fogak artikulációja volt.
Árkövy József (1851-1922), a magyar fogászat történetének legnagyobb alakja6. A papi pályát elhagy

va az orvosi fakultásra iratkozott be. Egyetemi tanulmányai alatt Jendrassik intézetében a szövettannal és a 
fejlődéstannal foglalkozott, különös tekintettel a fogak szövettani vizsgálatára. Az egyetem akkori dékánja, 
Nepomuk János segítségével ösztöndíjat kapott, hogy Angliába utazzon tapasztalatot gyűjteni a modem fo
gászat módszereiről, az aranytömés és a gyökérkezelés technikájáról, valamint a magán- és kórházi praxis 

helyzetéről.
Lelkes híve lett a minden kórházban működő ún. „dental department-nek”, vagyis a kórházi fogászati be

tegellátásnak, ahol a szegény betegeket kezelték, és az ellátáshoz tartozó szájsebészetnek (dental surgeon) is. 
Szorgalma és kiváló nyelvtudása alapján az Odontological Society of London társaság a tagjává választotta. 
Székfoglaló előadása a dentin fejlődését tárgyalta osztatlan sikerrel. Tanulmányi időszakának végén a francia 
és a német szakoktatást is tanulmányozta.

Hazatérve, tele ambíciókkal, a frissen tanult és jónak tartott módszereket szerette volna bevezetni -  termé
szetesen az itthoni személyi ellentétek miatt és az anyagi források hiányában ez nem sikerült. 1880-ban már
cius 1-jén Árkövy úgy döntött, nem vár tovább támogatásra, önerőből a Magyar u. 21. sz. házban létrehozza 
az első nyilvános magángyógyintézetet. A Foggyógyintézet7 céljául tűzte ki, hogy a fogbetegeket ambulanter, 
orvosi és sebészeti ellátásban részesítse, jótékonysági, vagyis ingyenes ellátást nyújtson, részt vegyen a fo
gászat egyetemi oktatásában és a szakképzésben, a tisztifőorvosnak meghatározott időben rendszeresen meg
küldje a rendelési órán pontosan adminisztrált statisztikai adatokat. Mindezen tevékenységeket és az ezzel 
járó összes terhet Árkövy önállóan viselte.

A Magyar utcai Foggyógyintézet fennállásának nyolc éve alatt több mint 11.383 beteget látott el, 894 be
iratkozott orvostanhallgató látogatta az intézetet, és 64 orvos részesült szakképzésben. Lassan szűkké vált a 
rendelőintézet. Árkövy8 másik, korábban már elutasított ötlete is valóra vált, nevezetesen a közkórházakban 
is működő fogászati ellátás megvalósítása. 1887-ben Ráth főpolgármester engedélyezte és egyben kinevezte 
Árkövyt a Szt. Rókus Kórház orvosának. A fogászati ellátás érdekében a helyszűkében szenvedő közkórház 
csak a könyvtárhelyiségét tudta a rendelkezésre bocsátani. A fogászat egy helyiségből álló egységén mindösz- 
sze egy ajtó és egy ablak volt, amely a kórház zárt folyosójára nézett.

Bár egyértelműen 200-300 fogorvosra lett volna szüksége az országnak, az Árkövy által működtetett Fog
gyógyintézetben az oktatás kis létszámmal, de beindult. Igaz ugyan, hogy ekkor Európában csak 9 fogá
szati iskola működött: kettő Londonban, kettő Párizsban, egy-egy pedig Berlinben, Breslauban, Utrechtben, 
Genfben és Budapesten. A szűk kereteket kinőve Árkövy a Vallás- és Közoktatási miniszterhez írt levelében 
kérvényezte egy méltó fogászati klinika létesítését, ahol a magas színvonalú oktatáson kívül ambulatórium és

6. Forrai J.: Árkövy József in: Híres Magyar Orvosok. III. Budapest. Galenus. 2002. 77-79.
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sebészeti fekvőosztály, laboratórium, gyűjteménytár és könyvtár áll a korszerű szakképzés rendelkezésére.
1889-i miniszteri rendelet alapján az orvosegyetem helyet adott a stomatológiának. 1890. február 8-án Fo

dor József dékán ünnepélyesen megnyitotta a Fogászati Klinikát. Helye az egyetem gazdasági épületének a
11. emeletén, egy „szolga-lakásokból” kialakított három szoba volt, melyet Fogászati Klinikának neveztek ki. 
Ezzel egy időben Kolozsváron is elindult a képzés9. Két évvel később, 1892-ben Árkövy megkapta a rend
kívüli tanári címet. Munkatársaival folyamatosan kutatták az egyes fogbántalmak kórbonctani és szövettani 
okait, elváltozásait, valamint nagy hangsúlyt fektettek a bakteriológiai vizsgálatokra, a vizsgálatokon alapuló 
tudományos értekezések alapvető korabeli forrásmunkák. Ezzel a módszerrel az évszázadokon keresztül ala
csony színvonalon működő fogászatot stomatológiai szaktudománnyá fejlesztette.

1900-ban, a nagy klinikai épületek tervezése és építkezése kapcsán a szűkméretű Fogászati Klinika új, a 
még ma is működő épületét kapta meg a Mária utca és a Pál utca sarkán, melyet 1909. február 14-én nyitottak 
meg. 1906-ban hivatalosan a Fogászati Klinika a Stomatológiai Klinika elnevezést kapta, a végzett fogor
vosok pedig stomatológusok lettek. Árkövy a stomatológia helyét az orvostudományban a következőképpen 
határozta meg: „A stomatológia egyik ága az orvostudománynak, tehát orvosi szakma, melynek tudás- és 
működésköre a szájüregre terjed ki...”

Ami forradalmian újszerű volt még Európában, hogy két fekvő osztállyal (egy férfi és egy női) lehetőséget 
nyújtott a szájsebészeti műtéteknek, valamint a műtéten átesettek fekvőosztályon kapják meg az utókezelést. 
Mind a tárgyi feltételek, mind a humán erőforrás lehetővé tette a magas szintű gyógyítást, a megfelelő szak- 
orvosképzést, valamint a tudomány eredményes művelését.

Az oktatott szaktárgyak felölelték az akkori modem ismeretanyagot, s megindult a fogászaton belül a sza
kosodás is. Az egyes szakágak művelői már a kor fejlett színvonalán álltak, amit a fogorvos-világ számos elis
merése is mutat. Rothmann Ármin (1860-1932) a „fogak kór- és gyógytana”, Hattyasy az „odontotechnológia 
és fogászati metallurgia”, Antal a „foghúzás”, Szabó a „fogászati műtéttan”, míg Salamon a „protetika- 
odontotechnika,” valamint a „fogszabályozásion" tanárai voltak.

Az oktatáshoz szervesen hozzátartozott, hogy a klinika dolgozói elkészítették a párizsi kiállításra (1900) 
az oktatási segédanyagokat, az 52 darabos festett gipszmintát, melyen látványosan jelölték a fogak pulpáját, 
a fogbél lefutását, a gyökérhártyát és a különböző állcsont-elváltozások kórbonctani és kórszövettani szer
kezetét. Papírmaséból is készítettek oktató segédanyagot. Egy másik sorozatban gipszmintán 24 féle módját 
mutatták be a cavitás alakításnak. Egy hét táblából álló sorozaton pedig 350 természetes fogon az összes 
addig ismert gyökértömési eljárást ábrázolták. Sok országból rendeltek ezekből a szemléltető eszközökből. 

1904-ben, St. Louisban, ugyanezekkel az eszközökkel aranyérmet nyertek.
Esztergált keményfából nagyméretű állcsontok, kivehető fogakkal álltak a hallgatók rendelkezésére, amelyek 

még ma is megtekinthetők a Propedeutikán. Nemcsak a klinikai oktatásban alkotott Árkövy József újszerűt, 
hanem aktívan részt vett a szakma társadalmi szerveződésében is. 1896-ban megalapította a Budapesti Kir. 
Orvosegyesület Stomatologikus Szakosztályát, 1897-ben pedig a Stomatológusok Országos Egyesületét. Az 
1907-ben Párizsban alapított Association Stomatologique Intemationalenak (ASI) egyik elnöke és létrehozója 

volt.
Árkövy, személyében megalapozta a magyarországi és egyben az európai stomatológiai tudományt, létre

hozta elsőként a világon a Stomatológiai Klinikát, e diszciplína egyenjogúságát kivívta a többi szaktudomány

7. Salamon Henrik: A magyar stomatológia (fogászat) története. Budapest, 1942. Magyar Stomatológiai kiadóhivatal.
8. Huszár György: A magyar fogászat története. Budapest. 1965. Az Országos Orvostörténeti Könyvtár Kiadványa.
9. Péter Mihály: Az Erdélyi fogorvoslás történetéből. Mentor kiadó, Marosvásárhely. 2006. 145.
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között, tudományos kutatással, laboratóriumi vizsgálatokkal, orvosi szemlélettel megteremtette a helyét a 
medicinában. Az Árkövy iskola legjelesebb tanítványai: Hattyasy Lajos, Rothmann Ármin, Antal János, Sza

bó József és Salamon Henrik voltak.
Új idők nagy egyéniségei
Szabó József követte Árkövyt a Stomatológiai Klinikán. Szabó kivételes tehetségű és tudású szakember 

volt. A Stomatológiai Közlöny főszerkesztője lett, majd a Stomatológusok Országos Egyesületének alelnöke. 
Már az első kutató éveiben olyan közleményeket adott ki, melyek évtizedeken keresztül -  még ma is -  a nem
zetközi fogászati irodalomban meghatározó jelentőségűek. (A világon az elsők között írta le tudományos igé
nyességgel a pulpaűr fokozatos beszűkülését, a fogak replantációját, az extractiós sebek gyógyulását.) Több 
fogászati tankönyvet fordított magyar nyelvre, könyvfejezeteket írt, majd 1914-ben jelent meg első kiadásban 
nagysikerű tankönyve „A Gyakorlati Fogászat” , amit kiadtak olasz és spanyol nyelven is.

Az 1890-es évek színvonalán álló Árkövy-féle Stomatológiai Klinikát Szabó gyökeresen átalakította.10 
Kibővítette a röntgenosztályt, fogszabályozó osztályt hozott létre, fogtechnikai laboratóriumot állított fel, 
orvosi laboratóriumot, szájnyálkahártya betegek részére külön rendelőt létesített, kifejlesztette a fekvőbeteg 
részleget, egységkészülékekkel szerelte fel a klinikát, s új, modem felszerelést vett a nagy műtőnek is. Sza
bó remek előadó, igen tájékozott szakember volt. Előadásaira vidékről is érkeztek kollegák, mert többnyire 
szombat délutánra estek az órái. Külföldi fogorvosoknak is rendezett továbbképző kurzusokat a klinikán. 
Az egész világ szakmai elismerését vívta ki. Szabó vezetésével a Budapesten megrendezett I. Nemzetközi 
Stomatológus Kongresszuson 23 országból 1100-an vettek részt.

Iskolát teremtett, kiváló barátjával és munkatársával, Salamon Henrikkel sokat dolgozott a klinika to
vábbfejlesztésén. Szabó József 1931-32-ben és 1932-33-ban az Orvosi Kar dékánja volt, az Association of 
Stomatology International elnöke, számos nemzetközi és nemzeti fogorvosi társaság elnökségi, vezetőségi és 
tiszteletbeli tagja volt. A klinika átszervezésében nagy támasza volt Salamon Henrik (1865 - 1944). Salamon 
számos szakterületre kiterjedő munkássága jelentős eredményeket hozott a protetika, az odontotechnika vo
natkozásában. Úttörő jellegű volt orthodontiában is, mely kapcsán önálló osztályt létesített és vezetett. 1902- 
ben Madzsar Józseffel közösen indította útjára a Stomatológiai Szemle nevű újságot, s a fogászat történetével 
behatóan foglalkozott.

Szabó halálát követően, 1938-ban Máthé Dénes lett a klinika igazgatója, akinek működését a háborús 
idők nehézségei és korai halála határozta meg. Iskolát teremtett és sok kiváló szakember került ki keze alól 
a következő nemzedékből: Boros Sándor, Földvári Imre, Molnár László, Sugár László, Szokolóczy-Syllaba 
Béla, Varga István.

Máthé halálát követően megbízott vezetőként 1944-ig Szokolóczy-Syllaba Béla vezette a klinikát. 
Szokolóczy altatással és fájdalomcsillapítással foglalkozó könyve hosszú évtizedekig alapkönyv volt a hall
gatók és kész kollegák számára. Külön érdekessége a manuális kitapintás, a vezetéses érzéstelenítés helyének 
meghatározása olyan esetekben, amikor a megszokott technika nem jár eredménnyel. A fogorvos továbbkép
zés számára írta „A nitrogénoxydul-altatások a fogorvosi gyakorlatban ” c. külön-füzetét.

Őt követően Balogh Károly (1895 -  1973) egyetemi magántanár nyerte el a klinika igazgatói állását pályá
zaton, s a háború után a Fogorvostudományi Kar megalapítójaként kimagasló teljesítménnyel vezette az új 
Kart.

A két világháború között a magyar fogászati szakoktatás vezető intézménye a budapesti klinika volt, noha

10. Kóbor A., Forrai J.: A fogorvosképzés magyarországi fejlődésének története. 50 éves a Semmelweis Egyetem
Fogorvostudományi Kara (1955-2005). Budapest. 2005. 17-30.
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máshol is képeztek szakorvosokat. Az Apponyi Klinika fogászati osztályán Rothmann Ármin, majd Simon 
Béla vezetésével; az 1. sz. Honvéd Helyőrségi Kórház fogászati rendelője Sturm József, majd Forgách Aladár 
irányításával; az Izraelita Kórház és Kaszab Poliklinika fogászata Bányai Sándor és Bauer Andor vezetése 
alatt működött, 1922-ben indult meg a már végzett fogszakorvosok szervezett továbbképzése is, 2-3 hetes 
kurzusok formájában.

A háború embertelen és kegyetlen veszteségei megtizedelték az orvos- és fogorvos társadalmat is, a klinika 
oktatógárdáját egyaránt. De a romok között is a fogfájás és a foggyógyítás kikövetelte az intézet újraindítását. 
1945-ben elektromosság és villany nélkül újra megindult a betegellátás a klinikán.

2005-ben ünnepelte a Fogorvostudományi Kar az 50. évfordulóját és végül 2007-ben a KAR új épületbe 
költözhetett, amelyet kizárólag a fogászati oktatás korszerű céljára építettek. A nagy előadóterem Árkövy 

József, a nagy alapító nevét őrzi.
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K ó t y u k  E r z s é b e t

Kórházépítés Kárpátalján a két világháború között
1919-1939

A magyar szakirodalomban Kárpátalja néven ismert terület a Kárpát-medence északkeleti peremén fek
szik. A 19-20. század fordulójától a történelmi Magyarország négy vármegyéjének -  Ung, Bereg, Ugocsa, 
Máramaros -  összefoglaló neve. E nagytáj területe 17 945 km2, lakossága 1910-ben 848 428 fő. Az államala
pítástól 1919-ig Magyarország része.

Az 1920. június 4-i trianoni békediktátumban Kárpátalját feldarabolták: több mint a felét Csehszlovákiá
hoz, kevesebb mint harmadát Romániához csatolták, töredéke, az ún. Csonka-Bereg Magyarországé maradt.

Két évtized múlva Kárpátalja síkvidéki, tiszaháti táját az 1938. november 2-án aláírt első bécsi döntéssel, 
a hegyvidéki, nagyobb részét az 1939. március 15-18-a között végrehajtott magyar katonai hadművelettel 
Magyarországhoz csatolták, amelyhez 1944 novemberéig tartozott. Az 1945. június 29-én Moszkvában aláírt 
szovjet-csehszlovák szerződéssel Kárpátalja a Szovjetunió fennhatósága alá került. A birodalom felbomlásá
tól, 1991. decemberétől Ukrajna része. Mai hivatalos ukrán neve Zakarpatszka oblaszty.

Elöljáróban leszögezhetjük: az elmúlt évszázadban Kárpátalja egészségügyét elsősorban az határozta meg, 
hogy éppen melyik ország fennhatósága alá tartozott, milyenek voltak az adott ország egészségügyi és köz
egészségügyi viszonyai, illetve hogyan alakultak a lakosság szociális körülményei.

Jelen tanulmány a felsorolt korszakok közül az 1919. júniusa és 1938/39 fordulója közötti két évtized rész

ben megvalósult, részben elmaradt kórházépítési programját ismerteti.
Kárpátalja, illetve Ruszinszkó területe a két világháború közötti ún. csehszlovák korszakban: 12 653 km2, 

lakossága kezdetben meghaladja a 606 ezer, az 1930-as években a 720 ezer főt. A Csehszlovákiához csatolt 
peremvidéki terület egészségügye rendkívül elmaradott volt. Ennek egyik fontos oka, hogy sem az első világ
háború előtt, sem az 1919 és 1939 közötti időszakban Kárpátalján nem volt orvosképzés. A korabeli magyar 
kormányzat ugyan már 1890-ben megalapította az Ungvári Bába Tanintézetet, ahol évente 55 szülésznőt 
képeztek ki, de mivel a hallgatók az egész országra érvényes oklevelet kaptak, csak kevesen maradtak a terü
leten. Ennek ellenére mégis javult valamelyest a vidék egészségügyi ellátása, de változatlanul kevés volt az 
orvos. Magas volt a csecsemőhalandóság, az általános mortalitási mutatók is igen kedvezőtlenül alakultak.

A későbbi csehszlovák szakirodalom szerint Kárpátalján a világháború előtti magyar korszakban, 40 egész
ségügyi körzetben mindössze 28 kerületi és körzeti orvos teljesített szolgálatot. A vidék négy kórházában 
pedig mindössze 800 ágy állott a betegek rendelkezésére. A kórházi orvosok számáról az akkori csehszlovák 

adatok nem szóltak.
Az előbbieknek számos tekintetben ellentmondanak azok az 1914-1918-ból származó hivatalos magyar 

statisztikai adatok, amelyek szerint az első világháború végén például Bereg vármegyében 3 kórház összesen 
273 ággyal, 33 orvos, valamint 113 bába; Máramaros vármegyében 7 kórház összesen 653 ággyal, valamint 
49 orvos és 209 bába szolgálta, illetve látta el a lakosságot. Az Ugocsa vármegyei Nagyszőlősön működött a 
körzeti feladatokat is ellátó ún. Perényi-közkórház, adataink szerint feltehetően 60 ággyal, igazgató-főorvossal 
és alorvossal. Ung megyében az ungvári kórházban 1900-ban már 200, 1914-ben újabb 200 betegágy állt a 

betegek rendelkezésére.
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Az idézett -  Ung és Ugocsa vármegye esetében hiányos -  
adataink szerint, 1919 előtt csak Bereg és Máramaros várme
gyében összesen 84 orvos működött. Ung, Bereg, Ugocsa és 
Máramaros megyében a kórházak száma 12; a betegágyaké (az 
ungvári és a nagyszőlősi kórházakkal együtt) 1386 volt.
Az adatok tehát jelentősen eltérnek!
1. kép. Közigazgatási beosztás a Csehszlovák korszakban

A terület Csehszlovákiához csatolása után a hatóságok fel
mérték a vidék egészségügyi helyzetét, hogy annak megfelelően 

hozzák meg új intézkedéseiket és rendelkezéseiket. Kárpátalján, vagy ahogy még abban az időben nevezték
-  Podkarpatszka Ruszban, illetve Ruszinszkóban -  a legnagyobb gondot a fertőző betegségek okozta sú
lyos járványok jelentették. Ezek kialakulásához a hiányos egészségügyi ellátáson túl, jelentősen hozzájárult 
a hegyvidéki lakosság szegénysége és tudatlansága, valamint az első világháború alatti évek egyre növekvő 
gazdasági-szociális nehézségei.

Az impériumváltozás kezdetén, 1919 második felében, majd 1920-ban készült csehszlovák felmérések sze
rint a járványok okozta halálozások következtében a lakosság lélekszáma jelentősen csökkent. A hastífusz, a 
kiütéses tífusz, a vérhas, a kanyaró, a skarlát, a diftéria és a tbc tömegesen szedte áldozatait, különösen Kár
pátalja hegyvidéki részén, a Verhovinán, ahol nem volt kórház.
Az 1920. évi egészségügyi felmérés szerint a nyilvántartásba vett:
1000 dizentériás eset közül 144 fő elhalálozott,
1000 himlővel fertőzött közül 259 volt a halálozási arány,
1000 tífuszos eset közül 247 végződött halállal.
Az általános halandóság Kárpátalján 1920-ban 33 ezrelék volt.

A helyzet súlyosságára való tekintettel az amerikai Vöröskereszt a Csehszlovák Vöröskereszt rendelkezésé
re bocsátott a szükséges felszereléssel együtt egy több kocsiból álló, ún. „egészségügyi vonatot”, a Verhovinán 
különösen pusztító járványos betegségek megfékezésére és a fertőző gócok felszámolására.

A prágai Egészségügyi Minisztérium 1921-ben egyik első intézkedéseként -  a vonatok mintájára - , egyen
ként négy-négy gépjárműből álló, ún. „járvány autó-konvojokat” indított a betegségekkel leginkább sújtott 
területekre, hogy kórházak és egészségügyi intézmények híján, a lakosság segítségére legyenek. A Vörös- 
kereszt „egészségügyi vonatának” és a Járvány autó-konvojoknak” köszönhetően a hegyvidéken sikerült 
felszámolni a kiütéses tífusz fertőző gócait, más betegségeket pedig jelentősen visszaszorítani.

A területen -  annak különösen a máramarosi részén -  egyre nagyobb gondokat okozott a szifilisszel 
fertőzöttek magas száma. Ezen kívül a síkvidéki részeken a malária, a tbc, a hegyvidéken pedig a jódhiányos 
ivóvíz következtében kialakult strúma fordult elő igen nagy gyakorisággal.

Jelentős gondok forrása volt Kárpátalján az orvosok és a kórházak hiánya, illetve egyenlőtlen területi el
oszlása. Az 1928-ban Kárpátalján praktizáló 222 állami és magánorvos közül 117 a három nagyobb városban
-  Ungvár, Munkács, Beregszász -  működött. Az említett városok összlakossága ebben az időben nem haladta 
meg a 70 000 főt. A vidék 484 településén élő 650 000 lakost mindössze 105 orvos látta el, vagyis a falvak 
átlagában egy orvosra 6190 fő jutott.

Az 1910. év statisztikai adatai szerint Kárpátalja nagytáj összlakossága 848 ezer volt, ebben az időben egy 
orvosra 21 527 fő jutott. Az 1930-ban végzett felmérések szerint -  Podkarpatszka Rusz idején -  a területi vál
tozások következtében az összlakosság 725 ezerre csökkent. Ennek eredményeként egy orvosra „mindössze”
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2 696 fő jutott. Kárpátalja négy kórháza a nagyobb síkvidéki városokban -  Ungváron, Munkácson, Bereg
szászban és Nagyszőlősön -  volt. (1. kép) A verhovinai részen egyetlen gyógyító intézmény sem volt.

A statisztikai felméréseket követően a csehszlovák hatóságok számára egyértelművé vált, hogy Kárpátalján 
új kórházakra van szükség, a meglévők ágyszámát pedig jelentősen bővíteni kell. Az egészségügyi helyzet 
javítása érdekében a prágai kormány kórházépítési programot indított a területen.

Elsőként a Csehszlovák Vöröskereszt már 1920-ban, a hajdani magyar koronavárosban, a járási székhely 
Huszt nagyközségben, egy 60 ágyas járványkórházat épített. Az intézményt 1921-től a prágai Egészségügyi 
Minisztérium fenntartói kötelezettségével állami felügyelet, illetve irányítás alá helyeztek. A huszti körzeti 
kórház jelentős feladatokat kapott a fertőző betegségek felszámolásában. A Huszti járáson kívül Kárpátalja 
keleti hegyvidékéről, az Ökörmezői, a Técsői és a Rahói járás területéről is ide szállították a betegeket, mert 
ez volt a legközelebbi kórház. A távolság sok esetben így is meghaladta a több mint 100 km-t! (1. kép)

A kárpátaljai hegyvidék középső részén fekvő Szolyva járási székhelyen, 1921-ben ún. egészségvédő állo
mást létesítettek, amelyet szükség esetén kevés változtatással járványkórházzá alakíthattak. Ezzel valamelyest 
enyhíthették a legmostohább körülmények között élő, és egészségügyi szempontból is a legkevésbé ellátott 

falusi lakosság kórházi ellátását.
A fentieken kívül két körzeti kórháznak: a nagyszőlősi és a beregszászi kórodának, valamint az ungvári vá

rosi kórháznak volt fertőző betegek ellátására létesített osztálya, kezdetben azonban igen korlátozott ágyszám
mal. Az egészségügyi helyzet javítása érdekében 1922-ben Munkácson összehívták a kárpátaljai orvosok első 
kongresszusát, ahol intézkedési tervet fogadtak el a tuberkulózis fertőzés terjedésének megakadályozására, és 

a betegek gyógyításának megszervezésére.
A megelőzésre, valamint a fertőzöttek kiszűrésére tüdőszűrő állomások létesítését, a kórházak mellett pedig 

a betegek elhelyezésére és gyógyítására külön pavilonok építését indítványozták. Az utókezelést szanatóri

umokban kívánták megoldani.
Korábban, még 1914. szeptemberében Kohner báró a munkácsi kastélyát a Munkácsi Izraelita Szentegylet

nek adományozta azzal a céllal, hogy abban új kórházat rendezzenek be. Ezért Munkács város megvásárolta 
a munkácsi zsidó közösség 1877-ben épült régi kórházát, és azt a városi kórház egyik épületeként működtette 

tovább.
Megjegyezzük, hogy a Kohner-kastélyt végül nem alakították át kórházzá, mert a csehszlovák korszak alatt 

a városi zsupanátust, vagyis az elöljáróságot költöztették az épületbe. 1938 után Kárpátalja második magyar 
korszakában, a munkácsi izraelita hitközség az aggok házát rendezte be a kastélyban.

A Munkácsi városi gyermekmenhelyen egy csecsemő- és gyermekgyógyászati részleget létesítettek. A vá
rosi közkórházat állami fenntartású intézménnyé nyilvánították, és elkezdték az átépítését, illetve a bővítését. 
Az intézményt ekkor új sebészeti szárnnyal bővítették, és a legkorszerűbb berendezésekkel -  később, 1927-ben 
röntgenkészülékkel — is felszerelték. Ebben az újonnan épített épületszámyban helyezték el a nőgyógyászati 
osztályt. Ezen kívül itt működött a rendelőintézet, valamint a körzeti betegsegélyező hivatal is. 1923-ban a 
kórházban külön-külön osztályt alakítottak ki a tbc-ben szenvedők, valamint más fertőző betegek számára.
A források szerint a munkácsi állami kórház tekintettel volt az izraelita vallású betegeire, ezért konyhájában 

kóser ételeket is készítettek.
A szakirányítás szempontjából ugyancsak a munkácsi kórházhoz tartozott egy 200 ágyas fiókkórház, ame

lyet a máramarosi sóbányászat központjában, Aknaszlatina községben az 1920-as évek közepén nyitottak 
meg. A hatóságok a továbbiakban Munkácson még egy új járványkórház építését is tervezték. De mivel az 
egészségügyi statisztikai adatok az 1920-as évek második felében már arról tanúskodtak, hogy a fertőző bete
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gek s z á m a  jelentősen csökkent, a beruházás nem valósult meg.
Az 1920-as években Kárpátalja egész területén mindössze három mentőállomás működött: Munkácson, 

Ungváron és Rahón. A munkácsi mentők 1928-ban megjelent statisztikája szerint ebben az évben 433 esethez

vonultak ki.
A fentiek mellett szintén mentési feladatokat látott el az a 

tizenegy, un. „szamaritánus” egyesület, amely az önkéntes 
mentőket tömörítette, és ebben az időben 260 tagot számlált. 
A prágai Egészségügyi Minisztérium fenntartásában működött 
Kárpátalján 13, un. diszpanszer, azaz egészségügyi ellátó inté
zet.
2. kép. A Masaryk Liga egyik gondozóháza

Ugyancsak a minisztérium támogatásával működtetett a 
Masaryk Liga 18 gondozóházat, elsősorban a tuberkulózis, a nemi betegségek és a trachoma megelőzésére és 
gyógyítására. (2. kép) Ezek a gondozóházak, ambulanciák vagy diszpanszerek a járóbeteg-gondozásban szol
gálták az egészségügyi ellátást, helyenként szakosodva: Alsóapsán és Kovácsréten szifilisz-, Ilosván pedig 
trachoma-ambulanciákkal.

Az egészségügyi ellátás javítását szolgálták a járási székhelyeken a helyi tisztiorvosi hatóságok által léte
sített, és korszerű bakteriológiai valamint szerológiai laboratóriumokkal felszerelt un. Népi Egészség Házak 
is, amelyek háromtípusú ellátásra szakosodtak: a tuberkulózis elleni védelemre, a nemibetegek gondozására, 
valamint az anya- és csecsemővédelemre.

A korszak kiemelt ruszinszkói egészségügyi beruházásának tekintették a tartományi jelentőségű beregszá
szi kórház korszerűsítését és bővítését. Erre azért volt elengedhetetlenül szükség, mert az első világháború 
évei alatt a hadikórházzá történt átminősítése, valamint a fokozódó gazdasági és szociális nehézségek követ
keztében állaga oly mértékben leromlott, hogy nem tudott megfelelni a legelemibb higiéniai követelmények
nek sem.

A kórháznak nem volt kiépített vízvezeték rendszere és szennyvízelvezetése. A betegeket a legtöbb eset
ben csak barakkokban tudták elhelyezni. A betegszobákat egyenként fűtötték, az ágytálakat naponta kétszer 
ürítették, emiatt mindenhol füst és bűz terjengett. A kevés fekvőhely miatt az ápoltak gyakran a szakadt 
ágyneműkben, szalmazsákokon feküdtek. A műtőben nem volt működőképes sterilizátor, az áramszolgáltatás 
pedig a korszerűtlen elektromos hálózat miatt gyakran szünetelt.

Ennek a 19. század végén létesült régi kórháznak az átépítését, illetve a felújítását 15 év alatt végezték
el a csehszlovák egészségügyi hatóságok. Eközben az intézmény 
bővítéséhez telket vásároltak, hogy a már meglévő tervek alapján 
elkezdhessék az új kórházépület kivitelezését. Az új kórházat 1936- 
ban adták át rendeltetésének, benne korszerűen felszerelt sebészeti, 
valamint szülészeti és nőgyógyászati osztályt nyitottak. (3. kép)
3. kép. A beregszászi kórház új épülete
A bővítésnek köszönhetően a beregszászi kórház 253 ággyal bővült, 

az orvosok száma háromról 18-ra, az ágyak száma pedig az addigi 170-ről összesen 423-ra nőtt. A konyhát 
szintén új épületben, immár megfelelő körülmények között rendezték be.

Nagyszőlősön a szintén tartományi jelentőségű 60 ágyas közkórházat 1928-ban, egy hasonló nagyságú, 
nemibetegeket gyógyító részleggel bővítették. A kóroda ezen kívül egy sebészeti, illetve nőgyógyászati osz
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tállyal, valamit új gazdasági kiszolgáló épülettel is gyarapodott.

A csehszlovák egészségügyi hatóságok 1936-ban fogadták el az új kórház építési tervét a központi fekvésű, 
és a hegyvidéki lakosság számára jól megközelíthető Huszton. Ennek oka, hogy a már említett, a Csehszlovák 
Vöröskereszt által épített, majd állami felügyelet alatt működő kórházat a járványok felszámolása után meg
szüntették. A politikai helyzet alakulása miatt azonban az újonnan elfogadott tervek nem valósultak meg.

A Podkarpatszka Rusz székhelyén, Ungváron a mindössze 17 betegággyal, igen szűkös körülmények kö
zött működő bábaképző intézetet 1930-ban új épületbe költöztették. (4. kép) A korszerűen felszerelt létesít
ményben az internátuson és a nagy előadótermen kívül, három kórházi osztály -  szülészet, nőgyógyászat, és

a szeptikus (fertőzött betegek osztálya) -  összesen 75 ággyal is helyet ka
pott. A bábaképzőt ezt követően -  oktatási feladatainak megőrzése mellett
-  gyógyhelyként működtették tovább.
4. kép. Az ungvári bábaképző épülete 

Az 1874-ig 60 ágyas magán-kórházként, majd 200 ágyas „nyilvános”
gyógy-intézményként működő ungvári városi kórház 1919-től új feladatot 

kapott: a tartományi székhely lakosságán kívül a környék és a hegyvidék lakosságának az egészségügyi ellá
tásáról is gondoskodnia kellett.
Ezért a meglévő régi épületeit felújították, betegosztályainak a berendezését, a konyháját, sőt a kórház terü

letén található boltot is korszerűsítették. Új bakteriológiai laboratóriumot 
létesítettek, valamint röntgenkészüléket szereltek fel. 1936-ban hozzákezd
tek az 1913-ban átadott sebészeti épület bővítéséhez. (5. kép)
5. kép. Az ungvári kórház sebészetének épülete
Az új szárny átadásával a sebészet, illetve a belgyógyászat 30-30 ággyal 
növekedett. Mindeközben jóváhagyták a terveket az új proszektúra, vala

mint a 150 ágyas bőr- és nemibeteg gondozó kórház és rendelőintézet építéséhez. Ezen kívül tervezték egy fi
zikoterápiás részleg kialakítását is. A további elképzelések között szerepelt 
egy új kórház építése a fertőző betegek számára, valamint a pszichiátriai, 
illetve az ideggyógyászati részleg egyenként 60 ágyas bővítése. (6. kép)
6. kép. Az ungvári kórház ideg- és elme osztályának épülete 
Mindezzel 1936-ra az ungvári városi kórház Kárpátalja legnagyobb és 
legkorszerűbb kórházává vált. Nyolc osztályán összesen 600 ágy és 17 or

vos szolgálta a betegek gyógyulását.
A kórház-telek egyesítése és növelése céljából a hatóságok tárgyalásokat kezdtek a környező ingatlanok 

tulajdonosaival. Az volt a céljuk, hogy Ungváron, a terület székvárosában a már működő, illetve a tervezett 

kórházépületeket egy területen, egységes gyógyító intézménnyé szervezzék.
A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy a csehszlovák korszak kórház-korszerűsítési és kórházépítési 

programja javított Kárpátalja egészségügyi ellátásán. A két évtized alatt az orvosok száma 316-ra nőtt, a kór
házi ágyak száma 1825-re emelkedett, ami annyit jelentett, hogy 1000 lakosra átlagban 2,5 kórházi férőhely 

jutott.
A csehszlovák egészségügyi hatóságok intézkedései azonban az érzékelhető fejlődés ellenére sem voltak 

elegendőek ahhoz, hogy az egészségügyi és szociális helyzetében elmaradott Kárpátalját felemeljék a másik 

két országrész, Csehország vagy Szlovákia szintjére.
Mint említettük, 1938-1939 fordulóján Kárpátalja ismét Magyarország részévé vált. A budapesti kormány
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zat részben folytatta az impériumváltozás következtében annak idején kényszerből félbehagyott szociálpoli
tikáját a vidék egészségügyének további javítására, másrészt továbbfejlesztette a csehszlovák kormány által 

kialakított egészségügyi intézményhálózatot.
Egy későbbi, az 1940-es évek statisztikája, a visszatért Kárpátalja egészségügyi ellátásával kapcsolatban 

következőkről tájékoztat: „Ezen terület lakosainak száma 1 139 618. Tizenhárom gyógyintézetben 41 osz
tályon 1719 betegágy van, 100 000 lakosra tehát 239,4 betegágy jut. Ennek a területnek a lakosai csak a 
hegység, a keleti Beszkidek lábánál fekvő városok, Bereg, Ung, Ugocsa és Máramaros megyei városok kórhá
zaiban helyezhetik el a betegeiket. Az öt város (Beregszász, Már amar ossziget, Munkács, Nagyszőlős, Ungvár) 
kórházai közül Ungvár most állami kezelésben levő kórháza a legnagyobb. 704 ágyból 94 belgyógyászati, 
154 sebészeti, 54 gyermek-gyógyászati, 104 bőr- és nemibetegek, 204 elmebetegek, 50 fertőző betegek és 44 
tüdőbetegek elhelyezésére szolgál. A szülő nőket, és a női bajos betegeket az ottani 80 ágyas állami bábaképző 
intézet látja el -  csak szembajosok, orr-, fül- és gégebetegek ellátására nincsenek betegágyak fenntartva”

Az egészségügyi helyzet javítására, illetve a meglévő intézmények továbbfejlesztésére kevés lehetősége 
maradt a magyar államnak, hiszen kezdetben a kialakult háborús helyzet, majd a háború akadályozta a mun
kát. A második világháborút lezáró békeszerződés pedig ismét új, immár szovjet fennhatóság alá rendelte 
Kárpátalját.
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C z á r  K a t a l i n

Kórházépítési program Magyarországon a 20. században

A két világháború között
Az első világháborút lezáró trianoni békeszerződés az egészségügyet is mélyen érintette, a magyar kórházi 

viszonyokat válságba sodorta. Az egészségügyi ellátást 183 kórház 26.000 betegággyal tudta ellátni, ami 
jelentős csökkenést mutat a háború előtti állapotokhoz képest. 1920-ra megnőtt az ország lakossága a felvi
déki, erdélyi és délvidéki menekültek számával -  mintegy 2 millió fővel akikkel nem számoltak. Ezért a 
kormánynak fejlesztéseket, kórházépítő programokat kellett kidolgozni a gazdasági nehézségek ellenére.

Ez a program felölelte a kórházak korszerűsítését, az ágylétszám növelését, a munka feltételeinek javítását 
is. Emellett az 1912-ben alapított debreceni, a háború után Szegedre menekített kolozsvári és a Pécsre helye
zett pozsonyi orvosi kar új klinikáit is elkezdték építeni, hogy javítsák a megyei központok gyógyellátását és 
egyben mentesítsék a fővárosi kórházakat. Az állami kórházfejlesztési program keretében 1921-1930 között 
a gyógyintézetek száma 183-ról 233-ra, a kórházi ágyak száma 6.451-ről 39.821-re nőtt. A használaton kívüli 
katonakórházakat átengedték a polgári egészségügynek.

1930-tól az állam igyekezett bevezetni a szegény betegek ingyenes egészségügyi ellátását, s 1931-től a 
teljes költségtérítés helyett bevezették az általános átalánytérítést. Az állami támogatások arra kényszerítették 
az intézeteket, hogy gazdaságosabban működjenek. Éppen ezért alakult meg Magyarország Klinikáinak és 
Kórházainak Szövetsége 1931-ben.

A két világháború között zajlott le az ún. második kórházépítési program. Ennek keretében először a vidé
ki orvosi karok klinikai telepei és központi épületei épültek fel -  a már említett szegedi, pécsi és debreceni 
intézményeket alakították át az oktatási céloknak megfelelően. Felépült Budapesten a gyermekgyógyászati 
intézetek nagy része, mint a Madarász Utcai Csecsemő- és Gyermekkórház, a Kék Kereszt Kórházat -  a mai 
Heim Pál Gyermekkórház -  kibővítették, az állami gyermekmenhelyek gyógyító részlegeit, a gyermekszana
tóriumokat és a speciális -  vakok és siketek, illetve a nyomorék gyermekek számára fenntartott -gyermekin- 
tézeteket pedig felújították és korszerűsítették. A biztosítók is kivették részüket a fejlesztésből, saját kórháza
kat alapítottak, mint a MÁV Kórház és a szanatóriumok Budakeszin, Mátraházán, vagy az OTI Uzsoki Utcai 
Kórháza. A kórházépítési program Budapesten volt látványos, mert ekkor épült meg a Horthy Miklós Kórház 
(1932) -  a mai Bajcsy-Zsilinszky Kórház - , az OTBA (1933) -  a mai SE Gyakorló Kórház - , a MABI -  a 
Péterfy Sándor Utcai Kórház a Szent Imre Kórház -  azaz a Tétényi Úti Kórház első épületegyüttese -  és a 
Magdolna Baleseti Kórház (1936) -  vagyis az Országos Traumatológiai Intézet.

Ám a 2. kórházépítési program vidéken is új intézetek létesítését írta elő. így születtek meg a vidéki városi 
kórházak Berettyóújfalun, Cegléden, Kiskunhalason, Mátészalkán, Nyíregyházán, Kaposvárott, Veszprém
ben, illetve új épületeket avattak Szombathelyen, Szekszárdon, Nagykanizsán, Kecskeméten, Békéscsabán 

és Gyulán.
1939-re Magyarországon sikerült az egészségügy helyzetén jelentősen javítani. Immár 304 gyógyintézmény 

és 46.922 betegágy állt rendelkezésre, így a tbc-s betegek számára már volt lehetőség mintegy 9.000 fekvőhelyet 
elkülöníteni. Az összágyszámból jelentős arányt a magánkórházak képeztek -  10.134 ágy 54 intézetben -, 
a biztosítótársaságok pedig 15.000 ággyal rendelkeztek. A pesti és vidéki klinikák ágylétszáma 8.441 volt,
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a bábaképző intézet szülőszobai ágyai pedig 980-ra rúgtak. A szerzetesrendek is rendelkeztek kórházakkal, 
amelyekben 4.561 beteget tudtak elhelyezni, emellett közel 3.000 hellyel rendelkeztek a szociális beteggon
dozóikban. Ebben az időszakban a felekezetek is bővítették kórházaikat, kiemelkedő jelentőségű volt ezek 
közül a református Bethesda Gyermekkórház, az irgalmasok budai kórháza, a fővárosi Zsidó Kórház, illetve 

a ferencesek San Marco budai Szeretetkórháza.
A két bécsi döntés után megtörtént visszacsatolások során egészségügyi intézményekkel is gazdagodott 

az ország. Részint a korábban magyar kórházakat, részint újabb csehszlovák és román építményeket kapott 
Magyarország. Az ungvári, munkácsi és szatmári kórházak állami státust kaptak. Jelentős volt a visszacsatolt 

területeken a magánkórházak száma.
A második világháború és az 1940-es évek vége

A második világháború alatt a katona-egészségügy kapott fontos szerepet. 25.000 katonakórházi és 90.000 
légókórházi betegágyat létesítettek a sebesültek számára. Ezeket a Magyar Vöröskereszt és az Országos Lég
oltalmi Parancsnokság helyezte üzembe.

A második világháború nagy veszteségeket okozott a magyar egészségügy terén. Csak 28.000 kórházi ágy 
maradt meg működőképesen, s kb. 40.000 kórházi ágy működéséhez szükséges felszerelést hurcoltak el az 
országból. Szinte mindegyik kórház súlyos károkat szenvedett.

Az újjáépítést elindító első hároméves terv egyik célja az volt, hogy az épületek háborús sérüléseit helyre
hozzák. A háborút követő néhány évben ideiglenes jelleggel jelöltek ki elhagyott épületeket, középületeket. 
Ekkortól kezdődött az a folyamat, melynek során az eredetileg nem egészségügyi célokra létrehozott épülete
ket kórházakká alakították át. A magánkórházak és alapítványok sorra beszüntették működésüket, ezeket az 
állam vette kezelésbe. így alakult meg többek között 1947-ben a Szabadsághegyi Állami TBC-Szanatórium, 
a Gyermek TBC-Szanatórium.

Az új társadalombiztosítási rendszer kiépítésével állami kezelésbe kerültek a biztosítók kórházai, rendelői, 
amelyek addig is élveztek már némi állami támogatást. Vidéken -  Deszken, Dobán, Hegyfalun -  újabb tbc-sza- 
natóriumokat hoztak létre az államosított kastélyépületekben, illetve ezen az elven bővítették a gyógyfürdő- és 
reumatológiai kórházi hálózatot is Hévízen, Balatonfüreden, Balfon, Keszthelyen, Harkányban. Intézmény- 
összevonással újakat hoztak létre, mint például 1951-ben a Postás Kórházból és a Szieszta Szanatóriumból 
az Országos Onkológiai Intézet, az Irgalmas Kórházból és a Szent Lukács Gyógyfürdő fürdőkórházából az 
ORFI, amelyhez később további kórházakat csatoltak (a Császárfürdő kórházát, a Tengerészeti Kórházat és a 
Budai Kórházat).

A szerzetesrendek kórházait 1949-ben államosították, ezekből hozták létre a megyei városi kórházakat: az 
egri irgalmas kórházból a Heves Megyei Markhot Ferenc Kórház, a pécsiből az egyetemi klinika, a pápaiból a 
Városi, a váciból szintén Városi Kórház lett. Az egyházi szegénygondozó intézmények többsége megtartotta 
profilját és integrálódtak a szociális és beteggondozó hálózatba. A Bethesdából alakították ki az Apáthy István 
Gyermekkórházat, míg a Városliget környéki magánszanatóriumokból az egységes BM Központi Kórház lett. 
A vidéki magánkórházak többségéből szülő- és csecsemőotthonok lettek, megfelelve a hároméves terv szülé
szeti és nőgyógyászati osztályaira vonatkozó ágylétszámnövelés feladatának.

1949-ben a kórházi ágyak száma majdnem elérte az 50.000-t, a háború előtti állapotokat kicsit meg is halad
va. De az egészségügy terén is jelentkezett az a mozgalom, amely felül akarta múlni a múlt adatait, így csak az 
ágylétszám növelésére korlátozódott a figyelem, az amögött álló infrastruktúrára már nem. Az újonnan épített 
kórházak megfeleltek a gyógyító munka feltételeinek, de a régi kórházakban egyszerűen csak megkétszerez
ték az ágyszámot, ezáltal elviselhetetlen állapotokat teremtve a kórtermekben.
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Az 1960-as évekre újabb kórházépítési programot dolgoztak ki, immár a harmadikat. Ekkor építették a 
szolnoki MÁV Kórházat 1960-ban, új telephellyel a fehérgyarmati kórházat 1961-ben, a dunaújvárosi városi 
kórházat 1966-ban, Salgótarjánban a megyei kórházat 1967-ben. Az orosházi, dorogi (1965) rendelőket, a sió
foki (1968), a hatvani (1969) és a dombóvári kórházakat (1970) már sorozatterv alapján építették, betonvázzal 
és panelelemekkel, ami egyszerű, olcsó és gyors munkát jelentett. A harmadik kórházépítési program utolsó 
létesítményeit az 1970-es években építették: a kisvárdai (1977), a váci (1979) és végül a ceglédi (1986). Ezek 
a kórházak voltak hivatottak a magas ágyszámot infrastrukturálisan „kiváltani” , azaz jobb munkakörülmé
nyeket teremteni orvos és beteg számára is.
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N a g y  A n i t a  

Villából kórházat? A József Attiláról elnevezett kórház
története

„A főhercegi palota mutatós rózsadombi villa volt, a legszebb a Rózsadombon. Külseje modernizált barokk 
stílus, kastélyszerű, mint később hallottam, anyósomnak édesapja, ¿7 szósz £/rá/;y halálakor reászállt örök
ségének egy részéből építették. Az utcát, melyben épült, ¿7 főherceg szépapjáról 1 József főherceg nádorról 
Palatínus utcának nevezték el, a ház száma'. Az épület minden része a fiatal főhercegi pár tervei szerint ké
szült, szobák nagysága, magassága stb.
Belépve egy tágas, világos hallba érkeztem, ¿7/70/ márványpadlón néhány perzsaszőnyeg volt. A szemben lévő 
középső szárnyas ajtó mellett egy-egy méter magas kínai váza, a falakon két életnagyságú olajfestmény [ . . JA  
nagy szalon két művészi oszloppal két részre volt osztva. [...] Itt állt a zongora és két hatalmas antik díszszek
rény. A zongorán magyar államférfiak fényképei. Mellette falépcső vezetett az emeletre 2.”

1938-ban Budapest Szemlőhegynek3 nevezett részén új utcát alakítottak ki. A 3000 négyszögöles telken 
épült fel a kétemeletes villa.4Az épület tulajdonosa dr. Habsburg József Ferenc (1895— 1957) és Anna szász 
királyi hercegnő voltak. Az új otthonba költözött a főherceg családja hat gyermekével.5 Itt látta meg a napvi
lágot két legkisebb gyermekük, Géza és Mihály, és innen adták férjhez legidősebb lányukat, Margitot, Erba 
Odescalchi Sándor herceghez.6 A fenti idézet az ő visszaemlékezéséből való. Testamentum című műve 1991- 
ben jelent meg magyarul. Az épület eredeti állapotának rekonstruálásában is őt hívtam segítségül.
A lak kertkapujánál őrház állt, a rácsos kapun át lehetett a kertbe gépkocsival behajtani. A kert virágzó bok
rokkal volt tele; tavasztól étkezések színhelyéül is szolgált. Az asztalt a függőágy közelében állították fel. 
A sziklakertet József főherceg építette, maga gyűjtve össze a köveket és építve fel egy kis dombot, amelyet 
ritka alpesi és más virágokkal ültetett be. A kertben különleges fenyők, magnólia-bokrok pompáztak. Az 
előcsarnok magas, stukkós mennyezetű terem volt, ahonnan mindkét oldalon más nagyobb termekbe lehetett 
látni, a mennyezetet prizmás velencei csillárok díszítették. Az emeleten volt a főherceg és a felesége dolgo
zószobája, a könyvtárszoba. „Az első benyomás nagy napsütés volt. A terem a ház első emeletének közepét 
foglalta el, szemben a félkör alakban kidomborodó falon a három francia szárnyas ajtó és mellettük még két 
nagy ablak nyíltak a balkonra és a mögötte feltáruló panorámára. A terem többi falát könyvespolcok bontot

1. József nádor Margit főhercegnőnek a dédapja volt.
2. TESTAMENTUM 369-370. . ......................................
3. A Rózsadombtól északra fekvő 234 m magas domb kezdetben Bába-, Baba-hegy, majd a 18. század elején felállított Szent 
József szoborról Josephsberg, József-hegy elnevezést kapott. 1847-ben a Döbrentei Gábor javaslatát elfogadó budai közgyűjés 
Szemlőhegyre keresztelte. A név Buda 1686-os töjök elleni ostroma emlékére, és az itt „szemlő”, azaz szemlélő, megfigyelő 
keresztény seregek állomáshelyére utal. HEGEDŰS 20. és 41.
4. A villa építési költségei 1938-ban 400.000 pengőre rúgtak. ERŐS. In: VAOSZ, 1946. október 1., 2-3.
5. Habsburg József Ferenc Lipót Antal Ignác Mária (1895, Brünn— 1957, Carcavelos, Portugália), Dr. jur., magyar királyi
redes, az Aranygyapjas rend lovagja, a Máltai Lovagrend nagykeresztese. József nádor dédunokája. Felesége Sachsen‘Anna ki
rályi hercegnő (1903-1976). Nyolc gyermekük született: Margit (1925-1979), Ilona (1927), Anna Terézia Gabriella (1928-1984), 
József Árpád (1933), István Domonkos (1934), Mária Kinga Beatrix (Budapest, 1938. augusztus 27.), Géza László (Budapest, 
1940. november 14.) és Mihály Kálmán (Budapest, 1942. május 5.). GUDENUS I. 496-497. Habsburg József Ferenc a mentok 
díszelnöke, a Nemzetközi Fürdőügyi Világszövetség elnöke 1944-ben. Kedvenc időtöltése a versírás es a kémiai kiserletezes 
volt. TESTAMENTUM II.,481.,541. . ^
6. 1943-ban kötöttek házasságot. GUDENUS I. Orvostörténeti érdekesség, hogy Margit főhercegnő a II. világháború ídejen a
balatonfüredi sebesült kórházoan dolgozott, mint önkéntes ápoló. TESTAMENTUM II., 385.
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ták a mennyezetig.”1 A gyerekszobák mellett a gyermekeknek külön ebédlő is rendelkezésre állt. A főhercegi 
család a II. világháborúban az országot és a fővárost ért támadások idején már egyre több időt töltött az alcsúti 
kastélyban, kénytelen volt elhagyni a Palatínus utcai otthont.8
1945 telén, Budapest ostroma a szemlőhegyi villát sem kímélte. Nyolc belövést kapott, a jobbszámyat bom
batalálat érte, minek következtében földig lerombolódott. A garázsrész teljesen elpusztult.9 Az ablaktáblák 
kitörtek, így a téli fagy a központi fűtést és a vízvezetéket is tönkretette.10
Az épület az Elhagyott Javak Kormánybiztossága felügyelete alá került. Hozzájuk fordult a Székesfővárosi 
Elektromos Művek 1945 júniusában, hogy segítsen megfelelő épületet találni az alkalmazottak, „elsősorban 
a munkásság részére egy szanatóriumszerű intézmény” működéséhez."
A „szanatóriumszerű intézmény” kifejezésnél, ahogyan dr. Bodnár László tanácsnok nevezi, egy pillanatra 
meg kell állni. A hivatalosnak számító Fővárosi Közlöny „József Attila” Szanatóriumról12 beszél. A korabeli 
újsághírek kórháznak is nevezik. Az Elektromos Művek irataiban 1945 szeptemberében és 1946 januárjában 
munkásüdülőként szerepel. Egy, az 1945. évről szóló jelentésben a fogalmazó az üdülő szót használja, majd 
kijavítja, alaposan áthúzza. l3Később a korabeli frazeológia szerint legtöbbször a „szanatóriumunk” megfo
galmazás szerepel az ELMŰ iratokban. A megnyitóünnepségen készült fényképen jól látszik az elnevezés 
„Budapest Székesfőváros Elektromos Művei «József Attila» kórháza és szanatóriuma.”
Erős József, az ELMŰ Üzemi Bizottságának titkára a kórház megnyitásáról szóló cikkében így fogalmaz: 
„ Megkeresésünkre a Magyar Kommunista Párt Hl. kerületi szervezte közölte, hogy a védelme alatt álló József 
Ferenc főherceg villát hajlandó munkásjóléti célokra rendelkezésünkre bocsátani.” 14 Az indok, hogy az al
kalmazotti kórház -  az Elektromos Művek régi óhaja -  egy már meglévő épületben jöjjön létre, 1945 nyarán, 
amikor Budapest romokban hevert, érthető.15 A főváros indoklása a nagyszabású ajánlatról a következő volt. 
„A közüzemek dolgozói a felszabadulás után azonnal hozzáláttak az áramszolgáltatáshoz. Nem maradt ház 
villany nélkül, egyetlen beteg sem pusztult el a műtőasztalon, mert az Elektromos Művek minden munkását 
munkába állította.” 16

Az épület átadásában szerepet játszott Vas Zoltán, a Gazdasági Főtanács végrehajtó szervének, a Titkár
ságnak a vezetője. Befolyásának jelentőségét mutatja, hogy a Gazdasági Főtanács 1946 januárjától már 
rendeletkibocsátási joggal is bírt a gazdasági élet egész területén.17 A III. kerületi lakáshivatal határozata 
alapján az ingatlan bérlője Budapest Székesfőváros Elektromos Művei lett. Ezzel az üzem orvosi rendelője, 
napközi otthonos óvodája és az újra működő testedző egyesülete, sporttelepe mellé a szanatórium is, mint 
szociális jellegű intézmény csatlakozott.18

7. TESTAMENTUM II., 375.
8. TESTAMENTUM II., 370, 374, 375, 379, 385.
9. ERŐS. In: VAOSZ, 2.
Ej^erjesztós a Székesfővárosi Elektromos Művek alkalmazottai részére szanatórium létesítése tárgyában In: Főv. Közlöny

10. ERŐS. In: VAOSZ, 2.
11. Valószínűleg több épület is számításba jött. Helyszíni szemle után a polgármester X. (közegészségi és köztisztasági) ügy
osztálya a III. kerület egyik ingatlanát találta erre a célra a legmegfelelőbbnek. Főv. Közlöny 1946., 741.
12. Sajnos nem sikerült kideríteni, kinek az ötlete volt, hogy a kórház névadója József Attila legyen. Az üzemi bizottság titkára
is csak utal a névadásra: „Hisszük, hogy ez a ház, amely nevét a munkásmozgalom nagy költőiéről kapta, békés pihenőie lesz 
az újvilág hasznos építőinek!” VAOSZ, 3. F J
¡3- ELMÚ iratai, Létesítmények és helyszínrajzok (1944— 1946.) (217. doboz) Épületekről szóló ismertetés.
14. bKOS. In: VAOSZ, 2.
15. Főv, Közlöny 1946., 741.
16. ERŐS. In: VAOSZ, 2.
17. MoTört, 187. A Gazdasági Főtanács hatáskörének bővülése a gazdaságirányítás kommunista kézbe való átkerülését jelentet-

18. BFL XI/1509. ELMŰ iratai, Emlékeztetők (1946. január) (298. doboz). Ebben a szociális és személyzeti ügyekről szóló 
osszefoglaloban meg nem említik a szanatóriumot.

112

10.23716/TTO.14.2007



A helyreállítási munkák tíz hónapig tartottak, 1945. július végétől 1946 júniusáig.19 Az önkéntes munkát az 
ELMŰ üzemi bizottsága irányította, és az üzem orvosai, az építési osztály és a külön erre a feladatra felállított 
szanatóriumi bizottság vezette.20 A szakmunkások harmincezer, a segédmunkások kilencvenezer órányi mun
kája kellett a helyreállításhoz. Másfél vagon cementet, egy vagon meszet, 90 m3 homokot, 60 m3 kavicsot és 6 
m3 faanyagot használtak fel. A tetőszerkezet kijavításához 6000 cserép kellett. Kétezer téglát az új helyiségek 
leválasztásához használtak fel. Az ablaktáblákhoz 200 m2 üvegre volt szükség. Kijavították a víz-, fűtés-, és 
elektromos berendezést. Az üzem lakatosai, festői, asztalosok és kárpitosok is kivették részüket a munkából. 
Kórházi ágyakat, éjjeli szekrényeket, ajtókat, ablakokat készítettek.21 A kórházi ágyak egy része a légoltalmi 
helyiségek feleslegessé vált ágysodronyaiból készült.22 A szanatórium ünnepélyes megnyitója 1946. június 
29-én délelőtt 10 órakor volt.23 A Budapest című folyóirat nyári számában a szanatórium hirdetése is megje
lent.24 Az ünnepségen az Elektromos Művek vezérigazgatója, Ratkovszky Ferenc, az Iparügyi és Népjóléti Mi
nisztérium képviselői, az Üzemi Bizottság tagjai is képviseltették magukat. Az eseményről a Magyar Híradók 
Gyűjteménye is őriz felvételt. A Mafirt Krónika31 összeállítása a vízipóló-mérkőzés után és egy galoppverseny 
előtt fél percben, két mondatban adta hírül: „A dolgozók részére avatták fe l az Elektromos Művek óbudai Jó
zsef Attila szanatóriumát. A felavatáson Katona János alpolgármester is jelen volt." A filmfelvétel gyakran 
visszatérő vágóképe volt a dunai panoráma bemutatása a Margitszigettől a Parlamenten és Kossuth hídon át 

egészen a Gellért-hegyig.
Amikor a Fővárosi Közgyűlés először tárgyalta a szanatórium ügyét, az már 90%-ban elkészült. Főleg a kert 

rendbehozatala volt még hátra.25
A következő néhány számadat jól mutatja a létesítéssel, a fenntartással kapcsolatos költségeket, valamint a 

bevételeket is.
A) LÉTESÍTÉSI KÖLTSÉGEK (pengőben, 1938-as árszinten)

1. Építkezés, területrendezés 50.000 P

2. Berendezés, felszerelés 120.000 P

-Kórházi székek, konyhafelszerelés, fehérnemű, 
takarítóeszköz

--Bútorok
—Laboratóriumi felszerelés A népjóléti miniszter díjtalanul biztosítja.

-Röntgen-felszerelés A népjóléti miniszter díjtalanul biztosítja.

— 1 db betegszállító gépkocsi

19. Főv. közlöny 1946,741.
Az ELMÚ iratokban a kórház elkészülésének időpontja egy alkalommal 1946. május 1. Feltehető, hogy törekedtek a munka 
ünnepére befejezni az épületet. Az üzem területén folyó építkezések összefoglalóiban,, a havi jelentésekben többször szerepel, 
hogy a Palatínus utcában építkezés, helyreállítási munka folyik. BFL XI/1509. ELMU iratai. Létesítmények és helyszinrajzok 
(1944— 1946.) (217. doboz)
20. VAOSZ, 2., Főv. Közlöny 1946, 741. ^
21. 46 ágy, 32 éjjeli szekrény készült. ERŐS. In: VAOSZ, 2.
22. Főv. Közlöny 1946., 741. . „
23. Meghívó a József Attila Kórház ünnepélyes felavatására. 1946. június 29. Magyar Elektrotechnikai Muzeum es Könyvtár 
Gyűjteménye.
24. BUDAPEST 1946. (II.) 7. szám. (reklámok)
25. Főv. Közlöny 1946., 741-742.
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B) FENNTARTÁSI KIADÁSOK
1. Személyzeti kiadások
(Évi illetmény 1938. évi pengőértékben)

80.000 P

1 vezető főorvos 8.000

1 gondnok 6.000

1 adminisztrációs tisztviselő 5.000

1 gazdasági felügyelő 4.000

1 gondozónő 4.000

1 műtő-laboráns 5.000

1 orvosi segéderő 3.000

1 szakácsnő 3.000

3 konyhalány 7.500

3 takarítónő 7.500
1 házfelügyelőnő 5.000
2 portás 10.000
4 ápolónő 12.000

21 fő összesesen 80.000

2. Dologi költségek 130.000 P
(Ellátási, ápolási, gyógyszer költségek; fűtés, világítás, karbantartás; elhasznált felszerelés pótlása, új beszer
zés stb.)

1946 márciusban megrendelnek 33.960 pengő értékű dr. Egger-gyártmányú gyógyszert, áprilisban lepedőket, 
takarókat, 1946 decemberében két sebesültszállító kocsit, 1947 januárjában orvosi köpenyek, ápolónői fityu- 
lák számára vászonanyagot és gyógyszerkészítményeket a Chinointól.26 
C) BEVÉTELEK

Személyenként és naponként 5 pengővel számított ápolási díj (58x5x365) 105.000 P 
Ezt az OTI, a MABI és a Székesfővárosi Segítőalap fizette ki a betegek után.

Az Elektrotechnikai Múzeumban őrzött, 1946-ban készült fotókon jól látszik, hogy az épület eredeti 
berendezéséből is maradt a villában. „A berendezést, amire a mienk lett, boldog-boldogtalan széthordta. Vas 
Zoltán akkori polgármester közbenjárására az Elhagyott Javak Kormánybiztossága az ingatlant és később a 
részben előkerült berendezési tárgyakat rendelkezésünkre bocsátotta.” -  fogalmazta az üzemi bizottság titká
ra. - Az eset nem lehetett egyedi. Az épületben három nagy nappali helyiséget, ebédlőt, társalgót, könyvtárat 
alakítottak ki. A földszinten és az emeleteken megmaradt a három hall. Egy műtőcsoport, rendelő, sterilizátor, 
orvosi szoba és fürdőszoba lettek az épület új helyiségei. A korábban említett kétezer válaszfal téglát minden 
bizonnyal a tíz kórterem kialakításánál használták. A három- és hatágyas betegszobákban a szokásos beren
dezésen túl előfordult egy-egy rádió. A leírások szerint a világos szobákban rend, tisztaság uralkodott -  sza
natóriumi hangulatot árasztva.28 Kilenc személyzeti szoba, egy személyzeti lakás, gépház, konyha, mosogató, 
éléstár, szárító és mosókonyha került használatba. A konyhába az ELMŰ háztartási osztálya egy 19 kW-os

27’ ERQS ^^VAOSZ 2 Megrendelések 1946' 1949- (287. doboz)
28. ERŐS. In: VAOSz! 2-3. Főv. Közlöny 1946, 742. GÁL, 7.
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tűzhelyet és egy 4 kW-os ikersütőt készített. Egy 1947-es jelentésből kiderül, hogy az épület átvételekor „bir
tokunkba jutott egy mosógép is, amelyet a szanatórium részére üzembe kívánunk helyezni.” A gép javítására 
és alkatrészek pótlására 2800 Ft-ot ítéltek meg.29

A kórház személyzete 21 fős volt. 1946 nyarán Pelle lett a szanatórium vezető főorvosa, az Elektromos Művek 
három üzemorvosa közül az egyik. Az alorvos Letenóczki volt. A működés kezdetén még hiányzott a második 
alorvos, aki a laboratóriumi vizsgálatokban tehermentesítené társait. 1947-ben erre a feladatra is alakítanak egy 
státuszt. Négy ápolónő jutott hatvan betegre. Ez a szám később növekszik, kibővül három éjszakás nővérrel. 
Természetesen gazdasági, élelmezési és a házkezeléssel kapcsolatos személyzetet is fel kellett venni.30 
Korábban már utaltunk az elnevezéssel kapcsolatban az üdülő -  szanatórium -  kórház kifejezések váltakozá
sára. A főorvos is utalt erre, amikor azt kérdezték tőle, „hogy lett ebből az intézményből ilyen komoly, kórház 
jellegű gyógyintézet?” Az akkori igen súlyos kórházi viszonyok mellett luxus lett volna egy ilyen intézményt 
csak „üdülőnek” berendezni és fenntartani. „Sokan azt hiszik, hogy ide csak szórakozni, víkendezni járnak az 
emberek.” -  nyilatkozta a kórház vezetője.31
A kórházba az ELMŰ alkalmazottait és azok családtagjait vehették fel belgyógyászati panaszokkal. Az Üzemi 
Bizottság a betegfelvételnél és az ellátásnál is ellenőrző szerepet játszott. „A közös ebédlő, társalgó közelebb 
fogja hozni a múltban kasztszerűen elválasztott elektromos munkást és tisztviselőt.” -  fogalmazta meg a bi
zottság titkára.32 A kórházban különszobát sem alakítottak ki. A három-hatágyas kórtermek a közkórházakkal 
ellentétben kevésbé voltak zsúfoltak.33 Sajnos a József Attila Kórház betegfelvételi naplója eddig nem került 
elő, így az itt ápoltakról is csak a korabeli sajtóból értesülhetünk. Börzsönyi Ferenc illusztrációja az Elektro
mos Élet című lap első számában jelent meg. Börzsönyi súlyos operáció után került ide, testileg és idegileg 
rossz állapotban. Négy hét múlva megerősödve távozott a szanatóriumból. A kórházról szóló híradás példa
ként említ egy közvilágítási munkatársat, aki agyrázkódással került felvételre. Őt kerékpárbaleset érte. És egy 
tífuszos beteget, akit 40 °C feletti lázzal hoztak be egy másik kórházból. Éjjel 2-3 óránként kapott megfelelő 

kezelést és bekerülése után 12,5 kg-ot gyarapodott.34
A József Attila Kórházat 1948-ban államosították.35 1950-től a Szent János Kórház gerontológiai belgyó

gyászati osztályát itt szervezte meg dr. Góth Endre. 1952-től dr. Szinetár Ernő, a János Kórház igazgató 
főorvosa saját vezetésével ennek helyén hozta létre a „főváros funkcionális osztályát ', neurotikus, depressziós 
személyiségzavarban szenvedő betegek részére. A Fővárosi Pszichoterápiás Módszertani Központ -  ez lett 
később az intézet neve -  a dinamikus pszichiátria központja lett, számos pszichiáter és pszichológus, legin
kább pszichoterapeuta szerzett itt elméleti ismeretet és kapott gyakorlati képzést.36 Az épületen az ötvenes 
évektől egy hatalmas vörös csillag is éktelenkedett. 1956-ban, a forradalom idején újabb belövést kapott az 
épület a Duna felőli oldalon. Az eredeti berendezésből a faragott oszlopok, szekrények, és a fa lépcső ekkor 
még megvoltak. Később az egykori ajtókat az 1960-as évek jellegzetes párnázott ajtóira cserélték." A Mód
szertani Központot 1977 januárjában a János Kórház ellátási rendszerébe olvasztották, ettől kezdve már 84 
ággyal Mentálhigiénés Osztályként működött. Szinetár után dr. Várady Géza vezette. Ekkor nyílt szanatóri
umként működött. Feladata volt az ideg-elmegyógyászati szakfelügyelet intézményi hátterének biztosítása, a 
krízis-intervenció, valamint a sürgősségi betegellátás. A kórház kertjét - munkaterápiát alkalmazva - a bete

29. BFL XI/1509. ELMŰ iratok. Megrendelések 1946-1949. (287. doboz)
30. Főv. Közlemények 1946., 742.
31. GÁJ.,7.
32. ERQS. In: VAOSZ, 3.
33. ERŐS. In: VAOSZ, 3.
34. GÁL, 7.
35. BÖRCSÖK, 119.
36. VÁRADY, 172.
37. Dr. Buda Béla szíves szóbeli közlése.
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gekkel gondoztatták.38 Az épület állapota folyamatosan romlott, elavult, gyógyító tevékenységre már nem volt 
alkalmas. Ezért a Mentálhigiéniás Osztály a pesthidegkúti Pszichiátriai Osztály egyik részébe költözött.
Az épületet 1994-ben a Fővárosi Önkormányzat eladta.39 Ma felújított állapotban látható mint a Kis-Antillák 
szigetállamának, Grenada Tiszteletbeli Konzulátusának székhelye.
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H e i l a u f  Z s u z s a n n a  
✓

dr.Bókay Árpád  -  Tudós a helyi közéletben

150 éve született dr. Bókay Árpád, a gyógyszertan egyetemi tanára, az orvosdinasztia neves tagja. Egy 
ismert és elismert orvosprofesszor életének érdekes fejezetére, rendhagyó elemére szeretném felhívni a fi
gyelmet, mely a közéleti szerepen túl az épített környezet formálásához is hozzájárult: egy (ma nevét viselő) 
kertvárosi jellegű telep kialakításában, és ezen keresztül a mai XVIII. kerület, mint önálló település magjának 
létrehozásában, formálásában betöltött szerepéhez. A XVIII. kerületben élők, vagy az ide látogatók gyakran 
teszik fel a kérdést, vajon mi az oka, hogy annyi minden viseli Bókay nevét, őrzi emlékét, (utca, játszótér, 
iskola, sport és kulturális centrum).

Bókay -  édesapja nyomdokaiba lépve -1 879-ben szerezte meg orvosdoktori oklevelét. Az egyetemen előbb 
a gyógyszertani és általános kórtani tanszéken Balogh Kálmán mellett dolgozott, majd az új épületbe költöző 
Korányi-klinikán lett tanársegéd. 1880 őszén ismerte meg későbbi feleségét -  Herrich Károly miniszteri osz
tálytanácsos leányát -  Szidóniát. Herrich a Tisza szabályozásánál dolgozott, 1850-től mint főmérnök. Az 
1860-as évek második felében vásárolt birtokot Szent Lőrinc pusztán, mely a mai kispesti Határ úttól egészen 
Vecsés határáig terjedt. Ennek északi, lakatlan részét az Üllői út mellett -  szabályos sakktáblaszerű utcahá
lózatot kialakítva -  811 házhelyre parcellázta és árulta. Az olcsó házhelyek hamar gazdára találtak. Az ekkor 
„Colonie Klein Pesth”-nek nevezett település lett a későbbi Kispest (a mai XIX. kerület) központja. Birto
kának másik végében, a mai pestszentlőrinci Bókay-kert területén állt a nyaralója. Amikor Bókay Árpádot 
1883-ban kinevezték a kolozsvári egyetem általános kórtani és gyógyszertani tanszékének élére, már ifjú 
feleségével érkezett meg Kolozsvárra, ahol közel egy évtizedet töltött. 1890-ben került vissza a budapesti 
egyetemre, de ez idő alatt is sokszor megfordultak a Herrich nyaralóban. (Bókay 1888-ban ide, Puszta-Szent- 

Lőrincre keltezte tanulmánykötetét.) Haláláig tanított a pesti orvosi karon.
A pusztán, 1882-ben a beépített kispesti részektől távol, az Üllői út mellett, megkezdte működését a tég

lagyár. Elsősorban a nagy budapesti építkezésekhez készítették a téglát. 1887-ben, a szállítás megkönnyíté
se érdekében a gyár engedélyt kapott, hogy az Üllői úton egészen a Nagyvárad térig egy keskeny vágányú 
iparvasutat építhessen. A kispestieknek sikerült elérni, hogy a vasút személyszállító kocsikat is vigyen. Ez 
fellendítette az építkező kedvet Szent Lőrinc pusztán is. Herrich Károly a téglagyárral szemben lévő, Üllői út 
melletti területet eladta. A következő évtizedben, kétutcányi szélességben sűrű házsorok alakultak ki a Buda
pesti Családház Építő Egylet Puszta Szent Lőrinci Csoportja szervezésében. Az első házat 1887-ben építették 
fel. Ez volt az Ezerház-telep. 1888-ban meghalt Herrich Károly, Szent Lőrinc pusztai birtokát 3 leánya örö
költe meg egyenlő arányban. Az örökösök hivatalos képviselője Bókay lett, s apósa nyomdokaiba lépve egy 

új település létrehozásában szorgoskodott.
A századfordulóra a korábbi néhány száz főről - a 15 ezres lélekszámú Kispesthez tartozó - Pusztaszentlőrinc 

lakosságának száma közel 6000 főre emelkedett. Ezt a fejlődést látva - az Ezerház telep mögött - 1898-ban a 
Lajosmizsei vasútvonaltól egészen az Iparvasútig terjedő, az Üllői úttól délnyugatra fekvő 500 holdas terü
letet a Herrich örökösök 1850 parcellára osztották, és eladásra kínálták. A terület méreteire jellemző, hogy a 
korábbi kispesti Herrich-féle parcellázáshoz képest kétszer annyi parcellát alakítottak ki.
A későbbi Bókaytelep (melyet az 1900-as évek elején időnként Herrichfalvaként emlegettek) parcellázásának
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megkezdéséhez döntő lökést adhatott, hogy a századfordulón tovább javult a vasúti közlekedés. Az Üllői úti 
vonal villamosítását megkezdték, a vonalat meghosszabbították, és a korábban óránként közlekedő járatokat 
negyedórásra sűrítették. A lajosmizsei vasútvonalon a Kispest és Lőrinc közötti vasúti megállóhoz teherpá

lyaudvart építettek ki.
Elsősorban laza kertvárosi beépítésre alkalmas, nagy telkeket kínáltak. A kispestihez hasonlóan sakktáblaszerű 

utcabeosztást alkalmaztak, de itt a telepszerkezetet befolyásolták a már kialakult, a területet szögben metsző, 
fasorral beültetett bekötőutak, melyek részben a majorsági központhoz, részben a mai Gilice téri magaslati 
ponthoz futottak. Ugyanúgy, mint Kispesten Herrich, a telep középső részén teret jelöltek ki és ajánlottak 
középületek -  elsősorban templom - építésére. A nagyméretű parcellák, széles utak lehetőséget adtak egy 
városias, de kertvárosi jellegű telep kialakulására -  az új telepek lakói nem mezőgazdasági termelésből éltek, 
hanem elsősorban Budapesten és a helyben alakuló ipari üzemekben dolgoztak.

Bókay, mint az örökösök képviselője, komoly lobby és közéleti tevékenységet folytatott a terület fejlesztése 
érdekében: a kispesti képviselőtestület közgyűlésein való tevékeny részvétellel, beadványokkal, javaslatok
kal; a civil szféra erősítésével - mint a Szent Lőrinci Polgári Kör egyik megalakítója és elnöke - valamint 
személyes tekintélyével a megyei közhivatalokban és minisztériumokban. A telep folyamatos fejlesztésének 
zálogát az önállósulásban látta, ezért élére állt a mozgalomnak, mely Pestszentlőrinc község 1910-es megala
kulásához vezetett.
Mely kérdéskörökben lépett fel Bókay?
Közlekedés javítása

Már 1898-ban részt vett a közös határban építendő vasútállomással, teherpályaudvarral foglalkozó ülése
ken, ez a parcellázandó terület mellett épült ki. 1903-ban Bókay olyan előterjesztést nyújtott be, mely szerint 
olyan tárgyalásokat kell kezdeményezni a tanulók és a városban dolgozók érdekében, melyek eredményekép
pen - újpesti és rákospalotai mintára - kedvezményes, összekötött átszállójegyet bocsáthatnak ki, s a villamos- 
kocsik közvetlen közlekedéssel egészen a Budapesti Városházig, és a Rókus kórházig jutottak volna el. Bókay 
szerepét a villamos-vasút ügyében elért eredményekben a helyi lapok is elismerték.
Villamosítás és villanyvilágítás

A kispesti képviselőtestület 1900 közepén fogadta el a területére vonatkozó villany világítási és villamosítá
si szerződést. Bókay azonnal javasolja, hogy Lőrincen is vezessék be a villamosvilágítást. 1901-ben kötötték 
meg a szolgáltatóval a lőrinci szerződést. Ennek eredményeképpen a település bizonyos pontjain kiépült a 
közvilágítás és a vezetékhálózat, amire magánszemélyek is csatlakozhattak.
Önállósítási mozgalom 
Közterületek átadása, felajánlása

Bókay a birtokosok nevében már a parcellázás megkezdésekor, 1898-ban teret ajánlott fel templom és köz
ségházjavára, melyet Kispest község vezetői nem fogadtak el, mert „nem köthetik ki, hogy a község templo
mot, iskolát, óvodát, vagy színházat épít-e vagy séta, piacteret létesít. 5 éven belül s 30 év múlva sem lesznek a 
környéken lakóházak” . A képviselőtestületen kívül a katolikus püspök is ellenezte a templomépítést, túl távol 
esőnek tartva azt. A századforduló után, a felajánlott 9 telket már az alakulófélben lévő új község tekintette 
induló vagyonának, s a katolikus egyház 1910-ben mégis felépítette kápolnáját a neki ajánlott területen. 1912- 
ben a reformátusok is ingyen telket kaptak Bókaytól, de itt végül nem épült templom.

Bókay több alkalommal javasolta Lőrincen piactér kialakítását, először 1901-ben. Később külön bizottság 
felállítását szorgalmazta ebben a kérdésben.

A parcellázott területen kialakított utcák és terek területét a birtokosok a községnek ajándékozták. Amikor
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1908-ban a Lipták gyár egyetlen tagban felvásárolta a vasútvonalhoz közel eső hatalmas területet, Bókay 
megváltotta a községtől az ide eső utcák és terek területét, cserébe a Rendessy telepi óvodaépítés céljára adott 
át telkeket.
Az első iskolaépület elhelyezése 

Pusztaszentlőrinc első, új középületének elhelyezése nagyon fontos kérdés volt, hiszen növelte a környező 
telkek értékét. 1900-ban az örökösök még visszaléptek a családiházépítő egylet javára. De miután számukra 
kedvezőtlen döntés született, Bókay nemcsak megújította a korábbi ajánlatot, már ingyen telket felajánlva, 
hanem a minisztérium támogatását is megszerezte. Az iskola 1903-ban a Bókaytelep közepén épülhetett fel. 
Pusztaszentlőrinc önállósítása 

1899-től Bókay, mint a Szentlőrinci Polgári Kör egyik alapítója és elnöke, több fórumon is fellépett 
Pusztaszentlőrinc önálló községgé szerveződésének érdekében. 1900 márciusában a megyei szolgabíró elnök
letével tárgyalnak a kispesti képviselőtestületben Pusztaszentlőrinc önálló községgé válásáról. Ehhez szüksé
ges volt, hogy az állami egyenes adót fizetők „azon része kívánja, akik az egyenes adónak több, mint a felét 
fizetik’’. Bókay javaslatára a gyűlést vasárnap tartották, hogy így a birtokosok többségét alkotó „javarészt 

szegény munkások” el tudjanak menni.
Az önálló község megalakulásának folyamatát a határviták is lassították. Bókay már a századfordulón ja

vasolta határvonalnak a vasútvonalat. Csak az 1908-as szavazáson dőlt el a végleges határ, mely nagyrészt 

megegyezett Bókay javaslatával.
Bár Bókay Árpád 1905-től nem vett részt a korábbi intenzitással a helyi közéletben, a Polgári Kör díszel

nökeként továbbra is emblematikus személyisége maradt a formálódó településnek, mely 1910-ben nyerte el 
a községi rangot. 1919-ben bekövetkező haláláig szívesen töltötte idejét az új községben álló családi ingat
lanban. A család kedvelt tartózkodási helye volt a lőrinci nyaraló, hatalmas, parkszerű kertjébe különleges 
növényeket, fákat ültettek, teniszpályát építettek. Itt nőttek fel a Herrich unokák, szívesen pipázott a ház előtti 

pádon Bókay Árpád.
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D e á k  A n t a l  A n d r á s

Duna  -  Tisza -  csatorna  -  torzó

A vízügyi beruházások történetében két nagy torzót ismerünk. Az egyik minden magyar ember számára 
jól ismert: a Bős-Nagymarosi vízlépcső, a másik a mára jórészt a feledés homályába süllyedt Duna-Tisza- 
csatoma.

Mindkettőt gondosan megtervezték, az országgyűlés mindkét beruházásra áldását adta, mindkettőbe be
lefogtak, nagyon sok munkát és pénzt ölt beléjük az ország, aztán mint megunt játékának a gyermek, hátat 
fordítottunk nekik. Vajon miért? És lehet-e valamilyen tanulságot levonni a történtekből?

Mivel a Bős-Nagymarosi Vízlépcső-témához még mindig kötődnek politikai felhangok, elégedjünk meg 
annyival, hogy mint jelenséget, a Duna-Tisza-csatomával párhuzamba állítjuk.

I. A csatorna-történet első fejezete: 1715-1797. Az Udvari Kamara áll a tervek mögé.
Először a török háborúkat követően, 1715-ben vetette fel a Pest-Szolnok közötti csatorna megépítésének 

tervét egy osztrák tábornok. Mind a katonai, mind a polgári körökben lelkesen fogadták. A katonák azért, 
mivel a nyugatról Erdély irányába vonuló hadseregek keservesen megszenvedték az Alföld homok-tengerét 
vagy éppen belvizeit, mocsarait. A polgári körök (élén az Udvari Kamarával) pedig azért, mert az Erdély felőli 
áruforgalom élénkülését és az államkasszát hizlaló kereskedelem felvirágzását remélték tőle.

1723. évi CXII. törvénycikkben a csatorna megépítésére már határozott szándékot fogalmaztak meg1. Ezt 

azonba tett nem követte.
1744_ben ismét megmozdult az állóvíz: az Udvari Kamara tervet készíttetett M ikoviny S ámuellal, amely

ben ő a csatornát túl vezette a Dunán, egészen a Balatonig, onnan pedig a Dráváig.2 Tett ezt sem követte.
1786-ban egy francia mérnöktől (E. J. Maire) újabb terv látott napvilágot.3
Három évvel később II. József megbízásából br. Schönstein Frigyes, udvari tanácsos is beállt a tervgyártók 

sorába, 1791-ben pedig B alla A ntal Pest vármegye mérnökeként4 Pest -  Cegléd -  Szolnok vonalon tervezett 

csatornát.5
Ezek után az 1790-1791. évi országgyűlés ugyancsak foglalkozott a kérdéssel.6 Valójában azonban tovább

ra sem történ semmi. Ez újabb terv elkészítését indukálta: 1797-ben S zirmay A ntal Pest -  Szolnok közötti 

csatornát javasolt .7
II. A csatorna-történet második fejezete: 1803-1826. József nádor szorgalmazza a csatorna megépí

tését.
József nádor személyében a Csatorna-eszme magas rangú pártfogóra talált.
1803-ban -  a Ferencz-csatoma megnyitását követő évben (!) a nádor egy felterjesztést bocsátott a király elé, 

amelyben a csatorna megépítésére tett javaslatot.8 Erre a király 1803. december 17-i leiratában utasította gr. 
Pálffy K ároly kancellárt, hogy szervezzék meg a csatorna-építés előmunkálatait. Ennek hatására, 1804-ben

1. Magyar Törvénytár, 1657-1740. kötet, 651.1.
2. MTA Kézirattár Mo. 14.
3. Maire tervei között egy Pest -  Sajó-torkolati és egy Pest-Szeged-i csatomavonal is szerepel.
4. Szávay Gyula: A Duna-Tisza-csatoma és a szolnoki torkolat. 3. o.
5. Br. Skerlecz Miklós: Projectum...77. §.
6. LXV1I. tc.Magyar Törvénytár: 1740-1835. köt. 203.O.
7. Notitia Topographica, Politica Inclyti Comitatus Zempleniensis. Buda, 1803. (629. §.).
8. Domanovszky Sándor: József nádor iratai. I. köt. 617. o.
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P o d m a n i c z k y  Józsefet kinevezték a csatornaépítés királyi biztosául. O két mérnököt vett maga mellé, majd 
a Pest és Szolnok között javasolt vonalat felmérte, majd egy másik csapatot szervezett, amely K lohammer 

János vezetésével ugyanitt lejtméréseket végzett.9 Amint ezt befejezték, költségvetést készítettek, amelyet Jó
zsef nádor 1805. febr. 5-én a király elé terjesztett.10 Ezt meglátván az Udvari Kamara, nem találta időszerűnek 

a csatorna megépítését.
József nádor azonban nem nyugodott: Öt , 11 majd tíz év múlva 12 ismételten felterjesztésben szorgalmazta 

a csatorna megépítését, de a császári826. október 14-i válaszában pénzhiányra hivatkozva elzárkózott a csa

tornaépítés támogatásától.13
III. A csatorna-sorsának III. fejezete: 1839-1846. Széchenyi István Sina Györggyel „közös gyerme

küknek” tekinti a csatornát.
Ők az időközben B eszédes József által készített újabb tervet támogatták.14
Széchenyi hathatós szervező tevékenységének köszönhetően V écsey M iklós 15 elnökletével 1839. év nov. 

1-én megalakult a Pest -  Szolnok és Szegedi Vízcsatorna Társaság. Széchenyi, akinek a szemében a Csatorna 
is egyfajta híd volt, Sina bankárt igyekezett megnyerni: „Milyen szép volna, ha Elsőszülöttünket, tudniillik 
a Hidat, egy kisfiúval, a Csatornával, dicsőíthetnénk meg!" 16 -  írja Sina Györgyhöz 1841-ben. Sina érezte, 
hogy a vállalkozásban nagyon sok a kockázat, ezért csak nagy nehezen állt kötélnek. Feltételt szabott: „ha 
az általam a Duna jobb partján építtetni szándéklott vasút nyerendi el az Ullmann ur által tervezett balparti 
vasút felett az elsőbbséget" .17

Mindenekelőtt pedig tudni akarta, hogy egyáltalán megvalósítható-e a terv. Megbízta ezért T ierney C lar

kot, a Lánchíd tervező mérnökét, hogy próbafúrásokat végeztessen a csatorna vonalán, ami 1845. őszén meg 
is történt.18 A munkához szükséges, a talajminták vételére alkalmas fúrókat a Lánchíd építéséhez beszerzett 
készletből kölcsönözték.19 Nem tudjuk, hogy Clark a munkát elvégezte-e vagy félbehagyta. A korabeli tudósí
tás szerint azonban meglehetősen különösen alakult a dolog: A cikk írója -  buzgó fia e sinylő hazának, melyet 
nem egy kopárlelkű pénztőzsér önzsírjában hagyna megfullasztani - , arról számol be, hogy a lánchídi igazga
tóság a félig-meddig enyésző félben levő csatomatársaságtól kétezer száz pengő forintot követelt azoknak az 
eszközöknek a fejében, melyeket Clark úr a próbafúrásoknál használt. Ezeket ugyanis a lánchídi társaságtól 
„ingyen és jegyzék nélkül” vitették el. A baj abból származott, hogy miután Clark befejezte a fúrásokat, az 
eszközöket mindennemű őrzés nélkül a bugaci pusztán hagyta, így aztán azok elkallódtak. Mivel pedig a 
Lánchíd építésénél hasonló eszközökre továbbra is szükség lett volna, kénytelenek voltak helyettük újakat 
rendelni...20

9. Klohammer az országos építészeti igazgatóság tagja volt. Melléje beosztották Saár Jánost, Pest vármegye mérnökét, John Pál 
gyakornokot és még két figuránst, két napszámost és egy megyei huszárt (MÓL Kanc. 1804. 4755. és 7773. fasc.)
10. MOLTitk. Lt. Acta Praesidialia 1805. No. V. és 1826. No XV.
11. MOL N Titk. Lt. Acta Praesidialia 1810. No XXI.
12. MOL N Titk. Lt. Acta Praesidialia 1821. No XVIII.
13. MOL N. Titk. Lt. Acta Praesidialia 1826. No XIV. "...Da jedoch die Lage des Staatsschatzes nicht gestattet, die zur
Ausführung eines solchen Unternehmens erforderlichen bedeutenden Kosten zu tragen, oder aus denselben Beiträge hiezu
zu leisten; so werden Eure Lieben für die Aufbringung der hiezu erforderlichen Geldmittel, wenn es zu diesem Kanalbau 
kommen sollte, auf anderen Wegen im Vorhinein bedacht sein."
14. Beszédes József: A Duna-Tisza csatorna hajózható csatornáról
15. Vécsey Miklós 1840-ben adta közre gondolatait a Csatornáról, Duna-tiszai hajókázható nagy csatorna címmel.
16. MTA, K 198/91. Széchenyi levele Sinához, Pozsony, 1841. november 2.
17. MTA 183/148. Sina levele Vécseyhez. 1839. november 30.
18. Magyar Vízügyi Múzeum - a továbbiakban: MVM 28.17.57. Széchenyi levele a nádorhoz. Pest, 1845. szeptember 26.
19 Jelenkor 92. sz. 547. o. 1846. november 19.
20. Egy számadás feltűnő volt itt, mellyben a lánchidi igazgatóság a féligmeddig enyésző félben levő csatomatársaságtól 2 
ezer s néhány száz pengő forintot követel azon eszközök fejében, mellyeket Clark ur a próbafuratásoknál használt, s mellyek 
a lánchidi társaságtól vitettek el. Elnök ur kifejti, mikép a Láchíd-társaság ezen eszközöket ingyen kölcsönzé oda, sőt azok 
elvitelükkor nem is mutattattak be, hogy följegyeztethetének, sőt Clark ur bevégezvén a furatast, az eszközöket a bugaci 
pusztán hagyá a nélkül, hogy azokat valakinek őrzésére bizta volna, később leszállitatván azok, ismét nem mondatott meg, mik 
erkeztek meg, s mik nem? Időközben pedig a Lánchidnál hasonló eszközökre szükség lévén, újak csináltattak s ezek ára köve 
teltetik most a csatorna-társaságon a nélkül, hogy a kikölcsönzöttek akár betudatnának, akár visszaadattak volna. Furcsa köve- 
teles. A dolog elintézésére választmány neveztetett ki helybeli tagokból.
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Egy szétvert expedíciós hadsereg képét idézi ez a história -  és a próbafúrások aggasztó eredményét sejte

tik.21
Ugyanezen újságíró ad hírt a Csatorna Társaság széteséséről is:
A külföldi tekintélyek -  a holland Fyne és Társai -  a költségek méretét illetően lepték meg a Csatorna hí

veit, „mik szerint a csatorna költsége a Beszédes rubricáját háromszorosan, négyszeresen haladták tú l’ 22, 
ami 18 millió Ft-ot jelentett. Mindehhez járult az alföldiek közömbössége az ügy iránt: „azon a közgyűlésen, 
hihetőleg az utolsón" -  jegyzi meg a Jelenkor cikkének írója 1846. nov. 19-én -„melyen a Csatorna sorsáról 
döntöttek, a Duna és Tisza mentén lakó 15 millió magyarból az elnökkel és jegyzővel együtt 8 ember volt 

jelen!”
A közgyűlésen az is kiderült, hogy br. S ina G yörgy időközben a Helytartó Tanácshoz kérvényt nyújtott be, 

hogy a Pest-Szeged közti vonalon addig vasútépítésre engedélyt ne adjon, amíg a Csatorna Társaság a csator
na létesítését illetően döntésre nem jut, mindamellett a „nevezetes pénzhatalom" a közgyűlés tudtára hozta, 

hogy „nem bánná, ha az érintett vonalon vasút építtetnék".
íme, a közgyűlésen is színre lépett a kor közlekedését forradalmasító, a csatorna és víziútépítésnek, vala

mint a gőzhajózásnak nagy riválisa, a vasút. Az újságok is erre figyelnek lekinkább. Gomba módra alakulnak 
a vasúttársaságok, és az ő híreiktől hangos a sajtó. (Vukovár-Fiumei Vasúttársaság; Pécs-Mohácsi Vasúttár

saság; Balparti Vasúttársaság, stb.)
IV. A csatorna-történet IV. fejezete: XX. század: További tanulmányok és a munkálatok 

megkezdése 
Publikációk:
Duna-Tisza csatorna, 1903 -  szerző megjelölése nélkül.
A Duna-Tisza Csatorna tervezetének tárgyalására kiküldött szakbizottság munkálatai 1907 -  szerző 

feltüntetése nélkül.
V iczián E de: A Duna-Tisza csatorna, 1920.
S zapáry L ászló: A Duna-Tisza csatorna, 1926.
V eress G ábor: A Duna-Tisza csatorna és a vasút, 1932.
T rummer Á rpád: A Duna-Tisza csatorna ügyének mai állása, 1944.
Jolánkai G yula: A Duna-Tisza csatorna, 1947.
L ampl H ugó: A Duna-Tisza csatorna, 1947.
Legjelentősebb munka azonban ebből az időből (1947) Lampl Hugó és Hallóssy Ferenc neve alatt 

megjelent „A Duna-Tisza csatorna" c. könyv kilenc melléklettel:

Duna-Tisza csatorna helyszínrajza
A Duna-Tisza-csatoma nyomvonalának földtani szelvénye 
A gyóni zsiliplépcső általános elrendezése 
A kecskeméti kikötő és hajózsilip általános elrendezése 
A Duna-Tisza-csatoma újkécskei torkolata 
A gyóni (2. sz.) hajózózsilip általános terve 
A kecskeméti (4. sz.) hajózózsilip általános terve 
Az újkécskei (9. sz.) hajózózsilip általános terve

21 Pest, 1846. november 19-én. Jelenkor 92. sz. 547.0.
22 Jelenkor 92.sz. 547.0. 1846. mov. 19.
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Kimutatás a D u n a-T isza-csatom a ép ítése  által elérhető  ön k öltség i szá llítási egy ség á r  m egtakarításról.

Egyéb előkészítő jellegű munkálatok:
Révész A rnold a Tanácsköztársaság idején megszervezte a Duna-Tisza-csatoma tervezőirodát.
M iháltz István geológus, egyetemi tanár a Duna-Tisza-csatoma nyomvonalának geológiai vizsgálatát vé

gezte el.
Komlósi Imre vízmémök, műegyetemi oktató vezetésével, a Duna-Tisza-csatoma terveinek megalapozását 

szolgáló kisminta-kísérleteket végzett és végeztetett.
1948. márciusában, közel két és félszáz év tervezgetés után, valóban hozzáfogtak a csatorna építéséhez. 

Dunaharaszti és Sári között egy 22 km-es félszelvényű szakasz építésébe kezdtek. Ez 1950 januárjára el is 
készült. „Nagyfába vágtuk akkor a fejszénket -  mondta Dobolyi Tibor, a munkálatok főmérnöke visszaem
lékezve azokra a napokra - , mert a Duna-Tisza-csatoma első 22 km-ének megépítésére vállalkoztunk házila
gosan végzett építő munkával. Közel 1000 kubikost kellett foglalkoztatnunk, akkor még mindnyájunk számára 
teljesen új szocialista módszerekkel. [...] Dunaharasztiban, Alsónémediben, Sáriban [...] felosztottuk egymás 
között a község utcáit, és a technikus kollégáinkkal együtt házról-házra járva, személyes rábeszéléssel szerez
tünk kényelmes szállást a kubikusoknak..”23

A Csatorna és Földkotró Vállalat és a Vizimű Beruházási Vállalat között 1951. február 19-én született, a 
munkák ideiglenes átvételéről készült jegyzőkönyv szerint azonban egyéb gondok is felléptek: „A 3+470- 
4+580 km, és a 3+680-3+818 km szelvények közötti szakaszon a tervben előírt 93.70 A. f. fenék mélységet 
a vállalat helyenként nem tudta elérni az előforduló és helyenként áttörhetetlen adka réteg miatt.24 Az esetet 
felülvizsgálták és az 1951. április 9-én készült jegyzőkönyv szerint ...ezen a szakaszon a fenék a terv szerin
tinél valamivel magasabb lett. Ez a fenékmagasság különbség a csatorna tervszerinti használhatóságát nem 
befolyásolja”25

A szakirodalom úgy tudja, hogy a munkálatokat 1950 októberében félbe szakították, „mivel nemcsak az 
építési tervnek, hanem a szükséges anyagi eszközöknek is híján volt a kormány.”26 Újabban fellelt források azt 
sugallják, hogy az utóbbi két állítás -  ti. hogy híjával voltak a terveknek és az anyagi eszközöknek -  sántít.

Láttuk, nincs még egy olyan nagylétesítmény Magyarországon, amelynek megépítési lehetőségét, anyagi 
és technikai vonzatait ennyien és ilyen gondosan körüljárták volna. Ismerték hát a fát, amelybe fejszéjüket 
vágták.

Az „anyagi eszközöket” illetően pedig éppen ugyanez a forrás mondja, hogy a földnyeső és kotró gépeket 
átvezényelték a Tiszalöki vízlépcső, ill. a Keleti főcsatorna építkezéseihez.

És itt, az itt felbukkanó két nagy létesítménynél kell keresnünk a hirtelen átszervezés igazi okát! Nem 
a tervek hiányában és nem is az anyagiak hiányában történt a nagy „átszervezés” ! A tiszalöki építkezések 
főmérnökének, D obolyi T ibornak a szavai ugyancsak rácáfolnak erre: „1950-ben az OVH alkalmazottjaként 
hivattak a Tervhivatalba -  mondja visszaemlékezésében -  Az asztal mellett kilenc miniszter, s ott van Vas 
Zoltán is. Ismerteti a terveket, lenyűgözve hallgatjuk. Csoda-e? Hiszen a Vízlépcső és a Főcsatorna az első 
ötéves terv ötödik legnagyobb munkája. Vas Zoltán közli: 1954-ben avatjuk Tiszalököt! Úgy éreztem, szólnom 
kell. Elmondtam, hogy a határidő irreális. Nincs elég pénz, nincs anyag, gép, munkaerő. Vas Zoltán félbesza
kított: «Ki maga?» A tervezett munka irányítója. «Hát akkor vegye tudomásul, kedves barátom, hogy 1954. 
május 1-re kapok Öntől egy aranyszegélyű meghívót. Végeztem. Tessék behajózni!» így ment akkor. De az

23 MVM 28.73.35.
24 Vízügyi Lt. 29.1.3.13 doboz. Vízügyi Beruházási Nemzeti Vállalat iratai, Duna-Tisza-csatoma építkezési beruházási iratok.
25 Vízügyi Lt. uo.
26 Vizeink krónikája. Budapest, 2001.
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is igaz, hogy Vas Zoltán kiadta a minisztereknek: adják meg mindazt, amit Dobolyi kér. És hozzá is jutottam 
mindenhez, kotrógéphez, cementhez, kőhöz, kavicshoz, munkaerőhöz.’’27

„így ment akkor [...]; Hozzá is jutottam mindenhez [...]” -  mondja Dobolyi. Igen, hozzájutott mindenhez, 
mert Rákosiéknak sikerek kellettek. Egy félig vagy harmadában elkészült Duna-Tisza-csatomával nem lehe
tett volna dicsekedni. Az 5 éves tervnek nagy és sikeres vállalkozásokat kellett felmutatnia: Keleti Főcsatorna
-  amit egyébként már 1940-ben elkezdtek építeni - ,  és a Tiszalöki Vízlépcső, az igen!...

A Duna-Tisza-csatoma félszelvényét Dunaharasztitól indulva 22 km hosszan megépítették. Talán nem 
fölösleges kiemelni: félszelvényét! Aztán abbahagyták. Talán akkor hibáztak, amikor belefogtak, de lehet az 
is, hogy akkor, amikor építését félbeszakították. Mind a mai napig nyitott kérdés. A szintkülönbségek, az Al
föld homokja, a Duna-Tisza-közén a vízutánpótlást biztosító folyó hiánya, mind nagy kihívást jelentettek az 
építőknek. Oly sok vajúdás után mégsem szakmai okok miatt született torzó. Mind József nádor, mind Széche
nyi csatorna-építésre irányuló erőfeszítéseinek meghiúsulása, mind pedig Rákosiék megtorpanása azt mutatja, 
hogy a töméntelen szellemi és fizikai munkát és nem kevés pénzt felemésztő csatorna-álom politikai okok 
miatt bukott meg. Vajon nem politikai játszma áldozata lett a másik nagy magyar torzó, a Bős-Nagymarosi 

Vízlépcső is? -  A választ a történelem fogja megadni.

27. A század sodrában. Beszélgetés Dobolyi Tiborral. MVM A 5.1.
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S z á l k á i  T í m e a  

Vizes élőhelyek ökológiai rehabilitációja  —  Szigetköz

A rehabilitáció egy terület használhatóvá tétele zavarás után. Ez a bonyolult és komplex munka a terület 
jelenlegi állapotának feltárását és a korábbi vizes ökoszisztéma területén, illetve a vízgyűjtőjén bekövetkezett 
történeti változások elemzését jelenti. Magában foglalja a területen található ökoszisztéma funkcióinak, fo
lyamatainak feltérképezését is.

Rehabilitáció során nem feltétlenül a zavarás előtti állapotot állítják helyre. A folyamat célja geológiai és 
hidrológiai szempontból stabil, mozaikos táj kialakítása, amelyben az ember által elfoglalt életterek és tevé
kenységi terek szervesen illeszkednek a természetes táj rendszerébe.

Willamette Restoration Initiatives, 1999
Az ökológiai tájrehabilitáció lehetővé teszi, hogy a kezelt területen fenntartható erőforrás-gazdálkodás foly

jon. Eredményeként a helyreállított alrendszer magára hagyható. Mivel általában lakott területekkel körülvett 
élőhelyekről van szó, a természetközeli állapot visszaállításának szempontjai mellett figyelembe kell venni 
a társadalmi-innovációs tényezőket is, azaz az emberi erőforrásokat, a térség gazdasági és településhálózati 

potenciálját.
Jogi szabályozás -  Uniós előírások
Ahhoz, hogy egy élőhelyet hatékonyan védeni tudjunk, a lokális megoldások mellett szükséges a hasonló 

életterek közti ökológiai folyosók védelme is. A vizes élőhelyek (kiemelten folyók) esetében ez legtöbbször 
több országot érintő problémát jelent. Az 1971-ben elfogadott Ramsari Egyezmény Törvény és az EU Víz Ke
retirányelve előírja azokat a feladatokat, vizes területekhez kapcsolódó élőhelyvédelmi kritériumokat, amiket 

Magyarország is ratifikált.
Ramsar
Hivatalos nevén egyezmény a nemzetközi jelentőségű vizes területekről, különösen, mint a vízimadarak 

élőhelyeiről szóló legrégebbi természetvédelmi államközi megállapodás. Századunk második felében a vi
zes területek átalakításának, pusztulásának felgyorsuló üteme eredményezte azt a nemzetközi összefogást, 
mely e szerződés létrehozásához vezetett. Eredetileg a gyorsan csökkenő vízimadár állományoknak kívántak 
a csatlakozó országok védelmet biztosítani. A tapasztalatok azonban hamar rávilágítottak arra a tényre, hogy 
önmagában az élőhelyek védelme nem elegendő, magát az ökológiai rendszert kell megőrizni, amely képes az 

ott előforduló fajok eltartására.
EU Víz Keretirányelv
2000-ben lépett hatályba, ezáltal megteremtve az egységes európai vízgazdálkodás lehetőségét. A Keret- 

irányelv szabályozza a vízi környezet védelmét, előírja a vizek jó állapotának elérését és megóvását.
A VKI meghatározása szerint a felszíni víztestek kiváló ökológiai állapota az az állapot, amely a legna

gyobb mértékben megközelíti az adott terület érintetlen állapotának jellemzőit. Ez másképpen azt jelenti, 
hogy a tagországok által vállalt kötelezettségek közé bekerült a természetes vízi élőhelyek eredeti állapotának 

visszaállítása, valamint annak fenntartása.
A Szigetköz ökológiai rehabilitációja
Magyarországon az utóbbi évtizedekben számtalan kisebb-nagyobb ökológiai rehabilitációs munka indult
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meg Ezek közül a legfontosabbak, a teljesség igénye nélkül a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív 
Program / Természetvédelem és fenntartható árvízvédelem keretén belül folyó, a Tisza-völgy árvízkezelé
sére valamint a felszín alatti vízkészlet és Magyarország természetvédelmi védettség alatt álló területeinek 
megóvása érdekében létrejött programok. Az Új Vásárhelyi terv egy egységes, átfogó, az egész Tisza-mentét 
felölelő szabályozási terv. Ezek mellett kisebb regionális projektek is futnak, mint például a Hortobágy, Ipoly- 
mente, Szigetköz, Kis-Balaton, Gemenc, Balaton környéki tájrehabilitáció.

Szigetköz
A Szigetköz a Kisalföld északi részének az Öreg-Duna és a Mosoni-Duna közti, mintegy 370 km2 -es 

területe. Megnevezése találóan jellemzi földrajzi arculatát; egész területe mozaikszerűen tevődik össze folyó
medrek, fokok, holtágak által alkotott szigetekből, ami az itt élők gazdálkodását, életmódját a vízrendezések 
befejezéséig közvetlenül megszabta. Területén a honfoglalás korától léteztek települések, az ártéri extenzív 
állattartás különböző formáit alakítva ki, melyek a legutóbbi időkig fennmaradtak. Az itt lakók állandó küz
delmet folytattak a Dunával. A folyó sokszor egész településeket mosott el és szinte évről-évre megváltoztatta 
a terület képét. A Duna-ágak vándorlásával szigethátról-szigethátra vándoroltak az emberek is.

A Szigetköz természetes állapotához kétszer nyúltak erőteljesen. Először 1886-1894 között a középvíz- 
szabályozás, árvízvédelmi töltések építése, belvíz levezetése során. Ekkor alakult ki a hullámtér a főág és a 
töltések között, a töltéseken túli ún. mentett oldalon pedig létrejöttek a mezőgazdasági területek. A következő 
száz év alatt a mellékágak összeköttetését a főmeder partját védő kövezés szüntette meg. A hullámtéri ágak
ban zárásokat (mederre merőleges kőszórások) hoztak létre, így kicsi és közepes vízállás esetén a víz nem 
tudott átjutni a főágból a mellékágrendszerbe, megakadályozva a halak vándorlását, a mellékágak halbölcső 
szerepét.

Az 1960-as évek során a Duna felső szakaszán megépült vízlépcsők hatására nagymértékben csökkent az 
Alpokból szállított hordalék mennyisége. A Duna nem volt már képes töltögetni a medrét, az erózió gyorsabb 
lett, ezáltal a meder több mint 30 éve fokozatosan süllyed. Ennek okán a kisvízszintek szintje még inkább 
csökkent és a mellékágak egy része ilyenkor kiszáradt.

A második beavatkozás a Bős-Nagymaros vízlépcső rendszer felső műveinek építése kapcsán érintet
te a területet, amikor a szlovák fél mesterséges mederbe terelte a Dunát. Az 1977-es államközi szerződést 
felfüggesztették, majd a beruházást a szlovák fél egyoldalúan folytatta, s végül az ún. „C”-változatot 1992. 
októberében üzembe helyezték.

Ennek a durva beavatkozásnak a hatására a mellékágakból, kertek alatt folyó csatornákból eltűnt a víz, csak 
a sáros meder jelezte, hogy itt nemrég vízi élet létezett. A kutak vízszintje csökkent, sok helyen öntözéshez 
sem maradt elég víz. A szigetek közti ágak kiszáradása megakadályozta az ártéri flóra számára szükséges víz
utánpótlást, a vízhez kötődő társulások lassan kiszáradtak és pusztulni kezdtek. A kiszáradó élőhelyek gazdag 
élővilágát fokozatosan invazív gyomtársulások váltották fel, a korábbi sóderes partok becserjésedtek, majd 
erdősödés kezdődött, melyben szintén a gyorsan növő és szaporodó, kevésbé értékes fafajták domináltak. 
A területen gyors beavatkozásra volt szükség. Alapproblémát jelentett viszont, hogy ez egy konfliktusokkal 
terhelt szocio-ökonómiai válságtér, melynek fejlesztése erősen összefügg a bősi vízlépcsővel kapcsolatos po
litikai döntésekkel.

A kezdeti állapotfelmérések után megfogalmazódott a hármas feladat: a természet, a táj, a környezet vé
delme; a táj, a Duna és ágrendszere rehabilitálása és a fenntartható terület- és infrastruktúra fejlesztés közös 
programba integrálása hozhat hatékony megoldást.

Mivel a szigetközi táj jellegét, potenciálját, gazdasági erejét a víz határozza meg, legfontosabb feladat a
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vízhiány megszüntetése volt. Ennek érdekében a legelső feladatot a főág és a mellékágrendszer vízszintjének 
megemelése jelentette. Leggyorsabb, és ezáltal leghatékonyabb megoldásként 1995-ben Dunakilitinél fenék
küszöböt létesítettek. A felduzzasztott vízszint lehetővé tette a víz gravitációs mozgását a mellékágak irányá
ba. Ez olyan átmeneti megoldást jelentett, amely megakadályozza a terület további szárazodását, ugyanis csak 
folyamatos vízutánpótlással lehet biztosítani a vizes élőhelyek rehabilitációjához szükséges vízkészletet.

A fenékküszöb egyes területek vízellátását biztosította, ám a hullámtér nagy része továbbra is száraz maradt. 
Megoldásként a mellékágrendszerben már meglévő vízügyi műtárgyakat és új, ideiglenes hidakat, zsilipeket 
működtetnek úgy, hogy a vízszintet a legkedvezőbb módon állítsák be. Néhány helyen lépcsőket építettek a 
mederbe, ami az érintett hullámtéri ágrendszer vízszintjének átlagosan akár fél méteres emelkedését biztosít

ja-
A szlovák fél által biztosított aktuális vízmennyiség elosztása természetesen nagy körültekintést igényel. 

Nem egyszerűen arról van szó, hogy a vizet arányosan a csatornákba terelgetik. Számtalan szempontot fi
gyelembe kell venni, mint például a lakossági igények, természetvédelmi szempontok és vízügyi, árvédelmi 

feladatok.
A jelentős természetvédelmi értékkel bíró vizes élőhelyek rehabilitációja csak úgy valósulhat meg, ha a víz

pótlás folyamatos, ám területenként és időszakonként más és más vízmennyiséget kell eljuttatni a különböző 
típusú élőhelyekre. Van olyan, amelyik gyors folyású, oxigéndús környezetben alakul ki, míg másik a lassú, 
szinte pangó vizekben. Összeköttetésben lévő ágak esetében ezek az eltérő igények gyakran nagyon bonyolul
tan oldhatóak meg. Vízügyi oldalról alapvető szempont a települések, mezőgazdasági területek védelme árvi
zek esetén, és ezek a megvalósítandó feladatok sokszor összeütközésbe kerülnek a természetvédelmi célokkal. 
A Szigetközben azonban a természetvédelmi és vízügyi szakemberek az önkormányzatokkal együttműködve, 
ezeket az eltérő igényeket kölcsönösen figyelembe véve ökológiai táj-rehabilitációs programot dolgoznak 
ki, amelynek célja olyan mozaikos táj kialakítása, melyben az ember által elfoglalt területek és tevékenysé
gek szervesen illeszkednek a természetes tájba, összeegyeztethetőek az ökológiai feltételekkel és az élővilág 

megőrzésével.
Ennek első lépéseként azt a vízmennyiséget, amelyet a megállapodás szerint a szlovák fél Magyarország 

rendelkezésére bocsát és ami mindössze 20%-a a teljes vízhozamnak, a fenékküszöb, gátak, átereszek, átvá
gások, depóniák (ideiglenes hidak, melyek vízszabályozók is egyben) és zsilipek segítségével próbálják úgy 
irányítani, hogy a hullámtéri mellékágak jelentős része vízhez jusson. A vízpótló rendszer működtetésével az 
eltereléskor kiszáradt mellékágak 80%-ába vezetik a vizet és az 50-es évek vízdinamikáját alapul véve szimu
lálják a kis- és középvizes időszakokban fennállt állapotokat. Az Alsó-Szigetköz vízpótlása nem megoldott 

még, itt 2 m-el alacsonyabb a vízszint az átlagosnál.
Az elmúlt évek alatt sikerült olyan referencia-területeket létrehozni, ahol a lakossági és a természetvédelmi 

szempontokat kölcsönösen figyelembe véve visszaállították a hajdani vizes élőhelyet. Ennek szép példája a 
rehabilitált Kengyátó-tó és a Lipóti Holt-Duna. Az eltereléskor mindkét víztest teljesen kiszáradt, a meder 
alján hatalmas repedések éktelenkedtek. A vízpótló rendszer segítségével azonban megvalósulhatott a korábbi 

vízszint visszaállítása.
Esettanulmányok a Szigetközből
A Kengyátó-tó egy hajdani karéjból kialakított horgász- és pihenőtó. A Zselykei csatornán keresztül áll 

kapcsolatban a régi Duna-ággal. Vízszintjét az elhelyezett vízmérce alapján folyamatosan ellenőrzik és korri

gálják a Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság szakemberei.
A Lipóti Holt-Duna régen 4 km2-es morotvató (lefűződött Duna-ág) volt. Ma a legnagyobb részét nádas
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borítja Az eredetileg pangó vizű mocsaras területen él az északi pocok (Microtus oeconomus méhelyi), amely 
hazánk legritkább, 2001-től fokozottan védett pocok (al)faja. A tó vízpótlását az a csatorna biztosítja, amely 
összeköttetést képez a Kengyátó-tóval is. Mivel az előbbi horgásztó, a Holt-Duna viszont fokozottan védett 
terület, a különböző elvárásoknak egyidejűleg kell megfelelni. A horgászok szeretik a magasabb vízállást, 
ám az északi pocok bizonyos időszakokban alacsonyabb vízszintű, nyugodtabb vizet igényel. A tó vízszintjét 
a vízügyi szakemberek állítják be a Természettudományi Múzeum kutatói és a Fertő-Hanság Nemzeti Park 
munkatársai által megadott értékek szerint. Figyelembe veszik a pihenőtó horgászainak igényeit is, de legfőbb 
szempont a Holt-Duna vízi élővilágának megóvása. Ennek érdekében alakították át a tó vízpótló rendszerét is. 
Korábban a víztest közepén haladt a csatorna, amely gyors folyásával kedvezőtlen körülményeket teremtett az 
eredeti élőhelyre jellemző fajok visszatérésének. Ezért a csatornát ma már a tó szélén vezetik és így a középső 
területeken kialakulhatott az anaerob, mocsarasodó jellegű pangóvíz.

Kisbodak település közepén található, korábban vizes területet szintén helyreállították. Ez a rész a Duna 
medereróziója és vízszintcsökkenése miatt már a 70-es években kiszáradt és szemétlerakónak használták. Ma 
három, áteresszel összeköttetésben álló kis horgásztó, amely kellemes tájképi elem is egyben.

Az említett példákon kívül számtalan vízügyi műtárgy segíti a vízpótló rendszer megfelelő működtetését. 
Ilyen a remetei és bodaki ágrendszert összekötő 500 m-es mesterséges meder a Szent Kristóf hídjánál. Az 
épített lépcső az ezzel összeköttetésben álló ágrendszer vízszintjének átlagosan fél méteres emelkedését tette 
lehetővé.

A Duna medrének erózió általi süllyedése miatt a főág mederszintje alacsonyabb a mellékágrendszerénél. 
A hullámtérbe beengedett víz egy része így el is távozna az ágrendszerből azokon a pontokon, ahol annak 
kapcsolata van az Öreg-Dunával. Ezért itt zárógátakat létesítettek, ami viszont újabb problémát vetett fel. A 
hullámtéri ágrendszernek ugyanis a Szigetköz és a Duna halállománya szempontjából óriási a jelentősége. A 
főágból a halak a mellékágrendszer csatornáinak csendes vizeibe járnak ívni, ahol a fiatal állatok viszonylag 
nyugodt körülmények között fejlődhetnek. Tehát az ágaknak fontos halbölcső szerepük van. A főággal való 
összeköttetések lezárása viszont éppen ezt a lehetőséget szünteti meg. Megoldásképp Denkpálnál a hazánk
ban egyetlen természetes jellegű hallépcső épült. A megkerülő csatornás denkpáli duzzasztó és hallépcső a 
felső-szigetközi mellékágrendszer vizét képes visszatartani, mielőtt azt visszavezetnék az Öreg-Dunába. A 
hallépcső 200 méter hosszú szakaszán 22 kis medence és három, természetközeli módon kialakított pihenőtó 
biztosítja a halak vándorlását. Az üzembe helyezést követő működési vizsgálatok 32 halfaj előfordulását iga
zolták a létesítmény csatornájában, melyek közül néhány igen ritka ezen a területen. A hallépcső építése nagy 
előrelépést jelentett a Szigetköz rehabilitációjában.

Az élővilág védelme mellett természetesen az itt élő és ide látogató emberek igényeinek kielégítése is fontos feladat. 
Annak ellenére, hogy a térségre még nincs egységes idegenforgalmi koncepció, az ökoturizmus adta lehetőségeket már 
felismerték. A vízpótló rendszer működtetése hajózásra alkalmassá tette a mellékágrendszer nagy részét, így intenzív vízi 
turizmus indulhatott el. A Mosoni-Duna mentén az elmúlt hét év során komoly fejlesztéseket végeztek. A legfontosabb 
információkat tartalmazó táblákkal látták el a folyó partját, kempingek és sátorozó helyek létesültek, ahol lehetőség nyílik 
kenukölcsönzésre; transzfer és túraszervezés is a vendégek rendelkezésére áll. A Felső-szigetközi Duna-ágrendszerben 
az elmúlt években létesült kempingek (Dunakiliti, Cikolasziget, Kisbodak) térképek segítségével ajánlanak túraútvonala
kat az érdeklődőknek, vízi járműveket lehet kölcsönözni, motorcsónakos túrákat kínálnak kísérővel.

Az elvégzett feladatok mellett azonban szem előtt kell tartani a teljes Szigetköz területén a hullámtéri vízpótlás térbeli 
kiterjesztését. Ez az Alsó-Szigetköz Ásványráró alatti része mellékágrendszerének végleges rehabilitálását is jelenti.
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S a l á n k i  I s t v á n

A bioenergia alkalmazásának helyzete és növelési tervei

A 2002. évi MTESZ ankéton előadás hangzott el az üvegházhatás fokozódását mérséklő eljárásokról. A 
mostani előadás az azóta történt fejlődést mutatja be vázlatosan. Az egyes fejezetekben felsorolt települések 
közt vannak olyanok, ahol az új létesítmény még nem működik, tervezés, engedélyezés alatt áll.

A villamos erőművek közül fosszilis tüzelőanyagról megújuló energiára állt át Kazincbarcika, Oroszlány, 
Ajka, Pécs erőműve. A fa biohajtóanyag,"sz/tárd biomassza” , amely nem növeli az üvegházhatást okozó 
gázréteg CO, tartalmát, mert élő növény korában az égetéskor kibocsátott mennyiség sokszorosát kötötte meg 
(asszimiláció, fotoszintézis). A szükséges fát, apritékot a környező erdőgazdaságok a szabványos gazdálkodást 
betartva biztosítják. A fapiac szűkülése miatt azonban szükséges utánpótlásról gondoskodni. Ehhez a gyorsan 
növő fajták alkalmasak, pl.akác, nyár. Legjobban bevált a nyár. Fafűtésű kiserőmű létesült Szentendrén, ami 
jól bevált, ezért elterjesztésre alkalmas.

Bio-fűtőanyagként létezik „energiafű” és „energianád”, melynek kinemesítésében részt vettek magyar 
kutatók is Szarvasról és Sopronból. Főleg a kinai dísznövényből kinemesített energianádnak jósolnak nagy 
jövőt, amely „tatai” néven Tata környékén még csak pár hektárnyi kísérleti ültetvényen található. Számítások 
szerint az 1 hektáron megtermelhető 20 tonna energianád fűtőértéke 12 t jó szénével, 8 ezer liter olajéval 
vagy 8,9 ezer m3 földgázéval egyenértékű. A pécsi erőmű 1000 hektáron való energiafű termeltetésre kötött 
szerződést a Boly Kft-vel. Erőművi bio tüzelőanyagként alkalmas a szalma is. Szakértők szerint hazánkban 
összesen 10 szalmatüzelésű erőmű tervezhető. Az első Szerencsen lesz. Ez fogadni tudja tüzelőanyagul a met
széskor keletkező szőlővenyigét, a kukoricaszárat és más melléktermékeket is. Az erőmű alapozását az ipari 

park közelében már megkezdték.
A megújuló energiák jelentős felhasználói lehetnek a közlekedésben használt hajtóanyagok, a benzin és a 

gázolaj. Az Európai Unió (EU) előírása szerint a közlekedési hajtóanyagban a biohajtóanyag arányt 2005- 
ig 2%-ra, 2010-ig 5,75%-ra kell emelni. Ebben egyelőre lassú az előrehaladás, mert erősen növelni kell az 
etanol (szesz) gyártó kapacitást. Első lépésként megkezdődött a két már meglevő szeszgyárunk (Győr, Sza- 
badegyháza)jelentős fejlesztése, de új gyárak építése is. Utóbbiba erősen bekapcsolódott a külföldi tőke is, 
részben vásárlási céllal, mert egyes országokban van már „E85” benzin is, 85% abszolút szesztartalommal, 
módosított motorhoz. Bioetanolgyárak hazánkban: Győr, Szabadegyháza, Hajdusámson, Kaba, Komárom, 
Marcali, Martfű, Mezőhegyes, Mohács, Vásárosnamény, Dunaalmaás, Csurgó, Miskolc (terv). A felsorol
takból néhány üzem biogázt is előállít. Illetékes szakértő véleménye szerint a következő években a nagyobb 
üzemekben 8000001 bioetanolt fognak előállítani hazánkban, ebből kb.650 000 t-t exportra. A termelésbe 20-30 

kisebb üzem is bekapcsolódhat.
A MÓL a vásárolt abszolút szeszből oktánszámjavitó ETBE-t (etiltercierbutilétert) gyárt és ezt keveri most 

még 2%-os mértékben. Távlati becslések 16-2o bioetanol üzem létesítését jósolják hazánkban.
Másik fontos bio-hajtóanyag a biodízel lenne (repceolaj alapon), de ebben még nagyon kicsi az előrehaladás. 

A biodizel üzem Bábolnán van. A szükséges növényi olajat 4 présüzem biztosítja majd, a termőterület 10-15 
ezer ha. A repceolajból RME-t (repceolajmetilésztert) készítenek és 4-5 %-ot kevernek a gázolajhoz. Alap
anyagként alkalmas a napraforgóolaj is. A bábolnai üzem fejlesztését is tervezik. Szenzációként hatott a saj
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tóban a 2006 november elején megjelent közlemény, amely szerint a veszprémi Pannon Egyetemen új típusú, 
az eddiginél alkalmasabb biodízelt kísérleteztek ki. Ennek a repcén kívül a nálunk kedvezően termeszthető 
napraforgóolaj is meghatározó alapanyaga lehet. A további kísérletek segítésére a MÓL az érdekeltek bevo
násával konzorciumot hozott létre, a kísérleti üzemet pedig százhalombattai finomítójában alakítja ki.

Ezen előadás nyomtatásra való benyújtása előtt 2007. jan. végén közölte a sajtó, hogy ausztrál tőkével 
(kb. 125 millió Euro) növényi olaj-prés és biodízel üzem épül Hódmezővásárhelyen. A közvetlenül és köz
vetve több, mint 3000 munkahelyet teremtő beruházás három lépcsőben valósul meg. A repce mellett napra
forgó és szója feldolgozására is alkalmas évi 500 ezer t névleges kapacitású présüzem 2008 novemberében 
kezdheti meg próbaüzemét. A melegprés-eljárással működő üzem hőellátására egy biomasszát hasznosító 3-6 
megawatt teljesítményű hőerőművet is építenek majd. A második ütemben 2009 decemberéig az évi 240 ezer 
tonna nyersolaj finomítására alkalmas üzem épül. Emellett a cég egy, a présüzemben keletkező melléktermé
ket hasznosító 20-25 megawatt kapacitású, biomassza erőmű létrehozását is tervezi.

Ugyanazon sajtóközlemény szerint az előzőkben leírton kívül még további jelentős biodízel fejlesztések 
is lesznek: pl. a MÓL komáromi telephelyén, Mohácson, ezenkívül egy külföldi cég 4 további gyár építését 

jelentette be.
Mivel hazánk jelentős bioenergia nyersanyaga a biomassza (mezőgazdasági melléktermék és hulladék), 

a biogáz felhasználási területén is számottevő az előrehaladás és további tervezés. Néhány telepítési hely: 
Nagypáli, Klárafalva, Pálhalma, Kalocsa, Tatabánya. Pálhalmán a biogáz erőműhöz évi 90 ezer t mezőgazdasági 
hulladékot, almos istállótrágyát, hígtrágyát, vágóhídi hulladékot stb. használnak fel. Kalocsán az 5o mega
wattos erőművet 110 ezer hektáros területen évente képződő mintegy 330 ezer t mezőgazdasági hulladék, 
elsősorban szalma és kukoricaszár égetésével üzemeltetik. Itt műtrágya gyárat is építenek. A tatabányai 
biogázerőmű naponta 350-400 t mezőgazdasági és állattenyésztési szerves hulladékot használ fel.

A Szegedi Egyetemen 2004-ben lépett működésbe egy 15 köbméteres fermentációs üzem, amelyben sertés -híg
trágyából állítanak elő biogázt. A megtermelt üzemanyaggal hőt és áramot termelő gázmotort hajtanak.

Nagy hazai biogázprojekt a nyírbátori Bátortrade vállalkozása, amely a veszélyes hulladéknak számító 
hígtrágyával állítja elő az áramot. Budapesten is működik biogázüzem, a Délpesti Szennyvíztisztító területén 
a szennyvíziszapból előállított biogázt használják hő- és áramtermelésre.

Nagyjelentőségű ipari kísérlet kezdődött 2006. nov.7-én Kaposváron: a cukorgyárban kísérleti 
biogáztermelő berendezést avattak. Hazánkban először próbálták ki ipari körülmények között, hogy a cukor
gyári melléktermékekből hogyan lehet biogázt kinyerni s így a környezetbarát technológia alkalmazásával 
energia megtakarítást elérni. Amennyiben a kísérlet eredménye alapján a beruházás mellett döntenek, 2007 
őszére 2-3 drb, 10-20 ezer m3-es reaktor létesülne, amely a gyár földgáz felhasználásának jelentős részét fe
dezhetné. Ilyen nagyságrendű biogáz üzem még nincsen.

A biohajtóanyagokhoz számítják még a vizet, a szelet, napot és a geotermikus energiát is. Ezek fejlődésének 
részletes ismertetésére nincs lehetőség ezen előadásban.Vízerőmű nem épül. Sok szélerőművet, szélerőmű 
parkot létesítenek. Nem kicsi a fejlődés a napenergia felhasználásában sem. Van európailag elismert színvo
nalú napelemgyárunk is.

A geotermikus energia területén a MÓL folytat jelentős kutatásokat a nagyszámú kimerült kút alapján. 
Az első magyar geotermikus erőművet egy Baranya megyei kisvárosban, Szentlőrincen tervezik létesíteni. 
Próbafúrások alapján megállapították, hogy 25oo méter mélyen a kőzetek hőmérséklete 210-220 fok. Ez 
gőzzé hevíti a lejuttatott vizet, s a felszinre áramló gőz áramot fejleszt. Az erőmű teljesítménye 10 mega
watt lesz. A fejlesztett áramot az önkormányzat értékesíti, míg a turbinából származó 90 fokos vizet a város
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fűtőműve hasznosítja. A beruházás 12 milliárd Ft-ba kerül, ennek fele uniós forrás, fele hitel. A hazánkban 
még példa nélküli beruházás 3 év alatt valósulhat meg.

2007 január 25-i sajtóközlemény szerint a MÓL többéves és még jelenleg is folyó kutatások alapján a Zala 
megyei Iklódbördőcén tervezi a döntés után Kelet-Európa első geotermikus erőművét megépíteni.

Illetékesek szerint hazánkban az energianövények termesztésére a jövőben mintegy egymillió hektár állhat 
rendelkezésre. Ebből mintegy 400 ezren lehetne gabonát, főként kukoricát termeszteni és 250 ezer-ről repcét 
betakarítani. Az egyéb kedvező adottságok alapján a bioenergia területén az európai élcsoportba kerülhet 

Magyarország.
Irodalom:

Részletezése nem lehetséges, 2002 nov. végétől 2006 nov. végéig, illetve 2oo7. jan. 25-ig a Napi Gazdaság és a napi sajtó 

szolgált forrásul.
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E g y e t e m e k  és v á r o s o k , m i n t  a t e r m é s z e t t u 

d o m á n y , A TECHNIKA ÉS AZ ORVOSLÁS ÉPÍTETT

KÖRNYEZETE
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H a l a b u k  J ó z s e f

Budapest székesfőváros avagy lakógép  —  lakópark

Egykori városépítő még úgy tekinthetett Budapestre (a természeti s az épített környezet harmonikus össz
hangjának eredményeként), mint egy hatalmas szabadtéri színházra: a társadalmi-történeti-urbanisztikai élet 
színpadát a Várhegy fennsíkja adta. A körülötte vonuló hegykoszorú mintegy díszletül szolgálván ehhez. A 
nézőtér a (városközponttól távolodóan egyre emelkedő szintű) pesti síkság. A zenekari árkot a Duna med
re szolgáltatva. A várostest ilyen megjelenése alapvonásaiban ma is érzékelhető, de látványát számos oda 
nem való („urbanizációs”) elem jelenléte, illetve egykori természeti tényező hiánya, valamint az organikus 
fővárosi fejlődés zavarai nyomán jelentkezett esztétikai és funkcionális káosz uralja. A jelenlegi állapot foly
tatódása könnyen eredményezhet egy hatalmas zűrzavaros várostömeget.

A természeti környezet adta lehetőségek között élve; a társadalmi-gazdasági-életmódbeli igények meghatá
rozta keretek között; az adott műszaki fejlettségi szint nívóján; az esztétikai hatások érvényesítései, és a lakó-, 
munka-, tartózkodási helyi életkörülmények jövőbeni fejlesztése, biztosítása, törekvései mellett, élte évezre
des várostörténeti életét -  a települési kontinuitás alapján -  Budapest. Amíg korábban az adottságok és a tény
leges, vagy annak vélelmezett városépítési lehetőségek a maguk összességében lényegében összhangot alkot
tak az előbbi kerettel - addig a közelmúlttól a szemléleti gondok jelentkezései, a gazdasági (pénzügyi) érdekek 
elsöprő erejének hatásai, a műszaki teljesítmények szinte korlátlan megvalósíthatóságai, a történeti főváros és 
a jelen létesítményei szerves összekapcsolásának szinte teljes elmaradása és számos egyedi elhibázott tevé
kenység közös érvényesülése nyomán, alapvetően módosul ez a valamikori harmónia: urbanizációs közhely, 
hogy a települések az érintett társadalmak „lenyomatai" . A fővárosépítést mindig is komoly várospolitikai 
küzdelmek, de nem harcok kísérték. (Más értelmezési tartományba esnek a mindenkori hódítók, az elnyomók 
és az önkényuralmat gyakorlók építményei.) Még a legszűkebben vett csoportérdekek érvényesítései esetén 
is fellelhetők voltak (saját céljaik jól felfogott eredményes érvényesítésére) a szociális elemek. A napjainkban 
összeomolni látszik ennek az organikus működésnek a megléte, jövőbeni -  a sokféle meglévő lehetőség által 
egyébként akár biztosítottként is kezelhető -  hatékony fejlődése. A (fő)városi polgár -  a citoyen, citoyenne -  
eszménye és európai polgárrá nevelése törekvése helyébe, az urbánus szociális homo sapiens s homo ludens 
életszemlélet érvényesülése, a szubjektum kibontakozása helyébe -  legjobb esetekben is -  a korlátlanul meg

nyilatkozó vélelmezett individuális érdek, magatartás látszik tömi.
A korszerű társadalmi tartalmú, műszaki-gazdasági terű urbanisztikai elemzéseknek, vizsgálódásoknak, 

értékeléseknek -  és ezek nyomán valós tartalmú programoknak, terveknek -  igencsak híján vagyunk. A tár
sadalmi vonatkozások terén jogos politológusi kritika érheti az Osztrák-Magyar Monarchia két országrésze 
közötti együttműködést szolgáló állami intézményrendszert, hogy az létében, működésében egyaránt nagyon 
bonyolult rendszer volt. Viszont, azon kívül, hogy — a kor s a dualizmus viszonyai között eredményesen szol
gáltatta a két ország egy állambeli léte megélhetősége alkotmányos és liberális elvű, gyakorlatú körülményeit
-  példát adott a XX. századi európai politikai szerveződések számára is. Alapvetően összhangban állt ez az 
intézményrendszer és tevékenysége, a maga hivatali kiépítettségében valamiféle követendő mintát is szolgál
tatva, Budapest irányításával: az egységes fő-, majd székesfőváros megteremtésével, a városépítési munká
latokkal, a városüzemeltetés szolgáltatásával, a világvárosi nívó elérése szándékával, a Fővárosi Közmunkák
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Tanácsa megalakításával.
A XIX/XX. századok fordulóján működő műszaki, intézményi fővárosfejlesztő testületek és szakemberek, 

valamint egyedi vállalkozásokat elvégzők, - szinte kivétel nélkül - teljesen világosan látták, hogy: 1./ Mi, miért 
és -  a korabeli műszaki szintet, valamint gazdasági kereteket figyelembe véve -  miként szükséges a korszerű 
európai székesfőváros életéhez. 2./A természeti környezet, illetve annak aktív városteremtő erőkénti alkalma
zása, milyen (általános, sajátos, egyedi) lehetőségeket szolgáltat a mindenkori Budapest számára. Egyáltalán 
nem vádolhatok (néhány kevésbé jellemző és ható esettől eltekintve) provincializmussal.

Budapest -  egységes fővárosi -  világvárosi városszerkezete és kommunális ellátottsága, a fővárosi építé
szeti várostest nagy tömege, valamint városképi elemeinek számottevő hányada -  közvetlen módon, vagy lé
tesítményei hatásainak érvényesülése útján -  ennek a korszaknak terméke. Talán több esetben kárhoztathatok 
az akkoriak (bár ekkor sem általánosított mértékben) a múlt városépítészeti örökségei akkor már korszerűtlen 
továbbéltetése, illetve néhány egyedi esetű urbanisztikai lépésnél tett -  akár szak- s elvszerütlennek is lát
szó -  engedmény vonatkozásában. Teljesítményük (az ország és a helyi lakosság tevékenységén nyugodva) 
kiemelkedő, maradandó.

A két világháború közötti általános településfejlesztési gondok Budapestet is sújtották. Az alapfeladatok 
jelentős része már megvalósult. Az alkotók köre, a lehetőségek száma is kisebb volt a korábbi időkénél. Azon
ban arról alig szól a szakirodalom, a köztudat sem méltányolja, hogy -  általában a kor színvonalán - milyen 
jelentős mértékben valósultak meg infrastukturális, kommunális (mai kifejezéssel élve) logisztikai fejleszté
sek. Esetenként egyedi alkotások. Képletesen szólva -  az általános s a műszaki lehetőségek között mozogva
-  az itt megélhető életminőség javítása és a távlati fejlesztési lehetőségek elősegítésére is tekintve, mintegy 
kitöltötték az elődeik által létrehozott urbanisztikai (műszaki) kereteket. Egyes kérdésekben értékítéletünk az 
e korszakbeli vonatkozásokban is eltér az önmaguk alkotta képtől.

A II. világháború -  főként a bombázások és Budapest ostroma -  Európa szerte számon tartandó rombolást 
eredményezett a fővárosban. Ezt követte egy emberfeletti teljesítményt nyújtó, többnyire óriási műszaki lele
ménnyel és a közreműködők megfeszített munkájával végrehajtott újjáépítés. Ez azonban (több fokozaton ke
resztül) párosult a rombolás öncélúságával, a meggondolatlan-szakszerűtlen lépések sorozataival, egyedi to
vábbi pusztításokkal. Az életminőség és -körülmények (csak részben objektív tényezők létére visszavezethető) 
igencsak korlátozott figyelembevevésével. A társadalmi és szakterületi intézményrendszer megsemmisítésé
vel, korlátozott értékű létesítményekkel való helyettesítésére. Alapvető társadalompolitikai bűn volt (e szakte
rületen), hogy míg korábban a szociális közeg érdekérvényesítését valóban szakszervek szakmai tevékenységi 
körén keresztül igyekezett megvalósítani (alkalomadtán figyelemmel kísérve azok szakmai, valamint jövőképi 
ajánlásait), addig az új hatalmi berendezkedés a településpolitikát (így a fővárosit is) közvetlen politikai-hatal
mi törekvései eszközének tekintette. Ilyen módon (igencsak korlátozottá szűkített fejlesztési bázisra alapozot
tan, rögeszmés elgondolások, szakszerűtlen megoldások, felelőtlen munkavégzések, pazarló gazdálkodások, 
különféle egyéni akarnokságok érvényesülései és ideológiai, avagy annak hazudott, akár egészen egyszerűen 
személyes álláspontok érvényre juttatási törekvései mellett) járt el. Nem egy (infrastrukturális téren is) rangos, 
maradandó alkotás született, fejlesztés történt. Urbanizációs szakterületeken (még esetenkénti korlátozások 
mellett is) komoly elméleti viták bontakoztak ki.

A legutóbbi évtizedekben azonban (néhány elkülöníthető példától eltekintve) nem következett be a főváros 
urbanizációs fejlesztése területén a polgári társadalom működése megkívánta korszerűsödés. Ami viszont szin
te visszafordíthatatlan károkat okoz a várostestben, az a tőke -  jelenleg már szinte mindenféle várostudományi 
értelmezési kísérletet is nélkülöző -  nyílt, vagy rejtett diktátuma. (Amely egyébként sokadrangúnak tekinti a
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nemzeti építészeti értékeket és tapasztalatokat.) A szabadversenyes kapitalizmus időszakában is jelen volt ez 
a törekvés, de az akkor rendelkezésre álló pénzügyi fedezet mértéke és a műszaki lehetőségek alkalmazható
sága -  ennek folyamán a vészhelyzetek előidézései -  töredékét képezték a jelenleginek. Továbbá: elmarad az 
előrehaladásunk a nemzetközi szintekhez viszonyítva és mivel a gondok halmozódásáról, feltorlódásáról van 
(akár tudományos elemzés elvégzése nélkül is) tapasztalatunk, így azok orvoslása már-már reménytelennek 
látszik, ha tovább haladunk ezen az úton.

A társadalmi közgondolkodás számára sok esetben egyes építészeti, urbanisztikai kérdések csak mint a 
mindennapi élet közvetlen kelletlen kísérőjelenségei jelennek meg. Tájékozottabbak számára már akár eszté
tikai, gazdasági és -  a megértettség mértékéig mint műszaki feladatok kapnak szerepet. Külön-külön, ritkán 
némi kapcsolódások felvázolásával. Egy valami azonban úgy gyakorlatilag, mint öntudatilag értelmét veszte
ni látszik, az a fővárosi polgári lét és annak életminősége, megélhetősége, az az életmód, amelyért oly sokat 
áldoztak elődeink, olyan fontosnak tartották életvitelük vonatkozásában a helyi társadalom szinte teljes ke
resztmetszetét tekintve. A (sokféleképpen meghatározható) hatalommal bírók számára ideális városlakó a (tá
jékozatlan, befolyásolható, e szakterületen képzetlen, de ugyanakkor követeléseket támasztó) tömeg(ember).

Szóhasználatunkban a székesfőváros minősítés egyrészről -  történeti gyökerekbe kapaszkodó -  több szféra
beli központ működésére kíván utalni; másrészről pedig az otthonok, a munkahelyek, a közterületek funkcio
nális szerepéhez szükséges bútor (belsőépítészetileg nívós, és a munkavégzés, valamint általában a megfelelő 
polgári életmód vonatkozásában indokolt kényelmes lakberendezési tárgy) természetes jelenlétét kívánja egy
szerre hangsúlyozni. A „ lakógép-lakópark” magunk alkotta fogalom arra a lehetséges beruházási lépésre 
kíván utalni, amelynek kivitelezése -  a már ma is rendelkezésünkre álló pénzügyi források, műszaki megol
dások és bizonyos törekvések együttese alapján -  létrehozható, de a szó emberi, társadalmi és urbanisztikai 
értelmében a valóságban semmi köze sincs a városépítészethez.

A Duna, mint városszerkezeti alkotóelem, meghatározó szerepet játszik a főváros struktúrájában (eltérően -  
például -  Bécstől). Ugyanakkor, amikor az egységes főváros kialakításával összhangban megépült a Széchenyi- 

Lánchíd és az Alagút, meg kell állapítanunk, hogy:
Egyrészről jelenleg nem beszélhetünk semmilyen formában a dunapartok kellő kihasználásáról. Másrészről 

azok az új létesítmények (szigetbeépítés, útépítés, lakópark, infrastrukturális építmény, stb.), amelyeket épí
tettek, illetve tervekben szerepelnek, legtöbb esetben komoly gondokat okozóvá válóak, illetve mindenképpen 
szemben állnak az eddigi (és a jövőben is -  általunk -  reménylett) urbanizációs folyamatokkal.
Budapest városszerkezete világviszonylatban is megkülönböztetett jellegű, jelentőségű:

A sugár- és körutak rendszere, kiegészülve az úgynevezett átkötőutak létével, biztosította a célszerű (minden 
értelemben vett) közlekedést. Ezt a sajátos közterület-rendszert azonban jelenleg nem használja ki lehetőségei 
mértékében az illetékes közigazgatás. A korszerű továbbfejlesztésük sem látszik sem műszakilag, sem a 

főváros életében betöltő, betöltendő szerepüknek megfelelően.
A városszerkezet egy egészen sajátos alkotóeleme, mint úgynevezett díszútvonal — az Andrássy út. Minden 

látszat (és a „ráerőszakolt” forgalom) ellenére is egészen más városszerkezeti és —életi feladatra épült. Azokat 
a természeti feladatokat és közösségi szerepeket, amelyeket kialakítói számára szántak, a jelen- és a jövőbeli 

igényeknek megfelelően életfontosságú követelmény lenne, hogy kielégíthesse.
A főváros-test a maga valóságában a természeti és az épített környezet -  lehetőleg kielégítő színvonalú és 

látványként is élvezhető — együttes megjelenéseként valósíthatja csak meg európai terű urbanizációs feladatát. 
A magas, közepesen magas és hatalmas tömegű épületek emelése egészen egyszerűen eltünteti a hivatkozott 
látvány mindkét összetevő elemét. Megemlítendő körülmény, hogy ezen túlmenően a történeti (de nem csak
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műemléki jellegű) várostest emberszabású (egyes esetekben azt már ma is meghaladó) látványát alkotóele
meiben s összességében egyaránt eltakarják. Nem kell ahhoz szakértőnek lennünk, hogy megállapíthassuk: a 

főváros városteste és -képe csakis összhatásában „szemlélhető1\
Az egykor két szabad királyi városból (Pest, Buda) és Óbuda mezővárosból egyesült székesfőváros esetében 

eléggé komoly megfontolásokat képezett az állami s önkormányzati hivatalos épületek elhelyezése. Koncep
cionális kérdés volt ez, amelyet a (város)történelem (állíthatjuk így,) a maga módján esetenként meglehetősen 
komoly módon „felülírt”. Jelen időben hallunk az új kormányzati negyed létesítése elképzeléséről. Azonban 
urbanisztikai koncepció felvázolása és valóban a fővárosi életmód nívója emelése céljainak jelzései helyébe
-  a szándék említésekor -  mindenkor valamiféle „hétköznapi” pragmatizmus és a szóba jöhető épületekkel, 
ingatlanokkal kapcsolatos kufárgondolkodás tódul előtérbe.

Zöldterületek -  nézzünk a Budai hegyvidék hajlataira és keressünk egynémely parkot, -részt -  katasztrofá
lis mértékben fogynak. Kérdezzük meg ezenkívül a kertészeket, hogy a gondozatlan parkok vajon képesek-e 
eredeti rendeltetésük teljesítésére? Volt egy első pillantásra nagyon meglepőnek tűnhető egykori elképzelés: a 
második világháború pusztításai nyomán, további fokozatos épületbontásokkal, egykor érjük el: Budán legyen 
egy zöld-korút. A Városmajor -  a Vérmező -  a Horváth kert (és a hozzájuk csatolt közbülső területek) révén. 
Ma már csak az elvetélt ötletek tárházát gyarapítja. Viszont már régen megépült az Alagút és az Attila utca 
sarkán álló magasház, amely a Budai hegyvidék irányából áramló friss levegőt (tömegével és a hozzá érkező 
légáramlások feltorlódásával, gátként szerepelve) megakadályozza, hogy az a Gellérthegynek csapódva, a 
Belvárosba áramolhasson, annak levegőminőségét -  mint egykor tette -  javítsa. De arról is egyre ritkábban 
hallunk, hogy az egykor Felvonulási térnek mondott terület tulajdonképpen a Városliget növényekkel borított 
része volt...

Miközben komoly gondokat tapasztal a fővárosi polgár a világváros infrastrukturális és épület, építmény ál
laga minőségében, a városüzemeltetés működése terén, a nagyberuházások megvalósítása körében és a közép-, 
valamint hosszú távú fejlesztési tervek kimunkálása vonatkozásaiban, tág teret kapnak a fantasztikusabbnál 
fantasztikusabb koncepciók érvényesítési törekvései, a mindennapi élet megélése szempontjából szóba sem 
kerülhető egyedi törekvésekkel is gyakran harcba kell szállnia a fővároslakónak.

A „fővárosi” , esetenként inkább „budai” , „pesti” polgár, lakos -  mint valós tartalmat hordozó -  jelző las
san kikopik a használatból, sőt a köztudatból is. Komoly (itt nem részletezhető) gondok jelentkeznek a helyi 
lakosság szociális és identitási helyzetében (miközben korábban soha el nem képzelhető mértékű és fel sem 
rémlő jogsértések révén) alakulhattak, alakulhatnak ki épületek, folytathatnak egyes társadalmi csoportok 
(ilyen, vagy olyan módon) közösségen kívüli, olykor az elleni életmódot.

Az idegenforgalom valóban fontos (üzletág, nemzetközi kapcsolatrendszer), de Európa és a világ más tér
ségeinek valóban integráns részeként való városi élet kialakítása (amint ennek korábban -  a saját történeti 
időszakaiknak megfelelő módokon - tanúi lehettünk) életfeltétel. A máshonnan érkezőtől (be-, áttelepülő, 
turista) való elzárkózás tetszhalál állapotába juttathatja a fővárost, annak egyes részeit. Ugyanakkor a rájuk 
való hivatkozással (ugyanúgy, mint valamely arab állam sivatagi homokján) hatalmas szállodaipari, idegen- 
forgalmi létesítményeket emelni szándékozni józan gondolkodó fővárosinak eszébe sem jutna.

Tudományos meggyőződésünk szerint a lakó-, munka- s tartózkodási helyek esetében kizárólag akkor le
hetséges valóban értékes, esztétikus, az életmódokat kiszolgáló, az(oka)t egyúttal kedvező módokon formáló, 
az identitásokat erősítő emberi településeket létrehozni, ha: a táj, az épített környezet és maga az ott élő ember 
(és közösségei) szerves együttest képesek, akarnak és tudnak alkotni. Budapest erre nézve tanulságos példa
ként áll előttünk.
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A FA ÉS A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET
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G e r e n c s é r  K i n g a  -  B a b a n e c z  C s a b a

Az energiacsökkentés lehetőségei a fafeldolgozás során

A fűrészüzemekben az energiatakarékossági lehetőségeket négy csoportba lehet sorolni:

a. Üresjárat kiiktatása:
Egy átlagos gép tíz másodperc üresjárat alatt több energiát fogyaszt, mint indításkor, így már egy rövid üzem
szünet esetén is kifizetődő a lekapcsolás.
b. Teljes leterhelés:
A gépeket teljes termelési sebességgel járatjuk és a megmunkálás befejeztével lekapcsoljuk őket. A legtöbb 
megmunkálásnál (kéregtelenítés, fűrészelés, szeletelés...) a mellékfolyamat (elszívás, hidraulika, sűrített 
levegő...) több energiát igényel, mint maga a főfolyamat.

c. Optimalizálás:
Csak akkora teljesítményt biztosítunk, amennyi szükséges. PL: egy préslég berendezést csak 6 bar nyomással 
üzemeltessünk, faszárításnál a ventilátor fordulatszámát csökkentsük, az elszívó vezetékekben az áramlási 

sebesség értéke 18 m/s körül legyen.
d. Energiahatékonyság:
Az új beruházásoknál az energiaigényt vegyük figyelembe. A szállítótól követeljük az energia felhasználására 

vonatkozó garantált értékeket.
A következő értékek legyenek lehetőleg kicsik:

• Fajlagos energiafelhasználás
• Üresjárati teljesítmény
• Az elszívott levegő mennyisége
• Nagynyomású levegő

1. Áramfelhasználás egy fűrészüzemben
A fűrészüzemek a következő területek szerint kerültek felosztásra: fűrészüzem, szárítás, utómegmunkálás és 

egyéb mellékfolyamatok.
Ha leszámítjuk a mellékfolyamatok áramfelhasználását (szortírozó kocsi, hulladék kezelése, szárítás) akkor 

a tulajdonképpeni famegmunkálás (kéregtelenítés, fűrészelés, szélezés, gyalulás) már csak mintegy 20%-ot 
tesz ki. Ha ebből még levonjuk a gépekben bekövetkező veszteségeket (üresjárati veszteségek), akkor a tulaj
donképpeni munkafolyamat csak kereken 10%-ot igényel a fűrésztelep teljes energiafelhasználásából.
Ha a főfolyamat energiaigénye csak töredékét teszi ki az áramfelhasználásnak, akkor fizikailag nézve jelentős 

energiamegtakarítási lehetőségekkel kell számolni.
2. Fűrészipari technológiák:
2.1.Rönktér
S z o r t í r o z ó  k o c s i

A 3500-től 13 000 m3 -ig terjedő feldolgozási mennyiséget 5-től 20 m3/h teljesítménnyel szortírozták. A 
rönkök osztályozása az üzemidő mintegy harmadát teszi ki. Ha a hatékony üzemeket tekintjük, akkor a rönk
felmérést is beleértve 12 m3/h termelékenység tűnik lehetségesnek. Az üzemben a szortírozó kocsik átlagosan 
20 kW átlagos teljesítményt vesznek fel. Üresjáratban ezek az értékek 6 és 17 kW között változnak. A modern
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hidraulikus aggregátoroknál ebben a teljesítmény kategóriában az üresjárati teljesítménynek 4 kW vagy ennél 

kisebb értéknek kellene elérhetőnek lennie.
Üresjárat: Az üzemlátogatások során gyakran megállapítottuk, hogy a szortírozó kocsik akkor is üzemeltek, 
amikor a vezető a kabinban a mobiltelefonján beszélgetést folytatott és nem végzett éppen farönk szortíro

zást.
A rönköket darus berendezésekkel ellátott járművek segítségével is szortírozzák. Egy pneumatikus rakodó 

600 óra alatt mintegy 3000 liter dízelolajat fogyaszt, ami 30 000 kWh energiának vagy mintegy 10 000 kWh 

áramnak felel meg.
K é r e g t e l e n í t é s

Vannak üzemek, amelyek a rönköket “meztelenül” szerzik be, a kéregben vágják vagy a fűrészelés előtt 
kéregtelenítenek. A kéregben fűrészeléskor a fahulladék összekeveredik (kéreg és fa), de nincs szükség 
kiegészítőleg kéregtelenítő gépekre. A gépi kéregtelenítéshez egy marót vagy egy gyűrűs kérgezőt használ
nak. A kéregtelenítés energiafelhasználása kicsi, ha a gépet a munkavégzés után lekapcsolják.
Egy nagyteljesítményű gyűrűs kérgező aszinkron motorja a 15 másodpercig tartó csúcsjáratáskor átlagosan 30 
kW-ot vesz fel, üresjáratban azonban csak 15 kW-ot. Tehát a lekapcsolás már egy perc alatti szünetek esetén 
is kifizetődő.
R ö n k s z á l l í t ó  b e r e n d e z é s

A rönkszállító berendezések viszonylag nagyteljesítményű motorjai csekély áramfelhasználást okoznak, 
mert a bekapcsolási idők az automatizálás következtében rövidek.
2. 2. Fűrészelés 
R ö n k v á g ó  s z a l a g f ű r é s z

A rönkvágó szalagfűrészeken a vágás óránként 1,4-től 4,7 m3-ig történt. A nagy rönkmennyiséget feldolgo
zó üzemek értek el jobb eredményeket. Célértékként 4 m3/h órateljesítményt javasolunk.

Az üresjárati teljesítmények igen nagy különbségeket mutatnak 7-től 60 kW-ig, ahol az átlagos érték 20 kW 
körüli. Célértékként a modem berendezések esetében 6 kW üresjárati veszteség érendő el. Az energiahaté
konyság szempontjából rosszak a hidraulikus főmeghajtással rendelkező gépek. A mai technika fejlettsége 
lehetővé teszi, hogy olyan hidraulikai szivattyút alkalmazzon az ember, amelyik pontosan annyi olajat szállít, 
amennyire éppen szükség van. A szalagfűrész berendezéseknél a tulajdonképpeni vágási idő viszonylagosan 
rövid (átlagosan 25%).

A megmozgatott nagy tömeg miatt egy szalagfűrész felfutási ideje viszonylagosan hosszú, a modelltől 
függően maximálisan 300 kW energiára van szükség és vannak olyan motorok, amelyeknek csillagkapcsolás
ban ehhez csaknem egy percre van szüksége. Egy frekvencia-átalakító meghajtással üzemmegszakítás esetén 
a szalagfűrész lassabban mozoghatna vagy leállításra kerülhetne. A lágyabb és fokozatosabb beindulás mellett 
ezáltal növekedne a fűrészlapok állásideje is. Emellett még az optimális szalagsebesség (fafajta, tél, nyár) is 
megválasztható.

Nemcsak a rönkvágó szalagfűrész az egyedüli olyan berendezés, amelyik a munkafolyamat számára a fel
vett energiának csak töredékét igényli, a hulladékkezelő berendezések is igen rosszul vannak kihasználva. Egy 
rövid üzemmegszakítás esetén a hulladékkezelést is automatikusan le kell állítani. A rönkvágó szalagfűrész 
mechanizálása esetében megfigyelhető volt, hogy a görgősor akkor is működött, amikor még nem volt szállí
tandó fa. Ez a felesleges üzemeltetés nemcsak energiaköltséget okoz, hanem a mechanikát is koptatja.
2. 3. Melléktermék-kezelés

A legnagyobb energia-megtakarítási lehetőség egy jó hulladékkezelési koncepcióban rejlik, amelyik rövid
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szállítási útvonalakkal, nagyvonalú pufferekkel, energiahatékony komponensekkel és egy optimális vezérlés

sel számol.
K a p a r ó - s z á l l í t ó g é p  és s z á l l í t ó s z a l a g o k

Szállítószalagok és kaparó-szállítógépek általában az egyidejűleg meglevő ömlesztett anyagok többszö
rösét (5-től 10-szeresét) képesek szállítani. Ezt a túlméretezést az üzemzavaroknál előforduló eltömődések 
megelőzése érdekében választják. Az ilyen berendezéseknél előforduló súrlódási veszteségek (energia és ko
pás) azonban arányosak a szállítási sebességgel. Ezért előnyös lenne ezeket a szállítóberendezéseket csak 
teljes terhelésnél használni, vagy a sebességüket az éppen szállítandó famennyiséghez igazítani (frekvencia 
átalakító, pólus átkapcsolható motorok vagy sebességváltómű). Az automatikus ki- és bekapcsolásnál ügyelni 
kell a személyi biztonságra. Nyitott fedelek mellett a berendezésnek reteszelve kell lennie.
V i b r o c s ú z d á k

A vibrocsúzdák is viszonylag sok energiát igényelnek (mintegy 0,5 kW/m) függetlenül attól, hogy van-e 
rajtuk fa vagy nincs. Egy szenzor segítésével (a szállítótér vagy a meghajtásra ható erő felügyelete) egyszerű 

start - stop üzem valósítható meg.
A p r í t o k  é s s z i t á k

Az automatikus hulladékkezelés üresjárati teljesítménye a fűrészpor ventilátoroknál és aprító berendezések
nél egyenként 4 és 22 kW között mozgott (átlagosan 10 kW). Valamennyi aprítóberendezés túlméretezett volt, 
mivel egy bedugult hulladékkezelési folyamat a teljes termelési folyamatot le tudja állítani.

Optimális lenne egy pufferolás, amelyik lökésszerűen lehetővé tenné a berendezés teljes leterhelését. A 
minimális megoldás az automatikus lekapcsolás üresjáratban.

E l s z í v ó b e r e n d e z é s

A legtöbb berendezésben a levegőáramlási sebesség nagyobb, mint ami szükséges. A túldimenzionálás szo
kásban van, mivel reklamáció történik a gyenge berendezések esetén, de nem a túlzottan magas áramszámla 
miatt. A levegőmennyiség csökkentése leginkább a ventilátor fordulatszámával lehetséges. Szíjhajtásnál a 
ventilátor oldalon a nagyobb kerékátmérő esetén a fordulatszámot csökkenteni lehet. Közvetlen meghajtásnál 
esetleg segít egy nagyobb pólusszámú új motor vagy talán egy frekvencia-átalakító.
Ha egy ventilátorhoz több gép is van csatlakoztatva, akkor a nem szükséges elszívócsonkok tolókáit le kell 
zárni. Még több energiát tudunk megtakarítani, ha egy frekvencia-átalakítóval a ventilátor fordulatszámát a 
pillanatnyi optimumra állítjuk be. Egy optimalizált elszívóberendezés csak akkor üzemel, ha van mit elszál

lítania.
Ú j  e l s z í v ó b e r e n d e z é s

A jó új berendezések nagyobb többletköltség nélkül a szokásos pneumatikus hulladék elszállító beren
dezésekhez képest az energiafelhasználás kevesebb, mint felével üzemelnek. Ennek feltétele csupán a kö
vetelmények tisztázása: az elszívandó mennyiség meghatározása legjobb a meglevő gépeken történő mérés 
segítségével (az optimális üzemeléshez szükséges minimum megkeresése). A fahulladékok (kéreg, fűrészpor, 
forgácsok...) leválasztásának koncepciója, az esetleges elosztás több hulladékszállító berendezés között....

A legtöbb fafeldolgozó üzemben egy ilyen elszívó-berendezést találunk: hosszú és nagy ellenállással 

rendelkező csővezetékek, nagy és nehéz ventillátorok, több szűrő és porkilépés a silóból.
Egy optimalizált elszívóberendezés nem sokkal drágább, mint egy hagyományos berendezés, viszont sok

kal kevesebb energiára van szüksége: a rövid egyenes csővezetékek miatt, szabályozott nagyteljesítményű 
ventilátorral a szűrő felett és a silóba történő bevitelhez a spirálos szállítóberendezés következtében.
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B e r e n d e z é s  k o n c e p c i ó

Kiindulva abból a követelményből, hogy csak annyi levegőt szívjunk be, amennyi éppen szükséges, a 
csővezeték hálózat olyan módon van méretezve, hogy a névleges nyomásvesztés valamennyi géptől az elszí
vásig egyenlő mértékben kicsi. Annak érdekében, hogy a szállítási sebesség a csővezetékekben fennmaradjon, 
ezeket ott, ahol szükséges, egyedi vezetékként alakítják ki. A ventillátor fordulatszámát úgy szabályozzák, 
hogy az elszívóberendezés gyűjtőpontjánál a beállított alacsony nyomás konstans legyen. Most már csak arról 
kell gondoskodni, hogy a gépek tolókái az igénynek megfelelően nyitásra és zárásra kerüljenek. A pneumati
kus vagy még inkább az elektromos működtetésű tolókák például a megmunkáló tengelyek előtolásával vagy 
terhelő áramával vezéreltek lehetnek.
E l s z í v ó  v e n t i l á t o r

Általában szállítóventilátort használnak, amelyik az elszívóhely és a szűrő között helyezkedik el. A fahulla
dékokkal keveredett levegő miatt ennek a ventilátornak robusztus felépítésűnek kell lennie és az áramlástech
nikai finomságokról le kell mondanunk. Az ilyen ventilátorok drágák és 50% alatti hatásfokkal rendelkeznek. 
A nagyteljesítményű radiál-ventilátorok kedvezőbbek, és 80% feletti hatásfokkal rendelkeznek, de levegőben 
levő részecskéket nem viselnek el. Ezen okból kifolyólag az amúgyis szükséges szűrőt rakják közéje.
S z ű r ő '

Az összességében kevesebb levegőmennyiség következtében az alacsony nyomásra szabályozott szűrőre eső 
terhelés sokkal csekélyebb. A szűrőtisztításra vonatkozó parancs a nyomáskülönbség növekedése következté
ben keletkezik, mondjuk 200 Pascal-nál. A leváló fahulladékot közvetlenül egy spirálos szállító viszi nyomás 
nélkül a silóba.
A munkaidőn kívül a kompresszorokat és hűtőszárítókat le kell kapcsolni.
A nagynyomású levegőszállító berendezés állapotának rendszeres felülvizsgálatára a következő eljárás aján
latos:

• Minden gép és kompresszor lekapcsolva, nyomás 7 bar-ra állítva
A nyomás 4 bar értékre történő esésének idejét stopperoljuk, és az értéket a kompresszor helyiségben levő 
táblázatba írjuk be.

Ha ez az idő a legközelebbi méréskor kisebb lesz, akkor a préslevegő hálózatban a tömítetlen helyeket el kell 
tömíteni.

• A légüst kimenete zárva, nyomást 4 bar-ra állítani: kompresszort (1 vagy 2) bekapcsolni 
Stoppoljuk az időt, míg a nyomás 7 bar értékre növekszik, az értéket beírjuk a táblázatba.
Ha ez az idő növekszik, akkor a kompresszor szervízelése esedékes.

Üzemszünetnél a lekapcsolás gazdaságos: A gép lekapcsolása gazdaságos, ha a szünet nagyobb, mint a felfu
tási idő ötszöröse. Ha egy szélezőgép 2 másodperc alatt fut fel az üzemi fordulatszámra, akkor a lekapcsolás 
10 másodperces szünettől kezdve éri meg. Az indulóáram nincs hatással az elektromos művek által elszámolt 
csúcsteljesítményre (15 percen keresztüli átlagérték).
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3. Célértékek a fűrészüzem ek  számára

Berendezés Termelés Üresjárat

Átlag Célérték Állag Célérték

Szortírozó kocsi bütüző fűrész nélkül 5 - 20 nvVh 20 nvVh 6 -  15 kW 4 kW

Szortírozó kocsi bütüző fűrésszel 5 - 1 4  m'/h 14 m'/li 6 -  17 kW 4 kW

Gatter berendezési 2 vágáshoz) * 4 - 7 m'/li 8 nvVh 10-30 kW 8 kW

Rönkvágó szalagfűrész berendezés* 1 - 5 m Vh 4 m'/h 7 - 30 kW 6 kW

Szélcző berendezés* 4 -  10 kW 3 kW

Hulladékkezelés aprítógéppel 4 - 2 2  kW 3 kW

Gyalugép 5 6 kW 3 kW

* beleértve a gépesítést
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AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS A TERMÉSZETTUDO

MÁNYOK, A TECHNIKA ÉS AZ ORVOSLÁS KÉPVISELŐI
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K e c s k e m é t i  T i b o r

Múzeum tűzben. A Természettudományi Múzeum földtani 
gyűjteményének pusztulása az 1956-os tűzvészben

Az 1956-os magyarországi forradalom harci cselekményei nem kímélték a kulturális intézményeket, így a 
múzeumokat sem. Kár érte az Iparművészeti Múzeumot, a Természettudományi Múzeumot s a Magyar Nem
zeti Múzeumot. A legnagyobb veszteségeket a Természettudományi Múzeum szenvedte el, mivel nemcsak a 
Baross utcai épületében lévő állattani gyűjtemények jelentős része égett el, hanem a Magyar Nemzeti Múzeum 
épületében lévő Ásvány és Kőzettára, valamint Föld- és Oslénytára gyűjteményeinek mintegy 80%-a lett a 

tűzvész áldozata.
Akkor már több mint két éve dolgoztam a Föld- és Őslénytárban mint geológus. Itt indult tudományos pá

lyám. Az idő tájt fejeztem be egyetemi doktori disszertációmat a magyarországi Assilinákról. Október 23-án 
hazatérőben magammal akartam vinni a kéziratot, hogy a szükséges javításokat otthon megtehessem benne. 
De nagyon nehéz volt a táskám, így íróasztalomon hagytam a paksamétát. Ott pusztult az egész a vizsgálati 

anyaggal együtt.
A pusztulás és következményei megtapasztalójaként emlékezem az akkori eseményekre, felidézve a 

tűzeseteket, a pusztulás mértékét s az újjáéledés reményteli munkáját.
Tűzesetek időrendben

Október 24., szerda: 12,13 óra tűzjelzés. E szerint a Magyar Nemzeti Múzeum Múzeum utcai oldalán két 
helyiség égett. Itt voltak 1846 óta a Természettudományi Múzeum Ásvány- és Kőzettár gyűjteményei és mun
kaszobái. A tűzoltók eloltották a tüzet, de a harcok miatt „visszaszerelni” már nem tudtak. Újabb tűzjelzés 
történt 18,08, valamint 19,25 órakor, azonban egyik alkalommal sem sikerült a tűzoltóknak az épülethez jutni 
a Kálvin téri és Múzeum körúti heves tűzpárbajok miatt. Ugyancsak sikertelen volt a kivonulás már október 
25-én, csütörtökön 1,03 órakor. A közben egyre jobban elhatalmasodó tűzről 2,36 órakor újabb riasztás érke
zett. A tűzoltóknak végül is nagy nehézségek között sikerült a „kárhely”-ve érkezni, s az akkorra már nagy 
kiterjedésű tűz oltásához fogni. Újra égett az Ásvány- és Kőzettár a II. emeleten, az Afrika kiállítás a III. eme
leten, valamint a tető. A tűz az épület Puskin utcai oldala felé terjedt, veszélyeztetve az Országos Széchényi 
Könyvtárat. Négy tűzoltó csoportnak 3 órai megfeszített és hősies munkával sikerült a tüzet lokalizálni, de a 
heves harcok miatt nem sikerült az oltást befejezni. Ugyanis a hajnalban az épületbe behatoló oroszok leparan
csolták a tűzoltókat a pincébe. A harcok elülte után a lángok reggel 6,15 órakor újra felcsaptak, s csak 8,25-re 
tudták a tűzoltók a bútorokat „lefeketíteni”. Még kisebb tetőtűzhöz riasztották a tűzoltókat (17,10 és 20,46 
órakor), amit eloltani véltek, amikor a 23,17 órakor leadott tűzjelzés szerint „igen nagy tűz”-hoz riasztották 
a tűzoltókat. A Múzeum utcai ablaksor, valamint a Puskin utcai oldal 5 ablaka mögött hatalmas tűz tombolt. 
Ekkor semmisült meg teljesen a másodszor égő Ásvány- és Kőzettár, s ekkor égett ki a Föld- és Oslénytár. 
Csak október 26-án, pénteken hajnali 3,50 órára sikerült teljesen eloltani a tüzet. Még október 26-án, pénteken 
(7,17), 27-én, szombaton (14,18), 28-án, vasárnap (17,14) és 30-án, kedden (10,14 és 15,46) történt tűzjelzés, 
de e tüzek többnyire csak kisebb, ún. parkettatüzek voltak, amelyeket hamar eloltottak.
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Ez adatokból, melyeket M inárovics János tűzoltó ezredes, a Tűzoltó Múzeum egykori igazgatója, maga 
is hivatásos tűzoltó munkájából vettünk (Magyar Múzeumok, 1997/3), s melyek a tűzoltóság központi ügye
leti naplójából számaznak, kiderült, hogy e napokban összesen 14 tűzhöz riasztották a tűzoltókat a Magyar 
Nemzeti Múzeumba (4 kivonulás sikertelen volt!). Ebből kettő olyan nagy méretű és heves volt, hogy kataszt
rofálisnak nevezhető. Mindkettő október 25-én, csütörtökön történt. Az egyik hajnalban, ekkor égett ki az 
Ásvány- és Kőzettár s az Afrika kiállítás; a másik éjjel, ekkor égett tovább az Ásvány- és Kőzettár, és égett ki 
a Föld- és Őslénytár. Meg kell említeni, hogy az Őslénytár bejárati folyosóját egy aknagránát belövés is érte, 
ez ledöntött egy gyűjteményszekrényt, de helyrehozhatatlan kárt nem okozott.

Tűzőrségben
A tűzesetekről, szinte azokkal egy időben tudomást szerzett az érdekelt Nemzeti Múzeum és a Természettu

dományi Múzeum főigazgatósága. A további károk megelőzése, ill. a meglévők csökkentése érdekében közös 
éjjeli őrséget szerveztek. Az őrség feladata az volt, hogy 16 órától másnap reggel 8 óráig óránként járja körbe 
a tűz által érintett helyiségeket, s a zsarátnokokat, az esetleg fellobbanó kisebb tüzeket oltsa el, a nagyobb 
tüzeket pedig jelentse a tűzoltóságnak.

A z őrségbe elsősorban fiatal és a múzeumhoz viszonylag közel lakó munkatársakat kértek fel, természetesen 
már csak a harcok elülte utáni napokban. így jelölt ki engem is telefonon közvetlen főnököm, C sepreghyné 

M eznerics iLONÁn keresztül B oros István főigazgató. Ennek nyomán kétszer, október 29-én, hétfőn és októ
ber 31-én, szerdán került rám a sor. Előbbi alkalommal Ifj. E ndrődy S ebő, utóbbi alkalommal H orváth L ajos 

zoológusokkal voltam őrségben (sajnos azóta mindkét kolléga elhunyt). Tartózkodási helyünk a Nemzeti 
Múzeum földszintjén egy belső, jól védett helyiségben, az ún. katalógus szobában volt. A Nemzeti Múzeum
ból Radnóthy A ladár régész, egy általam akkor először látott K irály nevű kolléga, valamint a K ovács nevű 
bennlakó portás volt a társam.

A bejárandó helyiségeket mintegy félméteres törmelék fedte. Ez a bútorok elszenesedett darabjaiból, az 
ősmaradványok többnyire „oltott meszéből” (a 90%-ban mészkőből áll kövületeket a tűz égetett mésszé he
vítette, majd az oltóvíz „beoltotta”), de legnagyobb részt a falakról az oltás hatására lepattogzott vakolatda
rabokból állt. Ebben és ezen botorkáltunk a sötétben, mivel fényt a még szórványos lövöldözés miatt nem 
mertünk használni. Utunk során mindenhol a pusztulás lehangoló képe fogadott. Számomra a legszomorúbb 
és legelkeserítőbb látvány egykori szobám volt. Mindenhol, így íróasztalom helyén is törmelék, pernye és 
hamu volt, benne az elhamvadt disszertációm. Több mint egy évi munkám ment veszendőbe! Egyik utunk al
kalmával döbbentünk rá: az Őslénytár azért égett ki, mert az egyik Ásványtárral közös helyiség falában a múlt 
századi leválasztáskor benn hagyták az ajtótokot, s ezt eltakarva építették fel mindkét oldalon a mennyezetig 
érő könyvszekrényeket. A tűz az ajtótokon keresztül terjedt át az Őslénytárba! Egy félelemkeltő élményben is 
részünk volt. Az egyik „járőrözés” során az ásványtári hosszú folyosón a törmelék között egy emberi tetemet, 
gyanítottuk lelőtt felkelő, véltünk felismerni a kintről beszűrődő gyér fényben (érdekes, a közvilágítás és a 
telefon többnyire működött az események alatt is!). Később a reggeli világosságban már láttuk, a tetem nem 
más, mint az ásványtári folyosó feletti Afrika kiállításból a kiégett födémen keresztül lezuhant Néger dobos 
c. súlyos bronzszobor.
Mi pusztult el?

A világ harmadik leggazdagabb és legértékesebb ásványgyűjteménye, az Ásvány- és Kőzettár mintegy 
140 000 leltári tételt számláló állományának mintegy 80%-a lett a tűz martaléka. A pótolhatatlan veszteségek 
közül néhány kiemelkedő. Elégett a gróf S zéchényi F erencné gróf Festetics Julianna 1803-ban adományo
zott válogatott ásványokból álló kollekciója, mely az Ásványtár, rajta keresztül tulajdonképpen a Magyar
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Természettudományi Múzeum alapító gyűjteménye. Elemésztette a tűz S zájbély L. (1838), Fauser A. (1842), 
B runswick- F orray- C hotek (1853), Lobkowitz, F. J. (1870) kapitális példányokat is tartalmazó gyűjteményeit. 
A veszteséglistán található W eiss verespataki termésarany gyűjteménye, a dél-afrikai, brazíliai, kelet-indi- 
ai ritkaságokat is tartalmazó gyémántkollekció, a magyar vonatkozású ásványok (nagyágit, szilvanit, petzit, 
krennerit, semseyit, andorit, lorandit stb) különgyűjteménye, valamint a 484 lelőhelyről 1295 darabot tartal
mazó s nemzetközileg is nyilvántartott meteorit-gyűjtemény. A maradék, mintegy 20%-nyi anyag a tűztől 
nem érintett négy, Múzeum körúti oldalon lévő kiállítási terem vitrinjeinek alsó, fiókos részében volt.

A Föld- és Őslénytár közép-európai viszonylatban számottevő, mintegy 140 000 leltári tételes gyűjteménye 
szintén 80%-os veszteséget szenvedett el. Az újragyűjthetetlen anyagok közül néhány kiemelkedő: a világhírű 
csehországi kambrium B arrande természetbúvár által az 1800-as években gyűjtött trilobita (háromkaréjos 
ősrák) kollekció, a Párizsi-medence nagyszerű megtartási állapotú eocén puhatestű gyűjteménye, az egri W ind 

téglagyár agyagbányájából előkerült közel 200 fajt (benne több tipust!) tartalmazó felső-oligocén molluszka 
gyűjtemény, K ossuth L ajos torinói száműzetése alatt gyűjtött tengeri pliocén csiga- és kagylógyűjteménye, 
autográf alátétcédulákkal. A  gazdag gerinces anyagból elégett a Prodinotherium hungaricum ősormányos 
típuspéldánya, több, S emsey A ndor mecénási gesztusa nyomán gyűjteményünkbe került tökéletes megtartású 
holzmadeni jura őshüllő lelet (Ichthyosaurusok, Mystriosaurusok), a jégkorszaki óriáslajhárok közé tartozó 
Glyptodon több hatalmas páncélja, valamint a történeti időkben kihalt, hatalmas ősmadárnak, az Aepyomisnak 
a világon legnagyobbbnak tartott tojása (mintegy félszáz példányát tartják nyilván a múzeumok). Az anyag 
mintegy 20%-a az osztályvezetői szobában és az udvari hosszú folyosón menekült meg a megsemmisüléstől.

Mindkét Tár veszteségeit növelte az, hogy a rendkívül gazdag, számos 18. századi alapművet tartalmazó 
könyvtár, valamint a több száz kéziratos földtani térképet is magába foglaló térképtár megsemmisült. Elégett 
a Tárak valamennyi mikroszkópja (a lencseüvegek megolvadtak, a statívok elgörbültek), egyéb műszere (go- 
niométerek), összes leltárkönyve, és a kutatók számos elkészült dolgozatának kézirata (többek közt a szerzőé) 
is! A sors különös szeszélye folytán az Őslénytár folyóiratai közül a Neues Jahrbuch szaklap kb. 15 kötete 
a törmelék alatti tökéletlen égés miatt ugyan megpörkölődött, de megmaradt. Restaurálva, kissé kormosán, 
a kiszáradás után hullámos lapokkal, ma is használható. S arról is meg kell emlékezni, hogy újra felállított 
könyvtárunk első kötete egy olyan könyv lett, melyet G éczy B arnabás az Őslénytani Tanszék akkori adjunk
tusa, ma egyetemi tanára, akadémikus, még a tűzvész előtt kölcsönzött ki, s már csak az újjáépült Őslénytárba 

tudott visszahozni.
Újjáéledés

A nagy anyagi és szellemi veszteségek először minden érintettben reménytelenséget és bénultságot okoztak. 
Sok minden pótolhatatlan volt, az elölről kezdés sokáig elképzelhetetlennek tűnt. A legnehezebb az események 
és következményei tudati feldolgozása volt. A reményt, az újrakezdés szükségességét és realitását főnökünk, a 
rendkívüli hitbeli erővel és mozgósító készséggel rendelkező C sepreghyné M eznerics Ilona naponta plántálta 
belénk. Tartózkodási helyiséget szerzett számunkra, először a Nemzeti Múzeum Éremtárában, majd Történeti 
képcsarnokában, végül a helyreállítások előrehaladtával az embertani kiállítás egyik termében.

A közben megindult újjáépítés az egykori helyiségeinkben lévő törmelék eltávolításával kezdődött. Felada
tunk akkor, a még meghatározható ősmaradványoknak a törmelékből való kiválogatása volt. E munkában nem
csak a Tárak munkatársai, hanem önkéntesek is, köztük három geológus egyetemi hallgató is részt vett. Hadd 
idézzem nevüket: M ach P éter, S zabó P éter, V árszeghy K ároly. A kimentett, dokumentáció híján tudományos 

vizsgálatra alkalmatlan ősmaradványokat félretettük iskolai szemléltető anyagnak.
A fokozatosan visszatért tetterőnk már megnyilvánult a helyreállító építkezés során. A munkaszobák, a
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gyűjteményraktárak, laboratóriumok, preparatórium és a tároló bútorok tervezését már a mi elképzeléseink sze
rint végezték. S 1957 nyarán már hézagpótló gyűjtéseket végeztünk, s fogadtuk és rendeztük, a főnökünk kül
földi múzeumokhoz, egyetemekhez és földtani intézetekhez küldött segélykérő levele nyomán az Őslénytárba 
mázsa számra érkező szakkönyveket, folyóiratokat és ősmaradványokat.

Mindezek nyomán és után elérkezett 1958 december 1-je, amikor az újjáépített Tárakban újra indult a tudo
mányos és múzeumi munka.
Felhasznált irodalom:

Boros, 1.(1957): The Tragedy of the Hungárián Natural History Museum. -  Annales 
Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, Series nova, VIII, pp.491-505.
Jánossy D.: Egy paleontológus 56-os emlékei. -  Magyar Múzeumok, 1996/4, pp.30-31.
Mihályi F.: Mi égett el a Nemzeti Múzeumban? -  Magyar Múzeumok, 1996/4, pp. 28-29.
Minárovics J.: A Nemzeti Múzeum 1956-os tűzeseteiről. -  Magyar Múzeumok, 1997/3, pp. 37-38.
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F e j é r  L á s z l ó  

Egy életpálya töréspontja - Mosonyi Emil és az 1956-os
forradalom

Ha az 1956-os forradalom kapcsán egy életpálya töréspontjáról beszélünk, akkor néhány rövid életrajzi adatot 
előre kell bocsájtani.

A részletekre nem kitérve, csak felsorolásszerűen a főbb állomások:
Mosonyi Emil 1910-ben született Budán.1 1934-ben megkapja műegyetemi oklevelét, majd rövid ideig tanár

segéd ugyanott a vízépítési tanszéken. Állami szolgálatba lépve az Országos Öntözésügyi Hivatal mérnöke, majd 
1942-től az Országos Vízierőügyi Hivatal főnöke, részt vesz a békésszentandrási vízlépcső, később a tiszalöki 
vízlépcső tervezésében. A II. világháború után a tiszalöki vízlépcső tervezésének és kivitelezésének vezetője, 
a VIZITERV igazgatója, a dunai vízlépcsőrendszer előmunkálatainak vezetője, Kossuth díjas (1952), az MTA 
levelező tagja, 1953-tól a budapesti műegyetem vízépítési tanszékének vezetője, a Magyar Hidrológiai Társaság 
elnöke (1950-1954 között). A kiváló mérnök szakértelmét nem csupán a Horthy-rendszer, hanem a Rákosi-rend- 
szer is elismeri. Semmiféle pártnak nem tagja (a koalíciós időszakban egy rövid kisgazdapárti kitérőt leszámít
va), mégis karrierje töretlen -  hiszen munkája építőjellegű, s az ország gazdasági emelkedését szolgálja.

A szakmai tudományos életbe jól beágyazódva, azon kevesek közé tartozik, akik külföldi konferenciákon is 
részt vehetnek, s szakmai kapcsolatot is fenntarthatnak. Minden olyan, mint egy mesében! Igaz, irigyei is akad
nak. A műegyetemen is. Nem mindenütt nézik jó szemmel, ha valaki sikeres, ráadásul sokat is tud, sokféle bi
zottságban tag, sok helyen jelennek meg publikációi. Ráadásul két munkahelye is van: miközben tanszékvezető 
az egyetemen, a VIZITERV-nek is igazgatója. S mindezek mellett népszerű előadó, hallgatói szívesen járnak 

előadásaira, stb., stb.2
S akkor jön 1956 október 22-23-a, s megindul egy olyan forradalmi folyamat, amelynek egyik legfontosabb 

bölcsője a Műegyetem. A két műegyetem: az EKME és a BME.
A műegyetemi professzorok sokáig nem tudták egységesen kezelni a helyzetet, ami nem is csoda. Az EKME 

rektora, Cholnoky Tibor kezdetben megpróbálta az addigi hatalmi eszközöket és az egyetemi tanács szervezetét 
használva mederben tartani az eseményeket, de a forradalom gyorsan túllépett rajta. Hasonló helyzetben volt a 
BME rektora, Gillemot László is. A mérnökhallgatók már korábban elkezdtek szerveződni, míg végül október 
31-én megalakult az Oktatók Ideiglenes Forradalmi Bizottsága (OIFB)3. A két egyetemet egyesítő Bizottság 
megválasztásakor úgy jártak el, hogy minden karról 2 professzort és 2 oktatót delegálhattak választóik.4 A Mér
nöki Karról Korányi Imre és Mosonyi Emil tanszékvezetők, valamint Kerkápoly Endre és Kollár Lajos kaptak

1. Eredeti családneve Mahler volt, amit az 1930-as évek közepén -  mint annyi más hasonlóan németes nevű mérnök társa, 
éppen a hitleri nagynémet birodalom szellemének hazai terjedése idején -  családjával együtt magyarosított. Szomorú fintora a 
sorsnak, hogy ma Mosonyi Emil német állampolgár, igaz, a mémökvilág magyarként tartja számon.
2. Persze akkor, ha Mosonyi számtalan egyéb elfoglaltsága mellett meg tudta tartani előadását.
3. Pőcz Erzsébet: Kronológiai előtanulmany a Budapesti Műszaki Egyetem 1956-os történetének feldolgozásához Bd. 1996. 
Más forrás szerint az OIFB megalakulása október 28-án történt. (Frivaldszky János: Ötvenhat műegyetemistái -  Ének a Lyukas 
zászlóról. Pomáz, 2006.)
4. „Mivel a diákok kedvelték az előadásaimat és személyemet is, a forradalom kitörése után, amikor már úgy nézett ki, hogy 
az oroszok elmennek, tartottam egy beszédet a diákoknak. Szép beszédet, nem uszítót. Elmondtam, örüljünk annak, hogy meg
szabadultunk a megszállóktól, s mivel keresztény, katolikus erkölcsi alapokon álló ember vagyok, niindenkit óvok a bosszútól.
A bosszú ne jellemezze életünket, ezért arra kérem a diákságot, senki ne ragadtassa el magát semmiféle atrocitásra. Nekünk az a 
legfontosabb feladatunk, hogy tanuljunk, és megmutassuk, nogy kiváló mérnököket adunk a szabad Magyarors/ágnak. Ekkor 
odajött hozzám egy lány, arcon csókolt és kitűzött a zakómra egy szál virágot. Nagy ováció fogadta.” Részlet Árpási
Zoltán: Mosonyi Emil a vízépítés professzora. Bp., 2006. könyvéből.
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bizalmat. A Forradalmi Bizottság elnöke az építészprofesszor Csonka Pál lett.5
Az OIFB megválasztásának első napján tárgyalt a kialakult helyzetről és több határozatot fogadott el. Ebből 

témánk szempontjából az az érdekes, hogy a másnap a Sportcsarnokban megtartandó Országos Forradalmi Bi
zottság ülésére Mosonyi Emil professzort és Kerkápoly Endre adjunktust delegálták, azzal a határozott feladat
tal, hogy ott Mosonyi szólaljon fel, és javasolja beválasztani az Országos Nemzeti Tanácsba Gillemot Lászlót, 
a BME akkori rektorát. Ugyancsak Mosonyit, Kerkápolyt és Török Bélát bízták meg azzal, hogy a régi piarista 
épületben megalakult Egyetemisták Forradalmi Bizottságával vegye fel a kapcsolatot, s tájékoztassa őket az 

OIFB létrejöttéről és céljairól.6
Az OIFB november 1-én is ülésezett, s az ülés egyik határozata Nagy Imre miniszterelnök felkereséséről 

döntött. A küldötteknek (Mosonyi és Macskássy professzoroknak) feladatául szabták, hogy felajánlják a kor
mánynak a műszaki ügyekben az OIFB segítségét, s biztosítsák arról, hogy az akkoriban elhatározott általános 
sztrájkkal nem értenek egyet. Ha mégis sor kerül a sztrájkra, akkor az ne érintse a közszolgáltatást.7

Általános a vélemény, hogy az egyetemi forradalmi bizottságok (mert a hallgatóknak, valamint a műegyetemi 
dolgozóknak is volt hasonló szervezete) elég nagy zűrzavarban működtek, hiszen nem voltak elhatároltak a 
célok, feladatok és jogosítványok, ezért ha valaki, aki a forradalmi cselekvés mezejére kívánt lépni, de egyik 
bizottságba se választották be, akkor fogta magát, elment valamelyik kollégiumba, ahol elég radikális hangulat 
alakult ki a hallgatók között, és ott lett forradalmár, nemzetőr.

A szovjet csapatok november 4-iki általános bevonulása lényegében véget vetett a Műegyetemen a fegyveres 
forradalmi megmozdulásoknak is. A szovjet katonák behatoltak az egyetem területére is, feltehetően fegyverek 
után kutatva, és nem kevés kárt okozva az egyes tanszékeken. Persze fegyvereket is találtak. Novemberben, az 
itteni óvodában néhány társával rejtőzködő Széna téri Szabó bácsit elhurcolták az államvédelmisek, a szokott 
régi rend még jó darabig nem állt helyre. Voltak, akik elmenekültek, külföldre távoztak, de az oktatók és hallga
tók döntő többsége maradt. Mosonyi professzor semmi rossztól nem tartott, sőt, úgy ítélte meg, hogy nyilvános 
megszólalásai mindvégig a helyzet normalizálását, a törvényesség betartását szolgálták.8 Ennek megfelelően a 
hátralévő, 1957 januárjának második felében induló szemesztert minden további nélkül végigtanította és végig
taníthatta.

A megtorlás gépezete először csak azok ellen irányult, akik a fegyveres harcokban, vagy a november 4-e utáni 
időszakban a Kádár-kormánnyal szembeni határozott ellenállásra buzdítottak. Később, ahogy a forradalmi 12 
nap eseményei és szereplőinek tettei egyre inkább nyilvánvalóvá váltak az államvédelmi nyomozó szervek előtt
-  sor került a megtorlás kiszélesítésére. Az akkori Oktatásügyi Minisztérium miniszterhelyettesének, Szigeti

5. „Aztán megalakult az egyetemen a forradalmi bizottság. A résztvevők elkezdtek neveket kiabálni, mire Csonka Pál professzor 
barátom azt mondta, ne kiabáljanak, a demokrácia nem így működik, tessék rendes választást tartani. Elkezdték krétával jelölni, ki 
hány szavazatot kapott, így állt össze a forradalmi bizottság, f  sonka [helyesebben Taky Ferenc] lett az elnök, a tagok közé pedig 
engem is beválasztottak. Ott helyben megbízták Macskássy Árpád gépészmérnök professzort és engem azzal, hogy menjünk a 
parlamentbe tárgyalni Nagy Imrével a diákság követeléseiről." Idézet Arpási Zoltán, 2006. interjúkötetéből.
A Budapest Műszaki Egyetem Oktatóinak Ideiglenes Forradalmi Bizottsága Taky Ferenc elnökségével a következő tagokból állt. 
Építész Kar: Csonka Pál, Rados Jenő, Fecskés Tibor, Somogyi László. Gépész Kar: Heller László, Taky Ferenc. Mérnök Kar: 
Mosonyi Emil, Korányi Imre, Kerkápoly Endre, Kollár Lajos. Vegyész Kar: Lányi Béla, Görög Jenő, Mester László, Déry Márta. 
Villamos Kar: Sváb^anos, Simonyi Károly, Török Béla, Retter Gyula. Közlekedési Üzemmérnök Kar: Kádas Kálmán, Bálintffy 
Jozsei. (A Mérnök Újság, 2006. októberi száma alapián.)
6. Az első napon elfogadott határozatok vele kapcsolatos tényére Mosonyi professzor, a vele 2006. november 22-én folytatott 
telelonbeszélgetéskor nem tudott visszaemlékezni.
7. Pőcz, 1996.,
Mosonyi prof. megemlítette, hogy a forradalom előtt néhány héttel a Váci utcában odaintette magához az éppen arra sétáló Nagy 
Imre, s elbeszélgettek arról, milyen fontosabb tennivalók állnak a szakemberek előtt a Duna és a Tisza ügyeiben, az árvízvédelem 
kérdéseiben.
November elején tehát Nagy Imre fogadta őket, s nagyon bizakodó hangon beszélt a szovjet csapatok küszöbönálló kivonulásáról, 
a helyzet várható normalizálódásáról, s mindazon tervek nyugati pénzügyi segítséggel történő megvalósításáról, amikről néhány 
héttel korábban Mosonyival szót váltottak.
8. Egyetemi tanártársa, Kovács Károly Pál még azzal is bíztatta: „Meglásd, még meg fogják neked köszönni, hogy te mindig csití- 
tottal, nyugalomra intettél!”
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Józsefnek aláírásával szigorú körlevél9 hívta fel az egyetemek vezetőit, hogy Felülvizsgáló Bizottságokat kell 
létrehozni, akik az oktatóknak az „ellenforradalom” alatti magatartását mérlegelve, szükség esetén a megfelelő 
fegyelmi határozatot is meghozzák. A Mérnöki Karon a Bizottság vezetésével Vásárhelyi Boldizsár profesz- 
szort, a Kar dékánját bízta meg a rektor, tagjai pedig Zigány Ferenc az ábrázoló geometria professzora, valamint 
Salamin Pál dékánhelyettes és Szalay Kálmán hídépítéstani tanársegéd voltak10. A Bizottság az elvárthoz képest 
igen óvatos volt, mondhatnánk azt is, hogy nem volt a forradalmi munkás-paraszt kormány ökle. Mosonyi Emil 
esetében pl. megállapították, hogy ügye nem kíván további vizsgálatot.11

Mindez nem segített Mosonyinak „túlélésében”, annak ellenére, hogy őt is megkeresték a hatalom friss birto
kosai. Gerendás István mémöktábomok, az MSZMP műegyetemi főmegbízottja ajánlotta Mosonyinak, ha ír egy 
levelet, amelyben elismeri, hogy megtévedt, az ellenforradalmárok félrevezették és mindezért bocsánatot kér, 
akkor megtarthatja katedráját. Mivel Mosonyi úgy ítélte, hogy ő -  saját értékrendje szerint -  semmi elítélhetőt 
nem tett, nem írt semmiféle levelet sem12 . A következmények nem maradtak el.13 A tanév végeztével, 1957. 
június 25-én, a tanszékvezető egyetemi tanárok közül elsőként őt távolították el az egyetemről.14 Nem sokkal 
később követte őt az OIFB elnöke, Csonka professzor is. Az egyetem pártszempontból 100%-ig megbízható, ám 
szerény képességű régi-új rektora, Rados Kornél15 azon nyár végén16 még egyszer utánanyúlt volt professzortár
sának, s javasolta, hogy Mosonyit fosszák meg kitüntetéseitől és akadémiai levelező tagságától.17

Mindezek fényében nem árt utánanézni, miként ír a Műegyetem (az EKME) 1956/57. évi évkönyve az „ellen- 
forradalmi” eseményekről18, ill. Mosonyi Emil szerepéről.19

„A két egyetem október 29-i közös tanácsülésén...a tanács csatlakozott Mosonyi Emil akkori egyetemi tanár
nak „a sebesültek és hősi halottak rokonainak segélyezésére” indított segélyakciójához, 100.000forintot szavaz

tak meg erre a célra.”
(Ugyanezen nap) „Deklarációt készítettek a szovjet csapatok kivonulásának követeléséről, ezt szabták a továb

bi munkafeltételéül. Az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem részéről a többi között Csonka és Mosonyi 
akkori professzorok vettek részt a szövegező bizottságban ”

(Október 30-án) „...az egyetem több oktatójának kívánságára újabb tanácsülést hívtak össze. Mosonyi Emil 
már felvetette a két egyetem egyesítését, ezt mások is alátámasztották felszólalásukban.”

Lássuk, mit írtak az Oktatók Ideiglenes Forradalmi Bizottságának megalakulásáról:
„Megválasztottak olyanokat, akik az ellenforradalom vezetőivé váltak, mint dr. Csonka Pált, Somogyi Lászlót, 

Kollár Lajost, dr. Mosonyi Emilt, Fecskés Tibort, és Bálintffy László adjunktusokat. Közülük egyesek nagytőkések,

9. 1957. április 19-i keltezéssel.
10. Közülük Szalay komolyan vette a tisztogatást, talán ezért is delegálták éppen őt a bizottságba.
11. A Felülvizsgáló Bizottság illetékességi köre az egyetemi tanárokra és az egyetemi docensekre nem terjedt ki, ők az Oktatási 
Minisztérium hatáskörébe tartoztak. (Dr. Palasik Mária szíves közlése). Mosonyi tanársegédje, a volt népi kollégista Orlóczi 
István viszont csak úgy kerülte el a Bizottság további eljárását, hogy „önként” távozott az egyetem kötelékéből. Mosonyi másik 
tanársegédje, Széli Sándor még rosszabbul járt, őt a forradalom alatti tevékenységéért hosszú börtönbüntetésre ítélte a Kádár- 
rendszer.
12. Árpási Zoltán, 2006.
13. „Rám fogták, hogy uszító beszédet tartottam, ami persze nem volt igaz, de ellenségeimnek kapóra jött. Sok irigy volt köztük, 
talán a legnagyobb a rektor. Vas Zoltánnak a tiszalöki vízlépcső építésének idején mondott szavai akkoriban mit sem számítot
tak: "Nézze, nekem többet ér az olyaji polgár, amilyen maga is, aki érti a szakmát és az országért dolgozik, mint az olyan 
kommunista, aki csibész."” Részlet Árpási Zoltán, 2006. kötetéből.
14. „A Műegyetemeji hamis vádak alapján elítéltek, és - ahogy az ember egy kutyát kirúg az ajtón - egyik napról a másikra elbo
csátottak.” Részlet Aroási Zoltán, 2006. kötetéből.
Megbízott utódja a dékánhelyettes, Salamin Pál egyetemi docens lett.
15. A forradalom idején regnáló két műegyetemi rektort, Gillemot Lászlót és Cholnoky Tibort július 31-én váltották le 
tisztségükről. Cholnoky helyére Rados Kornél került, aki korábban már egyszer betöltötte a rektori tisztet.
16. 1957. augusztus 5.
17. Ez 1^957-ben meg is történt.
18. Az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Évkönyve -  1956/57 tanév. Bp., 1959.
19. Nem véletlen, hogy az Évkönyv csak 1959-ben jelent meg, a korábbi keménytáblás vászonkötésű évkönyvekhez képest puha 
fedéllel, fél terjedelemben és erősen sárguló lapokon. A műegyetemi „ellenforradalmi események” összefoglalását
Rados Kornél rektori hivatalának főelőadója, Tihanyi József szerkesztette. Mosonyi Emil, a vele 2006. november 22-én folyta
tott telefonbeszélgetés során megerősítette mindazt, amit az Évkönyv tevékenységével kapcsolatban megemlített.
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mások horthysta katonatisztek, vagy gyermekeik voltak.”
Hogyan képzelték a „tisztogatást” ? Erre következtetni lehet Mosonyi Emil egy beszédének az új káderpoliti

kával foglalkozó részéből: „ ...az ún.jó kádereket azonnal el kell távolítani, sőt, egy részüket a büntető szerveknek 

kell átadni...”.”20
Ha a kiragadott példák alapján bárki más következtetést vonna le, akkor gyorsan le kell szögezni: az akkor 46 

éves Mosonyi Emil professzor természetesen nem volt a műegyetemi forradalmi mozgalmak „motorja” \ Nem 
irányította az eseményeket, hanem sok-sok kollégája társaságában inkább részese volt azoknak! Tette a dolgát 

úgy, ahogy azt jónak látta!
Nem sokkal azután, hogy eltávolították a műegyetemről, a VIZITERV-nél betöltött igazgatói beosztása is 

megszűnt. Igaz, Dégen Imrének, a vízügyi szolgálat vezetőjének támogatásával a „frontvonalból” a második 
vonalba tudott visszavonulni, egy ideig a vízierőmű tervező iroda és a VITUKI igazgatóhelyetteseként tevékeny
kedett, és továbbra is aktívan részt vett a szakmai tudományos munkákban. A hazai műegyetemi oktatásba azon
ban már nem engedték újra bekapcsolódni. Ha arra gondolunk, hogy egy 1957-ből21 származó titkosszolgálati 
jelentés miként foglalkozott személyével, akkor ezen nem is lehet csodálkozni:

„Hankó Zoltán és Mosonyi Emil műegyetemi tanárok kijelentették, hogy a mostani nemzeti elnyomás napjai
ban fontos, hogy az egyetemi oktatók »igazi hazafiságra és összetartásra neveljék a jövő értelmiségét, természe
tesen úgy, hogy ne legyen észrevehető«. Elmondották azt is, hogy már évek óta ezt csinálják.”

Mosonyi Emil 1964-ben a karlsruhei műszaki egyetem meghívását elfogadva nem tért vissza Magyarország
ra. Egyetemi tanárként, intézetigazgató professzorként, az árvízvédelem, folyószabályozás, öntözés és belvízi 
hajózás szakértőjeként bejárta világot, s napjainkban 96 évesen, a vízerőhasznosítás nemzetközileg is egyik 
legismertebb tudósa.

20. Mosonyi elmondása szerint ez a beszéde olyan körülmények között hangzott el, amikor zúgott a terem, leszámolást követel
ve mindazokkal (tanárokkal, személyzetisekkel, párttitkárokkal, az osztályalapú numerus clausus alkalmazóival), akik a 
Rákosi-rend szerben a túlteljesítők táborába tartoztak. Ilyen helyzetben a törvenyesség betartására való hivatkozás, a hangosko- 
dok ¡ecsillanitasara szolgált.
21. ÚjHORIZONT, XXXI.évfolyam, 2003., 5. szám, http://ujhorizont.ngo.hu/2003_5/16.html
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. M o l n á r  L á s z l ó  

A Budapesti Orvostudományi Egyetem az 1956-os
forradalomban

A budapesti orvosegyetemisták ugyan nem játszottak kezdeményező szerepet az események előkészítésében, 
a hangulat körükben is forrongó volt 1956 folyamán. Ezt jelzi a júniusban, a mohácsi építőtáborban kitört éhség
lázadás is. A szegediek és a műegyetemisták felhívásához október 22-én csatlakoztak, amikor 16 pontos köve
telést fogalmaztak meg azzal a szándékkal, hogy azt a 24-ére tervezett DISZ-küldöttgyűlés elé terjesztik. Ezek 
a követelések, hasonlóan a többi egyetemen összeállított listákhoz, egyaránt tartalmaztak politikai jellegűeket 
(demokratikus választások, sajtószabadság, nemzeti ünnepek és hagyományok visszaállítása), illetve csak az 
egyetemet érintőket (az egyetemi autonómia visszaállítása, a kollégiumi elhelyezési körülmények javítása 
stb.)1. Hasonló tartalmú, de sokkal terjedelmesebb követeléseket a III. éves orvos- és fogorvostanhallgatók 
gyűlése is pontokba szedett október 23-án. Ebben már a rektor és a dékánok titkos szavazással történő meg
választása is szerepelt.2 23-a délelőttjén az egyetemi DISZ vezetői, ügyesen kihasználva a feszült politikai 
helyzetet, küldöttséget menesztettek az egészségügyi miniszterhez, Román Józsefhez. Itt sikerült rendkívüli 
támogatást szerezni az egyébként botrányosan rossz körülmények között működő kollégiumok felszerelé
séhez. A minisztertől az egyetemhez közeli Kossuth Tüzértiszti Főiskolába (azelőtt Ludovika Akadémia) 
siettek, hogy elérjék azt, amit az egyetem vezetése évek óta képtelen volt: a katonai épület egy részének át
adását kollégiumi célokra. A honvédelmi miniszterhelyettessel, Janza K ároly vezérőrnaggyal folyt tárgyalás 
meglepő eredménnyel zárult. Az orvosegyetem megkapta a teljes épületegyüttest. Sajnos ez a látványos siker 
nem élhette túl a forradalmat, bár hosszú időre megoldhatta volna a ma is kínzó elhelyezési gondokat.

Az egyetem udvarán ekkor már tömegesen gyülekeztek a hallgatók a meghirdetett délutáni felvonulásra. 
A belügyminiszter rádióban közzétett tiltása miatt hosszas huzavona kezdődött, mivel az egyetem vezetői 
próbálták akadályozni a felvonulásban való részvételt. Közben a hallgatók részben futárok, részben telefon 
útján igyekeztek kapcsolatot tartani műegyetemista társaikkal. Végül délután két óra után, némi késéssel még
iscsak elindultak, részben a Petőfi szoborhoz, részben a Kiskörút -  Marx tér felé a Bem szoborhoz. A Margit- 
hídnál már a Pest felé áramló tömeggel találkoztak, hogy együtt menjenek az Országház épülete elé. Innen 
a medikusok egy része visszatért az ELTE Gólyavár épületébe, ahol a Petőfi-kör aznap estére szervezett 
soron következő vitaestjét tartották „A fiatal orvos és a társadalom” címmel. A több mint négyórás vita az 
egészségügy számos alapvető problémáját érintette. A hozzászólók súlyos kritikával illették többek között az 
orvoskamara helyett létrehozott Orvosszakszervezetet, de az Akadémiát vagy a Magyar Vöröskeresztet is. A  

meghívottak közül nem ment el az egészségügyi miniszter és az egyetem rektora. Helyette az ülés levezetésére 
az Általános Orvoskar dékánja, a diákok közt népszerű B abics A ntal professzor vállalkozott. A vitára végül 

a közeli Rádiónál kitört lövöldözés tett pontot.
Másnap az egyetemen megalakult az Orvosegyetem Forradalmi Bizottsága P ataki István docens, Prágay

1. Idézi Somogyi János a MEFESZ Medikus Kör, a NÉKOSZ Pápai Páriz Ferenc Kollégiuma és az Orvosegyetem DISZ- 
szervezete. Emléktöredékek 1945-1956. In.: Orvosok, orvosegyetemi fiatalok, mentősök a magyar forradalomban. Szerk.:
Prágay Dezső. Essen, 1998. pp. 43-45.
2. Politikatörténeti Intézet Levéltára 290. fond Az 56-os gyűjtemény l.d. 47.1.
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D ezső tanársegéd és Jankó B éla orvostanhallgató vezetésével. Egyben át is vették az egyetemi ügyek irányí
tását ami annál könnyebb volt, mert a rektor a forradalom kitörése óta egyáltalán nem jelent meg irodájában, 
azzal csak telefonkapcsolatot tartott. Hasonló forradalmi bizottságok máshol is létrejöttek (pl. kollégiumok, 
egyes tanszékek). Ezek a helyi hatalmi szervek igen öntevékenynek bizonyultak. A legsürgősebb feladat a 
gyógyszer- és kötszerellátás megszervezése, illetve a mentési munkában való részvétel volt. Ez utóbbi egy
általán nem volt veszélytelen feladat, miután 23-án este a Rádiónál körülzárt AVH-s őrségnek mentőautókon 
próbáltak meg utánpótlást eljuttatni kívülről, így ettől kezdve a vöröskeresztes kocsikat mindkét oldalról cél
pontnak tekintették, aminek számos mentő esett áldozatul. Az egyetemi forradalmi bizottság megszervezte, 
hogy a Nemzetközi Vöröskereszt nickelsdorfi lerakóhelyéről szállítsák egyenesen Budapestre az egészségügyi 
szállítmányokat. Ezeket az egyetem központjából osztották szét részben a klinikáknak, részben más budapesti 
közkórházaknak. Raktárakat alakítottak ki, melyek őrzését, illetve a szállítmányok kísérését felfegyverzett 
diákokból álló nemzetőrség látta el. Fegyvereket kezdetben az egyetem Katonai Tanszékéről, az MHSZ-től és 
az ELTE Lenin Intézetéből, később a honvédség egyik budai laktanyájából szereztek, illetve kaptak.

A bizottság egyes, politikai okokból szervezett tanszékeket feloszlatott, másokat átalakított. így a Marxista- 
Leninista Tanszéket, ami helyett, néhány oktató megtartásával, Társadalomtudományi Tanszéket szervez
tek. Az Orosz Lektorátust Idegennyelvi Lektorátussá alakították át. Jogutód nélkül lett feloszlatva a Katonai 
Egészségügyi Tanszék, a valójában meglehetősen katonai jellegű Testnevelési Tanszék és a Tanulmányi Osz
tály, melyet eredetileg a minisztérium meghosszabbított kezeként hoztak létre.

A diákok közül többen, főleg kollégisták, a fegyveres harcokban is részt vettek. így RAcz József, II. éves 
hallgató is, akit később az egyetemi fegyveres őrség parancsnokának választottak. Ők hol valamelyik felkelő 
csoporttal, hol önállóan harcoltak. Az egyetem központjával szemben állt a IX. kerületi pártház, amit az egyete
misták lefoglaltak és diákszállónak rendeztek be. Ezen a bázison röpcédulákat is gyártottak, valamint Vöröske
resztes lerakatot is működtettek, ahonnan még a környékbeliek élelmezését is el tudták látni a harcok idején.

Az egyetem legfontosabb feladata azonban természetesen a sebesültellátás volt. Ennek méreteiről csak 
elszórt adataink vannak, bár ebben minden klinika részt vett. A Baross utcai II. sz. Sebészeti Klinika 378 
sebesültet kezelt október 23. és november 9. között, köztük 37 szovjet katonát.4 A Tűzoltó utcai II. sz. Gyer
mekgyógyászati Klinikán 80 civilt, 14 felkelőt és 12 szovjet katonát láttak el. Az Üllői úton álló Urológiai 
Klinikán kb. 170-re rúgott a beszállított sebesültek száma, akiket mindössze 4-6 orvossal és az ápolószemély
zettel láttak el. A közlekedés bizonytalansága miatt a legtöbb helyen nem volt teljes a személyzet, ami tovább 
súlyosbította a bennlévők túlterheltségét. A halottakat ideiglenesen az egyetem kertjében hántolták el.

A Vörös Hadsereg második támadásakor az egyetem, főleg annak belső klinikai telepe, ismét a harcok 
közepébe került. A szomszédos Corvin köz, a Kilián laktanya és a Tűzoltó utca az egyetemi klinikákat is cél
ponttá tették. Ekkor érte tüzérségi találat a II. sz. Belklinika A épületének 25. kórtermét, ahol minden ott fekvő 
beteg meghalt. A pincék megteltek sebtében lemenekített fekvőbetegekkel, szükségműtőkkel, míg odafenn 
folyt az esztelen rombolás. Az egyetemi főépületnek a jobb szárnya pusztult el, ahol a Bőrklinika székelt, de 
sok más épület is súlyos károkat szenvedett. így a Kilián laktanya mögött fekvő II. sz. Gyermekklinika vagy 
az Üllői úti épületek. A II. Szemklinika Kálvária téri részlegét szabályos ostrommal vették be az oroszok, bár 
senki sem védte, csak egy három méteres vöröskeresztes zászló. Az épületkárok mellett súlyos vérveszteséget 
jelentett az emigráció. 104 orvos és 76 egyéb alkalmazott távozott az egyetemről. Az egyetemisták soraiból is 
sokan hiányoztak. A 3085 fős hallgatóságból 315 emigrált, 3 meghalt, egyet kivégeztek, többet bebörtönöz-

4. Dubecz Sándor: Sebészeti klinika a tűzvonalban, 1956. Budapest, 1996. p. 274
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tek, vagyis összesen kb. 11%-os volt a veszteség.
A forradalmi bizottságok még december elejéig működtek. A rádióban az egyetem felhívást intézett a hall

gatókhoz, a felsőbb éveseket kórházi és gyógyszertári, az alsóbb éveseket romeltakarítási munkára mozgó
sítva. A MEFESZ és a NEKOSZ még decemberben is kéréseket, követeléseket fogalmazott meg, melyek 
1957 januárjában kerültek az egyetemi tanács elé. Ezekben kiemelt helyet kaptak a diákszociális kérdések, a 
magántanári kollégiumok visszaállítása, a nem szakmai tárgyak fakultatívvá tétele és a szabad idegen nyelv- 
választás. Az egyik sarkalatos pont az egyetemi autonómia és oktatási szabadság visszaállítása volt.5 A ta
nári kar nemcsak az autonómiával, hanem az egész egyetem jogállásával foglalkozott egy 1956. december 
12-én tartott tanári értekezleten. Megtárgyalták az önállóság vagy az ELTE-hez való visszatérés, valamint a 
főhatóságok kérdéseit. A javaslattételre megválasztott bizottság végül a fennálló állapot megtartását ajánlotta. 
A főhatóság kérdésében H aynal Imre professzor súlyos kritikával illette az Egészségügyi Minisztériumot, 
annak szakmai alkalmatlansága okán, amivel a résztvevők többsége egyetértett, és ami egybecsengett a Petőfi 
Kör vitaestjén elhangzottakkal is.6

A szovjetek által visszaállított kommunista hatalom 1957 januárjában még ígéretet tett arra, hogy teljesíti 
a diákszervezetek követeléseit. Hatalmuk megszilárdulásával azonban ezekről sorra megfeledkeztek. A le
tartóztatásokat már novemberben megkezdték. Mindez részét képezte a forradalomban kulcsszerepet játszó 
egyetemi ifjúság megfélemlítésének. Ennek során Tóth Ilona végzős medikát egy koncepciós kirakatperben 
halálra ítélték és 1957. június 27-én kivégezték. Ekkor már központi utasításra az egyetemeken is folytak 
a vizsgálatok és fegyelmi eljárások mindazokkal szemben, akik szerepet vállaltak a forradalomban. A bi
zottságok nem foglakoztak azok ügyeivel, akik esetében a hatóságok folytattak vizsgálatot, kizárólag ezen 
vizsgálatok lezárása, és az illető szabadon bocsátása után. Az eljárások során a bizottságok gyakran nem a 
vizsgált személy tevékenysége, hanem kifejezetten politikai nézetei, vagy egyes aktuális eseményekhez való 
viszonyulása iránt érdeklődtek. Bevett gyakorlatuk szerint nem a bűnösséget, hanem az ártatlanságot kellett 
bizonyítani, ez azonban beleillett a kor jogszolgáltatási gyakorlatába.

Összesen 8 egyetemi tanár és docens ellen indult fegyelmi eljárás. Közülük 3 főt bizonyítékok hiányában 
felmentettek, 1 docenst elbocsátottak, további 4 professzor ellen hoztak különböző elmarasztaló ítéleteket. Az 
alsóbb szintű oktatói karból 2 orvost bocsátottak el, további 6 enyhébb büntetést kapott.7 Egyéb alkalmazottak 
közül 9 főt bocsátottak el, illetve helyeztek át. A megtorlás utójátékának tekinthető H aynal Imre professzor 

eltávolítása.8
A forradalom leverését követő kiábrándultság és passzív ellenállás tükröződött a párt létszámának alakulá

sában. Egy 1958 elején készült jelentés szerint a 3114 hallgatónak mindössze 2,3 %-a volt tagja az MSZMP- 
nek és 8,2%-uk a KISZ-nek.9 Sokatmondó adat, hogy az 1956-ban működött tanszékvezetők közül hányán 
újították meg párttagságukat a forradalom után. A 40 főből 9 párttagságára vonatkozóan nem maradt fenn 
adat, további 9 fő 1956-ban és azt követően is pártonkívüli volt. A 22 MDP-tag tanszékvezető közül mindösz- 
sze négyen léptek át az MSZMP-be, egyikük csak 1958-ban.10

5. Semmelweis Egyetem Levéltára (SE Lt.) 3/a. Egyetemi tanácsülési jegyzőkönyvek 6. kötet 1956/57. p. 59.
6. SE Lt. 3/a. Egyetemi tanácsülési jegyzőkönyvek 6. kötet 1956/57. p. 71.7
7. A központilag szervezett fegyelmi eljárásokon kívül is történtek elbocsátások, de ezek iratai nem maradtak fenn.
8. SE Lt. 5/a Általános Orvoskari tanácsülési jegyzőkönyvek 2. kötet 1957/58. p. 92. Az 1958. január 22-i I. rendes kari ülés
jegyzőkönyve. A Magyar Forradalmi Munkás Paraszt Kormány 1958. február 13-i ülésén határozott Haynal nyugdíjaztatásáról,
ami szélesebb összefüggésbe helyezi az ügyet. A történtekről Haynal utóbb levelet váltott Kádár Jánossal, melyet Antalóczy
Zoltán közöl „Egy klinika élete a Rákosi korszakban. Emlékeim a Haynal-klinikáról” című könyvében. (Heraldika, Budapest.
1997. pp. 143-148.)
9. SE Lt. 3/a. Egyetemi tanácsülési jegyzőkönyvek 7. kötet 1957/58. p. 255.
10. SE Lt. 13/b Személyzeti Osztály iratai, személyi anyagok.
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B e r é n y i  Z s u z s a n n a  Á g n e s  

Matematika  —  fizika szakosok 1956-ban

Az „Eötvös Loránd” Tudományegyetemen 1953-57-ben járt matematika-fizika szakos
egyetemisták évfolyama
Az 1949-es évvel a magyar egyetemi rendszerben is jelentős változások mentek végbe. Az 1921-ben ka

pott Pázmány Péter Tudományegyetem nevet 1950-ben Eötvös Loránd Tudományegyetemre változtatták. 
Ennek (a Bölcsészettudományi Karból kivált) Természettudományi, vagyis Matematika-Fizika-Kémia Kara 
a Múzeum krt. 8. szám alatt, Bölcsészettudományi Kara a Váci utcában, a volt Piarista gimnázium épületében, 
a Jogi Kara az Egyetem téren nyert elhelyezést. Az Orvostudományi Kar és a Hittudományi Kar nem tartozott 
többé az Eötvös Loránd Tudományegyetemhez, vagyis az ELTE-hez. A névváltoztatás jelentős fordulatot 
jelentett tartalmi kérdésekben is.

Az ELTE szakterületei közé tartozott a tudósképzés és a tanárképzés is. Ennek megfelelően a tanszakok 
egy része tudósokat, másik része tanárokat képezett. Meghatározott szak-párosításokat írtak elő, megszabott 
kötelező előadások hallgatásával és vizsgakövetelménnyel. A „szabad bölcsész' fogalma többé nem létezett. 
Az alkalmazott matematika szakosok általában a matematika, a fizika szakosok a fizika tudományának művelői 
lettek. Az összes egyetemi szakok között, beleértve hazánk valamennyi egyetemét, talán itt tanították a mate
matikát a legmagasabb szinten, és ezek a diákok adták a nemzetközi hírű magyar matematikusok legtöbbjét. 
A legnépesebb tanári szakok egyike volt a matematika-fizika szak. Ehhez tartozott a harmadik szak is, az 
ábrázoló geometria szak. A matematika-fizika-ábrázoló szakos hallgatókat középiskolai tanárokká képezték. 
Mindhárom említett tantárgyat taníthatta középiskolában, alkalmasint egyetemen az itt végzett diák. Ismeretes 
volt, hogy az említett tantárgyak milyen fontosak a gyakorlati életben és az iskolában is. Ennek bizonysága 
az a tény, hogy a mat-fiz. szak mellett létezett egy fiz-mat. szak is, vagyis fizika-matematika szak, azoknak, 
akik a fizikát jobban kedvelték a matematikánál is. A matematika-fizika-ábrázoló és a fizika-matematika sza
kosok kötelező tantárgyai ezért eltértek. Az előbbiek több matematikát, az utóbbiak több fizikát hallgattak. A 
középiskolai gyakorlati igényeket vették figyelembe, amikor egyszakos tanárképzést általában nem folytattak. 
Ugyanis az iskolákban általában olyan tanárokat tudnak foglalkoztatni, akiknek többféle tantárgyra van ké
pesítésük. Nem beszélve a gyakran felmerülő helyettesítésekről. Mennél több tantárgyat tud tanítani a tanár, 
annál jobb segítség az illető az iskola számára. Természetesen magának a tanárnak is előnyösebb a többféle 
képesítés, ha állást keres. Annak ellenére, hogy igen sok volt a pedagógiai tantárgy, nagyon sokan mégsem 
tanárként működtek a továbbiakban. Ehhez nyilván sokban hozzájárult egyes tanárok némely „kiszólása ' a 

pedagógus pálya ellen.
Az egyetemi képzés szerkezetén kívül nagyot változott a szelleme is. A politika rányomta a bélyegét az 

egész oktatási rendszerre. Az „osztályharc ' címén a diákokat nem elsősorban tanulmányi eredményük vagy 
a felvételi vizsga alapján vették fel az egyetemre, hanem a „származásukat”, vagyis a szülők foglalkozá
sát, anyagi helyzetét is megvizsgálták. Ha a szülők kellőképpen tanulatlanok, szegények voltak, az csaknem 
bizonyos útlevél lehetett az egyetemi polgársághoz. Ebben a szellemben hozták létre az úgynevezett „szak- 
érettségi” rendszerét. Azok a szakmunkások, akik ugyan érettségit nem tettek—esetleg gyatra képességük 
vagy lustaságuk miatt—azok rövid úton érettségi bizonyítványhoz juthattak általa. Az ilyen szakérettségizett
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diák bizonyítványa kevesebb tudást tükrözött, mint az érettségi. Tudta ezt mindenki, de mondani nem volt 
szabad,- nem illett” . Külön csoportot létesítettek a diákok között a szakérettségizettek számára. Számukra 
külön felzárkóztató” előadásokat, foglalkozásokat szerveztek. Ennek ellenére legtöbben nem tudták elvégez
ni az egyetemet még pótvizsgák és évismétlések árán sem.

A megfelelő ideológiai szemlélet kialakítását a honvédelem és a marxizmus-leninizmus tanszék biztosította, 
továbbá a kötelező orosz nyelvtanulás. Az orosz nyelv című tantárgyban szakmai nyelvet tanítottak a TTK-n, 
így ennek szakmai jelentősége is volt. Oroszra igyekeztek lehetőleg minden matematikai szöveget lefordítani 
akkortájt, így hasznosnak bizonyultak ezek az órák. A kitűnő oktatók között találjuk V arga D énest, a gépi 
fordítás egyik hazai kiválóságát. A honvédelem tantárgy keretében csak a fiúkat oktatták elméleti és gyakorlati 
tudnivalókra. Sok kitűnő diák vizsgaeredményét, alkalmasint tiszta jeles bizonyítványát, „ vörös diplomáját” 
tették tönkre ezzel a tantárggyal. Mindenesetre a fegyverforgatást megtanították. Szükségük volt rá 1956 októ
berében és az utána következő harcokban. A marxizmus-leninizmus tanszék oktatói évente más-más tantárgy 
keretében tanították a hallgatóknak ezeket a világnézeti tantárgyakat, ezekből is csak a hivatalos álláspontot 
jelentő ismereteket. Magyar és egyetemes munkásmozgalom-történetet, szocialista-kommunista politikai gaz
daságtant és materialista filozófiát. Többek között a forradalom fogalmát is jól megtanították. Bizonyság erre 
1956. október 23-a, amikor a diákok alkotó módon alkalmazták a tanultakat.

Hogy a harcos ideológiát nemcsak hirdették, hanem igen komolyan vették a gyakorlatban is, arra mi sem 
jobb bizonyíték, mint Buzi Károly fegyelmi ügye. Az ELTE Levéltárában található irat a következő:

„141/1955.
L/h 47/1955. Fegyelmi ügyek.
Fuchs László dékán elvtársnak, a matematika-fizika-kémia kar dékánjának
Értesítem Dékán Elvtársat, hogy Buzi Károly (sz: 1932. Ápr. 1 .-én, Budapesten, anyja neve Rácz Gab

riella) II. éves matematika-fizika szakos hallgatót az Oktatásügyi Minisztérium 847/855-B40/1955. számú 
határozatával az ország összes egyeteméről és főiskolájáról kizárom.

Indoklás: :Buzi Károlyt 1950-ben a szegedi Tudományegyetemről kizárták. A Ganz Villamossági Gyárban 
végzett munkája alapján 1953-ban azzal a feltétellel vették fe l az Eötvös Loránd Tudományegyetemre, hogy 
korábbi magatartásán változtat. Ennek ellenére következetesen destruktív magatartást tanúsított, olyan kez
deményezések élére állt, melyek az Egyetem tanulmányi rendjének megzavarását célozták. Magatartásából 
világosan kitűnik, hogy szemben állt a Párt politikájának szellemével.

A fentiek alapján nem tartom alkalmasnak Buzi Károlyt, hogy egyetemi hallgató legyen.”
Az Anyakönyv bizonysága szerint Buzi Károly minden vizsgáját jelesre tette le.
A diákok ideológiai fejlesztését a Dolgozó Ifjúsági Szövetség (DISZ) ugyancsak segítette. Például a most 

közölt fegyelmi ügyben a DISZ szervezet rendkívüli gyűlést hívott egybe, hogy a társukat elítélje.
1957 után „ellenforradalmi cselekményért 67 hallgató ellen” indult eljárás, és 24-et eltávolítottak az 

egyetemről, illetőleg az ország összes egyeteméről. 11 oktatót elbocsátottak, és 30 oktatót más intézményhez 
helyeztek át.

F uchs L ászló dékán hivatalból továbbította ezt a határozatot az egyetem rektorának, T amás L ajosnak az 
V. Egyetem tér 1-3.-ba. A határozatról az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Főosztályára küldtek értesítést. 
A levélben mellékletként küldték a jegyzőkönyvet a tárgyalásról, továbbá a fegyelmi határozat javaslatát is. 
A mellékletek azonban nem találhatók többé az irat együttes között.

Buzi K árollyal együtt hozták meg a fegyelmi határozatot az alkalmazott matematikai szak II. éves hall
gatója, Z ádor Pál ügyében. Őt is vétkesnek találták destruktív magatartás, a Párt politikájával szemben álló
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felfogás miatt. Ezért az Eötvös Loránd Tudományegyetemről kizárták. A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyve 
itt is hiányzik a levéltárból. Fellebbezését az Oktatási Minisztérium elutasította, mert nem merültek fel újabb 
tények, amelyek alapján az egyetemről való kizárást visszavonhatták volna.

Z ádor Pál is minden vizsgáját jelesre tette le.
Egyébként a legkiválóbb professzorok tanítottak abban az időben az egyetemen. A Marxizmuson, Orosz 

nyelven és Testnevelésen kívül voltak szakmai tárgyak is. S zász P ál az első és második évben Analízist, 
Fuchs L ászló Bevezetés az algebrába és számelméletbe, H ajós G yörgy Bevezetés a geometriába című tárgyat 
tanította az első évben. Radnai tanította a Lélektan c. tantárgyat. A leendő tanároknak ez a tantárgy igen fontos 

lehetett.
A második évben hozzájött S urányi János: Bevezetés az algebrába és számelméletbe, H ajós G yörgy: Dif

ferenciálgeometria, K árteszi F erenc: Bevezetés az ábrázoló geometriába, S omogyi A ntal: Kísérleti fizika.
A harmadik évben az ideológiai tárgyak közé a politikai gazdaságtant iktatták be. Ezen kívül R iesz F rigyes: 

Analízist, T úrán G yörgy Algebra és számelméletet, K árteszi F erenc Ábrázoló és projektív geometriát, H a

jós G yörgy: Numerikus és grafikus módszereket, T akács L ajos: Valószínűség-számítást, K árteszi F erenc: 

Euklideszi és nem-euklideszi geometria című tárgyat tanított.
A n egyed ik  évb en  T akács L ajos V a ló sz ín ű ség -szá m ítá st, Péter R ózsa A m atem atika alapjait, S urányi 

János E lem i m atem atikát, K eszthelyi L ajos F ejezetek  a k ísérleti fizikáb ól, F ényes Imre E lm életi fizikát, V er

mes M iklós A fizika tanítását, B aintner G éza G yakorlatok  a fizika tanításához, Pál L ászló O rtogonális fü g g 

vén ysorokat, S zabó Imre E lm életi fizikai szem inárium ot; 2. F élév: S urányi János E lem i m atem atikát, V arga 

T amás A m atem atika tanítását, K eszthelyi L ajos F ejezetek  a kísérleti fizikáb ól, V ermes M iklós A fizika  

tanítását, B aintner G éza G yakorlatok  a fizika tanításához, P éter R ózsa A m atem atika alapjait, V igassy L ajos 

Á brázoló  geom etria  tanítását, Fényes Imre E lm életi fizikát, Pál L ászló O rtogonális fü ggvén ysorok , S zabó 

Imre E lm életi fizikai szem inárium ot tanított.

Ezeken a tantárgyakon kívül kinek-kinek szíve joga volt egyéb tantárgyakat is felvenni. Volt, aki „átjárt” 

a Bölcsészkarra bizonyos előadások hallgatására.
Az ELTE TTK színvonalára jellemző Fellegi Iván elbeszélése. Iván 1956-ban csupa jeles vizsgaeredmé

nyekkel elhagyta az országot, és Kanadába ment. Két féléve hiányzott az egyetem elvégzéséből. Vitte ma
gával az indexét, és Kanadában elfogadták az eddigi eredményeit, beszámították, csak a hiányzó vizsgákat 
kellett letennie. A magyar professzorok neve jól ismert és megbecsült volt világszerte. Iván rögtön a kanadai 

statisztikai hivatalba került, majd annak igazgatója lett.
Nagybetűkkel azok, akik 1956-57-ben diákok voltak
A lbert K arolin sz: Bp., 1933 aug. 18. R. Szilágyi gimn. 1953. Jan. 4. Tanulmányi okból eltáv.

ALMÁSI LAJOS ér: Debrecen, 1932 aug. 23. Oki.: 1957
A lmási E rzsébet tanítóképző-sz. Nyíregyháza, 1934. Ápr. 2. Nyíregyháza, Tanítóképző
ANDRÁSFAI BÉLA sz: Kazár, 1931 febr. 8. Apáczai Ped. Főisk.-t végzett, 2. Évf.-ra jött. Oki 1957

BAJÁKY MIKLÓS sz. Pápa, 1934. Ápr. 5. Ér. Pápa Ált. gimn. Oki.: 1957
Ifj. B agyinszky G yula sz . B p ., 1931. Jún. 21. R.: Kölcsey gimn. 1954. Elengedve
B arna D ezső sz . Szegi, 1932 máj. 13. Ér: Debrecen, 1954. Jún. 22. eltávozott a Műszaki Egyetemre.
BAUER JUD1TH, KIRÁLY BALÁZSNÉ sz. Kiskunhalas, 1934. Okt. 16. Ér. VPG oki. 1957.
BÁCSI SÁNDOR sz. Törökszentmiklós, 1931 nov. 4. Ér. Tszt. áll. ált. gimn. oki. 1957
B án S ándor sz. Újvidék, 1934. Aug. 26. Ér. B p., I. István gimn. kitűnő, 1956-ban disszidált.
BENEDEK KLÁRA sz. Bp, 1935. Márc. 9. ér. VPG Szegedről jött. 2. félévben. Oki.: 1957
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BERÉNYI KATALIN sz: Pesterzsébet, 1934 aug 13. Ér. Budai Nagy Antal gimn 1.-2. Évf. alk. mát. 

szakon, oki. 1957
BERÉNYI ZSUZSANNA ÁGNES sz. Bp., 1935. Aug. 27. Ér. Teleki Blanka gimn. oki. 1957 
BOGÁRDI ETELKA sz. Letkés 1935. Febr. 6. Ér.: Esztergom, Dobó Katalin gimn. oki. 1959 
B ognár B éla sz. Pákozd, 1931. Szept. 20. ér. Révai Miklós gimn. Győr. Ped. Főisk. 1 év. 1954 aug. 

eltávozott
BOGNÁR ENDRE sz. Bp, 1933. Ápr. 23. ér. Bp„ ref. gimn. oki. 1957.
BOLDIZSÁR LÁSZLÓ sz. Kerta, 1932. Ápr. 23 ér. Kaposvár, Táncsics gimn. oki. 1957 
BRÁNYI RUDOLF ZOLTÁN sz. Bp., 1934. Júl. 26. ér. Eötvös J. rg. Oki. 1958.
Buzi K ároly sz. Bp., 1932. Ápr. L .ér. Szeged, Klauzál G. gimn 1955. Okt. 6. Orsz.ö.egy. kizárták 
CSEKŐ GÉZA sz: Bp., 1934 márc. ér. Petőfi gimn. oki.: 1957
DANCS ISTVÁN, sz. Mezőnagymiklós, 1933 szept. 28. Ér. Pannonhalma, ált. gimn. oki. 1957 
DÉNES JUDIT, OLÁH GYULÁNÉ, sz. ? 1833, dec, 20, ér. Áll. zenei gimn oki. 1957 
D ombai József sz: Esztergom, 1932 máj. szakérettségi Pécs, évismétlő, 1956 ápr. kimaradt 
DONÁTH JUDIT, TÓTH IMRÉNÉ sz. Bp., 1935. Jún. 7. Ér. Varga Kata gimn. oki. 1957 
DÖMÖLKI BÁLINT sz. Bp, 1935. Júl. 11. Ér. Jedlik Ányos gimn. oki. 1957 
DÖMÖTÖR ÉVA, sz. Bp., 1934 dec. 10. Ér. Szilágyi Erzsébet gimn. oki. 1957 
DRAVUCZ ALICE sz: Bp., 1935. Márc. 18. Ér: Steinetz Miklós ált. gimn. oki. 1957 
D ubeca István sz Csér ,1935. Máj. 10. Ér. Komárom, Jókai Mór ált. gimn. 1955 szept. 12 anyagi 
okból eltávozott, 1956. X. 7.-én évismétlőként iratkozott, de kimaradt.
DUNAI MÁRIA, sz. Márkó, 1934. Márc. 18. Ér. Veszprém, áll. Tanítóképző, oki. 1957.
ELEK ZOLTÁN sz: Mád, 1927 dec. 9. Debrecen, szakérettségi, VB 1957, oki. nincs
ESZES IMRE sz.: Bp, 1934. dec. 9. Ér.: Bp., Áll. Árpád gimn. oki. 1957
Fazekas E dit S z .: Bp., 1933 jan. 6. Ér.: Bp., Varga Kata gimn. 1955 szept. 30. Évismétlés
Fehér Irén sz. Kahot(Bács m.) 1935. Máj. 1. ér. Bonyhád Petőfi gimn. 1954 évismétlés, 1955. Febr. 24.
Tan.okból kimaradt

FELLEGI IVÁN PÉTER sz. Szeged, 1935. Jún. 22. Ér. Bp., I. István gimn. csupa jeles! 1956-ban 
disszidált.

FISCHER JÁNOS Sz: Majs(Baranya m.), 1934. Szept. 24. Ér. :Mohács, Kisfaludy Károly gimn. oki. 1957
FLOIDL GIZELLA, B. TÓTH FERENCNÉ, sz. 1935. Ápr. 18. Ér. Közg. techn. Ip.tag. VB 1957
FLÓR JÁNOS sz. Pusztaszentlélek, 1933 jún. 8. Ér: Kaposvár, Latinka S. gimn. oki. 1957
FŐZŐ ÉVA sz. Bp., 1934. Ápr. 15. Ér. Sopron, lg.. Csupa jeles, 1956-ban disszidált
FUCHS GERTRUD KATALIN Sz. Bp, 1935. Jún. 15. Ér. Veres Pálné G. oki. 1957
FRIEDL ILONA KAROLIN, SZABÓ JÓZSEFNÉ Sz.: Szerecseny, 1935. Febr. 2. Ér. Sopron József
Attila gimn. oki. 1957

GÁL JÁNOSNÉ, CSITÁRI MARGIT, sz. Hont (Nógrád m.) 1929 jún. 5. ér Bp., Tanítóképző oki. 1957. 
Gombár Pál sz.: Fony (Borsod m) 1934. Febr. 6. Ér . Sátoraljaújhely, Közg. Techn. 1955 okt. 8. évismétlő 
Gulyás Károly, sz, Bp., 1933 márc. 12. Ér. Győr, István gimn. 1952/3-ban alk.mat. szakos, 1954/5 
évismétlő 1956 okt.9. tan okból eltávozott

GYAPJAS FERENC, sz. Bp., 1935. Márc. 29. R. Széchenyi István gimn. oki. 1957.
GÁBELI JÓZSEF sz.: Sárbogárd, 1935. Aug. 14. Ér . Székesfehérvár, József Attila, gimn.
VB 1957, oki. 1959.
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IFJ. HALÁSZ FERENC sz. Bp., 1934. Aug. 24. Ér. I. István gimn. oki. 1957.
HALÁSZ IRMA sz.: Poroszló, 1935. Aug. 26. Ér. Debrecen, Kossuth Lajos gimn. oki. 1957.
HARSÁNYI IBOLYA Sz: Bp., 1935 jan. 24. Ér.: Landler Jenő gimn. I.-II. évf. Alk.mat szakon, 
oki. 1957
Hartyányi M iklós sz . Székesfehérvár, 1934. okt 26. Ér. Pannonhalmi áll. gimn. 1954. okt. 20.
Évismétlés, kimaradt
HAVAS JÓZSEF sz.: Szeged, 1931. febr. 22. Ér.: Bp., Ady Endre gimn. oki. 1957 
HÁRI JÓZSEF sz: Nyíregyháza, 1935. Aug. 27. Szegedről jött a 2. Félévben. 1954. Márc. 15. Oki. 1957
HEGEDŰS JÓZSEF sz. Szolnok, 1932. Szept. 25. Ér. Szolnok, Belojannisz áll.ált. gimn. 1955. dec. 2. 
Egészségi okból kimaradt, 1956. szept 10-én újra iratkozott. Dékáni engedéllyel alk. matematika-szakos 
lett. oki. 1968
HEGYI LÁSZLÓ sz. Veszprém, 1932. Febr. 24. Ér. Veszprém ált. gimn. oki. 1957
HOLLÓ JUDIT sz: Újpest, 1934 dec 5. R: Dózsa György ált. gimn. I.-II. év alk. mát szakon, oki. 1957
H orváth G ál F erenc sz:. Esztergom, 1935. Máj. 18. 1955. febr. 11. Eg. Okból kimaradt
HORVÁTH JENŐ, sz: Mersevát, 1934. Ér. Gábor Áron gimn. Celldömölk. Oki. 1957
HORVÁTH LÁSZLÓ sz. Bp., 1935. Júl. 13. Ér.: Árpád gimn. Oki. 1957
Horváth M ária , sz .: Kömlőd, 1934. Dec. 21. Ér: Győr, Jókai gimn. 1956. Febr 8. Tanulmányi okból 
kimaradt, évismétlő 1957. Oki. 1961
HORVÁTH MÁRIA MARGIT sz: Szombathely, 1934. Szept. 23. Ér. Sopron, József A. gimn. oki. 1957 
ILLÉS ANTAL sz: Körmend, 1933 szept. 4. Ér.: Körmend, áll. Gimn. oki. 1957 
JANCSÓ FERENC sz: Bp., 1934. Dec. 29. Ér. Bp., Vörösmarty gimn. oki. 1957 
JANKOVITS GYÖRGY sz: Balatonboglár, 1933. Szept 16. Oki. 1957
KELÉNYI JUDIT, sz: Gödöllő, 1935. Jún. 21. Ér: Corvin Mátyás gimn. Mátyásföld, első évf. Műszaki 
Egyet. Vegyészmérnök karán, különbözetivel jött. oki. 1957
KENDE REZSŐ, sz: Bp., 1935 jún. 17. Ér.: Árpád gimn. I.-II. évf. alk.mat. szakon, oki. 1957 
KNAPCSIK ÉVA sz: Bp.,1934. Dec. 19. Ér: Zrínyi Ilona gimn oki. 1957
KNAPP OTTÓ sz: Kaposvár, 1935 jún. 18. Ér: Kaposvár, Táncsics gimn. 1. évf. a szegedi TTk-n. mát.-fiz. 

oki. 1957
KORHECZ IMRE sz: Bp., 1932 okt. 31. Ér. Kalocsa.: I. István gimn., oki. 1957
KÖRINEK MÁRIA sz: Kömlőd, 1934. Dec. 31. Ér. Győr, Jókai Móráit, gimn., 1956. Febr. 8. Tan. okból 

kimaradt, évismétlő, VB 1958. jún. 13., oki. 1961. Júl. 14.
KORMOS GIZELLA sz: Csorna, 1934 márc. 15. Ér. Sopron, Latinka Sándor gimn. oki.: 1957  

KÓSZA GABRIELLA sz: Mohács, 1934 jan. 31 . Ér. Veres Pálné Gimn. oki. 1957  

KÖLES FERENC sz: Túra, 1935. Jan. 15. Ér: Aszód , Petőfi Sándor gimn. vb. 1957, oki. 1960  

Köllő M árton, sz: Gyergyócsomafalva, 1934. nov. 10. Ér. Sopron Berzsenyi gimn. Betegség miatt 2. 

Félév után kimaradt
K. TÓTH ELEONÓRA sz: Bp., 1933 okt. 5. Ér: I. László gimn. Ped. Főiskolán 1.-11. félévet végzett, 

vb: 1957 oki.: 1967
KURCSICS LÁSZLÓ, sz: Bősárkány, 1933 jan. 19. Ér: Csorna, Latinka S. gimn. oki. 1957 
K urics B orbála , sz . Pápateszi 1934. Máj. 7. Ér.: szegedi Ifjú Gárda szakérettségis koll. 1954. nov. 23. 

Átiratkozott a Ped. Főiskolára
Laki G yörgy sz: Bp., 1933 febr. 19. szakérettségi Szeged Ifjú Gárda, 1955. Jan. 2. Családi okból kimaradt.
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LAKOS ANDRÁS sz Bp., 1935. Jan. 29. Ér. Pápa, Türr István áll. gimn. 5 félév után évismétlő, 1956-ban 

disszidált
LENGYEL ANNA sz: Szil, 1935. Jan. 13. Ér Sopron, József Attila gimn. oki. 1957 
LENGYEL KÁZMÉR sz: Bp., 1933 okt. 15. Ér. Bp, Fürst S. gimn. oki. 1957
L engyel M ária sz. B od rogolaszi, 1927 okt. 4. S zakérettségi Ifjú Gárda 1954. S zep t. 2. A  karról elen ged ve  

LENKEI ILO NA sz: Iregszem cse, 1934 febr. 14. Ér. K aposvár ált. g im n. ok i. 1957  

LIPÓTH K Á L M Á N  sz: Szab adszállás, 1935. Jan. 12. Ér. I. L ászló  gim n. V B . 1957, ok i. 1965  

Lovrencsics János sz: F itgeh ozó  1933 jan. 1. p écsi szakérettségi 1954/5  1. fé lév tő l év ism é tlő  

Lőwinger István sz: Bp., 1934 jún. 5. Ér.: BIH gim n. 1954/5  év ism é tlő  1956-ban d isszidált.

LŐWINGER JÁNOS sz. Figyeháza, 1933. Jan. 1. Ér. : Pécs, szakérettségi kol. 1952/3 mat.-fiz, 1953/4 2. 
Évfolyam , 1954 1. félévi eredménytelensége miatt évismétlő
LUDÁNYI GABRIELLA sz: Nagylóc (Nógrád m), 1934 okt. 22. Ér. Cinkotai áll. Tanítóképző, oki. 1957 
LUKÁCS ISTVÁN sz: Kalocsa, 1928, nov. 23. Szakérettségi Debrecen, VB: 1957, oki. 1968 
LUKÁCS LÁSZLÓ sz: Bp., 1934 dec. 6. Ér. Kölcsey gimn. 1956 jún. 19-én Műszaki Egyetemre távozott 
LUKÁCSY DEZSŐ sz: Sopronnémeti, 1933 máj. 17. Ér: Győr, Révai Miklós gimn. oki. 1957 
MAHLER GYÖRGYI, sz: Bp.. 1935. Szept. 4. Ér. Zenei Gimn. oki. 1957
MATKÓ KÁROLY, sz: Újpest, 1934 jan. 15. Debrecen, szakérettségi, 1956 márc. 3. Tan. okból kimaradt,
1956 szept. 7. Dékáni engedéllyel a 3. Évre iratkozott
MATUS ISTVÁN sz: Mélykút (Bács m.), 1933. Dec. 5. Ér: Baja, tanítóképző, oki. 1957 
MÁRKUS TIBOR sz: Székesfehérvár, 1935. Jún. 30. Ér: Székesfehérvár, József Attila gimn. oki. 1957 
MÁTÉ TERÉZIA VERONIKA sz: Veszprém, 1934. dec. 12. Ér. Pápa, Türr István gimn. oki. 1957 
MÉHES LÁSZLÓ sz: Tab, 1934 okt. 8. Ér. Tata, Eötvös József ált. gimn. VB: 1957, oki. 1959 
MOLNÁR ILONA Sz: Tényő (Győr m.),1933 aug. 12. Ér. Szeged Ifjú -Gárda szakérettségis koll.
Oki. 1957

MURBER TERÉZ, sz :Pesthidegkút, 1935 márc. 15. ér. Szilágyi gimn. oki. 1957
N agy B éla, sz: Baracs (Fejér m.), 1935. Ápr. 4. Ér Bp, Fáy András gimn. 1955. Szept. 22. Évismétlő
NAGY ISTVÁN sz: Felsőtelekes, 1933 okt. 24. Debreceni szakérettségi oki. 1957
NÉMETH ISTVÁN sz: Szombathely, 1932 szept. 16. Debrecen, szakérettségi, VB 1957, oki. nincs
OCSKAY ERZSÉBET sz: Bp., 1935 okt. 13. Ér. Teleki Blanka gimn. 1956. okt. 9. Tan. okból távozott,
1958 ápr. 11 esti 5. É vf.-ra m ent.

O láh A ttila sz: Bp., 1935 ápr. 28. Ér. Közg. Techn. 2. Félévben évismétlésre utasítva, kimaradt 
tanulmányi okból

PAÁL GYÖRGY sz: Bp, 1934 dec. 31.1. évf.: fiz-mat szakon végzett, oki. 1957
PAP ZSUZSANNA sz. Vaskút febr. 14. Ér. Baja, Áll. Tanítóképző, oki. 1957
PATKÓ LÁSZLÓ sz. Dunaharaszti, 1934. Jan. 1. ér. Komárom, áll. Jókai Mór ált. gimn. VB. 1957,
oki. nincs

PÁL KÁROLY EGER, 1934. Dec. 24. ér. Bp. József A. gimn,. oki. 1957.
PINESITS ROZÁLIA sz. Pereszteg, 1935. ápr. 3. Ér. Sopron Áll. Tanítóképző Oki. 1957 
PINTÉR ISTVÁN sz. Ácsa, 1933. Dec. 27. Ér. Aszód Petőfi gimn. oki. 1957.
RAD1CS MARGIT sz. Hódmezővásárhely, 1934 okt. 2. Ér áll. Tanítóképző, oki. 1958 
RÁCS1 SÁNDOR sz: Törökszentmiklós, ér. Törökszentmiklós ált gimn. oki.: 1957 
RÉDLING ELEMÉR sz Nagyesztergár 1933 okt. 6. Ér. Székesfehérvár J. A. gimn oki. 1957
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Rochlitz K atalin, sz: Sátoraljaújhely, 1832, nov. 24. Ér.: Szombathely, Kanizsai Dorottya gimn.
1955 szept,.-től tanulmányi szabadságon
ROCKENBAUER MAGDOLNA, PÁL LÁSZLÓNÉ, sz: Bp., 1934 ápr. 20. Ér. I. László gimn.
Műszaki Egyetemről jött át 3. Éven. Oki. 1957
RONYEC PÁL sz: Jászalsószentgyörgy (Szolnok m.), 1935 ápr. 13. Ér. Cegléd, Kossuth gimn. oki.:

1957 júl. 31.
SEBESTYÉN ANTAL sz. Bp., 1933 jún. 29. Ér. Debrecen szakérettségi VB 1957, oki. 1960.
S ender R udolf sz . Kispest, 1920. Máj. 30. Ér. Debrecen,: szakérettségi 1954. Szept. 3. Kimaradt 
anyagi okokból a 2. Félév után elengedve
SIMA FERENC sz: 1929 jún. 9. Ér: Ságvári Endre szakközépisk. Koll. VB: 1957, Oki..

1960.
SRAJBER BENEDEK sz. Nagyréde, 1933 szept. 22. ér. Hatvan, Ált. gimn. oki.: 1957.
STRINI LAJOS sz. Érd, 1935. Aug. 28. Ér. Bp. Tanítóképző oki. 1957
SZABÓ DÁNIEL sz: Felsőszék(?) 1934 okt. 30 . Ér: Esztergom, I. István gimn. VB 1957, oki. 1959 

SZABÓ JÓZSEF I. sz. Szolnok, 1934 márc. 13.. Ér. Szolnok, Belojannisz áll. gimn. .VB 1957, oki. 1959. 

S zabó József II. sz. Gyöngyöspata, 1932 júl. 8. Ér. Debrecen szakközépisk. 2. Félév évismétlő, 1954.

Nov 9.-én tanulmányi okból eltávozott
SZALAI JÓZSEF sz.: Karancskeszi, 1935. Jan. 25. Ér. Saújhely Madách Imre gimn. oki.: 1957. 
SZAMÁK KLÁRA sz. Nagykőrös, 1935. Jún. 16. Ér: Szolnok Varga Kata gimn. oki.: 1957 
SZATHMÁRY ÉVA sz.: Bp., 1934 nov. 5. Ér.: Landler Jenő ált. gimn. oki. 1957 
SZELECZKY ANIKÓ sz: Bp., 1934 jún. 3. R. Patrona Hungáriáé rk ált. isk és gimn. oki: 1957 
SZERDAHELYI IMRE sz: Nagykanizsa, 1933 jan. 26. Ér.: Debrecen szakérettségi, VB 1957, oki. 1959 
S zolnoki M ihály sz . Sümeg (Veszprém m.), 1934 jan. 12, ér.: Szolnok, Ifjú Gárda szakiskola 2 félév 

után távozott. 1954 szept. 11. eltávozott.
TOLLAS ISTVÁN sz: Kékesd 1924. dec. 19. Ér: Pécs, Nagy Lajos gimn., oki. 1959 
TÓTH CS. MIHÁLY sz: Szarvas, 1934. febr. 5. ér. Nagykőrös Tanítóképző, oki. 1957 
TÓTH FERENC sz: Kisbérapáti (Somogy m.) 1930 dec. 24. É. Debrecen, szakérettségi, VB 1957, 

oki. 1958
TÓTH FERENC I. sz: Onga (Abaúj vm.) 1933 febr. 17. Ér. Miskolc, Földes Ferenc, gimn.

VB 1957 oki. 1958
TÖRÖK BERTA, sz.: Szentháromság (MarosTorda m.) 1935. Febr. 8. Ér. Pécs, Pais Dezső gimn. 

oki: 1957
TUBOLY TIBOR sz: Mesteri (Vas m.) 1933 febr. 22 ér. Áll. Széchenyi gimn oki. 1957 
VADVÁRI I. TIBOR sz: Vál, (Pest m.) 1933 nov. 10. Ér: Jurisits Miklós ált. gimn. oki. 1957 
VANYA KATALIN sz. Tardoskedd 1934 febr. 25., ér. Tata, Eötvös gimn. oki. 1857 
VAGI ILONA sz: 1934 máj. 12., Ér: Orosháza, Táncsics Gimn.I.-II.év alk.mat szakon, VB. 1957, 

oki. 1959
VARGA JÓZSEF sz: Aba, 1933 dec. 14. Ér. Székesfehérvár közg. Techn. 2. Évf évismétlő 1955/6 3. 
Vf.-ra járt. Rektor elvtárs eng. Mát egyszakos tanári oklevelet nyert VB 1957, oki. 1959 
VASS EMIL sz. Szentmihályfalva, 1934 ápr. 29. Ér. Szombathely Közg. Techn. Dolgozó tagozat 

oki. 1957
VÁLINT IRMA sz. Győr, 1934. Máj. 24 ér. Sopron, József Attila, gimn. Első két féléve fiz-mat szakon
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végezte. 1956-ban disszidált.
VÁRKONYI ANNA sz: Bp., 1935. Ápr. 20. Ér. Bp.,: Varga Kata gimn. oki.: 1957
VÁRKONYI (WEISZ) GABRIELLA sz.: Bp., 1935. Márc. 14. Ér. Koltói Anna ált. gimn. Az első

két félévet esti tagozaton végezte. Oki.: 1957
VÁRNAGY ISTVÁN sz.: Bp., 1934 aug. 25. Ér.: Kalocsa, áll. ált. gimn. oki: 1957 
VIGH ISTVÁN sz: Cegléd, 1934 júl. 30. Ér. Cegléd, Áll Kossuth Lajos gimn. oki.: 1957 
V incze István sz.: Celldömölk, 1932 jan. 15. Ér.: Debrecen, szakérettségi, 1954 okt. 1. évismétlésre 

utasítva, 1955 febr. 8.-án tanulmányi okból kimaradt.
VUKOVÁN SÁNDOR sz: Újpest, 1925 okt. 13.. Ér. Debrecen, szakérettségi, oki. 1957 
WEIDINGER LÁSZLÓ sz. Bp., 1934. Szept. 2. Ér. Bp., Piarista gimn. oki. 1957.
Rövidítések: ér: érettségizett, oki. : oklevelét kiadták 
Összesen 146 hallgató. Ebből 54 lány, 92 fiú
1956-ban október 23-án 118 hallgató volt. Ebből 46 lány (vagyis 8 lemorzsolódott) és 72 fiú (vagyis 20 
lemorzsolódott, vagyis több mint háromszor több fiú vált meg a mát.-fiz. szaktól, mint lány).

16 szakérettségis, ebből 3 lány.
4 disszidált a forradalom után: Bán Sándor, Fellegi Iván, Főző Éva, Lőwinger István, ebből I lány 
A Ki-kicsoda 2006-os kiadásában, illetőleg az interneten ma 9 fiú neve található. A következőkben 
azoknak a neve olvasható, akikről sikerült adatokat összeállítanom.
* A ndrásfai B éla Gráfok 1957, Vonalak és felületek JATE, Gráfok, mátrixok és folyamatok,
Akadémiai kiadó, Bp., 1989,, Gráfok, 1991, Vonalak tipológiája, Vektorterek 
B auer Judit, K irály B alázsné a budapesti Madách gimn.-bán tanított 
B erényiné K atalin, K orsósné a budafoki Budai Nagy Antal gimn-ban tanított.
B erényi Z suzsanna Á gnes m atem atikai n y elv észe tb ő l doktorált, történelem ből kandidált., budapesti 

iskolákban tanított

B ogárdi Etelka, D ömölki B álintné a budapesti Kaffka Margit gimn.-bán tanított 
B rányi R udolf a budapesti 6. Kerületi 12 évfolyamos iskolában tanított.
* D ancs István: Bevezetés a matematikai analízisbe (jegyzet) Budapesti Közgazdaságtudományi 
Egyetem, Aula, 2001. Halmazelmélet, 2001. Bp., Aula

*D ömölki B álint Az Alerant RT felügyelő bizottságának tagja lett. Ennek keretében tevékeny szerepel 
vállal a cég stratégiájának kialakításában is. Dr. Dömölki Bálint a magyar informatika meghatározó alakja. 
Az MTA Kibernetikai Kutató Csoport fejlesztési munkatársaként részt vett az első magyar számítógép meg
építésében. Később az INFELOR vezető munkatársa volt, majd a SZKI Elméleti Laboratórium vezetője, ahol 
hozzájárult az Mprolog nyelv és a Recognita sikerre viteléhez. Az IQSOFT RT egyik alapítója 1990-ben, 13 
évig—annak IQSYS Rt-vé történő alakulásáig—meghatározó vezetője előbb ügyvezető igazgatói, később 
elnöki minőségben. A cég vezetőjeként nagy szerepe volt az új technológiák hazai meghonosításában és el
terjesztésében. Jelenleg a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács szakértőjeként dolgozik. Hosszabb időn 
át elnöke volt a Neumann János Számítógép-tudományi Társaságnak. Jelenleg a NJSzT tiszteletbeli elnöke. 
Nagyon sokat tett a magyar információs társadalom kialakításáért, az informatikai stratégiák innovatív ki
dolgozásáért, a magyar szaktudás nemzetközi tekintélyének növeléséért. Tevékenységéért Akadémiai Díjat, 
1980-ban Neumann János díjat, 1988-ban Állami Díjat, 2003-ban Gábor Dénes-díjat kapott. Az elmúlt évben 
a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti keresztje kitüntetést vehette át.
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D ravucz A lice, P aál K árolyné

Fellegi Iván disszidált, ma Kanadában az Országos Statisztikai Hivatal igazgatója.
*G yapjas Ferenc 1994-ben egyetemi docensként meghalt. Az ELTE saját halottjának tekinti.
IFJ. H alász F erenc a csepeli Kossuth Lajos szakközépiskolában tanított.
H arsányi Ibolya , D r. K roó N orbertné a budapesti Teleki Blanka gimn.-ban tanított.

*H avas József Pesten kezdte gimnáziumi tanulmányait. Harmadikos korában, amikor már nem féltették a 
fővárosi közlekedéstől, a piaristákhoz került. Itt érték olyan maradandó hatások, amelyek egész életét meg
határozták. A háború és az újjáépítés idején a szokottnál is szorosabbá vált diákok és tanáraik kapcsolata: 
egymásra találtak közös megpróbáltatásaikban. A serdülő diák gazdag közösségi tapasztalatokra tett szert a 
cserkészetben, hamarosan a fiatalabbak közé került, őrsvezetőként. Amikor a hetedik osztályt elvégezte, álla
mosították az iskolát: ugyanabban az épületben, de az állami Ady Endre Gimnázium növendékeként érettségi
zett. Bátorságra vallott, hogy az érettségi után belépett a piarista rendbe. Hiszen iskolák híján a közösség feje 
fölött lebegett Damoklész kardja, nem lehetett tudni, mi lesz a sorsa. 1950-ben két gimnáziumát visszakapta, 
tovább működhetett hát, de szűkre szabott keretek között: sok tagjától, kispapjától is meg kellett válnia. A 
gondviselés úgy rendezte, hogy Havas József megmaradhatott az összezsugorodott növendékházban, ott foly
tatta s fejezte be tanulmányait. 1956 nyarán szentelték pappá, a forradalom napjaiban már papként siethetett 
sebesültek és haldoklók segítségére. 1957-ben matematika-fizika tanárként Kecskeméten állt a diákok szol
gálatába. 1980-ig vagy ott, vagy Budapesten találjuk, Pesten igazgatóhelyettes is. Éneket tanít a kispapoknak, 
egy ideig elöljárójuk is. Osztályfőnök, vasárnaponként kirándul, nyáron sokat táborozik diákjaival: gyalog, 
kerékpárral, evezős és vitorlás csónakon. Jókedvű társuk, nevelőjük. Műhelyben kísérleti felszerelések közt 
fizikai munkára, technikai leleményre is tanítja őket. 1980-ban veséjének állapota miatt válságos helyzetbe 
került. Édesapjától örökölte a bajt, őt ugyanez a betegség körülbelül ilyen idős korában vitte el. Rendtársunk 
maga is hasonló sorsra számított, de az orvostudomány közben lehetővé tette a szervátültetést. Új vesét kapott, 
s a következő két és fél évtizedet Isten különös ajándékaként fogadta. Akkor is, ha egyre több egészségi ne
hézséggel kellett számot vetnie, végül valóságos rokkant állapotban élt. Jókedvét, világra, emberekre, Istenre 
nyíló érdeklődését sohasem veszítette el. 1990-ben egy évre Szegedre került, majd több, mint egy évtizedre 
Sátoraljaújhelyre. Mind a két helyen a piarista oktató-nevelő munka újjászervezésén munkálkodott. Lelkigya
korlatokat, tanulmányi napokat szervezett, hogy a pedagógusoknak átadja a kalazanciusi nevelés örökségét, 
tapasztalatait. Különórákon segítette a nehézségekkel küzdő diákokat, Újhelyben kertet alakított ki, hogy a 
kertészkedésre rákapassa a fiatalokat. Sokat törődött régi diákjaival: igazi, modem családpasztorációt folyta
tott közöttük. Mély, szemérmes, mégis tanúságtevő lelki életet élt, értő apostola volt az egyházzenének, főként 

a gregoriánnak. 2006. február 2-án elhunyt.
* D r . Horváth Jenő 1957-60-ig volt iskolájában, a celldömölki Gábor Áron Gimnáziumban tanított.
K árteszi Ferenc 1960-ban az ELTE TTL Ábrázoló és Projektív Geometriai Tanszékén tanársegéd. Tanított 

Szombathelyen, a főiskolán, Debrecenben, 1991-től Sopronban, az egyetemen. Számos külföldi egyetem és 
intézetben tartott előadást, több, mint 70 hazai és nemzetközi tudományos és oktatási konferencián vett részt. 
2004 márc. 15-én a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét kapta. Geometria és matematika ok
tatás szakmódszertanában elért tudományos eredményeiért kapta. Kérdés: az euklideszi geometriában ismert 
tételek igazak-e a Bolyai és a szférikus geometriában is. 45 geometriai tárgyú dolgozata jelent meg, többsége 
idegen nyelvű, irányításával geometriából 5 egyetemi doktori és 3 kandidátusi értekezés született. Oktatásról 
30 dolgozatot írt, többségében magyarul. Térszemlélet fejlesztése, modellezés, sík- és térgeometria együtt ta
nítása, koordinátageometria tanítása más módszerekkel, Bolyai és a szférikus geometria elemei az iskolában,
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transzformációs szemlélet kialakítása és fejlesztése, matematika oktatása a műszaki felsőoktatásban, differen
ciálegyenletek felállítása, stb. Irányításával 10 doktori értekezés készült.

Jancsó F erenc a budapesti Fáy András gimn.-bán, később a Hámán Kató szakközépiskolában tanít, utóbb 

éveken keresztül igazgat.
*Jankovics G yörgy: Győr, Révai gimn. ig., később megyei önkormányzat okt. felelőse. 2006-ban a Ma

gyar Nyugdíjasok Egyesületének Országos Szövetsége elnöke. A nyugdíjasok nevében lemondott a 14. havi 
nyugdíjról az ország nehéz anyagi helyzetére tekintettel.

K elényi Judit, V ancsó Imréné a gödöllői Török Ignác gimn. tanára, majd a gödöllői premontrei gimn.

tanára, ig. h.je. Beke Manó díj.
Korhecz Imre Eötvös József gimn.-bán 1961-69: mat-fiz tanár. Iskolai órarend összeállítása számítógép 

felhasználásával. ELTE Számítóközpont, 1984.
L ukács István a budapesti Nyomdaipari szki -bán tanított.
Ó cskay E rzsébet a Geodéziai Intézetben matematikus.
*P aál G yörgy Csillagász, kozmológus, az MTA Csillagászati Kutató Intézetének munkatársa. Detre László 

emlékérmet kapott, a Nemzetközi Csillagászati Unió Kozmikus ciklusosság és relativisztikus kozmológia, A 
kozmológia bizottságának tagja. Vizsgálatai jelentős új szempontokkal gyarapították a galaxis-halmazok és az 
Univerzum fejlődésére vonatkozó nézeteinket. Főbb művei: Kozmikus ciklusosság és relativisztikus kozmo
lógia (Geonómia és Bányászat 1975/374) A kozmológiai vörös-eltolódásról (Csillagászati Évkönyv 1976.)

*R édling E lemér Geometriai transzformációk 1981, Hasonlósági transzformációk.
Rockenbauer M agda , Paál L ászlóné a Műszaki Egyetemen a matematika tanszéken tanított.
S ima Ferenc a csepeli Jedlik Ányos gimn. tanára.
Szamák (S zékely) K lára a budapesti Than Károly szki ig.-ja.
T örök B erta, G yapjas F erencné a Trefort utcai gyakorló gimn. vezető tanára.
V anya K atalin, V árnagy Istvánné a tatabányai szki tanára, tankönyvíró.

V árnagy István a tatabányai szki tanára, tankönyvíró.
1956 decemberében már sokféle hazugságot mondtak hivatalosan a forradalomról. Azt akartam, hogy hite

lesen megmaradjon az utókor számára. Ezért leírtam a nap történetét egy lapra. Összehajtogattam apróra, és 
elrejtettem az Arany János kép mögé. Féltem a házkutatástól. Nem is mertem elővenni. Csak 1991-ben. Akkor 
részleteket közölt belőle az Élet és Irodalom.

„1956. X.23. Már bent voltunk a 8. ált. osztály előtt, és ekkor jutott eszébe Korhecznek, hogy hangula
tosan előadja: tegnap Varsóban forradalom volt. Az oroszok körülvették Varsót és már támadni akartak, de 
Gomulka köszönettel lemondott a segítségről, és akkor az oroszok eltávoztak.

— Hogy kerültek oda oroszok?—hitetlenkedtem.
—A Varsói Szerződés alapján vannak Lengyelországban.

Ekkor már Hegyi is bólogatott: ezt a hírt már ő is hallotta.
—Mi, mi van Lengyelországban?—szimatolta egy tag az ötös csoportból.

Korhecz felelt, a maga tompított hangján, kezeit szétteregetve, vállát felhúzva: Ha tegnap kérdezted volna: 
akkor orosz csapatok voltak Varsó alatt. -Szélesen nevetett, mi is vele mulattunk.

—Tegnap a Rádiótól is ott volt valaki a Műegyetemen.—mondta Panni.—azt mondta, hogy „elvtársak, ilyen 
lármában nem tud beszélni —erre kinevették. Tényleg, előtte már vagy harmincan tudtak beszélni, éppen a 
Rádió munkatársa nem tudott.

A Szabad Ifjúság egyébként azt írta, hogy a diákság elvetette a kezdő tanári fizetések 1300 forintra való
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felemelésének javaslatát, úgymond az ország nehéz anyagi helyzetére való tekintettel. Nem nagyon tudtam 
figyelni az újságra, mert a megbeszélésre kellett volna fülelnem. És különben sem volt túlságosan érdekes: 
hangja a régi, eseményeket nem írt, csak általánosságokat. Visszaküldtem a tulajdonosának. Gyalog jöttünk 
vissza az egyetemre, mert még volt fél óránk a szemináriumig. Az idő is elég jó volt. Panni folyvást mesélt. 
Ugyanazt többször is elmondta már, de mi szívesen hallgattuk és ő meg élvezte a szavait: „-Munkások is 
voltak, Csepelről. Mondták, hogy csak csinálják nyugodtan az elvtársak, mi maguk mellett vagyunk!” -  Itt 
villant Panni szeme, és már a mienk is csillogott a reménytől. Amikor beléptünk az egyetemre, jött a hír, hogy 
a Ságvári teremben gyűlés lesz. Ott állítjuk össze a mi követeléseinket.

Egyébként a gyűlés híre hiteles volt, mert a tanulmányi osztály fekete tábláján is ott éktelenedett nagy 
ákombákom betűkkel: ma 12-kor a Ságvári-teremben gyűlés. Mi rögtön a főépület 111.-ba mentünk. Kitártuk 
az ablakokat, és a napfény elért egészen a padsorok szélső két-három helyére. Elhelyezkedtünk. Közben folyt 
a megbeszélés a követelésünkről. Azokról a javaslatokról vitáztunk, amiket a DISZ KB már elfogadott az 
egyetemi életről. Az egyik Hú szerint a leghelyesebb az oktatás úgy, ahogy van, és nincs értelme annak, hogy 
ne legyen kötelező az óralátogatás. Lehurrogtuk, de a speciórákat tényleg nem lehet már első évben szabadon 
választhatóvá tenni, azt elismertük. Több Hú morgott azért, mert a honvédelemórák számát ugyan leszállít
ják, de a nyári kiképzést meghosszabbítják. Hegyi közbedünnyögött: nem lesz semmi az egészből, amit a 

Műegyetemen akarnak -  és legyintett.
-T e  tudod, mi volt a Műegyetemen?—kérdezte Panni idegesen pillogva szögletes pápaszeme mögött.

—Igen, tegnap az öcsém 6-kor jött haza...
— Reggel?—kérdeztük kíváncsian—már többen.
— Nem, este — nevettünk.
— Ugyanis sokan maradtak ott egész éjjel -  magyarázta Panni és mi már úgy visszhangoztuk, mintha már 

más forrásból is ismernénk az eseményeket.
-M ár olyanokat követelnek -  emelte fel a kezét Hegyi, és fejét hátra-előre lengette, majd hozzátette: hogy

a normákat rendezzék, meg hogy az oroszokat vonják ki az országból....... Áh, majd azt sem kapják meg, ami

az egyetemistákra vonatkozik—ujjaival táskája nyelvét csattogtatta, és lenézett rá.
—Ugyan...ingatta a fejét függőleges síkban.
-M ik azok a pontok?—próbáltam utat tömi Pannihoz, mert eddig már elővett egy vízszintes vonalazású 

papírra ceruzával írt cédulát. Ezen voltak a műegyetemisták pontjai. A felolvasást lekéstem, amíg Hegyivel 
vitáztam, de most már megkaphattam a nevezetes papírdarabot elolvasásra.

—És ezt hangosan elmondták?—álmélkodtam.
-K b. 5000 ember előtt állították össze, együttesen.
—Egyet nem értek—és mutattam a magyar uránról szóló pontot. Nekünk van uránunk?—

—Persze! Te Nem tudsz róla?
—Nem!—csodálkoztam.
-Pécs mellett van urániumbányánk, de az oroszok elfoglalták.

Most inkább már azon csodálkoztam, hogy mindenki ilyen jól tudja ezt. Panni most arról beszélt, hogy 

délután felvonulnak a műegyetemisták.
—Baj lesz belőle—hümmögtük.
—Nem!—válaszolta élénken—tartják a sorokat, és úgy mennek, hogy—(itt élére rakott kezével mutatta)— 

első évfolyam első csoport, második csoport. Néma tüntetés lesz.— Biztosan most 12-kor a gyűlésen csatla
kozunk hozzájuk. Erről lesz szó.
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_¡tt bejött a szemináriumvezető. Erzsi, Eta és Rozika regényt olvasott, Panni és Anikó horgolt: Ottó az
olimpiai játékról szóló könyvet tanulmányozta: én a délutáni órára szavakat tanultam, így az idő jól ment, 
és a többiek is találtak szórakozást. A szem. vezető előadásából csak keveset hallottam, de az tetszett. Pl.: a 
marxizmus filozófiája válságba jutott, és most nagy szükség volna olyan elmére, mint például Hegel volt, de 
reméli, hogy a marxizmus túléli ezt a válságot is. Meg, hogy Sztálint nem tudományos módon bírálják, mert 
voltak neki elvitathatatlan érdemei is, és az őrült lángészben az őrült miatt elfelejtik a lángészt. Befejezésül el
mondta, hogy a 12 órás gyűlésen a pártbizottság követeléseit is ismertetik majd. Gúnyos nevetésünkre rögtön 
hozzátette: az a meglepő, hogy ezúttal a pártbizottság követelései sokkal radikálisabbak, mint az ifjúságéi.

-M ik azok?—hitetlenkedtünk.
-M eg fogják látni!—erősítette meg mosolyogva.—Különben ki van függesztve hirdetőtáblán.—Azzal ki

ment.
Néhányan odamentünk elolvasni a pártbizottság követeléseit a hirdetőtáblához. Általánosságokban úsz

káltak, bár tényleg jó dolgokat írtak. Volt egy csomó név: őket le akarták váltani, másik csomó: őket meg a 
vezetőségbe akarták bevenni. Nem nagyon ismertem a neveket: az első társasághoz tartozott Andics, a máso
dikhoz Lukács György, Nagy Imre, Szántó Zoltán. A többit végképpen nem tudtam, kicsoda. A csoportban az
O.T.S.B.-t szidták az olimpiai csapat összeállítása miatt. Panninak időnkint újabb részletek jutottak az eszébe: 
sokat gondolkoztak, hogy a hadifoglyokról szóló pontot hogyan fogalmazzák meg. Azért kötöttek ki emellett, 
hogy az Oroszországban elítélt magyarok hazabocsátását kérik, mert azt mondják, hogy nincsenek hadifog
lyok. Vidámak voltunk és derűlátók.

—Követelem, hogy ide is süssön a nap—, ütötte valaki az ajtó mellett levő pad tetejét.
—Követeljük, hogy ne ordíts!—harsogtuk túl nevetve.
Figyeltük az órát és % 12-kor elindultunk a Ságvári-terem felé. Elég sokan voltak már. Gyűlt a nép. Az 

erkély is megtelt. A fűtőtestek is ülőhelyül szolgáltak. A sorok közt és mellett mindenütt kitöltötték a helyet. 
Az erkély könyöklőjén is ültek. Néhányan piros-fehér-zöld szalagot tűztek ki. Nem tudom, hogyan, de egy
szerre mindenki szerzett ilyen kis szalagot. Láttam, hogy Rozika is úgy kért valakitől, majd már ő szabdalta 
darabkákra a szalagot. Gombostű is került bele. Én is tőle kaptam. Először is—úgy hiszem—, Szamosi docens 
olvasta fel az egyetemi pártbizottság követeléseit. -  Soha ilyen tapsot nem kapott az egyetem pártbizottsága. 
Nagy Imrénél külön félbeszakítottuk a tapssal.

—Az is csak kommunista—legyintettem,—a júniusi párthatározatokat nem ő csinálta, csak ő olvasta fel. 
Olyan gazember ő is, mint a többi!

Panni mondta, hogy az öccséék is gondolkoztak ezen, de azt mondták, hogy először jó lesz ő is, mert 
legalább tudós ember: egyetemi tanár.—Szamosi büszke mosollyal vonult helyére. Az egyetem függetlení
tett DISZ-titkára állt, helyesebben görnyedt a mikrofon elé. Mondta, hogy mi is csatlakozzunk a Műegyetem 
tüntetéséhez délután, emiatt a Vasvári-kör tervezett ülése este 7-kor lesz. Kiabáltuk, hogy olvassa fel a 
Műegyetem pontjait. Minden követelést külön megéljeneztünk. A Kossuth-címer visszaállítását és az orosz 
csapatok kivonását Magyarországról felállva percekig tapsoltuk. A felolvasó eltévesztette a hadifoglyainkról 
szóló pont szövegét. Sokan kiabálták közbe a helyes szöveget. A taps késett. Ekkor kijavította nyelvbotlását 
a függetlenített DISZ-titkár, és most már teljes erejével dübörgött a taps. A pontok végeztével hozzátette, 
hogy a tüntetés részben a követeléseink érdekében megy, részben rokonszenvtüntetés Lengyelországnak. Út
vonal: Petőfi-szobor- Bem szobor- lengyel követség. Ezt is megtapsoltuk. A mi forradalmi körünket, az Irá
nyi-kört is meg akartuk alakítani, de akkor sok idő ment volna el a választásokkal, és vagy a menzát, vagy 
a tüntetést késtük volna le. Ezért kimondtuk, hogy megalakult, és holnap, tehát szerda reggel 8-kor lesz a
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vezetőségválasztás. Két idegen fiú jött a mikrofon elé. -  A Műszaki Egyetemről jövünk—kezdte az egyik. 
Tapsoltunk.—Elmondta, hogy ők néma tüntetést akarnak. Valaki közbeszólt: énekelni fogunk. Lehurrogtuk. 
Pillanatnyi, de tökéletes zűrzavar keletkezett. -M i teljesen némán vonulunk majd, egy szót sem szólunk, még 
egymáshoz sem,—mondta a küldött.— Újra zúgtunk, és már nevettünk is a képtelen ötleten.

—Mi így csináljuk!—vonta a vállát.—Ti úgy tesztek, ahogy akartok.

—MI is úgy akarjuk!—kiabáltuk. Sokan hadonásztak is. A DISZ-titkár felolvasta, hogy az Orvoskar, az 
Agrártudományi Egyetem és a Képzőművészeti Főiskola meg más egyetemek is csatlakoznak hozzánk. A 
munkásfiatalok is bejelentették, hogy csatlakoznak.— Itt az erkélyen hevesen integettek. Az egyik elmondta, 
hogy azok ugyan nem jönnek, beszéltek a DISZ vezetőségükkel. A másik hozzátette, hogy a dolgozók jönné
nek, csak a csepeli DISZ-vezetők nem akarják, hogy jöjjenek.

Egy katona állt a mikrofon elé. A Petőfi Akadémia is csatlakozik a tüntetéshez. Nagy tapsot kapott! Ko
moly dolog!—csillant a szemünk: a katonaság mellettünk áll.

Végül bejelentették, hogy a tüntetésről tud a rendőrség, s azért ne ijedjünk meg, hogyha lovas rendőröket 
látunk az úton. Úgy emlékszem, aznap a gyűlés után énekeltük először a Himnuszt. Azt hiszem, ’48-ban is 
így kezdődött.

Hazamentem ebédelni. Anyunak részben a konyhában, részben evés közben mondtam el az eseményeket. 
Szegény, szólalni sem tudott az izgalomtól. Apu akkor ért haza, amikor éppen befejeztem az ebédet. Hímek 
azt mondtam, hogy csináljon sok-sok Kossuth-címert. Félelmetesen kezdett reszketni a keze. Mondta, hogy a 
rádióban Piros László többször is bejelentette, hogy nem engedélyezik a tüntetést. Nem hittem ebben, hiszen 
éppen most mondták a egyetemen, hogy rendőri engedélyünk van.—Nem! E pillanatban egyetlen egy Kos- 
suth-címer sem volt kész az üzletben. Én értem először a Károlyi-kertbe a csoportból. Vittem a zsebemben 
uzsonnát, a pénztárcámba beletettem az esti mozijegyet, hátha sokáig tart majd a Vasvári-kör gyűlése, és nem 
érek oda az Urániához Vi 9 előtt. A „Makarenko-könyvesbolt” kirakatán már ki volt ragasztva a 16 pontunk. 
Nagy tömeg olvasta. Gyülekeztünk. Sok olyan társam is eljött, akikről azt gondoltam, hogy kommunista 
érzelmű, sőt még az évfolyamspicli is ott volt. Úgy látszik, megint beáll a szél irányába—gondoltam.

-Hallottátok, hogy bevonták az engedélyt?—kérdezte ez is, az is.
—Ugyan, ugyan— legyintettünk. Mások szerint „Akkor megyünk engedély nélkül”. Az egyetem DISZ- 

titkára felállt a Károlyi-kertben lévő szobor talapzatára, hogy még magasabb legyen.
—Már elmentek követeink a rendőrségre, amíg az engedély meg nem érkezik, addig menjünk be a Ságvári- 

terembe. Az az egyetem területe, ott jogunk van tartózkodni!—javasolta.
Jött a hír: megvan az engedély. Újból sorakoztunk, és elindultunk. A jogi kar előtt csatlakoztunk a jogá

szokhoz. A mögöttem levő sorban gyalogolt Péter Rózsa, mögöttük még két tanársegéd is. Az Eötvüs Loránd 
utcán mentünk tovább. Minden ablakban fejek jelentek meg, majd később egész alakok is, mert a könyöklők 
mögött székekre álltak, és úgy figyelték a tömeget. Egyre jobb a hangulat. Az Erzsébet híd alatt kanyarodtunk 
ki a Március 15. térre. A forgalom leállt. Utat engedtek nekünk. Egy kisebb tehergépkocsi vezetője kinyitot
ta a vezetőfülke ajtaját, és odaszólt mihozzánk: „Csináljanak már valamit!” Láttam, hogy a diákokon kívül 
jóformán minden prof. is ott van. A dékánunk a sor szélére szorult. Még az orosz lektorátusról is láttam 
néhány tanárt. A Petőfi-szobor előtt óriási tömeg volt. Valahová hátra kerültünk. A Himnuszt énekeltük, az
tán -  úgy beszélték— Sinkovits Imre szavalta el a Nemzeti Dalt. Mikrofon nélkül is lehetett hallani, s az esküt 
utánakiáltotta a tömeg. Felolvasták a pontjainkat. Mindegyiket külön megtapsolták. Az ablakok és járdák 
közönsége is lelkesen tapsolt, éljenzett. Mi nem hallottuk a szöveget, csak a tapsok sorszámából következtet
tünk rá, hogy melyik pontot olvasták legutóbb. Sorainkat szigorúan tartottuk. Nem is volt még ekkor zavar.
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E<ry lány került elém a sor közbe. A szerencsétlen pörgött, nyomorgott, mert mindenáron ki akartuk szorítani

az „idegent” magunk közül.
-Milyen szakosok vagytok?—kérdezte kínlódva.—Mát.fiz-esek,—felelte Margit.—És te? Orvos.—Nem 

tudjátok, hol vannak az orvosok?—Nem tudjuk! Nevettem a képtelen kérdésen—Azt hittem, hogy nem vagy 
egyetemista, csak ide sodródtál. Lesz itt hely neked is ,-  bíztattuk. Beállt a sorba. A Piarista utca sarkánál 
láttam a másik irányból közeledő csoportot. Nagy táblájuk felirata: Lenin Intézet.—Ők is itt vannak tehát! 
A Kossuth Lajos utcán mentünk. A villamosok itt is leálltak, és az utasok kíváncsian tekintgettek kifelé. Az 
Egyetem utca sarkán lévő kávéházban páholyból szemlélték a vonulókat. Az emeleti üzemek hatalmas ablakai 
is emberekkel teltek meg. Kiabálni kezdtük: „Vesszenek a Kucserák!” Némelyek nem tudták, ki az a Kucsera: 
ezeknek elmondtuk, hogy Háy Gyula cikkének alakja. Egy erkélyen észrevettem egy osztálytársam mamáját. 
A lánya nem járhatott egyetemre. Jövőre felveszik. A sarki gyógyszertár előreugró tetejére lépett ki egy, a 
félemeleten dolgozó fehér köpenyes lány, és ott lengette a magyar zászlót.

—Azért ehhez nem lenne képem—jegyezte meg egy fiú félhangon.
A Bajcsy-Zsilinszky úton már kezdték kirakni a zászlókat. A sarkon össze-vissza kiabálás: Nem kell Sztá

lin út! A Visegrádi utca sarkán lévő „Ügyvédi Munkaközösség” zászlójából nyírták ki először az „alkotmány
címert” . Lehajították az utcára. A Marx téren befordulva hátranéztünk, és egymást figyelmeztettük: milyen 
sokan vagyunk!—Nem lehetett látni a menet végét: úgy hiszem, az egész Bajcsy-Zsilinszky utat megtöltöttük. 
Énekeltük a Gábor Áron rézágyúját, meg a Kossuth-nótát, aztán a Szabad Szélből kezdtek el egy dalt, de ne
vetésbe fulladt, hogy „szél, szél, fújj keletről hozzánk”! A Margit hídon elhallgattunk. Egy tag megjegyzése 
szerint, mivel itt nem volt közönség, hát kinek kiabáljunk? 4 óra elmúlt. A Bem térre vonultunk. Elénekeltük 
a Himnuszt. Egy helyen benthagyták a „régi” címert egy zászlóban. -  „Kivágni a közepit”—dörögtük, mert 
már felismertük saját erőnket. A másik oldalon pedig papírt varrtak a címerre. Itt is követeltük: vágják ki a 
közepét, mert úgy látszik, félnek, hogy még szükség lesz rá. Ezt el is értük. Aztán a Bem laktanya katonáinak 
kimenőt követeltünk—sikertelenül. A katonák az ablakban vetették le az orosz egyenruhát. Az egyik ablak
ba kézzel sebtiben rajzolt Kossuth-címert tettek. Újból a Himnuszt énekeltük. A Bem-szobor kezében már 
magyar zászló volt. Koszorút tettünk a talapzatra. Éltettük a magyar-lengyel barátságot. ( ”Együtt halad kéz 
a kézbe Bem apó és Kossuth népe”) Már sötét volt. A mérnököket magunk elé engedtük, és jöttünk vissza 
a hídon. Befordultunk az Országház felé. Fütyültek az ÁVÓ épülete előtt. Valaki kikönyökölt az épület egy 
ablakán. Az Országházat megközelítettük már. Csakhamar fényszórók gyulladtak a Kossuth téren. Az Or
szágházat is kivilágították. -  „Oltsák el a csillagot!” követeltük felfelé meresztgetve szemünket. Megint csak 
nevetésben törtünk ki: „Melyiket?!—Ugyanis az égbolt is teli volt csillaggal, nemcsak az Országház tetején 
bíborlott a mennykő nagy vörös csillag.—Függetlenség, szabadság!—dübörögtük. Aztán megint a Kossuth- 
nóta jött, majd a szólás- és sajtószabadság. A tömeg új kormányt kívánt és Nagy Imrét a vezetésbe. Kati papírt, 
ceruzát kért, és gondosan felírta az elkiáltott „verseket”. Ordítottuk, hogy „Most vagy soha!”—majd „Most! 
Most!”—végre néhány fiú bújt elő az Országház erkélyére. Integettek és süvöltöttek „A tüntető ifjúság követei 
vagyunk! Valaki örömében hatalmasat visított a fülembe. Felbődültem: Fogd be a szád! Megnéztem: ki ő. 
Hát nem is volt egyetemista. Akkor már nem tudtuk tartani a sort. Az állítólagos ”követek” ígérték, hogy jön 
már Nagy Imre és tárgyalnak a kormánnyal. Nem tudtak lecsillapítani bennünket. Hangszórókat szereltek 
fel. Sinkovits újból elszavalta a Nemzeti Dalt. Újból utánakiáltották az esküt. A Himnuszt énekeltük. Lát
tam, rendőrök álltak mellettem. Tisztelegtek a nemzet imádságának hangjaira. Az egyikük magyarázta egy 
asszonynak, hogy ők azért becsületes emberek, ha rendőrök is. Az Országház kapuja elé egy lyukas közepű 
zászlót tartottak. A közepébe valaki egy hazulról hozott Kossuth-címert tartott. Mellette volt a lengyel zászló
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is. Nem tudom, honnan került oda. Kijönnek, vagy bemegyünk? 8 óra elmúlt. Azt kiáltozták: Megjött Nagy 
Imre. Vakhír volt. Leoltották a fényeket. Ekkor fáklyákat gyújtogattak, és újból világosság lett. Egy munkás- 
ember rövid szónoklatot tartott. Testvéreim!—volt a megszólítás, ugyanis már azt is dörögtük, hogy „nincs 
elvtárs!” A beszédében az anyagi nyomorúságról szólt.

Végre az erkélyre jöttek többen. Állítólag Nagy Imre volt az egyik. Csillapítóan beszélt. Úgy kezdte a ma
gáét: Elvtársak!—Félbeszakítottuk: Nincs elvtárs!— Kijavította magát: Magyarok!—Ez már beszéd! Mondott 
valamit az ő júniusi tervéről és arról, hogy benne még nem csalódtak. Kiáltottuk, hogy takarodjék a többi 
őmellőle, de nem mentek el. Még ott maradtunk egy ideig, és kiabáltunk, meg énekeltünk. Erzsi már előbb 
elment, rosszul lett. A többiek is eltűntek a hömpölygő tömegben. Végül hatan lányok együtt jöttünk el. A mi 
hangunk már elveszett a „civileké” közt.: „A Rádióhoz!” „A nyomdába!” Az Alkotmány utcán és a Bajcsy- 
Zsilinszky úton jöttünk vissza. Idegen emberek egymás nyakába borultak, és felhangzott a félelmetes szó: 
Holnap sztrájk. Mellettem egy egyetemista sopánkodott, „hogyan sztrájkoljak, mikor holnap éppen szabad

napom lesz!”
--Vesszen az ÁVÓ!—dübörgött felszabadultan a tömeg. És: Ruszkik, haza!
Mi hatan nem helyeseltük ezt. Hiszen nincs szervezés, csak felbosszantjuk a ruszkikat. -  Ezek már nem 

mi vagyunk! -  szomorkodtunk. Éppen jókor érkeztünk ahhoz, hogy lássuk, amint lehajítják a Sztálin tábláit. 
A Deák téren leállítottak egy tehergépkocsit, és ököllel verték a tetejét: vissza, vissza, a Rádió felé. A kocsi 
visszafordult, már megrakva emberekkel. A Dob utcánál 11 körül kiváltam a menetből. Alig bírtam járni a 

fáradtságtól. Dülöngéltem hazafelé.
-Ilyen nyugodtan jön vissza!—vicsorgott rám egy vénasszony-, amikor ott mennek az úton. A fene egye 

meg magát!
Nem feleltem, mert féltem, hogy ha most kiadom az erőmet a méregre, nem tudok már hazamenni. A Rá

dió bemondta a rendkívüli központi vezetőségi ülést. Anyuék 11-re értek haza a moziból. Amint kiléptek a 
Puskin utcából, lövést hallottak. Anyu hazáig futott. Elmesélték, hogy a filmen szereplő diáktüntetést a mozi 
közönsége megtapsolta. Én is elmeséltem a magamét, és sietve lefeküdtem, hogy idejében ott legyek másnap 

az Irinyi-kör ülésén!
Panni: Várkonyi Anna, Korhecz: Korhecz Imre, Eta: Bogárdi Etelka, Hegyi: Hegyi László, Margit: Gál 

Jánosné, Rozika: Pinezits Rozália
Irodalom:

Az ELTE története 1945-76.
Egyetemi Levéltár
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G á b o r  E ya

Polányi professzor gondolatai az 1956-os forradalomról

Polányi Mihály (1891 -  1976) „The Message o f the Hungárián Revolution” című tanulmánya a Mind 
folyóirat 1961 októberi számában jelent meg a magyar forradalom ötödik évfordulóján. Nem ez volt az első 
alkalom, hogy Polányi Mihály kifejezte véleményét az 1956-os forradalommal kapcsolatban. Ismeretes, 
hogy elsők között emelte fel szavát Bibó István, Gímes Miklós és más ártatlanul elitéltek bebörtönzése el
len, követelve szabadonbocsátásukat. Polányinak korábban sem voltak illuzói a tekintetben, hogyha egyszer 
Magyarországon kitörne egy forradalom, azt a kommunista rezsim a szovjetek segítségével kíméletlenül 

leverné...
Polányinak széleskörű ismeretei voltak a 30-as évek Szovjetuniójáról. A 20-as évek közepétől több ízben 

is ellátogatott a Szovjetunióba és saját szemével győződött meg arról, hogyan működik a szovjet gazdaság 
„ mi mozgatja a koncepciós perek ördögi gépezetét, miért és hogyan tűnnek el ártatlan emberek és hogyan 
manipulálják és vezetik félre a tömegeket
Amikor arról értesült, hogy nővérének, Laurának a leányát, Éva Zeiselt, az akkor már világszerte ismert 
formatervezőt letartóztatták és a hirhedt Ljubljanka börtönbe zárták, még inkább megértette, hogy a szovjet 
rendszer nem ismer kíméletet, nemcsak saját állampolgárait veti börtönbe, hanem azokat is, akik külföldről 
önként siettek a szovjet gazdaság, kultúra és művészet megsegítésére. Amikor pár évvel később elolvasta 
Arthur Koestler „Sötétség délben” című könyvét, amelyben modellként szerepelt Éva Zeisel, még inkább 
rádöbbent arra, hogy nehéz küzdelem vár azokra, akik harcot indítanak a szovjet totalitárius rendszer el
len. A 40-es évek végétől aggodalommal figyelte, hogyan torzul el az Ígéretesnek induló magyar demokrá
cia, hogyan korlátozzák az emberek személyes szabadságát. Az 1961-ban megjelent „ The Message of the 
Hungárián Revolution” - A magyar forradalom üzenete című tanulmány bevezetőjében felvázolta a magyar 

forradalom előzményeit.
A Szovjetúnió Kommunista Pártjának XX. kongresszusát követően, a magyar értelmiségiek egy csoportja

1956 júniusában létrehozta a Petőfi Kört. Ebben a kommunisták, a hatalom egykori kegyeltjei, a korábban 
legelkötelezettebb sztálinisták jelentették ki ország-világ előtt, hogy ki kell végre mondani a teljes igaz
ságot, követelni kell a sajtószabadságot, az ártatlanul letartóztatottak szabadonbocsátását, a törvényesség 

helyreállítását.
A Petőfi Kör tagjai követelték, hogy a hamis vádakra épülő Rajk-pert nyilvánosan ítéljék el, a felelősöket 

büntessék meg. Polányi felhívta a figyelmet arra, hogy az 50-es évek közepétől az Európában kibontakozó 
változásoknak több szakasza volt. Az első szakaszban megkezdődött a nyugati értelmiségiek elfordulása a ko
rábban vakon imádott „bukott istentőr (értsd: a Szovjetuniótól). Számos nyugati értelmiséginek az 1937/38- 
ban koholt vádak alapján indított koncepciós perek nyitották fel a szemét. Másokat az 1939-ben megkötött 
Molotov -  Ribbentrop paktum ábrándított ki. Megkezdődött az egyes értelmiségi csoportok nyílt szembe
fordulása a Szovjetúnióval, ami persze közel sem jelentette azt, hogy ne lettek volna szép számmal olyan 
értelmiségiek, akik továbbra is szemet hunytak a Szovjetunióban uralkodó törvénytelenségek felett.

Bizonyos döntő változás ment végbe magában a Szovjetúnióban is Sztálin halálát követően. A nemzetközi 
tiltakozások hatására kénytelenek voltak szabadon bocsátani azt a 13 orvost, akiket hamis tanúvallomások
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alapján a pártvezetők elleni merénylet hamis vádjával ítéltek halálra. A súlyos jogsértés lelepleződése nyil
vánvalóvá tette, hogy milyen törvénytelenségekre képes a szovjet jogrend. A következő állomás a magyar 
értelmiségiek lázadása volt. A lázadást a már említett Petőfi Kör tagjai indították el. Polányi a később ártat
lanul kivégzett Gímes Miklós szavait idézi tanulmányában annak bizonyítására, hogy milyen mélyen hatott 
a manupuláció az egyes kommunisták gondolkodására... „Lassanként elhittük - emlékezett vissza Gímes 
hogy kétféle igazság létezik, egyfelől a párt igazsága, másfelől a nép igazsága, 5 hogy a két igazság gyökere
sen eltérhet egymástól, hogy a párt igazsága fontosabb lehet, mint a tárgyi igazság, mint a tényeken alapuló 
igazság, ..valamint hogy a pillanatnyilag érvényes politikai igazság és a hasznosság fedhetik egymást. Ez a 
szemlélet - ismerte el Gímes -  megmérgezte egész közéletünket, behatolt gondolkodásunk legelrejtettebb zu
gaiba, elhomályosította látásunkat, megbénította kritikai érzékeinket, alkalmatlanná tett bennünket a valóság 
észlelésére.” Polányi idézi Arthur Koestlert is, aki az említett jelenséget így összegezte: „Pártbeli nevelteté
sem olyan hatásosan működő ütésgátlókkal és rugalmas elhárító rendszerekkel szerelte fe l gondolkodásomat, 
hogy minden látott és hallott dolgot automatikusan egy már kész mintához igazította.”

A sztálinizmus -  vonja le mindebből Polányi a következtetést - az a fajta zárt eszmerendszer, amely min
den lehetséges tényt a saját terminusaiban ír le és interpretál. Tudvalevő -  írja Polányi -  hogy az ember 
egész személyiségét meghatározza a mindent átfogó világszemlélete. E szemléletmód legcsekélyebb bírálata 
is indulatos elutasítást vált ki képviselőjéből. Az egyes ember egzisztenciális biztonságát ért támadásnak érzi 
világszemléletének akárcsak a legcsekélyebb megkérdőjelezését is. Az emberek úgy érzik, feltétlenül szüksé
gük van biztonságra, mert különben nem tudják megőrizni személyiségük integritását.
Számos kommunista vallott arról -  fűzi tovább gondolatmenetét Polányi - ,  hogy azért ragaszkodott mereven 
a marxizmus dogmáihoz, mert félt attól, hogy e dogmák nélkül elsüllyed egy cél és értelem nélküli világban. 
Polányi Mihály szerint ez a meggyőződés olyan mélyen gyökerezett a kommunista emberek tudatában, hogy 
semmi sem zökkentette ki őket abbeli meggyőződésükből, hogy a világot csakis ők látják helyesen. Bármily 
abszurdnak is tűnik számunkra - írja Polányi - számos példa volt arra, hogy a koholt vád alapján ártatlanul 
elitéit még kivégzése előtt is éltette a pártot, abban a meggyőződésben, hogy halálával is a párt ügyét szolgálja, 
azaz ártatlanul cinkosságot vállalt elitélőjével. Polányi tanulmánya végén elmarasztalja a nyugati értelmiséget, 
hogy nem nyújtott segédkezet a keleteurópai kommunista értelmiségnek abban, hogy fel tudjanak szabadulni 
az őket gúzsba kötő gondolkodás alól.

Polányi tanulmányát Márai Sándornak a Forradalom üzenete című könyve egyik mondatával zárja: „A 
nyugati értelmiség számára nem lehet közömbös, mi történik a vasfüggöny mögött. A nyugati világ soha nem 
mondhat le olyan nemzedékekkel való együttműködésről, amely nemzedékek származás, kultúra, alkati refle
xek szerint a Nyugathoz tartoznak, akkor is, ha egy erőszakos keleti hatalom megkísérelte a Nyugat szellemi 
szorításából kiszakítani őket.”
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A XX. SZÁZAD ÉS KORUNK KIHÍVÁSAI
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M a r t i n á s  K a t a l i n  -  B o g n á r  G e r g e l y

Az energetizmus Magyarországon

Az energetizmus a XIX-XX. század fordulóján megjelent bölcseleti irányzat, amely elsősorban a XIX. szá
zad fizikai felfedezéseire támaszkodott. Elsősorban a Coriolis által 1829-ben bevezetett tudományos energia 
fogalomra, és Huygens által felfedezett energia megmaradás törvényére. Az utóbbi természettörvény nyomán 
az energetizmus az egész világot az energia különböző megjelenési formáiként fogta fel. Huygens felfedezése 
után röviddel megjelent az energetizmus, de valódi mozgalommá csak Ostwald munkássága révén vált a múlt 
század elején.

Friedrich Wilhelm Ostwald (1853-1932) 1853 szeptemberében Rigában született, 1878-ban a Dorpati 
Egyetemen (ma Tartui Állami Egyetem, Észtország) doktorál. 1881-tól a Rigai politechnikum kémia tanára, 
majd 1887-től a Lipcsei egyetem tanára. Nemzetközileg elismert kémia professzor, bölcselettel ekkor nem 
sokat foglakozik. Nemzetközi és hazai elismertségét jelzi, hogy 1897-ben az MTA tagja lesz, és 1904-1905 
között a Harvard Egyetem első vendégtanárai között találjuk, 1909-ben a katalizátorok terén elért eredménye
ire hivatkozva Kémiai Nobel-díjat kap. (Felfedezését annak köszönheti, hogy elsőként alkalmazta az energia 
megmaradás törvényét a katalizátorokra.) 1906-ban otthagyja a lipcsei katedrát, és bölcselettel kezd el foglal
kozni. A pozitivizmus követelményeinek megfelelve létrehozza az energetizmus filozófiai rendszerét, majd 
ennek eredményeire támaszkodva monista egyházat alapít. 1932-es haláláig nem is foglalkozik mással csak 
az energetizmussal, és a belőle megszületett monista egyházzal.1

Az energetizmus -  a bevezetőben már utaltunk rá -  az egész világot az energia különböző megnyilvánu
lási formáinak tekinti. Univerzumunk tulajdonképpen nem más, mint a téridőben mozgó energia. Minden 
jelenség az energia különböző megnyilvánulási formáira vezethető vissza. Az összes tudomány az energiával 
magyarázható (fizika, kémia, biológia, pszichológia, társadalomtudományok). Ostwald bevezeti a fizikai ener
giafonnák mellett a kémiai, biológiai, sőt a pszichikai energiát is. Mindegyik energiaformát azonosnak tartja 
a fizikában használt energiaformákkal. A pszichikai energia teljes egészében képes fizikai energiává alakulni, 
és a fizikai energia képes pszichikaivá alakulni. Nézzünk minderre egy rövid példát: Ostwald előadásunkat 
a következőképpen magyarázná: Amit reggelire ettünk, kémiai energiát tartalmazott, ez bennünk pszichikai 
energiává alakult. Az előadás során, a nyelvünkön keresztül a pszichikai energia fizikai energiává alakul, 
ez a levegőben tovább terjed, és az Önök fülébe jut, ott ismét pszichikai energiává alakul. Ott változást idéz 
elő, amely azt eredményezi, hogy Önök eldöntik, tetszik vagy sem az előadás. A példából is látható, hogy 

Ostwald minden jelenséget az energiára vezet vissza.2
Az energetizmus látszólag tudományos alapokon áll, Ostwald Nobel-díjas kémikus, és a fizika eredményeiből 

kiindulva alkotja meg rendszerét. Tudományos szempontból azonban nem helytálló Ostwald érvelése, ennek 
legfőbb oka nem az, hogy nem tudjuk a pszichikai energiát definiálni, hanem az, hogy Ostwald energia fo

1. Az életrajzot a következő irodalmakból állítottuk össze:
- Magyar Nagylexikon, Magyar Nagylexikon Kiadó, Bp. 2001. XII. 284. p.
- Poganyi József: Ostwald in: Ostwald: Feltalálók, felfedezők nagy emberek, Révai, hn. 1912.
- http://www.ibela.sulinet.hu/atomfizika/Ostwald.htm letöltés dátuma: 2006-02-28
- http://www.mezgazd-koszeg.sulinet.hu/diak/kemia/DATA/Tudosok/data/ostwald.html letöltés dátuma: 2006-02-22
2. wilhem Ostwalci: Bevezetés a természetfilozófiába, Dick Manó Kiadása, Bp.
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galma nem felel meg a tudományos energia fogalomnak! Az energetizmus egymástól függetlenül létező ener- 
giaformákat különít el, a fizikában azonban nem beszélhetünk önállóan létező energiaformákról. Az egyes 
energiafonnák általános esetben nem függetlenek egymástól, és a világ egészének leírása általános esetnek 
tekinthető. Ha nem különböztethetünk meg egymástól független energiaformákat, a világjelenségeit nem ve
zethetjük vissza az egyes energiaformákra. Az energetizmus világmagyarázata ezzel összeomlik!

Ostwald Nobel-díjas kémikusként miért esett ebbe a hibába? Ha Ostwald nem vette észre hibáját, korának 
kritikusai miért nem tették meg? A válasz két okra vezethető vissza. A századfordulón az energia viszonylago
san új tudományos fogalomnak számított, közel ötven éve jelent meg a fizikában letisztázott mai formájában. 
(1853-ban Rankinenél jelenik meg először az egységes termodinamikai fogalom.) Érthető, hogy egy Nobel- 
díjas kémikus sem volt teljesen tisztában az energia fogalmával, és kortársai sem vették észre ezt a hibát. 
Másfelől a fizikustársadalom az energetizmust inkább az atomok létének tagadása miatt kritizálta, és keve
sebb figyelmet fordított az energia fogalmára. Az energetizmus ezért terjeszthette el téves energia fogalmát, 
amely aztán átkerült a köztudatba, és a mai napig módosulva ugyan, de tovább él. A kritikából látható, hogy 
az ostwaldi energiának semmi köze nincsen a tudományos energiához.

Az energetizmus hazai megjelenését vizsgálva először Fehér Ipoly (1842-1909) nevét említhetjük meg. 
Fehér Ipoly pannonhalmi főapát volt, katolikus szerzetesként természetesen vallotta az energetizmus filozófiai 
rendszerét. Az energetizmushoz pusztán csak annyi köze van, hogy tankönyvében, a Kísérleti Természettan
ban (1872)3, mely hazánk első átfogó középiskolás fizikatankönyve, Ostwaldhoz hasonlóan egymástól függet
len energiaformákat különít el, ugyanabba a hibába esik, mint az energetizmus. Az energetizmus számottevő 
hazai megjelenése nemzetközi elterjedésével esik egybe, és a múlt század elejére tehető. Találunk személye
ket, tanulmányokat, Ostwald magyarra lefordított műveit, amelyek az energetizmus mellett érveltek, például: 
Heller Ágost (1843-1902) fizikatörténész; Pogány József (Ostwald életéről írt tanulmánya)4 ; Zemplén Győző 
(Természettudományi Közlöny 1911 )5; Tangl Ferenc (Természettudományi Közlöny 1915)6 ; Platz B: Ener
getika (1908)7 ; Ostwald magyarul megjelent művei: Bevezetés a természetfilozófiába (1912)8 ; Feltalálók, 
felfedezők nagy emberek (1912)9 ; A tudomány (1921 )10 ; Bevezetés a kémiába (1924)11 ; Ostwald 1912-ben 
Hamburgban az első monista kongresszuson mondott beszédének magyar fordítása (1912)12 . Rengeteg kri
tikát is találhatunk, amely az energetizmussal vitatkozik: Schütz Antal: Energetika és bölcselet (1908)13 ; 
Lánczi Jenő (Nyugat 1909/1 )14; Komis Gyula: Psychologia és energia (Athenaeum 1910/1I)15; Földi Mihály 
(Nyugat)16; Móra Ferenc (Szegedi Napló 1914)17 ; Madarász István (Religio 1914)18 ; Jankovits Miklós (W. 
Ostwald Természetbölcselete 1932)19. A felsorolás nem teljes, de talán valamiféle képet fest arról, hogy ha
zánkban az energetizmus pezsgő viták tárgya volt.

Az energetizmus nemzetközi szinten a második világháború végére lecsengett, és Magyarországon sem tar-

3. Fehér Ipoly: Kísérleti Természettan, F aranklin Társulat, Bp. 1878.
4. Pogányi József Ostwald in: Ostwald Wilhelm: Feltalálók, felfedezők nagy emberek, Révai, hn. 1912.
5. Zemplén Gyözp: Energia, Természettudományi Közlöny, 1911.
6. Tangl Ferenc: Elet és Halál, Természettudományi közlöny, 1915.
7. Platz B: Energetika, Révai, hn. 1908.
8. Ostwald Wilhem: Bevezetés a természetfilozófiába, Dick Manó Kiadása, Bp.
9. Ostwald Wilhem: Feltalálók felfedezők nagy emberek, Révai, hn. 1912.
10. Ostwald Wilhem: A tudomány, Atheneum, Bp. 1921.
11. Ostwald Wilhem: Bevezetés a kémiába, Pantheon, Bp. 1924.
12. Ostwald Wilhem: Ostwald 1912-ben Hamburgban az első monista kongresszuson mondott beszédének magyar fordítása,
Bp. 1912.
13. Schütz Antal: Energetika és bölcselet, Bp. 1908
14. Lántczi Jenő: Modem metafizikusok, in: Nyugat, szerk: Ignotus, 1909/1
15. Komis Gyula: Psychologia és energia, in: Atnenaeum, 1910/11
16. Földi Mihály: Egység, in: Nyugat, szerk: Ignotus; 1909/10
17. Móra Ferenc: Energia megmaradás, in: Szegedi Napló 1914/júl. 14.
18. Madarász István: Ostwald Vilmos energetikai momzmusa. (Rtilönlenyomat a Religio 1914-ik évfolyamából) Bp. 1914.
19. Jankovits Miklós: W. Ostwald Természetbölcselete, Bp. 1932.
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tott túl sokáig, a harmincas évektől már kevésbé foglalkoztak vele. Közvetlen, hosszú távú hatást nem gyako
rolt a szellemi életre, egy meglepő örökséget mégis ránk hagyott. A Nyugat nemzedéke kapcsolatba lépett az 
energetizmussal, tanait nem vette át, inkább kritizálta azokat. Az energetizmussal folytatott párbeszéd során 
kulturális és szellemi életünk átvette az energetizmus áltudományos energiafogalmat, ezt követően jelent meg 
az irodalomban, művészetekben az energia kifejezés: „...Egyeseknek Én vagyok a tiszta energia. Másoknak 
a végső érzés, amit szeretetnek hívtok...” {Neale Donald Walsch) „A költészet: energia-átadás.”(Szkárosi 
Endre) „energia keletkezhet a versben”{ k dám Veronika). A kultúrán és költészeten keresztül fokozatosan a 
köznyelv is átvette az ostwaldi energiafogalmat, ezért használjuk ma az alábbi kifejezéseket: fáradt vagyok, 
nincsen energiám semmire; átütő energia; ehhez már nincsen energiám stb.

A magyar szépirodalomban az energia kifejezés elsők között Móra Ferenc „Az energia megmaradás” 
(J. R. Mayer emlékére)20 című tárcájában jelenik meg. Móra Ferenc kitűnő érzékkel megvilágítja, hogy az 
energetizmus által az irodalomba átültetett energia nem azonos, sőt összeegyeztethetetlen a fizikában használt 
energiával: „Ha a szíves olvasó fizikatanár, akkor azt fogja erre mondani, hogy szamár vagyok, mert laikus 
vagyok. Ha ellenben most példával bizonyítom az energia megmaradását, akkor a szíves olvasó, aki nem fizi
katanár, azt mondja, hogy szamár vagyok, mert tudós vagyok. [...] Mibe költözött át, hová lobogott el olyan 
nyomtalan a szív, az elme, a szerelem, a gyűlölet, a tudásvágy energiája? [...] Mit hozott létre az én energiám 
és a százaké és az ezreké, ezé az egész nemzedéké, amely immár tehetetlen kóróul zörög a világ avarján?” 
Az idézett részből látszik, hogy Móra a szerelem, gyűlölet, tudásvágy energiájáról beszél, mindez Ostwald 
pszichikai energiájára emlékeztet. Mindannyiunk számára az is világos, hogy a szerelem, gyűlölet, tudásvágy 
energiája nem marad meg, ebben az esetben nem a fizikai megmaradó energiáról van szó, hanem a költők 
által használt, és később a köznyelvbe is átkerült energia fogalomról. Móra rövid művéből az is kiderül, hogy 
Fehér Ipoly fizika tankönyvéből tanult: „igazított ki a professzor, és szép, deres fejét haragosan csóválván, 
megbizonyította a Fehér Ipoly fizikájával”. Láthatjuk, hogy az energetizmus által használt energia fogalmat 
ismerte Móra, ezt tanulta a középiskolában. Zseniálisan rájött arra, hogy az energetizmus energia fogalma 
összeegyeztethetetlen a fizikában használt energiával, mert az előbbi energia nem marad meg, míg utóbbira 
az energia megmaradás törvénye érvényes! Móra felismerte, hogy a két energia azon túl, hogy nem azonos, 

még össze sem egyeztethető.
A század eleji energetizmus kapcsolatba lépett hazánk kulturális életével. Két-három évtized alatt el is tűnt, 

és mint bölcseleti irányzat nem tekinthető jelentősnek. Népszerűségének rövid ideje alatt az energetizmus 
energia fogalmát átvette a vele kapcsolatba lépett nemzedék, így került az energia kifejezés az irodalomba és 
a művészetekbe, később pedig a hétköznapi nyelvbe. Az ostwaldi energetizmus energia fogalma terjedt el a 

köznyelvben, és új jelentéstöbbleteket nyerve él a mai napig.

20. Móra Ferenc: im.
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F ü s t ö s s  L á s z l ó

Lehet-e érvelni egy metaforával szemben 
(Magyarországi hiedelemvilág Csernobilről)

A valóságosnál nagyobb bajt híresztelni nem vezet jóra -  ezt bizonyította az amerikai atombaleset. A ka
tasztrófa elhallgatása, sőt letagadása volt a kiindulása annak a vélekedésnek, amely a magyar (és persze nem 
csak a magyar) egészségügyi és népesedési gondok indokolatlanul nagy hányadáért teszi felelőssé Csernobilt. 
És hiába a nagy elismertségű nemzetközi szervezetek mérései, pártatlan, sőt zöldbehajló következtetései, a 
következmények eltúlzásában szinte nincsenek korlátok.

Ennek a folyamatnak, illetve immár helyzetnek a legfontosabb mozzanatait, okait próbálja az előadás fel

vázolni.
Az Egyesült Államokban 1979. március 28-án következett be a tisztán békés, kereskedelmi célú nukleáris 

energetika legsúlyosabb balesete. Mindenképpen fontos kihangsúlyozni, hogy bár a baleset szakmai szemmel 
nézve roppant komoly esetet képviselt, a környezetbe nem jutott ki jelentős mennyiségű radioaktivitás.

(1979. március 28-án kedden hajnalban kezdődött a balesethez vezető eseménysor:
• Karbantartási munkálatok során egy, a tervdokumentáción fel nem tüntetett csőbe víz került, amely a 

pneumatikus rendszerhez kapcsolódott és elzárta a gőzfejlesztő tápvízrendszerének egy szelepét. Az esemény 
perceken belül kiváltotta a turbina kiesését és az üzemzavari tápvízszivattyúk beindulását.

• Az üzemzavari tápvízszivattyúk nem szállítottak elegendő vizet, mert két nappal korábban zárva felejtet

ték az üzemzavari tápvízrendszer szelepeit.
• Köznapi nyelvre lefordítva az eddigieket: egy konstrukciós és egy emberi hiba következtében a reaktor 

egyik hűtőhurkában megszűnt a hő elvezetése. Ennek következtében a primer körben gyorsan nőtt a nyomás 

és a hőmérséklet. A nyomás növekedése két eseményt váltott ki).
A baleset körülményeit vizsgáló csoport vezetője Kemény G. János volt, aki már korábban hírnévre tett 

szert a BASIC-nyelv megalkotásával. Az általa levont legfontosabb következtetések, illetve a reaktorbizton

ság fejlesztésére tett és azóta megvalósult javaslatok az alábbiak voltak:
„Nagy üzemzavar gyors beavatkozást igényel, ezt magának a gépnek kell elvégeznie. A kisebb zavarok 

rendszerint lassabban bontakoznak ki, ezek elhárítása rábízható az emberi döntésekre. Az ilyen zavarok gya
koribbak, mint a nagy üzemzavarok, ezért megfelelő figyelmet kell rájuk fordítani.” Vagyis az addigi gya
korlattal ellentétben nem csak az elképzelhető legsúlyosabb eseményekre kell felkészülni, hanem a kisebb, 
de gyakoribb zavarokra is. A TM1-2 balesete hívta fel a figyelmet arra, hogy ezekből a zavarokból nagyobb 

valószínűséggel fejlődhet ki komoly baleset.
Tragikomikus, hogy a legkomolyabb károkat a környék lakói számára egy, az erőművön kívüli üzemzavar 

okozta. Ez sem okozott volna nagyobb károkat, ha a média a szükséges hangulatot nem termeti meg hozzá. 
Kedden 9 órakor informálták a tudósítókat, hogy az erőműnél üzemzavar történt, de radioaktivitás nem került 
a környezetbe. Másnap a CBS televízió az alábbi - egyébként hamis és értelmetlen - közléseket tette: „Ez az 
első lépés egy nukleáris rémálom megvalósulása felé. Az atomerőművön belül olyan erős a radioaktivitás, 
hogy áthatol az 1 m vastag védőfalon és mérföld távolságban is m é r h e tő Csütörtökön iskolaszünetet rendel
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tek el. Pénteken következett be az utolsó üzemzavar: véletlenül megszólaltak a harrisburgi légvédelmi sziré
nák. Az állam kormányzója azt ajánlotta, hogy a várandós asszonyokat és gyerekeket vigyék el a környékről. 
Az autópályákat menekülők ezrei árasztották el és számos közlekedési baleset történt.

A Three Mile Island balesete körüli kiértékelési vitáknak a csernobili baleset vetett véget.
A világ legsúlyosabb nukleáris katasztrófája 20 éve, 1986. április 26-án vasárnap hajnali 1 óra 23 perc

kor történt: felrobbant a csernobili atomerőmű 4-es blokkja, és közel 400-szor annyi radioaktív anyag került 
a környezetbe, mint a hirosimai atombomba felrobbanásakor. A káros hatások elsősorban a mai Ukrajnát, 
Fehéroroszországot és Oroszországot érintették. A sugárzás növekedése Skóciában is mérhető volt. A sugárzó 
anyagok tíz napon keresztül ömlöttek a sérült blokkból, a szennyezés több mint 200 ezer négyzetkilométernyi 

területen szóródott szét Európában.
A radioaktív szennyezés miatt a környező településekről 116 ezer embert telepítettek ki. A leginkább érin

tett, 55 ezer lelket számláló Pripjaty városát 2 óra alatt ürítették ki. „Átvertek minket, azt mondták, hogy csak 
három napra kell elmennünk. Nem vihettünk magunkkal semmit, mindent ott kellett hagyni'’ - mondta a BBC- 
nek a most 78 éves Hanna Szemenyenko, akit az egyik szennyezett zónában található faluból telepítettek ki. 
A nő fél évvel később ment vissza a kiürített faluba. „Csak pusztaság maradt, semmi más. Soha nem megyek 
vissza, inkább meghalnék” - mondta a BBC-nek.

Az áldozatok többsége a mentésben részt vevők került ki, de többen haltak meg azok közül is, akik a 
környező településeken éltek. Az áldozatok számáról a mai napig vita folyik. Számos becslés és tanulmány 
jelent meg a katasztrófa egészségügyi hatásairól: ezek 4 ezer és több százezer közé teszik a halálos áldozatok 
számát. A Greenpeace és több más civil szervezet által összeállított tanulmány szerint 90 ezer áldozatot kö
vetelt a baleset.

Ezzel szemben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) és a WHO tavaly szeptemberben közzétett 
jelentése szerint az elmúlt 20 évben a csernobili katasztrófa miatt összesen 4 ezren haltak meg, és 100 ezrek 
szenvedtek egészségkárosodást. A jelentés szerint a katasztrófának 50, név szerint azonosítható áldozata van: 
az atomerőmű azon dolgozói, akik a robbanás pillanatában haltak meg, valamint azok a mentésben részt vevő 
tűzoltók, akik az elszenvedett nagy dózis miatt hunytak el. A név szerint nem azonosítható, de Csemobilnak 
tulajdonított áldozatok számát 4000-re becsüli a WHO.

Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének igaz
gatója állítja: Csemobilnak a társadalomra gyakorolt negatív hatása jóval nagyobb volt, mint a sugárzás köz
vetlen következményei. Miközben a WHO jelentése szerint a balesetnek 4 ezer halálos áldozata lehet, addig 
1986-ban a genetikai torzulástól való félelem miatt Nyugat-Európában több tízezer abortuszt hajtottak végre 
teljesen indokolatlanul - tette hozzá az [origo]-nak Aszódi.

Az atomerőmű körüli 30 kilométeres zóna jelenleg is le van zárva. Az erősen szennyezett területeken a 
szennyezett talaj fölé tiszta talajt terítettek, így mára regenerálódott a természetes környezet. A lezárt zónában 
a háttérsugárzás 2-20-szorosa a természetes dózisnak, ami az élővilágra semmilyen káros hatással nincs. A 
réti sas például kiemelkedően magas arányban van jelen a zónában. Az itt élő állatoknál nem okozott genetikai 
rendellenességet a sugárzás.

„Folyamatos a bennünket érő sugárzás. Kiderült, hogy ez szörnyűbb, mint ha egyszerre kapnánk egy nagy 
adagot! Minden sugárzik, az élelem, a tej, a hús, és még ki tudja, mi. Kiesik a hároméves gyerek foga, és plu
tónium van benne! Ha valaki közülünk eljönne magukhoz és elvenne egy egészséges nőt, nyomorék gyereke 
születne ”

Italo Calvino Kozmikomédiájának örökéletű főhőse „A fényévek” c. történetben táblák felmutatásával üzen
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a távoli galaxisok megfigyelőinek, akik hasonló módon válaszolnak. „Az Univerzum azonban tágul, a leg
távolabbi galaxisok távolodnak a leggyorsabban, és egyszer csak ez a sebesség meghaladja a fényét (költői 
szabadság). Ekkor már hiábavaló újabb üzenetet küldeni, az nem érheti utol a fénynél gyorsabban távolodó 
galaxist. Ezekre az ítéletekre gondolva, amelyeket többé már nem változtathatok meg, egyszerre szinte felléle
geztem, mintha a megnyugvást csak abban a pillanatban érhetném el, amikor a félreértéseknek ehhez az ön
kényes megrögződéséhez nincs már mit hozzátenni, sem elvenni. ..és a galaktikák magukkal viszik az egyetlen 

lehetséges igazságot felőlem
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M o l n á r  L á s z l ó

A nanotechnológia etikai problémáiról

E problémák tárgyalását általában a nanotechnológia meghatározásával kezdik. Abban megegyeznek, hogy 
a nanotechnológia 10'9 m-es nagyságrendű tárgyakkal foglalkozik.

Az előbbi meghatározás azért nem kielégítő, mert ilyen kutatások már régebben is folytak, például a kémia 
területén. Ezért konkrétabbakra van szükségünk, olyanokra, mint ami az USA ’National Nanotechnology 
Initiative’ című stratégiai fejlesztési tervében található.

Eszerint ‘nanotechnológia a kb. 1-től 100 nanométer nagyságú anyag megértése és kontrollja, ahol sajátos 
jelenségek új alkalmazásokat tesznek lehetővé...

Ezen a szinten az anyagok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai lényegileg és pozitíve értékelhetően kü
lönböznek az egyes atomoktól és molekuláktól, vagy az azoknál nagyobb méretű anyagtól. A nanotechnológiai 
K+F olyan megjavított anyagok, eszközök és berendezések megértésére és létrehozására irányul, amelyek 
ezeket az új tulajdonságokat aknázzák ki.’ (The National Nanotechnology Initiative, Arlington, 2004, p. iii, 

in: www.nano.gov )
A Nemzeti Nanotechnologiai Kezdeményezés (NNI) (USA) négy célja a következő:
‘Egy világszínvonalú kutatási és fejlesztési program fenntartása, amely a nanotechnológia teljes potenciál

jának megvalósítására irányul.
Az új technológiák termékekbe történő átültetésének elősegítése a gazdasági növekedés, a foglalkoztatás, 

a közjó érdekében.
Az oktatási erőforrások, a képzett munkaerő és az azt támogató infrastruktúra, valamint a nanotechnológia 

fejlesztésére szolgáló eszközök fejlesztése.
A nanotechnológia felelős fejlesztésének támogatása.’ (I. m. p.l)

Ha meggondoljuk a fenti célokat, akkor abból egy piaci orientációjú, gazdasági növekedést segítő programra 
következtethetünk. Ez többféleképpen valósítható meg. A kérdés az, hogy ezt miként akarják megvalósítani. 
Más szóval mi a szerepe a nanotechnológia fejlesztésében a velejáró kockázatok kezelésének, azaz a reguláci
ónak. Milyen legyen a súlya? Teljesen alárendelt legyen a piacnak, vagy a piaci vonatkozások alárendelhetők 

a társadalom számára fontos kockázatkezelés szempontjainak?
E tekintetben a következő kérdéseken mérhető az, hogy miként kívánja elérni céljait a program:

1. Milyen a hozzáállása a stratégiának a kockázatok meglévő szabályozásaihoz?
2. Mennyire vonta le a módszertani következtetéseket abból a helyzetből, hogy a nanotechnológia fejlődési 

perspektíváját bizonytalanság jellemzi?
3. Milyen szerepet játszanak a közjót kifejező morális értékek, és az ezt elemző és felmutató etika ebben a 

szakpolitikai stratégiában?
Az etikai,jogi és más társadalmi kérdések kutatása az NNI keretében magában foglalja a nanotechnológiára 

vonatkozó interdiszciplináris dialógus elősegítését, a közvélemény vonatkozó ismereteinek és beállítottságá
nak értékelését és elemzését, a nanotechnológiának az életszínvonalra és a versenyképességre gyakorolt hatá
sát. Ezen kívül integrálja néhány, egyetemen lévő nanotechnológia központnak a nanotechnológia társadalmi 

következményeire vonatkozó kutatásait. (I. m. p. 12)
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A közvélemény nanotechnológiára vonatkozó ismeretei és attitűdjének ismeretére szüksége lehet egy bü

rokratikus igazgatásnak (is).
A gazdasági növekedésre, az életszínvonalra és a versenyképességre gyakorolt hatás elemzésére minden

gazdaságpolitikának szüksége van.
Végül a nanotechnológia társadalmi hatásaira vonatkozó kutatások integrálása a terv szerint e technológia 

fejlődésének tudatosságát biztosítaná.
Tekintve, hogy messze nem egyértelmű, hogy mit jelent a tudatosság, az NNI kutatási koncepciója igen jól 

beleillik egy olyan kutatási keretbe (is), amely a szakértők és laikusok viszonyában a szakértők egyértelmű 

dominanciáját jelzi.
A fő dolog eszerint a gazdasági növekedés és a versenyképesség. A szakértők és bürokraták, valamint a 

piac eldöntik a kérdéseket és a közvélemény már csak a kész tényekkel áll szemben, amelyeket tudatosít. A 
döntéshozatalban való társadalmi részvételről most még nincs szó. Etikai vonatkozásokat a terv keretében 

jelenleg nem kutatnak.
Az NNI terve az etikai, jogi és más társadalmi jellegű kérdések kutatására csak egyetlen etikai témát tartal

maz, ’a kutatási prioritások és alkalmazásaik megválasztásának etikai kérdéseit.’ (I. m. p. 13)
Azonban a kutatási tervben szerepel a kockázatviselőknek a fejlesztési tervekbe történő széleskörű bevonása. 

(Uo.)
A reguláció kifejezés csak egy helyen, a 21. oldalon szerepel, mint az egyik részvevő szervezet, az FDA 

feladata. A ’kockázatkezelés’ szó a II., a kockázatértékelés pedig a II. és a 15. oldalon fordul elő. A bizony
talanság kérdésével az anyag nem foglalkozik. A szövegben nem szerepel az ’elővigyázatosság elv’ kifejezés 
sem.

Fentiek alapján a három kérdésre a következő válaszokat tudom adni:
1. A szövegből nem következtethetünk arra, hogy a kezdeményezés a kockázat reguláció jelenlegi formáiban, 
illetve azoknak a nanotechnológiára való alkalmazásában problémát látna.
2. Sem a bizonytalanság, sem az elővigyázatosság elve nem jelenik meg a stratégiai kezdeményezésben.
3. Nem szerepelnek a közjót kifejező morális értékek sem a szövegben.

A koncepció így egyoldalúan piacorientáltnak tűnik, amely a kockázatok regulációjának, kezelésének kér
déseit, valamint a kapcsolódó etikai értékeket nem tekinti lényegesnek.

Ezek után nézzük meg, hogyan látja ezeket a problémákat az Európai Unió.
’Egy európai nanotechnológiai stratégia felé’- az EU koncepciója (COM(2004)338final)

Az Európai Unió nanotechnológia meghatározása nem ad új információt az előbbihez . (I. m. p. 4). 
Alkalmazásának módját azonban következőképpen határozza meg: ‘a nanotechnológia alkalmazásainak meg 
kell felelniük a magas szintű egészségügy, biztonság, a fogyasztóvédelem és környezetvédelem követelmé
nyeinek. Fontos, hogy e gyorsan fejlődő technika tekintetében a fejlődés legkorábbi szakaszában azonosítsuk 
és megoldjuk a biztonsággal kapcsolatos (valódi vagy csak észlelt) aggodalmakat.’ (I. m. p. 6)

Ennek megfelelően ‘Lényeges, hogy a kockázatelemzés aspektusai kezdettől fogva e technológiák fejlesz
tésének alkotórészei legyenek a tervezéstől kezdve, a K+F-n keresztül a kereskedelmi jellegű felhasználásig. 
Azért, hogy biztosítsuk a nanotechnológia termékeinek biztonságos fejlesztését, termelését, használatát és 
ártalmatlanítását. A nanotechnológiák a kockázatelemzés és kezelés számára is új kihívásokat jelentenek.’ 
(Uo.)

A kockázatelemzésnek a nanotechnológiák fejlesztési folyamatába történő integrálása értékes felismerés, 
mert ezzel lehetőség nyílik az új és jelentős kockázatokat is jelentő technológiák társadalmi kontrolljának,
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azaz regulációjának megteremtésére.
A társadalmi vonatkozásoknak a fejlesztésbe való integrálását a lehető legkorábbi szakasztól kezdve kell 

elvégezni. (I. m. p.19). így a társadalmi felelősséget érvényesítő fejlesztés érdekében ‘Az erkölcsi elveket 
tiszteletben kell tartani, és ahol helyénvaló, betartásukat reguláció révén ki kell kényszeríteni. Ezek az elvek 
testesülnek meg a ‘European Charter of Fundamental Rights’-ban és más európai, vagy nemzetközi dokumen
tumban.’ (I. m. p. 19) Közülük a fontosabbak a következők: ’az emberi méltóság, az individuális autonómia 
tiszteletben tartása, az igazságosság és a jótékonyság, valamint a kutatás szabadságának és az arányosságnak 
az elve.’ (Uo.)

Fontos szempont ezen értékek védelme szempontjából a magánszféra, a privacy védelme:’(I. m. pp. 19-20) 
Az EU nem ért egyet a nanotechnológiai fejlesztések leállításának elképzelésével, mert szerinte az csak 

olyan, reguláció nélküli övezetek kialakulásához vezetne, ahol mégis folytatnák a fejlesztést. Az EU szerint a 
társadalom nem mondhat le az e technológiával járó előnyökről. (I. m. p. 20)

A nanotechnológiát azonban egyrészt demokratikus elveknek megfelelő nyílt, nyomon követhető és a tár
sadalom előtt igazolható módon kell fejleszteni.

Másrészt minden olyan esetben, amikor nagy és irreverzibilis károk bekövetkezése fenyeget, melyekre vo
natkozóan már vannak bizonyítékok, de amelyek bekövetkezése még nincs bizonyítva, az elővigyázatosság 
elvét kell alkalmaznunk. Azaz ekkor már fennáll a reguláció szükségessége. (Uo.)

Az UNESCO az EU és az USA a nanotechnológia kockázataival szembeni beállítottságának különbségét a 

következőképpen látja:

A kockázattal szem beni beállítottság

A kockázat minimalizálása

A kockázattal szembeni tolerancia különböző szintjei

Nincsenek adatok, ezért a termék nem mehet 

a piacra

N incsenek adatok, ezért nincs reguláció

Az elővigyázatossági m egközelítést 

preferálja

Az elővigyázatossági m egközelítést nem  

preferálja

A bizonyítás terhe a tekintetben az iparon 

van, hogy nincs kockázat

A kockázat bizonyításának terhe a 

kormányon van

EU javaslat: a kockázatelemzés többszintű 

m egközelítését javasolja

USA felfogás: A jelen legi reguláció kielégítő

(UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization): The ethics and politics of nanotechnology, Paris,

2006, p. 16 in: http://www.unesco.org/shs/ethics)

Technológia és modern társadalom
A modern polgári társadalom alapelvei két egymással ellentétes pilléren nyugszanak.

1. Az egyik a haszonelvű-kalkulatív felfogás. Ez elsősorban a haszonelvű etika és a közgazdaságtan modell

jeiben jelenik meg.
2. A másik a természetjogból kifejlődött emberjogi koncepció. Ez a kötelesség etika modelljében, valamint a 
különböző, emberi és állampolgári jogokat megfogalmazó alkotmányokban, törvényekben és deklarációkban
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jelenik meg.
Ha most az USA jelenlegi nanotechnológia politikáját a fentiek szerint jellemezni akarom, akkor azt mondanám, hogy az 

USÁ-ban a haszonelvű felfogás dominanciája érvényesül.
Ezzel szemben az EU egyensúlyt kíván megvalósítani a haszonelvű és az embeijogi modell között. Ennek következtében 

egyaránt kívánja érvényesíteni az emberi jogi felfogást - ami az etikai értékek erőteljes hangsúlyozását jelenti -  valamint 
haszonelvű-kalkulatív felfogást, ami a legerősebben (piac)gazdasági megfontolásokban jelenik meg. Amelyben a haszonelvű 
felfogás dominál az embeijogival szemben. Ebben a keretben az etikai szempontok másodlagosak. Ez utóbbi legitimáló ereje 
azonban hosszabb távon kérdéses.

E két felfogás egyenrangú érvényesítése jelenti az európai jelleget az EU nanotechnológiára vonatkozó koncepciójában.
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F e h é r v á r i  A n i k ó  

A magyar gyógyszerészet kezdete és kialakulása a szabadalmi 
mutatók függvényében

Gyógyszerészet a XIX. században
Magyarországon a gyógyszerészet a XIX. század folyamán indult gyors fejlődésnek. Pázmány Péter 1635- 

ben alapított egyetemet Nagyszombaton, amelyen nem volt orvoskar; csak 1769. november 7-én adta ki Mária 
Terézia az erre vonatkozó utasítást. Az egyetem orvoskara 1770-ben kezdte meg működését, 1772-ben végzett 
itt az első gyógyszerész. Az egyetemet 1777-ben Budára helyezték át, majd II. József utasítására 1784-ben 
Pesten folytatta működését.

Az önálló hazai gyógyszerészképzés tette lehetővé a gyógyszertárak számának szaporítását. 1800-ban 200- 
nál alig több patika működött, a szabadságharc idejére számuk 500 fölé nőtt. A XX. század elején pedig már 
1500 gyógyszertár szolgálta a lakosság gyógyszerellátását.

Az egyes történelmi korszakok gazdasági és politikai viszonyait jól tükrözi az évente alapított új gyógy
szertárak száma. Jelentősen csökkentek az ilyen vállalkozások például a szabadságharc bukását követően és 
az 1873. évi gazdasági válság után, viszont az abszolutizmus konszolidálódása, majd a kiegyezés egyben a 
létesülő új gyógyszertárak számát is megnövelte.

Magyarországon -  Ausztriához hasonlóan -  a gyógyszerészi képzés nem jelentette egyúttal azt, hogy bárhol 
gyógyszertárat nyithatott a képesítés birtokosa, ehhez külön hatósági engedélyre is szükség volt. A kiegyezés 
előtt a Helytartótanács, utána a mindenkori belügyminiszter adományozta ezt a jogosítványt. A gyógyszertá
rak területi elhelyezkedésére jellemző volt, hogy 1821-ben még csak 5 falusi gyógyszertár működött az egész 
országban. A gyógyszerészek a városok felé orientálódtak, ahol jellemzően a főtéren, vagy annak közvetlen 

környezetében 2-3 patika is működött.
A gyógyszeripar kialakulása
A magyar gyógyszeripar úttörőjeként dr. Wágner Dániel létesített pesti „Nádor” elnevezésű gyógyszertárá

ban laboratóriumot. A kezdeti lépések után vegyipari anyagok gyártására részvénytársaságot alapított PESTI 
TECHNIKAI VEGYÉSZETI GYÁR R.T. néven. A kibontakozó vegyipar számára is állított elő kénsavat, 
kálium-cianidot, szalmiáksót, borkősavat, szódát stb. Ez a gyár 1847-ben kezdett termelni, öt év múlva már 
újabb üzemegységekkel gyarapodott. 1867-ben ez az üzem beleolvadt egy új létesítménybe, amelynek igazga
tója Wágner lett. Az új gyár épületei a Soroksári úton épültek fel, itt kezdte meg működését egy évvel később 
a Központi Magyar Gyógyszerészeti és Művegyészeti Vállalat R.T. A gyár alapítóinak -  a kor számos neves 
gyógyszerésze, vegyésze, orvosa, így pl. dr. Balassa János és dr. Korányi Frigyes -  célkitűzése a hazai gyógy
szerészeti és vegyészeti gyártmányok előállítása volt. A gyár azonban sok nehézséggel küzdött, fejlődését 
sem a gazdasági, sem a politikai helyzet nem segítette elő, így egy évtized után gyakorlatilag nem működött, 
a cégjegyzékből 1912-ben törölték. A kudarcnak oka lehetett az a bizalmatlanság is, amellyel a kor legtöbb 

szakembere a hazai terméket fogadta.
Ily módon a magyar gyógyszeripar megteremtése Richter Gedeon (1872-1944) gyógyszerész nevéhez 

fűződik, aki hosszabb külföldi tanulmányútja után hazatérve, az Üllői út és a Márton utca sarkán, akkor
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„Sas” nevű gyógyszertára laboratóriumában 1901-ben kezdte meg az ipari gyógyszertermelést. Az akkori 
gyógyítási irányzatnak megfelelően figyelme először az állati szervek hatóanyagai, az ún. organoterápiás ké
szítmények felé fordult. Alig egy évvel azután, hogy Takamine Dzsókicsi (1854-1923) japán kutató először 
izolálta a mellékvese velőállományából az adrenalint, Richter már 1902-ben forgalomba hozta a saját eljárás
sal előállított adrenalintartalmú Tonogen oldatot. Kezdeti sikerei lehetővé tették, hogy iparengedélyt kérjen 
ngyógyáruk gyári úton történő előállítására” ; 1907-ben Kőbányán indult meg a termelés. A készítmények 
minősége és korszerűsége hamarosan nemzetközi elismerést szerzett az új üzemnek, amely 1912-ben már 
egy hipofízis hátsólebeny-kivonattal jelentkezett a világpiacon (Glanduitrin). Az organoterápiás készítmények 
fejlődő termelése mellett elkezdték a gyógynövények ipari méretű feldolgozását, a hatóanyagtartalom kivoná
sával megbízhatóbb, pontosan adagolható gyógyszerkészítmények forgalomba hozatalát. 1912-ben állították 
elő az első digitálisz - gyapjas gyűszűvirág- kivonatot (Adigan), szabadalmi oltalmat is kapott (lajstrom
szám: 58338). Ugyanebben az évben sikerült a hidrogén-peroxidot karbamiddal tartósítani. A szilárd vegyület 
Hyperol néven hamarosan közismert fertőtlenítőszer lett. A gyár profilja a szintetikus kémiai termékek gyár
tására is kiterjedt. 1911-ben állították elő az acetil-szalicilsav legstabilabbnak tekinthető, vízoldékony sóját, a 
kalcium-acetil-szalicilátot, amely Kalmopyrin néven máig az egyik legismertebb gyógyszer Magyarországon. 
(A Kalmopyrin előállítására vonatkozó szabadalom lajstromszáma: 52724, a kalciumsó előállítására vonatko
zó szabadalom lajstromszáma: 56146).

Az első világháború végén már 32 szabadalom védte a gyár készítményeinek előállítását. Sikeresen meg
valósították például a pepszin megfelelő minőségben történő nagyipari előállítását. A fejlődést az 1929-ben 
kezdődő gazdasági válság is csak kevéssé törte meg, 1932-ben a gyár már három külföldi fiókot és negyven 
képviseletet tartott fenn. Alkalmazottainak száma kb. 300 volt. További öt év alatt újabb 60 %-al emelkedett 
a termelés, a gyár profilja pedig bővült: szulfonamidkészítmények, szintetikus hormonok, hatásos májkészít
mények gyártásával.

A Richter-gyárban kezdte pályafutását Wolf Emil (1886-1947) vegyészmérnök, aki Kereszty Györggyel 
(1995-1937) együtt 1910-ben lerakta az időrendben második magyarországi gyógyszergyár, az ALKA Vegyé
szeti Gyár alapjait. Wolf célkitűzése az volt, hogy saját kutatásokon alapuló eredeti készítményekkel álljanak 
elő. A gyár 1913-ban felvette a CHINOIN nevet, s rövidesen az ország legnagyobb gyógyszergyárává fejlődött. 
Termékei közé kezdetben a már ismert alkaloidok - johimbin, atropin, hioszciamin és a félszintetikus úton 
előállított homatropin - tartoztak. Legismertebb készítményük ebből az időből a Cadogel (1914), amely gyulla
dásos bőrfolyamatok kezelésére volt alkalmas, és bel- és külföldön egyaránt elterjedt. Ugyancsak keresett lett 
külföldön is az új állatgyógyászati szer, a Distol. A Chinoin 1917-ben kezdte meg a homatropin-metilbromid 
(Novatropin) gyártását, miután Issekutz Béla (1886-1979) kimutatta, hogy a kvatemer trofinbázisok mentesek 
az atropin nemkívánatos idegrendszeri hatásaitól. A gyár 1927-ben a Novurit nevű termékét jelentette meg, 
amely egy, a Salygrannal egyenértékű higanyos diuretikum.

Az Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyár - a mai EGIS - elődje az 1865-ben alapított berni Dr. Albert 
Wander Rt. leányvállalata volt, amelyet 1913-ban létesítettek, és amely az ipari méretű tápszergyártás ha
zai megteremtője lett. Fennállásának első húsz évében csak gyermektápszereket, malátakészítményeket és 
galenikus preparátumokat állított elő. Ismertebb sikeres készítményei: Alucol, Karil, Germicid, Legatin stb. 
1937-ben fejlesztették az első heterociklikus szulfonamid készítményt, a Ronint.

1912-ben alapították a szerobakteriológiai készítmények előállításával foglalkozó első üzemet, a Phylaxia 
Szérumtermelő Rt.-t. Szérumokat korábban csak a budapesti Állatorvosi Főiskola Bakteriológiai Intézete és 
néhány kisebb magánlaboratórium állított elő. A kezdeti nehézségeket a Phylaxia vezetői jó gazdasági érzék
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kel és kiváló tudományos felkészültséggel küzdötték le, és hamarosan nagyarányúvá fejlesztették az akkor 
Európa-szerte pusztító sertéspestis elleni oltóanyagok termelését. 1914-ben forgalomba került a lovak mirigy
kórját gyógyító streptococcus-szérum, 1916-ban megkezdődött a sertésorbánc-lószérum, a sertésorbánc elleni 
Pasteur-féle vakcina, a lépfene elleni lószérum és a lépfene elleni Pasteur-féle vakcina gyártása.

Az I. világháborút követő megtorpanás után a magyar gyógyszeripar ismét fejlődésnek indult.
1927-ben Biidszentmihályon Alkaloida Vegyészeti Gyár néven új gyógyszergyárat hozott létre Kabay Já

nos (1896-1936) gyógyszerész, a magyar morfingyártás megteremtője. Kabay az Augusztin Béla által vezetett 
Gyógynövénykísérleti Állomáson feleségével együtt módszert dolgozott ki morfinnak nyers máknövényből 
való előállítására (első szabadalmi bejelentését 1925-ben nyújtotta be). Megoldotta az alkaloidok előállítását 
száraz, kicsépelt mákszalmából is (109788 és 89464 lajstromszámú szabadalmak). Ekkor már az állam is 
felismerte Kabay felfedezésének jelentőségét és támogatást nyújtott a kísérletekhez. 1935-ben Lengyelország
ban is gyár létesült Kabay eljárása alapján.

A magyarországi gyógyszeripar első szakaszát még a külföldi készítmények túlsúlya jellemezte, 1910-ben 
589 gyógyszer volt forgalomban, ebből 25 volt magyar termék. A hazai termékek értékesítését többnyire a 
vállalatok maguk oldották meg, közvetlenül szállítottak a gyógyszertárakba és a kórházakba.

1939-ben 40 gyógyszergyár, illetve gyógyszereket előállító nagyobb laboratórium működött, s így a II. 
világháború kezdetéig a gyógyszeripar a nemzetgazdaság jelentős tényezőjévé vált.

A hazai gyógyszeripar kezdeteinek elemzése az innováció szemszögéből
A gyógyszergyárak alapításának körülményeire visszatekintve, megállapítható, hogy merész vállalkozások 

voltak a vegyiparilag fejletlen Magyarországon. A szerves kémiai háttér szinte teljes hiánya mellett számolni 
kellett a hatalmas német gyógyszeripar szomszédságával, így igen kockázatos volt az önálló magyar gyógy
szeripar alapjainak a lerakása. A hatóságok is „mostohán” bántak a fiatal magyar gyógyszergyártó iparral. A 
hazai ipar fejlesztésére az 1907. évi III. törvénycikk előírta, hogy közszállításoknál előnyben kell részesíteni 
a külföldivel szemben a hazai terméket. Ez a rendelkezés minden állami és közhatósági beszerzésre nézve 
kötelező volt. Amikor azonban a Chinoin gyár ennek alapján kérését előterjesztette, elutasították azzal az 
indoklással, hogy a gyógyszer nem árucikk és így arra az ipartörvény nem vonatkozik.

A balkáni export reménye és a hazai -  viszonylag -  alacsony munkabérek miatti versenyképesség 
lehetővé tette, hogy a kezdeti nehézségeket az új létesítmények átvészeljék és szakmailag -  gazdaságilag 
megerősödjenek. Pedig a magyar export ellen például a német hatóságok úgy védekeztek, hogy a szérumok 
vizsgálati díját az érték 25 %-ában állapították meg. A magyar gyógyszeripar a hazai kutatási eredményeken 
túlmenően természetesen élénken figyelte a külföldi újdonságokat is.

Ebben az időben a gyáripari gyógyszer-előállításnak semmiféle hatósági ellenőrző szerve nem volt. A si
kerhez hozzájárulhatott az is, hogy a magyar gyógyszeripar jó hírét jelentősen emelte az a körülmény, hogy 
Magyarországon -  világviszonylatban is kezdeményezően -  a Rockefeller-alapítvány anyagi támogatásával 
létrejött Országos Közegészségügyi Intézet 1927-ben Chémiai Osztálya útján megkezdte az iparilag készült 
gyógyszerkészítmények rendszeres ellenőrzését. A történethez hozzátartozik az is, hogy az első évben 66 
megvizsgált gyógyszerkészítményből 61-et kellett nem megfelelőnek minősíteni. Ez összefüggött az addigi 

ellenőrizetlenséggel, illetve azzal, hogy e kezdeményezés valóban újszerű volt.
A gyógyszergyárak sikereihez hozzájárult a saját kutatásokon kívül a licencia vásárlások fontosságának 

felismerése. Például a Chinoin gyár helyes érzékkel ismerte fel, hogy gyors felfutását külföldi licencekkel 
biztosíthatja: így vette meg a németországi Bayer gyógyszergyár néhány gyártási eljárását.
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A hazai gyógyszeripar kezdeteinek elemzése a szabadalmi törvények szemszögéből
Az innováció jogi és regulációs környezetének egyik legfontosabb meghatározója a piaci társadalmak 

egyik legrégebbi intézménye, a szabadalmi rendszer. A szabadalmi rendszert azért alakították ki, hogy ösztö
nözzék a feltalálói és innovációs aktivitást azzal, hogy kizárólagos jogokat biztosítanak a szabadalmasoknak 
egy meghatározott területen, egy bizonyos időre. A szabadalom lehetőséget biztosít a feltalálóknak, hogy a 

találmány hozamából részesüljenek.
Magyarországon az első önálló szabadalmi törvény az 1895. évi XXXVII. törvény (hatálybalépés: 1896.

03. 01), amely szabadalmazhatósági kritériumként az újdonságot, az ipari értékesíthetőséget rögzítette. Ren
delkezett az alkalmazotti (szolgálati) találmányokról, a szabadalmas kizárólagos jogairól, a szabadalmak
kal kapcsolatos polgári és büntető eljárások speciális szabályairól. Az oltalom időtartamát 15 évben szabta 
meg. Szabadalmaztatási rendszerként a bejelentési rendszert fogadta el, ugyanakkor bárki számára lehetőséget 
adott, hogy a közzétételtől számított 2 hónapon belül felszólalással éljen.

A szabadalmazható találmányok köréből kizárta az emberi és állati test élelmezésére szolgáló cikkeket, a 
gyógyszereket és vegyi úton előállított tárgyakat. A törvény indoklása szerint a gyógyszerek azért nem szaba
dalmazhatok, „mert ezek, mint az emberi és állati egészség fenntartására nagyfontosságú cikkek, ily úton az 
általános használattal el nem vonhatók, sőt nem is drágíthatok. Azonban a feltalált eljárás szerint tárgy is sza
badalmazottnak tekinthető." Tehát az előállítási eljárásra adott oltalom kiterjedt az adott eljárással előállított 

termékre is.
Az egyes iparágakat 21 szakmai csoportba sorolták (pl. ruházati iparok, kémiai iparok, vasutak). A meg

adott szabadalmak szakmai csoport szerinti eloszlása 1895 és 1919 között:
Csoport száma Csoport neve Megadott szabadalmak száma
I. ruházati iparok 2461
II. fűtés, világítás 4681
III. kozmetika 238
IV. kémiai iparok 5531
V. vasutak, erőgépek 10676
VI. apró cikkek, stb. 1303
VII. szabatossági és fizikai műszerek, elektronika 8980
VIII. építkezés, utak, hidak 5314
IX. szépművészetek, sokszorosító iparok 3590
X. mező- és erdőgazdászat, malomipar stb. 5378
XI. bőr- és zsiradékipar 1248
XII. bányászat és fémkohászat 2030
XIII. papíripar 999
XIV. textilipar 1811
XV. hajózás és partépítés 700
XVI. fémiparok 2590
XVII. agyag- és üvegipar 1670
XVIII. háztartási, mentő- és kimérő-készülékek, hűtők 4007
XIX. fegyverek és robbanószerek 2087
XX. kocsik, kovács-, nyerges-, bodnár- és kefekötőiparok 4434
XXI. vízvezetékek, fürdők, vízgépek 2423
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engedélyezett szabadalmak 1895-191

tn
szakmai csoport

ruházati iparok

■  fűtés, világítás

□  kozmetika

□  kémiai iparok

■  vasutak, erőgépek

■  apró cikkek

■  elktronika

□  építkezés

■  szépmövészet

■  mezögazd

□  bőripar

■  bányászat

■  papíripar

l.ábra: Megadott szabadalmak 1895- 1920 között
A kémiai iparok területén engedélyezett szabadalmak az összes engedélyezett szabadalmaknak kb. 8 %-át 

tették ki (ekkor még a gyógyszeripar nem volt külön szakmai csoport).
A fent elemzett három nagy gyógyszergyár szabadalmainak száma 1895 -1920 között:
l.táblázat: Hazai gyógyszergyárak szabadalmainak száma 1895-1920 között

Gyógyszergyár neve Szabadalmak száma
Richter Gedeon Vegyészeti Gyára 32

Alka Vegyészeti Gyár, Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek 

Gyára Rt.

3+9=12

Dr. Wander Gyógyszer- és Tápszergyár Rt. 0

Az elemzett időszakban a kimondottan gyógyszer tárgyú szabadalmak száma 100-ra tehető. A bejelentők 

szerinti megoszlás:
2.táblázat: Gyógyszerszabadalmak száma a bejelentők szerint 1895-1920 között

Szabadalmas neve Szabadalmak száma
Richter Gedeon Vegyészeti Gyára 32
Alka Vegyészeti Gyár, Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek 
Gyára Rt.

6

Dr. Wander Gyógyszer- és Tápszergyár Rt. 0
Egyetemes Kísérletező Intézet vegyészeti, orvosi és gyógyszerészeti 
laboratórium Rt.

2

Magánbejelentők 67
Külföldi bejelentők (vállalatok) 18

Szabadalmak eloszlás

67

32

0 2 l

Jogosultak

2.ábra: Gyógyszerszabadalmak száma a bejelentők szerint 1895-1920 között
Megvizsgáltam az adott időszak szabadalmait a bejelentők megoszlásán kívül a szabadalom tárgya szerint 

is. Az eredményeket összefoglalva megállapítható, hogy a hazai bejelentők száma két és félszerese a külföldi
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eknek, a magánbejelentők és a vállalat száma közel azonos. A szabadalmak tárgyát vizsgálva megállapítható, 
hogy azok inkább gyógyszer tárgyúak és kevesebb a gyógyszerformulázásra, különleges gyógyszeralakra 
vonatkozó bejelentés. Az eredményeket összefoglalva:

3.táblázat: A bejelentők szerinti megoszlás

Bejelentők szerinti megoszlás

Magán bejelentők 67 51,14%

Cégek 64 48,85%

Összesen 131

4.táblázat: A cégek szerinti megoszlás

Cégek megoszlása

Külföldi 18 28%
Hazai 46 72%

Összesen 64

5.táblázat: A szabadalom tárgya szerinti megoszlás

A szabadalom tárgya
Gyógyszer 81
Egyéb (eszköz stb.) 8
Összesen 89

A szabadalom tárgy;

B Gyógyszer 

■  Egyéb (eszköz stb

ó.ábra: A szabadalom tárgya szerinti megoszlás
A szabadalmak tárgyai igen változatos képet mutattak ebben az időben. A magánfeltalálók bejelentéseit, 

szabadalmait megvizsgálva, azok elsősorban gyógyhatású készítményekre, gyógykenőcsökre vonatkoztak. 
Néhány példa:
1. Ügyszám: 74104 

Bejelentés napja: 1918.06.12 
Lajstromszám: 74104
Megadás meghirdetése: 1919.04.15
Cím: Eljárás általános gyógykenőcs előállítására
Bejelentő és feltaláló: Csonka Árpád, Pestszentlőrinc (HU)
2. Ügyszám: 60927 
Bejelentés napja: 1913.01.07 
Lajstromszám: 60927
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Megadás meghirdetése: 1913.07.15
Cím: Eljárás gyógyhatású ital előállítására
Bejelentő és feltaláló: Verő Gusztáváé, Budapest (HU)
3. Ügyszám: 54268 
Bejelentés napja: 1911.03.31 
Lajstromszám: 54268
Megadás meghirdetése: 1911.10.15 
Uniós elsőbbség: 1911.03.13
Cím: Eljárás ekcémáknak és más efféle bőrbántalmakat gyógyító, valamint szeplő elleni kenőcs 
előállítására
Bejelentő és feltaláló: Fehérváry István, Budapest (HU)
4. Ügyszám: 54126 
Bejelentés napja: 1911.02.10 
Lajstromszám: 54126
Megadás meghirdetése: 1911.10.15 
Uniós elsőbbség: 1911.02.10
Cím: Eljárás fagyos testrészek számára való gyógykenőcs előállítására 
Bejelentő és feltaláló: Király Zsigmondy Budapest (HU)
5. Ügyszám: 32131 
Bejelentés napja: 1904.08.31 

Lajstromszám: 32131
Megadás meghirdetése: 1905.01.07
Cím: Eljárás gyógyhatású víz előállítására tengervízből
Bejelentő és feltaláló: Fodor Géza, Abbazia (HU)
6. Ügyszám: 23050 
Bejelentés napja: 1901.04.02 
Lajstromszám: 23050
Megadás meghirdetése: 1901.11.30
Cím: Eljárás gyógyhatású kenőcs előállítására
Bejelentő és feltaláló: Geiger Emil, Budapest (HU)
A szabadalmak alkalmazási területét tovább vizsgálva, a magánfeltalálók találmányai között több növényi 

extraktumra vonatkozó bejelentést találunk, a gyógyászati területek pedig az alábbiak: 
tuberkulózis,
fekélyek, sebek, égési sebek, ekcéma, bőrkiütés, 
köhögés, hurutos megbetegedések, 
csúz, köszvény,zsába, 
légzőszervek megbetegedései, 
epilepszia, neurotikus megbetegedések, 
fertőző betegségek, skarlát stb., 
gyógyhatású készítmények, 
fertőtlenítőszerek és 
állatgyógyszerek.
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A hazai gyógyszergyárak közül a Richter Gedon Rt. profilja a nemzetközi gyógyszergyártási irányzatoknak 
megfelelően alakult: az organoterápiás készítmények mellett növényi alapú, később szintetikus készítménye
ket ¿gyártott. A gyógyászatban a lecitinkészítmények, a ma is alkalmazott fertőtlenítő, a láz- és fájdalomcsilla
pító, az életmentő szerek (Hyperol, Kalmopyrin, Tonogen) megalapozták a gyár sikereit.

Már az alapító Richter Gedeon is felismerte a gyógyszergyártási találmányok szabadalmaztatásának szük
ségességét. Első találmányait, az "Eljárás lecithin albuminát előállítására" és "Eljárás bróm- és jód-lecithin 
előállítására" 1905 októberében jelentette be, melyekre 1906 márciusában szabadalmi oltalmat kapott.

Összefoglalás
Összefoglalásként a vizsgált korszakról elmondható, hogy ugyan a gyógyszeripart még a külföldi készít

mények túlsúlya jellemezte és merész vállalkozásnak tűnt a vegyiparilag fejletlen Magyarországon a gyógy
szergyárak alapítása, azok többnyire sikeresen tudtak működni. A saját kutatásokon kívül ehhez a licencia 
vásárlások fontosságának felismerése is hozzájárult.

Felismerték a szabadalmaztatás fontosságát és szükségességét, ezt alátámasztja az adott kor szabadalmainak 
nagy száma. Az egyéni feltalálók száma és a vállalati bejelentők száma közel azonos volt, a külföldi bejelentők 
száma azonban elmaradt a hazai bejelentők számától. A szabadalmak nagyrészt növényi eredetű hatóanyag
okra vonatkoztak. Ez megfelelt a kor gyógyszergyártási irányzatának.

A Richter gyár sikereit a saját eljárással előállított adrenalinnal, a lecitin készítményekkel, a Kalmopyrin- 
nel és az Adigannal megalapozta. A piros gyűszűvirágban (Digitális purpurea) fedezték fel a digitáliszoknak 
nevezett hatóanyagokat: a levélből digoxint és digitoxint vontak ki. Mindkét anyag szabályozza a szívritmust, 
fokozza a szívösszehúzódások erejét és vizelethajtó hatása is van. A digitálisz a gyűszűvirágban található 
szteroid-glikozidok gyűjtőneve. A gyűszűvirág kivonatát már a XII. században használta a népi orvoslás.

A Hyperol nevű fertőtlenítő tabletta pedig az I. világháborúban kapott jelentős szerepet.
A külföldi bejelentőkről elmondható, hogy túlnyomórészt német bejelentők voltak.
Irodalomjegyzék:

1.Kempler Kurt: A gyógyszerek története (Budapest, Gondolat, 1984)
2.Dr. Bendzsel Miklós—Dr. Jakabné Molnár Judit: A magyar szabadalmi centenárium jelentősége a műszaki fejlődésben
Világhírű mechanikai találmányok 9 magyar iparfejlődés hőskorából
3.IPARJOGVEDELMI ES SZERZŐI JÖGI SZEMLE, 101, évf. 4. szám, 1996. augusztus
4.Iparjogvédelmi Kézikönyv (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1994.)
5.Dr. Szarka Ernő: Iparjogvédelem Magyarországon, 100 éves a Magyar Szabadalmi Hivatal (Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi
Szemle, 101. évfolyam, 2. szám, 1996. április)
6.Szálkái Zsuzsanna: A Kalmopyrintől a Cavintonig -  a gyógyszeripar nagy korszakai Magyarországon
(http://www.scitech.mtesz.hu)
7.Dr. Németh József: A magyarországi szabadalmaztatás története (http://www.scitech.mtesz.hu)
8.Örökbe fogadott találmányok (Magyar Szabadalmi Hivatal, 2000)
9.A Richter Gedeon Rt. története (www.richter.hu)
10.Az EGIS Rt. története (www.egis.hu)
11 .Magyarország a XX. században (www.oszk.hu)
12.Pipacs adatbazis (www.mszh.hu)
13.Iparjogvédelmi dokumentumok (összeáll: Benke Zsófia. - Budapest :Magyar Szabadalmi Hivatal, 2003.)
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F é s ű s  Á g n e s

A kockázatkezelés kulturális aspektusai

A műszaki fejlődéssel a műszaki kockázatok és biztonság problémája is középpontjába kerül mind a fo
lyamatoknak maguknak, mind hatásaiknak. Ezek a hatások lehetnek például környezetiek, egészségiek vagy 
pszichikaiak. A műszaki kockázat kutatásának van szaktudománya. Ez arra koncentrál, hogy un. kvantitatív 
kockázatelemzést végezzen. Ebben a rövid tanulmányban arra szeretnék rámutatni, hogy a kockázat sokkal 
gazdagabb jelenség, mint amit a kvantitatív kockázatelemzés sugall. Továbbá kiemelten foglalkozom azzal, 
hogy ennek tudása lecsapódott a népi bölcsességben vagy akár az irodalmi művekben. Új feladatként jelent
kezik ennek a tudásnak részben a feltárása, részben a mobilizálása a műszaki fejlődéssel együttjáró mai prob
lémák, úgymint a lakossági recepció és formáinak megvilágítására.

Dolgozatomat egy határfeszegető kísérletnek szánom. A tudományos megközelítés -  tudatosan vagy ke
vésbé tudatosan -  feltétlenül a keretkijelöléssel kezdődik, a választott eszköz által megkonstruált határok ki
jelölésével. Több tudomány határán mozgok, miközben a kockázat és irodalom kérdéskörét bontom ki. Nem 
törekedtem teljességre, de igyekeztem az egyes gondolatköröket érthető módon bemutatni. Dolgozatomban 
megpróbálom három irányból megközelíteni a kockázat és irodalom viszonyát, a kézenfekvő felől haladok 
a rejtettebb megjelenés felé. Nem kívánom a kockázat toposz feldolgozását adni, általános áttekintés után 
szeretnék egyes kiemelt szövegekben foglalkozni a kockázat megjelenésével. A „nyelviségben való létezés” 
sokszor használt, elhasznált gondolatnak tűnik. A kockázat mint diskurzus azonban elkerülhetetlenül fontos 
megközelítésmód kell, hogy legyen számomra, amennyiben arra próbálok rávilágítani, hogy milyen alternatív 
gondolkodásmódok állnak rendelkezésre, ha a hagyományos keretet kívánjuk megtömi.

Először az irodalomtól távolabbi nézőpontból indulok el, amely inkább a kockázatelemzői megközelítés
hez áll közel. A modem (későmodem, posztmodem, illetve az utáni) világban a befolyásoló (természeti, 
társadalmi) elemek száma beláthatatlanul megnövekedett, s még inkább megnövekedtek a közöttük fellépő 
kölcsönhatások is, amelyek számos új típusú kockázat megjelenését segítik elő. A közelmúltbeli katasztró
fák egyértelművé teszik, hogy nincs egyszerű recept a kockázat szabványosított kvantitatív felmérésére és 
menedzselésére. Nem csak az egyes tényezők önmagukban növelhetik a kockázatosság fokát, hanem talán 
mindenekelőtt a köztük lévő kiszámíthatatlan interakció is. A kockázat növekedése nem passzív folyamat 
(valami, ami csak megtörténik velünk), még ha épp az is a probléma, hogy képtelenek vagyunk teljesen kont
rollálni. Egyrészt a cselekvéseinknek vannak mellékhatásai, s ezeknek bizonyos értelemben magunk is okozói 
vagyunk, másrészt az innováció -  a kockázatot esélynek fogva fel -  szándékosan keresi a bizonytalanságot, 
azt akarja kikutatni. A kutatás eredménye birtokában éppen ez a komparatív előnye az utánzók vonatko
zásában, illetve a környezeti hatásokat tekintve bizonytalanságot eredményez környezetében. Legalábbis a 
radikális innováció megszünteti a linearitás mentén való gondolkodás lehetőségét, átadva a helyet egyrészt 
a komplexitás leegyszerűsítésére való próbálkozásnak az ellenőrizhetetlen kiküszöbölésére való törekvéssel, 
másrészt a komplexitás és ezzel a bizonytalanság elismerésének. Egy olyan, korábban egzakt tudománynak 
tekintett világba, ahol pontos eloszlásokkal, százalékokkal dolgoznak a szakértők, a komplexitás megjele
nésével egy egészen más szemlélet is behatolt. Komplex világban sem az egyéni érzékelés -  értékelés, sem

209

10.23716/TTO.14.2007



pedig a csoport érzékelés -  értékelés sajátos pszichológiai, kulturális dimenziója nem tekinthető csupán a 
kiszámítható kockázathoz való szubjektív viszonyulásnak, hiszen pluralizálódik maga a viszonyítás is. Komp
lex rendszereket csak valamilyen perspektívából, azaz a befogadó által korlátozottan vehetünk szemügyre és 

viszonyulhatunk hozzájuk.
A technológiai veszélyek modernista megközelítésmódja a 60-as és korai 70-es években bontakozott ki. 

Ebben a fázisban a prognózis, tervezés, kontroll kapott elsődleges szerepet. A kognitív probléma abban rejlik, 
hogy célként úgy fogalmazódik meg a kockázat kikutatása, hogy abba csak a kockázat tudott, értett, mérhető 
területe esik bele. Ahogy az 1950-es évektől egyre kézzelfoghatóbbá váltak a környezeti veszélyek, úgy vált 
egyre erőteljesebbé a kockázat diskurzusa is. Amikor egy újabb közösségben merül fel, hogy érdemes, illetve 
érdemes lenne a kockázat nem számszerűsíthető aspektusaival foglalkozni, az első kérdés mindig a haszno
síthatóságra vonatkozik. A kockázatelemző foglalkozás a banki szféra, illetve a modem ipar szükségleteiből 
született. Számára -  aktuárius vagy kockázatelemző -  a fő kérdés az, hogy a tevékenység hatékonyságát 
hogyan lehet annak biztonságossá tételével elősegíteni. Ezért szeretné könnyen felhasználható sémába beépí
teni az újabb tudást, a laikus pedig szeretné átláthatóbbá és főleg beláthatóbbá tenni az életét valamilyen kéz
zelfogható technika által. Ahogy Beck 1986-ban írta -  jelentős hatású könyvében -  a kialakuló új világban, 
a „ kockázattársadalomban ” a kockázatok „ levetik a rejtettség leplét.111 „ A kockázati fenyegetések latencia 
időszaka a végéhez közeledik. A láthatatlan veszélyek láthatóvá válnak.112 A láthatóság azonban nem jelenti 
egyszersmind az érthetőséget is, a kockázattudat felszínre hozása nem automatikus folyamat. Mert egyrészről 
a személyes kockázat mára globális fenyegetettséggé vált,3 közben pedig az egyén cselekvési tere nem tágult 
ilyen ütemben. Valamilyen mindennapi kockázatkultúra mindig létezett, és újratermelődött a kockázatszámí
tás kifejlődése óta is. Hogyan változott, változik ma is ez a mindennapi kockázatkultúra? Lehet-e és hogyan 
lehet felhasználni a hagyományosan meglévő tudásbázist a gyökeresen megváltozott szituációban? Néha úgy 
tűnik, hogy mindenki a kockázatról beszél, a közlekedés, szállítás, génkezelt élelmiszerek, etnikai és társadal
mi diverzitás kockázatáról. Egyrészt különböző témakörökben beszélünk ma kockázatról, másrészt -  ahogy 
erre ez lehetőséget is ad -  számtalan értelemben használjuk magát a kockázat szót is. Bizonyos alaptendencia 
mégis megállapítható. Az elmúlt században a cél a kiszámíthatóság világának kiterjesztése, a szubjektív koc
kázatérzékelés meghaladása, az „objektív kockázat11 megállapításával és kezelésével egyre egzaktabb mate
matikai módszerek kifejlesztése volt. A szubjektív érzékelést és cselekvést a szakértők és a politika is hosszú 
időn keresztül a tévedéssel azonosították.

A „racionális ember11 a célkitűzés szerint kiszámíthatóvá és tervezhetővé tette a kockázatot. Ennek eredmé
nyeképp, noha komoly tudománnyá fejlődött mára a technológiai kockázatok kiszámítása, túl nagy területet 
nyert, elnyomva más elemzési lehetőségeket. Paradox módon éppen a racionalitás kiterjesztésének szükség
lete követelte meg, hogy a kockázattudományban túllépjenek a végsőkig leegyszerűsített kockázatképen. Azt 
állítani, hogy a kockázat nem más, mint a valószínűség és a kár szorzata, egyszerű megoldásnak látszik, ámde 
a valós helyzetek komplexitásuknak megfelelő menedzseléséhez egyre kevésbé használható képet ad. Ez több 
ok miatt lép fel. Egyrészt a kiszámítás sok esetben csak részben vagy egyáltalán nem teljesíthető, mivel eh
hez bizonyos előfeltevéseknek teljesülniük kell. Ugyanis csak ismert, egymással diszjunkt viszonyban álló 
eseményekre és ismert gyakoriságokra végezhető el pontosan a kiszámítás, s csak egy további részterületre 
értelmes gyakorlati leegyszerűsítéseket elfogadni, akkor, amikor a számítást nem pontosan ismert esemé
nyekre és valószínűségekre alkalmazzuk. Az pedig, hogy a számítás csak ismert valószínűség és kámagyság 
mellett lehetséges, nagyon leszűkíti a lehetőségeket, mivel sokszor nem tudjuk megmondani csak azt, hogy 
van rá esély, hogy fellép bizonyos esemény, de a valószínűségét már nem ismerjük, sőt sokszor azt sem tudjuk
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megmondani, hogy „mit nem tudunk” azaz eredeti váratlan meglepetések érhetnek minket. Ebben a teljesen 
ismeretlen tartományban nem tudjuk, hogy mi fog bekövetkezni, és azt sem, hogy annak mi a valószínűsége. 
Innovációs törekvéseink viszont elvisznek e területek kutatása felé is. Ezeken a területeken vagy merészek
-  akár vakmerőek -  leszünk, vagy, ha mindenekelőtt biztonságra törekszünk -  mint a környezetvédelemben
-  akkor az egyetlen módszer az elővigyázatosság marad, ami átveszi a jól kiszámítható kockázat szerepét. 
Másrészt pedig a csak a kiszámíthatóságra koncentráló modellek a valóság olyan leegyszerűsített képét adják, 
ami nem nyújt felvilágosítást további aspektusokról. Ezek a kockázatos helyzetek minőségi aspektusai, illetve 
a kockázatot észlelők észlelési módja. Fontos, hogy ezt a két dolgot ne keverjük össze, noha még a kocká
zatkutatásban is gyakori ez a tévedés. Ilyenkor válik különösen lényegessé az a mindennapi cselekvők cse
lekvését meghatározó háttértudás, ami a kvantitatív kockázatszámítás használatakor nem kerül előtérbe. Ez a 
háttértudás, ami újratermelődik a mindennapi kultúrában, lecsapódva jelenik meg például a közmondásokban, 
népmesékben, műköltészeti alkotásokban. Talán nem-tudatosuló tudásként, elkerülhetetlen „melléktermék
ként” jelenik meg a kockázat szakemberek esetében is. E tudás nyelvi kifejezési módja általában a metafora, 
ami megfelel a mindennapi kultúra alapvető sajátosságainak. A kockázatra vonatkozó közösségi metaforák 
egyrészt konstitutív szerepet kapnak a jelenségek azonosításában, határainak kijelölésében, a jelentésadásban, 
a kockázatos helyzetek észlelésében és értékelésében, másrészt kommunikatív, közvetítő szerepet játszanak. 
Fontos lenne megvizsgálni, milyen új vezető metaforák keletkeznek ma, kölcsönhatásban a változó világ új 
kockázataival és azzal az igénnyel, hogy ezek -  emberileg -  kezelhetők legyenek.

A kockázat nem történeti dimenzió nélküli, univerzális fogalom, ami mintegy a „valóságban meglevőt” 
fejez ki, noha kockázatkutatók között még mindig sokszor találkozunk ezzel az ideológiával. Meglé
te, értelmezhetősége sokat elárul az adott társadalomról. A középkori társadalomban -  ha lehet bármiféle 
egységességről beszélni egyáltalán -  leszámítva bizonyos marginális összefüggéseket, nem létezett a koc
kázat mint fogalom. Bizonyos folyamatok kockázatosként való felfogásának megszületéséről eltérő vélemé
nyek vannak, s valószínűleg hosszabb ideig tartott, amíg ez a viszonyulásmód elterjedt és kultúrává válto
zott. Mondhatjuk, hogy a kockázatként reflektálás a XVI.-XVII. században született és a nyugati felfedezők 
használták, amikor világfelfedező útjukra indultak, illetve a XVII. században a kockajátékkal kapcsolatban 
terjedt el. A „rizikó” szó az angol nyelvbe a portugál vagy spanyol nyelvből kerülhetett be, eredetileg ak
kor használták, amikor ismeretlen vizeken hajóztak. „Más kifejezések esetében eredetileg a térhez kapcso
lódott, később átkerült az időre”4 A szótörténeti adatok abból a szempontból is fontosak, hogy rámutatnak 
a kockázattal kapcsolatos társadalmi igényekre és viszonyulásokra. A risk feltehetően a görög Qi^a szóra 
eredeztethető vissza,5 amely eredeti jelentésében gyökeret jelentett, majd később a szikla jelentésében volt 
használatos. Megtalálható az Odüsszeiában is, amikor Odüsszeusz menekülni próbál Szkülla és Kharübdisz 
kettős veszedelméből. A latinban a (resicum, risicum, riscus) szóalakok találhatók meg szirt, sziklaszirt je
lentéssel, amelyből közvetlenül került át az olaszba (risico, risco, rischio), spanyolba riesgo és a franciába. A 
magyar nyelvben is megjelenik a reszkíroz (1791) ’kockáztat’ jelentéssel, és a ’kockázat’ jelentésű németből 
átvett rizikó (1788) szó. Ugyan e nemzetközi alak láthatóan csak a 18. században került német közvetítéssel 
a magyar nyelvbe, a fogalom már jóval korábban jelen volt. A kocka első írásos előfordulása 1544, szláv, 
közelebbről valószínűleg cseh eredetű. A kockáztat: 1677-ből, míg a kockázat: 1777-ből adatolható először. 
A déli szláv eredetű szerencse sokkal régebbi megjelenésű, már a 13. századból (1275) találni példát rá. 
Alakulását tekintve tudható róla, hogy az eredetibb ’találkozás’ jelentésből a déli szláv nyelvekben fejlődött 
a ’véletlen sors’ jelentés. További magyar fejlemények: (1586): ’kedvező alkalom a férjhezmenésre, illetve 
maga a férjhezmenetel, (1760) állandósult szókapcsolatokban udvariasság kifejezésére (1900).’tök a kártyá-
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bán.’ A sors: (1519) az egyénnek, a közösségnek a természeti adottságoktól és társadalmi léttől meghatározott 
életmenete’ latin eredetű; vö. lat. sors ’sorsolópálca, sorsolás jó sla t, osztályrész, sors.’

Giddens6 szerint a hagyományos kultúrákban a kockázat fogalma nem létezik, mivel nincs rá szükség. A 
kockázat nem egyenlő a veszéllyel vagy a véletlen vakszerencsével. Egyetértek Giddensszel, hogy a kockázat 
olyan veszélyekhez kapcsolódik, amelyeket a jövő lehetőségeinek összefüggésében érzékelünk. Kockázatként 
akkor kezd egy társadalom bizonyos tényállásokat és a hozzájuk való emberi viszonyt azonosítani, ha az a 
társadalom jövőorientált, ha a jövőt pontosan olyan területnek látja, amelyet le kell győzni vagy meg kell hó
dítani. „A kockázat olyan társadalmat feltételez, amely aktívan igyekszik múltjától elszakadni, ami tulajdon
képpen a modern ipari civilizáció alapvető vonása. Minden előző kultúra, beleértve a világ korai civilizációit, 
mint például Róma vagy a hagyományos Kína, elsősorban a múltban éltek. A sors, a szerencse, az istenek 
akarata fogalmát használták akkor, amikor mi most általában kockázatról beszélünk. Egyes kultúrák egyene
sen tagadták a véletlenszerű történéseket. Természetesen a modernizációval az ilyen nézetek [mágia, istenség] 
nem tűnnek egyszerűen el. Tartják magukat még a mágikus felfogások, a sors és a csillagok szemlélete, bár 
igen gyakran babona formájában élnek tovább, amiben az emberek csak félig hisznek, és eléggé szégyenlősen 
követnek. Inkább mérlegelésen alapuló döntések megindokolására alkalmazzák.”7 Fontos kiemelni, hogy egy 
adott társadalomra jellemző, hogy a kockázat bőséges meghatározási viszonyrendszeréből -  kvantitatív koc
kázat, a kockázat minőségi sokfélesége, illetve a kockázat szubjektív felfogása -  mit tekint tudományos 
feldolgozásra méltó témának és hogyan teszi azt. Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a racionalitást ha
tékonyságra redukáló szemléletben a kockázattudomány három feladatot jelölt ki. Ezek a következők: a 
kockázat „mint puszta mennyiség” lehető legjobb kiszámítása, a kockázat minőségek (legalábbis ideiglenes) 
elhanyagolása és a szubjektív kockázatértékelésnek a méréssel szembeni alsóbbrendűségének kimutatása.

Elengedhetetlen, hogy lássuk a jövőhöz kapcsolódást a kockázat fogalmának kialakulásában. Az iroda
lomból keresve példát, kézenfekvően adódik az Odüsszeia, mivel Odüsszeusz számos veszéllyel néz szembe 
utazásai során, ki van téve komoly veszélynek, de nincsen olyan jövő szcenárió, aminek tükrében ez a veszély 
kockázatként volna értékelhető. Giddens különbséget tesz két kockázattípus között. Az egyiket külső koc
kázatnak nevezi, ami azt jelenti, hogy mindig kívülről jön, a természet, vagy a hagyomány adottságaiból. A 
másikat kitermelt kockázatnak nevezi, ami azt jelenti, hogy az ember elmélyült tudásán keresztül jelentkezik 
a világban. Ez olyan kockázati helyzetekre vonatkozik, amelyek kezelésére és megértésére csekély tapaszta
lattal rendelkeznek az emberek.8

A kockázat fogalomkört gyakran dichotómiák, illetve fogalompárok mentén írják le. Úgy mint véletlen -  
sors, kockázat -  bizonytalanság, kockázat -  veszély, kockázat -  esély, kockázat -  merészség/gyávaság. Ezek 
számos eltérő vonásuk mellett a jövőbeli eseményekben kirajzolódó emberi cselekvő, egyén, csoport, tömeg 
szerepének, helyzetének a minőségéről és erősségéről szólnak. A kockázat szemléletek e dichotómiákkal a 
jövőbelátás ősi vágyát igyekeznek artikulált, kezelhető formába hozni. E vonatkozásban pontosítani kell a 
korábban elmondottakat. Noha a fogalmi szintre emelt kockázattudat valóban késői termék, ahogy utaltam 
rá, maga a szó is ilyen jelentésben viszonylag későn keletkezik, olyan problémákkal, amelyek részben lefe

dik a kockázat területét és amelyekkel már az ókorban is viaskodtak, illetve -  ahogy erről később lesz szó
-  magas szintű tudásra is szert tettek. Ilyen tudást tömörítenék bizonyos görög történetek. Ezek beemelése a 
mai kockázattudományba lényeges feladattá vált. A dichotómiák közül először a véletlen -  sors fogalompárt 
nézem meg. Ezek egymást kizáró elgondolkodások az események „intencionáltságát” tekintve. Bár a törté
néseket megélő személy mindkét esetben jórészt tehetetlen, a „sors” -bán való hit azonban felruház valakit 
vagy valamit befolyásoló képességgel. Ennek legismertebb példái talán az antik görög-római mitológiában
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szereplő Moirák.9 Az „előre megírtság” elfogadást megkönnyítő és felelősségtől mentesítő szerepében a sors 
és végzet hatalma az antik irodalomhoz visszatérve, de attól függetlenül is megjelenik és felerősödik a barokk 
irodalomtól kezdődően, és számos formában jelenik meg a későbbiekben is, sokszor akár abszurdizálva a je
len cselekményeit a biztos kimenetel ismeretében.

Nem beszélhetünk kockázatról, ha bizonyosan csak egy esemény következhet be. A kockázat több kime
neteli lehetőséget tartalmazó térre, többelemű eseményhalmazra vonatkozik. A kockázat nem egyenlő a ve
széllyel, vagy a véletlen szerencsével sem. A kockázat ugyanis esély lehet kedvező esemény megvalósulására 
is, nem csupán veszély. Másrészt a kockázat mindig döntéshez kapcsolódik, noha a döntést megvalósító cse
lekvés során külső, a döntésben figyelembe nem vett véletlen hatások is felléphetnek, kedvezően vagy éppen 
fordítva, ezért nem puszta véletlen.

A következő a kockázat és bizonytalanság megkülönböztetése, amely a számíthatóság, beláthatóság tekin
tetében választja el a két fogalmat és alkot határokat. A kockázat elválaszthatatlan a valószínűség és a bizony
talanság tényezőitől. A kockázat közgazdasági irodalmára utalva lehet ezt megvilágítani. Knight10 különböz
teti meg a kockázatot és a bizonytalanságot, mégpedig úgy, hogy a kockázat olyan helyzetre utal, amelyben 
a döntéshozó képes valószínűséget kapcsolni a vizsgált véletlen eseményhez, szemben a bizonytalansággal, 
amelyben a véletlen kimenethez nem képes hozzárendelni specifikus valószínűséget. Azaz a kockázat az, ami
kor az egyes kimenetekhez jól meghatározható valószínűség rendelhető, a bizonytalanság pedig, amikor még 
egy-egy fejlemény bekövetkezésének valószínűsége nem ismert. Később sok közgazdász vitatta a kockázat 
és bizonytalanság knighti megkülönböztetését, mert úgy vélték, hogy Knight elméletében a kockázat és bi
zonytalanság egy és ugyanaz. „ Érvként azt említik, hogy Knight bizonytalanság-fogalma alapján a szereplő az 
eseményhez nem rendel hozzá valószínűséget, s nem az a lényeg, hogy nem tud hozzárendelni. így a bizonyta
lanság valójában episztemológiai és nem ontológiai probléma, azaz a releváns valószínűségek ismeretének, s 
nem azok létezésének problémája ” n Meghatározhatatlan lesz egy nemlineáris dinamikájú folyamat bizonyos 
szakaszaiban, (forking, a villaszerű elágazás) a „determinisztikus káosz’ esete. Ez a „rendszer” vagy „on
tológiai'' bizonytalanság. Másrészt létezik az „információs bizonytalanság \  Knight még nem foglalkozott 
azzal, hogy rendszerbizonytalanság is létezhet. A közgazdászok viszont alig értékelték, hogy határozottan 
megkülönböztette a kockázattól azt, amikor nem tudjuk kiszámítani. A pénzügyi kockázatszámítás tele van 
olyan modellekkel, amelyeket anélkül alkalmaznak, hogy racionálisan érvelhető lenne, hogy alkalmazható, 

hiszen az adott területen bizonytalanság uralkodik.12
A bizonytalansághoz való merész vagy gyáva viszonyulást és az ezzel az eseményeknek lehetségessé váló 

pozitív vagy negatív befolyásolását is szokták a kockázat fogalmához kötni. Ez a kockázattudomány szem
pontjából nem konzekvens nyelvhasználat, ugyanakkor fontos jelenséget jelöl meg. Ugyanis, amíg ideális 
kockánál a kockázat pontosan kiszámítható, addig valós helyzetekben előfordulhat, hogy annak bizonyta
lansága további véletlen tényezőt tartalmazhat, amit adott pillanatban nem lehetett figyelembe venni. Ez a 
„külső” véletlen tényező lehet kedvező, vagy kedvezőtlen. A biztonságtudományban ilyen területre vezették 
be a biztonsági tényezőt. Az irodalmi alkotásokban gyakran a „külső” véletlen fellépése lehetőségével ösz- 
szefüggésben mondják, hogy valaki kockáztatott, volt mersze kockáztatni, vagy túl merész volt, amikor koc

káztatott.
A harmadik elkülönítés a kockázat és veszély területeinek elhatárolása. Ez Niklas Luhmannál jelenik meg. 

Szerinte a kockázat mint biztonság és a kockázat mint veszély megkülönböztetések aszimetrikusak, mert bár 
mindkettő egy olyan komplex állapotot ír le a modern társadalomban, ahol ez a normális nézőpontja az élet
nek, a biztonságként felfogott kockázat akkor azonosítható, ha mérésekkel előre meghatározható a probléma,
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míg a veszélyként felfogott kockázat esetében az előre nem látott esemény játszik szerepet a döntéshozásban.13 
A kockázatok olyan szituációk, ahol a lehetséges jövőbeli veszélyt az egyén (csoport, általánosítva az aktor) 
saját döntésének tulajdoníthatjuk, miközben a veszélyek a külső forrásokból eredő károkhoz és veszélyekhez 
tartoznak, amelyek felett az egyén semmiféle ellenőrzéssel nem rendelkezik. (Luhman példájával élve: Az 
esernyő bevezetésével a mindennapi élet kevésbé veszélyes lett, de egyben döntésorientáltabbá, azaz koc
kázaton alapulóvá vált.) Luhmann szerint a történelemben egyre inkább megvalósuló radikális kontingencia 
viszonyai között a döntés egyre jobban középpontba kerül, magunk tesszük céllá a kontingenciát, s a dön
tések alapvetően kockázatok felbecsléséről és értékeléséről szólnak. Hronszky Imre ezt így foglalja össze: 
„ Jellemző, hogy Luhmann az ügy paradox jellegét hangsúlyozza: saját elhatározásból vetjük alá magunkat 
egyre átfogóbb döntéskényszereknek, s úgy kell mérlegelnünk, hogy többet nem tudhatunk, mint a kockázatot, 
azaz a döntések jelenlegi bizonytalanságának mértékét. A döntéskényszer alól pedig kibújni nem lehet. A nem 
döntés, minden döntés önreferenciális jellege miatt, ugyancsak döntés'...”14 Luhmann tehát „egyszerűen a 
modern társadalom strukturális adottságaként azonosítja annak 'kockázattársadalom jellegét”. A kocká
zat szerepének állandó növekedése mellett még akár egyre biztonságosabban is élhetünk, csak a kockázat 
megszüntethetetlenségéből adódó döntéskényszertől, [...] a jövő kockázatának vállalásától nem szabadulha
tunk meg.”15 Luhmann ezzel egyrészt visszavezette a kockázatról való gondolkodást a „racionális cselekvő” 
modelljére: a kockázat az, amikor a bizonytalanságot racionálisan felbecsüljük. Aki erre nem képes, az érzel
mileg viszonyul és csak veszélyt fog fel. Ilyennek látta a környezeti mozgalmakat is, amelyek katasztrófa po
tenciálja miatt elutasítják az atomenergiát, miközben rendkívül kis valószínűsége miatt a tényleges katasztrófa 
nagyon valószínűtlen. Ma már egyértelműen tudjuk, hogy a bizonytalanság kezelése racionális lehet akkor 
is, ha valamilyen okból nem tudjuk kiszámítani a kockázatot. Ilyenkor erre a nem-kvantitatív racionalitásra 
építhetjük az elővigyázatosságot megvalósító magatartást. Ez értékrendszer és plauzibilitást képző tényalap 
összevetéséből áll, és ennek megfelelően16 nem univerzalizálható. Érzelem és szenvedély tehát nem állítható 
olyan egyszerűen szembe, ahogy Luhnmann -  is -  tette.

A véletlenről és a szerencséről előbb a „külső” véletlen, a véletlennek a kockázat figyelembevételekor szá
mításba nem vett tényezőként és annak szerencseként való értékeléséről már esett szó. Véletlen és szerencse 
egyrészt talán a legalapvetőbb fogalmak azok között, amelyeket kapcsolatba hoznak a kockázattal. Másrészt 
bizonyos köztességet is képviselnek, azáltal, hogy már akkor is komoly hangsúlyt kaptak, amikor a kockázat
tal való tudatos foglalkozás fel sem merülhetett, és ezt követően sem váltak „feleslegessé”, hiszen a kockázat 
legegyszerűbb, puszta mennyiséget kifejező formájában is valószínűség (a véletlen foka) és kár (vagy/és ha
szon) egymásra vonatkoztatottságát fejezi ki. Azt mutatja meg a kockázat, hogy mennyire tekinthető vélet
lennek, hogy valamely kár (vagy/és haszon) lép fel valamely cselekvés következtében. Alapvető az az emberi 
félelem -  illetve annak elhárítása lehetetlenségének megfogalmazása - ,  hogy az egyén az őt érő események 
nagy százalékára nincs befolyással. Ennek gondolkodásformáló szerepének vizsgálata messze vezetne, de a 
véletlen-szerencse-sors transzcendentális létezőkkel való összekapcsolása már a kezdeti időkben megtörtént. 
Természetesen ennek is van feltétele, röviden erre térek most ki. Csak vázlatosan jeleztem idáig a kockázat
tudat történeti kifejlődését, s néhány utalással fogom később is megtenni, mivel átfogóbb kultúrantropológiai 
bevezetésre nincs lehetőség. A kultúrantropológia felől közelítve érdemes kitérni arra, hogy a kockázat fo
galmának létrejöttét az adott társadalom „hibáztatási mechanizmusa” is befolyásolja, ahogy Mary Douglas 
írja „A kockázat és a hibáztatás”17 című tanulmányában. Ez a hibáztatási mechanizmushoz kötöttség is meg
mutatja, hogy kockázatról csak gyakorlati viszonyulásként értelmes beszélni. A hibáztatás (felelősségre vo
nás) működtetéséhez minden társadalomban szükség van és mindegyik saját kultúrájának megfelelően oldja
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meg. Ma a hibáztatás racionalizálódott, de nem lehet leszűkíteni a kiszámítható kockázat alapján kialakí
tott ítélésre. Bizonytalan, nem kiszámítható helyzetekben ezért folyik ma „harc” az „elővigyázatossági elv” 
elismertethetőségéért. A kockázat általában szorosan kötött szenvedélyes érzelmi reakciókhoz. Adott helyze
tek irodalmi és tudományos megjelenítése (pl. Csernobil megjelenítései) együtt teszik ki adott korszak, társa
dalom, csoport kockázatkultúráját.

Visszatérve a kockázatosztályozás témaköréhez, érdemes kiemelni a jelzőlámpa modellt, illetve az egyen
súly megteremtésére való törekvést a felosztás, részletezés, konkretizáció, valamint a kategóriaalkotás és 
modellképzés között. A kockázatok holisztikus és rendszerszerű koncepciójában nem lehet leszűkíteni a 
kockázatértékelést a klasszikus komponensekre: a kár nagyságára és a valószínűség mértékére. így azonban 
felmerül a kérdés, hogy milyen egyéb fizikai és társadalmi hatáskategóriákat állíthatunk ezek helyére (vagy 
ezek mellé), és hogyan lehet igazolni a választást. Hosszú kutatások18 eredményeképp a következő 9 (7 újat a 
2 meglévő mellé) kategóriát különítették el:

• kár nagysága, valószínűség mértéke,
• kétség (különböző bizonytalan komponensek átfogó kategóriája),
• jelenlét mindenütt (potenciális károk földrajzi szétszóródása),
• folytonosság (potenciális károk időbeli kiterjedését írja le),
• visszafordíthatóság (a kárt megelőző állapotot vissza lehessen állítani), késleltetett hatás (a kezdeti
esemény és a kár hatása közötti lappangási időt írja le),
• egyenlőség megszegése (a kockázat haszonélvezői és károsultjai közti ellentétet írja le)
• várható mobilizáció (az egyéni, kulturális és társadalmi érdekek és értékek megsértése társadalmi
konfliktust és pszichológiai reakciót generál a kockázat következményeit fenyegetőnek érző csoportokban.).
A kockázatértékelési kategóriák számának növelése már önmagában is kockázatot jelent. A kockázatme

nedzsmenttel foglalkozó szervezetek nem képesek kezelni valamennyi kategóriát (azokat alkategóriáikkal 
együtt) a rendelkezésre álló idő alatt. Nem túl realisztikus az az elvárás, hogy a kockázatmenedzserek a két 
alapkategórián kívül további hetet vegyenek figyelembe. Egy jobban átlátható rendszerre van szükség, ez pedig 
a „közlekedési lámpa modell” , amely három kezelhető csoportot fed le: normális, köztes, és elfogadhatatlan 
tartomány. A normális tartományt az alacsony komplexitást, valamint a tudomány és szabályozás érthetősége 
jellemzi. A másik két tartomány több problémát jelent, mivel a kockázatterületek nem hagyományos dimenzi
óit is érintik. A figyelembe vett esetek nagy száma nem hasznos, azokat egy egyszerűbb jelzőlámpa modellben 

szeretnénk elhelyezni.
A korábbi kultúrákban a kockázattudat, adott helyzetek kockázatosként azonosítása fokozatosan fejlődött 

ki és -  a „modern társadalom” előtt -  nem létezett kockázat abban az értelemben, ahogy azt ma használjuk. 
Ez azonban nem jelenti azt, hogy az ő gondolkodásuk, gondolkodásuk irodalmi lenyomata ne lenne fontos a 
mai kutató számára, a következőkben éppen azt mutatom be, hogy az adott kor kuntextusából kiemelve mi
lyen tanulságot, tudást adhat. Az időszámításunk előtti 700 és 500 közötti görög kultúrát tanulmányozva azt 
találták, hogy a mitológiai történetek reflektálnak arra a változásra, ahogy a vadászok és kis farmok gazdasá
gából egy szervezettebb földművelő és állattenyésztő gazdaság alakult ki. Ennek az átmenetnek az erőteljes 
változásai az előrejelzés új kultúrájának kialakulását implikálták. A különböző mitológiai alakok és történetek 
a jövőkép megalkotásának új, tudatosabb szintjéről árulkodnak. Ortwin Renn és Andreas Klinke érzékelték a 
szükségletet arra, hogy kibővítsék a kvantitatív kockázatkutatás szűk szemléletét a kockázatok minőségi sok
féleségének figyelembevételével. Visszanyúltak, kreatívan rekonstruálták a görög mondavilágot a kockázat
tudat szempontjából. Német és Európai Uniós kutatás során megalkottak hat kockázatosztályt19 (Damoklész,
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Küklopsz, Püthia, Pandora, Kasszandra, Medúza típusok). Ki kell emelni, hogy bár ez az osztályozás egy utó
lagos konstrukció, újraértelmezés eredménye, mégsem idegen az eredeti történetek szándékától. Konstrukció 
jellege abban áll, hogy az egyes típusokat egy egységes rendszer elemeiként mutatja be, mintha a görög társa
dalomnak kialakult volna átfogó kockázatkultúrája. Ez a rendszer kétségtelenül létezett a korai görögöknél, de 
nem tudatos reflexióként a kockázatok tisztázására. Az osztályozás célja azonban nem elsősorban valamiféle 
történeti szociológiai vizsgálat volt, analógiaként szolgált arra, hogy a kockázat minőségi sajátosságainak 
figyelembevételével olyan egyén- és társadalom-közeli kockázatértelmezést segítsen elő, amely segítséget 
ad egy kezelhető korszerű értékelő rendszer kialakításához. A besorolás végső célja, hogy a kockázatokat 
elhelyezze a három tartomány (normális, köztes, tűrhetetlen) egyikében, egy -  különböző politikai szinteken
-  használható és hatékony szabályozási és mérési stratégia kialakítása érdekében. A stratégiák azt segítik elő, 
hogy olyan cselekvéseket alakítsunk ki, amelyekkel az elfogadhatatlan kockázat az elfogadhatóság határán 
belülre kerüljön, azaz a kockázatokat nem kell nullára csökkenteni, de a normális tartományon belülre kell 
vinni, amelyben a hagyományos kockázatmenedzsment elegendő a biztonság és sértetlenség garantálásához. 
Noha történeti rekonstrukcióként könnyen építhet be anakronisztikus elemeket a görög mondavilág ilyen 
felfogása, mégis fontos, hogy rámutat arra, hogy a görögöknél a kockázatok minőségi sajátságairól elég dif
ferenciált kép alakult ki.

Egy másik, a kockázatkutatásnak irányt mutató, az EU egyik kutatóintézete által megrendelt tanulmány
ban20 a kvantitatívan nem ismert kockázatok, a bizonytalanság becslésére és racionális kezelésére mutattak 
irányt az óvatossági elv korszerű értelmezésével. A változó körülményekkel a kockázatokról alkotott képek 
rendkívül gazdag összessége alakul ki. Hasonló reakciók jelennek meg a történelmileg változó korszakokban. 
A műszaki kockázatokat mint mindennapi kockázatokat közelítik meg. Fejezetcímeknek a szerzők angol köz
mondásokat használtak fel. Nem csak stilisztikai díszítés volt, hogy szisztematikusan nyúltak angol közmon
dásokhoz a fejezetcímekben. Elismerték ezzel, hogy a mindennapi gondolkodás fontos felismerésekhez jutott 
a bizonytalanság elemzésében és kezelésében, nem törődve azzal, hogy a kockázatkutatás a kiszámítható koc
kázatokra koncentrál. E tanulmány lépést tett abban az irányban, hogy egyesítse a mindennapi ember tudását 
és a szakértői tudásbázist, a szakértői tudásbázis kiszélesítése céljából is.

Mindezek alapján kezdtem el a magyar kultúra jellegzetességeit keresni a kockázatelemzés tárgykörében. 
A magyar irodalomból hiányzik az „ őseposz” vagy saját mitológia. Ez nem jelenti azt, hogy a meglévő anyag 
ne lenne alkalmas, hogy azt vizsgáljuk benne milyen -  milyen volt -  a kockázathoz való viszony. Először 
a mindennapi emberhez talán legközelebb álló közeget -  közmondásokat vizsgáltam. A kutatás eredmé
nyeképpen azt találtam, hogy az egyes, gyakran ellentmondásos közmondások lényegében csak egységük, 
a dichotómiákat nem elnyomva, hanem tudatossá téve értelmezhetők. Az egymással ellentétes mondások 
kijelölik az alternatíva mezőt, ez a feladatuk, s mint népi bölcsesség spontán módon születtek meg így. Ez 
a mechanizmus segítséget nyújthat a kockázatos helyzetekben hozott szakértői és nem szakértői döntések 
megértésében egyaránt, hiszen tudatosíthatja például, hogy a döntés hozója milyen kockázatértékelési típusba 
tartozik.21 (Természetesen kockázatértékelési típusként csak az elemző számára jelenik meg.) Korábban a 
közmondások mellett vizsgáltam a magyar népmesékben megjelenő kockázatképet is, továbbá a magyar iro
dalomtörténet korszakainak kockázatszemléletét is körvonalaztam. Jelen munkában inkább csak bepillantást 
nyújtok abba, hogy miként is válhat a kockázat szempontjából vizsgálhatóvá egy irodalmi alkotás. Különösen 
kézenfekvő lehetőségről van szó Dosztojevszkij „ A játékos” című regényének bemutatása során. Ez a történet 
különös keveréke a kockázatról való tudatos gondolkodás és a vak szerencséhez való szubjektív viszonyulás
nak. A számítható valószínűség és az egyéni kockázatérzékelés és -értékelés konfliktusa jelenik meg. Ebben a
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regényben tematikus szinten is a kockázat, sőt a modern értelemben felfogott kockázat jelenik meg. A kockáz
tatás önálló értékké válik, a személyiség központi értéke lesz, amiért érdemes élni, s a szerelemmel szembeál
lítva az emberi személyiség eltorzuló kiteljesedése lesz. A regény fiatal hősét vad szerelme sodorja a játékhoz, 
de a nyerés és vesztés kiszámíthatatlan szeszélye érzelmeit is feledteti, minden fölé a játék helyeződik, így 
minden csak ez után és ezen keresztül válik értelmezhetővé. Arra gondol -  ahogy valamennyi szerencsejáté
kos - ,  hogy számító gondolatmenete legyőzi a vak szerencsét, és ezért újabb és újabb kísérleteket tesz, ezzel 
téve visszafordíthatatlanná a történéseket. A regényben bemutatott viselkedés nem általánosítható, egy beteg 
ember szemszögéből látszanak az események, az olvasó számára lehetővé téve az átélést. Ez az átélés azonban 
vagy részleges vagy összeolvadó. Az átélés mellett az olvasó állandó menekülésre van kényszerítve. Egyszer
re kell elfogadnia a főhős kockázatszemléletét és reflexíven viszonyulni ahhoz saját „racionális19 szemléletén 
keresztül. Folyamatos feszültség keletkezik nemcsak e két szemlélet között, hanem önmagában a racionalitás
ról, arról, hogy a tudás miképpen írható felül a hit által. Továbbá ez a hit hogyan nyer teret éppen azáltal, hogy 
fiktív tudományos keretet kap. A megerősítések végtelen játéka által az olvasó éppen annyira veszik el a fiktív 
bizonyosság és megelőző racionalitása tengelyén, ahogyan a főszereplő elveszíti a biztos talajt a lába alól.

Dolgozatomban megkíséreltem egy gyorsan fejlődő dinamikus tudomány és az irodalom összekapcsolását. 
A célom az volt, hogy ezt a két területet hatékony módon kapcsoljam össze. Igyekeztem bemutatni a kockázat- 
kutatás azon fejlődő határterületét, ahol releváns kérdés lehet az, hogy például Rilkénél vagy Arany Jánosnál 
milyen formában kerül elő a kockázat - vagy annak bármely szegmense. A kutatás során a legnagyobb kihí
vást a különböző megközelítések közti koherencia megteremtése jelentette, mely többször talán bizonytalan 
is. Egyrészt világossá vált az, hogy az irodalomban -  természeténél fogva -  a váratlan és meglepő keresésének 
során számos olyan szöveget hoztak, hoznak létre, amelyek tematikájukat vagy megformáltságukat tekintve 
reflektálnak a kockázat témára.

A kockázat fogalmának -  és fogalomhasználatának -  tisztázása során kirajzolódott az a jelentéskor, ame
lyet az irodalmi szövegek gyakrabban érintenek. Az egymást követő, átfedő korszakok jellemző hőstípusai 
és szövegelvárásai más és más formában engedték be a kockázatot a szövegekbe. A különböző műnemekben 
és műfajokban egész eltérő lehetőségek, keretek léteznek arra, hogy az olvasó a kockázattal szembesüljön, 
egyrészt azáltal, hogy a szüzsé kínálja föl, másrészt pedig azáltal, hogy az olvasás folyamán milyen jellegű 
aktivitást kíván meg az adott szöveg. A két irányú kérdést -  miszerint az adott társadalom kockázatszemléletét 
hogyan tükrözik az irodalmi szövegek valamint, hogy a befogadóra milyen hatással lehetnek -  együtt tárgyal
tam. Közvetlen befolyásról, tudományos forrásról nem érdemes beszélni, de a kutatás eredményének mond
ható egy olyan ismeretanyag kezdeti kibontása, amely rávilágít arra, hogy a kockázatról való nem szakértői 
gondolkodás milyen sokrétűen jelenik meg az irodalmi hagyományban is.

Mind a népi hagyomány, mind az irodalmi hagyomány vizsgálatával a múlt -  közelebbi és távolabbi múlt
-  kockázatfelfogásaiba lehetett bepillantást nyerni. Ha a mai kultúra sajátosságai mellett tesszük fel ugyanezt 
a kérdést, akkor valószínűleg máshol kell keresni a választ. Olyan egyéb közegek előtérbe kerülése, mint a 
film, a televízió, vagy az internet -  bármennyire is elhasznált gondolat -  azt is jelenti, hogy a kockázatról való 
gondolkodás megjelenése és hatása is más helyre került. Ha azt is figyelembe vesszük, hogy mára a technika 
eszközjellege helyett a műszaki fejlődés sokkal inkább médium lett az ember számára, akkor azt is érdemes 
figyelembe venni, hogy az erre adott válasz is másképpen jelenik meg. A reklámok, a rajzfilmek épp úgy 
sajátos kockázat közvetítő, konstruáló szerepet tölthetnek be, mint akár a közmondások. Nem állítom, hogy 
ezek egymást felülíró kategóriák, de ilyen szempontú vizsgálatuk a jelen komoly bizonytalanságot tartalmazó 
kihívásaival kapcsolatban érdekes eredményre vezethet. Éppen ezért fontosnak tartom, hogy a kultúra vala-
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mennyi -  akár szélső szegmensét -  is megvizsgáljam a későbbiekben.
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H r o n s z k y  I m r e  -  Y á r k o n y i  L á s z l ó  -  F é s ű s  Á g n e s

A technikatörténet tanításáról a BME-n

Az alábbi tanulmányban röviden ismertetjük és értékeljük a BME-n oktatott technikatörténet tárgyak egy 
részét. (Németh József és Galántai Zoltán is tanít technikatörténet tárgyakat. Ezek nem képezik e reflexió 
tárgyát.) Három tárgyról lesz szó. Az egyik az egyetemi ötéves (kifutó) képzés részét képezi. Ez a tárgy a Be
vezetés a technológia elméletébe és történetébe. Az új képzésben, a bachelor képzésben ugyanúgy választható 
tárgyként fut, ahogy az ötéves képzésben. Oktatói Hronszky Imre, Várkonyi László és néhány témában Fésűs 
Ágnes. A másik technikatörténet tárgy kapcsán szót ejthetünk a Technika-, mérnök- és tudománytörténet PhD 
képzésről. Ennek egyik alapozó, elsőéves kötelező tárgya a két-féléves technikatörténet tárgy. Ennek első 
félévét Németh József oktatja. Ennek során elsősorban magyar technika- és mérnöktörténetről van szó. A 
második félévben, amelyet kezdetben csak Hronszky Imre oktatott, az utóbbi két évben a két éve frissen dok
torált Várkonyi László, valamint az elmúlt tanévben néhány témában Fésűs Ágnes doktoranda is részt vesz. A 
hangsúly nemzetközi technikatörténeti példákon keresztül a technikatörténet-írás metodológiája történetének 
és néhány korszerű részletének megismertetésén van. A harmadik tárgy a Kémiatörténet. Ezt Hronszky Imre 

vegyészmérnökök számára oktatta.
Az ötéves képzésben a technikatörténet, technikaelmélet tárgy két kontextusban szerepelt, szerepel. Az 

egyik kontextus technikatörténeti alapok tanítása, elemi történeti tudás kialakítására és technika (technológia) 
elméleti célkitűzéssel az egyetem mérnökhallgatói számára. Itt nem kapcsolódik más rokontárgyhoz. A másik 
kontextust a Társadalom- és Gazdaságtudományi Kar (GTK) gazdálkodási szakos hallgatóinak oktatása adja. 
Itt a technikatörténetet, technológia-elméletet a hallgatók felvehetik a Bevezetés az innováció-menedzsment
be tárggyal együtt. Ezzel lehetőség adódott, hogy gazdálkodás szakos hallgatóknak viszonylag széles körben 
nyújtsunk integrált ismeretet a technikatörténet és az innovációelmélet területéről. (Sajnos az új képzésben a 
gazdálkodás szakos hallgatók számára e tárgyak oktatása megszűnt.)
1/ Bevezetés a technológia elméletbe és a technikatörténetbe 

Az alábbi tematika vázlat bemutatja a technika történeti és elméleti alapjai oktatásának tartalmát. A félév 
során általában 13 téma kerül ismertetésre, a témák kiválasztásának bizonyos szabadságát fenntartva minden 
évben. Tehát előfordulhat, hogy valamilyen speciális indokból egy-egy téma abban a szemeszterben nagyobb 

hangsúlyt kap, s így egy-két másik téma nem kerül ismertetésre.
1.1./ M i a technológia?

A technológia „eszköz” koncepciójától a nagytechnikai rendszerekig 
A kéziszerszámoktól az emberi szereplők elengedhetetlen bevonásáig az elemzésbe 

A technológiák hardver és szoftver része
Többfunkciós technológiák, a technológiák különböző felhasználók által történő különböző 

használati módjai
Munkaeszköztől az élet és a munka technikai közvetítettségéig, a technikai rendszer mint „közeg”
A „dologként" felfogott technológiától a szocio-technikai rendszerekig 
Technológiai megarendszerek
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1.2./A technikai determinizmus problémája: a társadalom komplex rendszerében interaktív elemként jelennek-e 

meg a technológiák?

„Passzív” és „aktív” technológiai eszközök (konténerek és szerszámok)
A technikatörténet korszakolása, pl. a felhasznált anyag szerint: „vaskor” ..., felhasznált energia szerint, 

stb.
Gép, a termelés gépi rendszerének létrejötte, az „ipariforradalom” társadalomra való hatása a gépesítés 
megvalósításával (A gőzgép hozta létre a modem termelési rendszert?)
A történelem során a technológia-fejlesztés különböző alapvető irányvonalainak kialakulása (nyugati 
technológiai, keleti technológiai fejlődés a történelemben)
A technológia-fejlesztés és társadalmi hatásai (információs társadalom, biotech, nanotech és lehetséges 
hatásai, konvergáló technikai fejlődés...)
A technológiai determinizmus két megjelenési módja, a technika önfejlődése és a társadalmi-gazdasági 
folyamatok technika által való determináltságának tézise
Következtetés: A technológia-fejlesztés alternatív struktúrája, a társadalmi struktúra és technológiai fejlődés 

kölcsönhatása
1.3./ A technológia-fejlesztés iránya és üteme

Technológiai paradigmák, a vélelmezett anomáliák, technológiai trajektóriák és paradigmaváltások, 
technológiai áttörés, a repülőgépek fejlődésének példája 
A technológiai dinamikák rendszerszemléletű és evolucionista modelljei
a/ technológiai alternatívák létrehozása, szelekciója és reprodukálása (a technológiai alternatívák 
társadalmi konstruálása, a kerékpár története), b/ az aktor-hálózat modell, az elektromos autó története a 
20. század hetvenes éveiben, c/ Th. P. Hughes rendszermodellje és kritikája, a giroszkóp esete 
A megközelítések funkcionalista jellege

1.4./ A tudomány és társadalom interakciójának történeti változásai

A technikai empirizmus és nagyobb történeti szakaszai, a véletlen kísérletezéstől a rendszeres empirikus 
kísérletezésig, az elmélet mint orientáló eszköz: a szerveskémiai szerkezetelmélet és színezék kutatás a 19. sz. 
utolsó harmadában

A „zárt elméletek” történelem során való első alkalmazásai, repüléstörténeti példa ..., A tudományos el
méletek egyre gyakoribb alkalmazása irányába mozdulunk el, létrejött-e, létrejön-e az a történelmi fordulat, 
amelytől „elméleti”, alapkutatás - vezérelt lesz a jövő technológiai kutatása?

A mérnöki munka elmélete, számítógépes modellezés, a technológia kísérleti empirista létrehozása napja
inkban, az elmélet mint heurisztikus eszköz és mint határfeltételek kijelölése a lehetőségek területén 
1.5/ Néhány szisztematikus koncepció a technológia-politika és -menedzsment megértéséhez 

Technológiai szakadék, policentrikus fejlődés, kulcsiparágak, technológiai útjelzők, technológiai utitérképek, 
technológiák és növekvő megtérülés (Br. Arthur), hálózati extemáliák 

A várható technológiák elemzése felé, technológiai trendek, technológiai szcenáriók, technológiai várako
zás

A technológiai fejlődés tervezhetősége, ellenőrizhetősége, a kormányozódás (govemance) koncepció a 
technológiapolitikában

1.6./ A technológia, mint politika és ideológia, illetve mint gazdasági vagy szimbolikus eszköz

Történeti esetek, a brit vasút Indiában, a COCOM lista, vízierőművek, többemeletes épületek (felhőkarcolók) 
építése, a World Trade Center mint gazdasági és politikai szimbólum...
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Elsőnek lenni a kutatás-fejlesztésben, a kutatás gazdasági, politikai, ideológiai meghatározó tényezői, a 
politika megvalósulása technológia formájában 

A nagyléptékű műszaki kutatás megszületése: az ammónia-szintézis és fegyverkezés esete, lépték növeke
dések, a Manhattan projekt, mai mega-kutatások és fejlesztések

A technológiafejlesztés társadalmi konfliktus szempontú megközelítése, a technológia mint a társadalmi 
konfliktus megjelenítési és befolyásolási módja

1.7./ Alternatívák a technológiafejlesztésben és kvalitatív stratégiai tényezők alkalmazása gyorsan változó kör

nyezetben való alkalmazkodáshoz

Fejlődés és a diverzitás, flexibilitás megőrzése (a lehető legtöbb opció megtartása), a teljesítmény fenntar
tása robusztusság és adaptivitás által

A technológiai választások portfolióinak összeállítása
1.8./ Változó kutatási struktúrák és dinamikák

Ml-tői M2 típusú kutatás felé való elmozdulás egy megjelenő M2-es társadalomban? (Ml típusú kutatás: 
alapkutatástól annak alkalmazása felé, M2 típusú kutatás az, amit az alkalmazhatóság kontextusa vezet, ezért 
a műszaki kutatás bonyolult visszacsatolási hálóban helyezkedik el, amelynek minden pontján keletkezhetnek 
„ visszafelé” mutató kutatási szükségletek).

Kísérletek a teljes „megosztott tudásrendszer \  a különböző tudástermelők közötti interakció hasznosításá
ra, globalizálódó együttműködés, termelők és felhasználók együttműködése, stb...

Változások a kutatás szervezeti struktúrájában: heterogén, ideiglenes szervezeti struktúrák, projektalapú 
együttműködések súlyának megnövekedése a M2-es típusú társadalom által megfogalmazott igények kielégí

tésére, információtechnológiai példák
A kutatási célok és módszerek diverzifikációjának szükségessége

1.9./ Az etika és a technológiafejlesztés

Az etika szükségessége műszaki kutatók, szakértők számára. A „személyes tudás” szerepe (Polányi Mi
hály). Az etika egy „erő” a gazdasági és egyéb erők ellensúlyozására? Adhat-e az etika előre megfogalmazott 
választ? Az etika és a tudományos és műszaki kutatás kölcsönható együttfejlődésének szükségessége, a gya

korlati etika szerepe
Az etikusok, tudományos és mérnök-kutatók „harmadik generációs” kooperációja felé (példa: ELSI az 

orvosi kutatásban)
Az informatika, a nanotech alapú konvergens technológiai fejlődés által felvetődő etikai problémák, a gén

módosított élelmiszerek kutatása
1.10./ Fenntartható technológiafejlesztés felé egy globalizálódó világban

A fenntarthatóság mint ökológiai probléma, a technológia és a társadalmi értékek (környezeti, egészség- 

ügyi, esztétikai értékek...)
A technológia hatáselemzés és várható technológiák elemzése, a technológia hatáselemzés története a reak

tívtól a proaktív viszonyulásig, „ tiszta” technológiák felé
A technológiafejlesztés mindig társadalmi kísérlet is, körülményei, a társadalmi kísérletezés előfeltételei 

(társadalmi kísérletezések a 80-as évek japán „informatikai városaitól” a mai felhasználó -- kooperációval 

készülő termékekig (von Hippel)
A technológiák történetileg változó biztonsági követelményei (a terrorizmus ellen), a műszaki biztonság 

követelményei az emberi-társadalmi komponens iránt
A történelem során a technológiai fejlődéssel kapcsolatos rezisztencia: „géprombolók
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Technológia és a közvélemény egy demokratikus társadalomban, konstruktív technológia hatáselemzési 

megközelítés
A felhasználó bevonása a műszaki kutatásokba, a felhasználó bevonás, mint innovációs forrás, a társadalmi 

kritika mint innovációs forrás: együttműködés pl. a Green Peace-szel 
Az elfogult technológiatörténetektől ma elfogadható technológiatörténetek szemléletmódja felé, a figyel

men kívül hagyottak és elnyomottak nézőpontjának figyelembe vételével (pl. fekete feltalálók a 19. századi 
Amerikában, női feltalálók, stb.), a technikatörténet mint ideológiai csata (Az Enola Gay és az amerikai 
dicsőség esete, a vita a Smithsonian Institute kiállításáról, a két nagy technikatörténeti kiállítás, München, 
illetve Mannheim koncepcionális eltérése)
1.11./ A technológia előrejelzéstől a technológia előretekintésig 

Történeti áttekintés
Prospektív technológia tanulmányok (a technológia előretekintés, technológia hatáselemzés és K+F értéke

lés integrálása felé)
1.12./ A Duna-gát története

Gazdasági, politikai tényezők, a mindenkori alternatívák és motiváló tényezők vizsgálata a Duna 19. száza
di szabályozásától a Duna-gát megnyitásáig, technikai fejlődés és politikai diktatúrák 
1.13/Jelenlegi megatrendek a technológiafejlesztésben, hogyan válhat a technológia emancipációs erővé?

A technológiai víziók szerepe, a várakozás mint nélkülözhetetlen elem a bizonytalanság kezelésére 
Nanotech (NSF víziók és program a konvergáló fejlődés átfogó esetére, a nanotech alapú biotechnológiai, 

kognitív tudományi és informatikai fejlődésre)
Űrkutatás 
Orvosi kutatás 
Mezőgazdasági kutatás

(Normatív megközelítés többszereplős diszkussziókhoz, a közösségi alapú technológiafejlesztési keretek) 
A paradox szükséglet: a legszélesebb participáció megvalósítása a magas szintű technológiafejlesztésben 
Várakozások és „technológiai buborékok”

Látható a tematika alapján, hogy a tárgy oktatói elkötelezettek a technika társadalomtörténeti alapú okta
tására. Elkötelezettek ugyanakkor az ún. modern mindedness elkerülésére is. A modem mindedness szerint a 
technika történetét, ahogy minden más történetet is, a ma eseményeiből kiindulva, mintegy spontán teleologi- 
kus folyamatként kell megérteni. Ezzel szemben rámutatunk arra a hallgatóknak, hogy a mindenkori technikai 
fejlődés a társadalmi összfolyamatba beágyazott fejlődés, ami a korábbi szakaszban kialakult alternatívák 
közötti választásból áll. E választások az adott korra jellemzők. Ezért ma győzelmet aratott technika, létrejötte 
korában még rosszabbik alternatíva lehetett. Ugyanakkor hangsúlyt fektetünk arra, hogy a hallgatók a történeti 
példák megismerésével, elemzésével és értékelésével bizonyos technikaelméleti minimumhoz is eljussanak. 
Ugyanakkor a választásoknál igyekszünk megfelelő helyet biztosítani a társadalmi konfliktus alapú megkö
zelítésnek.

2/ Bevezetés az innováció elméletébe 

Említettük, hogy a gazdálkodás szakos hallgatók számára lehetőség volt, most ”kifutó” lehetőség még, 
hogy a technikatörténet oktatását összekössük bizonyos innováció-elméleti és -menedzsment minimummal. 
Ez lehetővé teszi, hogy a hallgatók a technikatörténeti, technikaelméleti tudást innováció-kutatási összefüg
gésbe tanulják meg elhelyezni. Ennek szemléltetésére ismertetjük az innováció elméletéről és a menedzse
lésének alapjairól tanítottakat.
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2.1./ Néhány alapvető megjegyzés

Hagyományos társadalmak, jövő-orientált társadalmak

Műszaki innováció, szervezeti innováció, társadalmi problémára műszaki és/vagy szervezeti innovációval 
adott válasz, a megoldások által megjelenő új problémák

Innováció: “kreatív rombolás” (Schumpeter), a “lényegi kontingencia” létrehozása és kezelése 
Neoklasszikus megközelítés: “a már meglévő tényezők kombinálása”

2.2.1 Innovációs modellek

Az innovációs folyamat elemei, innovációs modellek: lineáris modellek (kereslet, kínálat), nem-lineáris 
modellek (láncmodellek, visszacsatolások, hálózati modellek, koevolúciós modellek)
Az innováció típusai: a “csinálás közben létrejövő innovációtól” a “radikális innovációkig”
“ígéretes technológiák”
„ Műszaki-gazdasági paradigmák” (Vannak-e „ hosszú hullámok” , „Kondratyejf hullámok” ?)

2.3.1 Történeti áttekintés

Az egyéni feltalálótól a szervezeti rendszerben megvalósított innovációig, a K+F portfolió 
Szektoriális különbségek az innovativitásban

2.4./ Az innováció neoklasszikus megközelítése

Fő hipotézisek: maximalizálás, egyensúly, reprezentatív vállalat, a tanulás neoklasszikus felfogása, spin
off, piaci kudarcok, termelési függvény és az innováció hatására történő elmozdulása, a K+F hatékonysá
ga, intemalizációs törekvések, új növekedési elméletek
Tudásalapú társadalom, indirekt indikátorok, szolgáltatások, új típusú beruházások /oktatás, K+F, egész

ségügy (Arrow, 1952, Romer /90s)
2.5./ Evolucionista közgazdasági megközelítések

Különféle kudarc lehetősége, nem egyensúlyi dinamikák (pozitív, negatív visszacsatolási körök, nem rep
rezentatív vállalatok, másodrendű tanulás, a biológiai analógiák szerepe)
A tudomány és technika dinamikáinak beépítése a közgazdasági elméletbe
“Niche” menedzsment az ígéretes technológiák számára (Az eszközök összetettsége: hálózatosodás, a 
felhasználó bevonása, tesztlaboratóriumok, innovációs parkok stb.) a korai döntéshozás problémája: a 

technológiafejlesztésbe való bezáródás
A technológiák és környezetük együttes létrehozása, a kialakuló felhasználók és a technológiák közöt

ti koevolúciós interakció
2.6./ Innováció a “régi” és az “új gazdaságban”

Régi gazdaság: az ismert tökéletesítése /a termékek közgazdaságtana, csökkenő hozadék, szűkösség, 
hatalom/dominancia, hagyományos értékláncok, egy iparághoz való kötődés
Kiterjedt hálózatokkal rendelkező vállalatok, értékteremtés új tudás létrehozása és értékének megragadá
sa által, a szolgáltatások közgazdaságtana, „új gazdaság”, új viselkedésmód, kritikus tömeg elérése a 
kapcsolatok növekedésével/ nem tökéletes módon való megragadása az ismeretlennek (az információ, a 
hálózatosodás közgazdaságtana, tudásmegosztás, bőség, dekonstruált értékláncok, a hálózatban a partne

ri kapcsolatok rugalmas kialakulása, több iparág, virtuális határok)
A növekvő hozadék törvénye (növekvő számú kapcsolatok létrehozásával időben és térben)

2.7./ Innováció, mint társadalmi értékteremtés és megvalósítás

Társadalmilag elfogadható innováció, a műszaki innovációk “zöldesítése”, környezetbarát technológiák, 

Megjelenő új eszköz: “az átmenetek menedzselése”
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“Az ember által előidézett katasztrófák” előrejelzése és elkerülése 
A K+F etikája és a technológiafejlesztés
Az innovációt körülvevő hálózatok fejlesztése, stabilizálása, az innovációval kapcsolatos diskurzus

szükségessége
2.8J Bizonytalanság, kockázat és innováció/a modern innovatív társadalmakban a kockázatvállalás és a bizton

ság kiegyensúlyozása/

A bizonytalanság ontológiai és episztemológiai eredete 
Bizonytalanság nem-lineáris folyamatokban 
Kockázatelemzés, -értékelés, -kommunikáció, -menedzsment
Kvantitatív kockázatelemzés, a kockázatok multidimenzionális jellege, a kockázat különböző kvalitatív 
típusai, komplex helyzet megközelítés, csak részlegesen modellezhető kvantitatív elemzésekkel,
“eredeti meglepetés” , „vészhelyzet menedzseléstől” a „válságmenedzselésig”
A kockázatértékelés alapvető társadalmi-antropológiai típusai, vállalkozói, aggódó, bürokratikus és 
közömbös viszonyulások és kölcsönhatásaik
A kockázatértékelés, -kommunikáció és -menedzsment paradoxonai
Komplex rendszerekben való tevékenység, (komplex rendszerek: interdependencia, mint alapvető 
jellemző,robusztusság és érzékenység, komplex rendszer-megközelítés)
A paradoxonokban való gondolkodás képessége kifejlesztésének szükségessége
Egymást gyengítő és erősítő dinamikákban történő mozgásban való gondolkodás, az egyensúlyi helyzetek 
ritka előfordulása

2.9./ Innováció a “tudástársadalomban”

Tennék és szolgáltatás kontinuum
Kodifikált és nem-kodifikált, rejtett, „néma” tudás
Két párhuzamosan jelenlévő innováció és a köztük felmerülő interakció (fokozódó specializálódás és 
szakértés felé, az innovációs folyamatokba a legkülönbözőbb felhasználók bevonása, a végfelhasználó 
bevonásával való kísérletezés az IKT területén stb.)
Önállóan megbízható munkavégzés decentralizált egyesítésének jelentősége a tudástársadalomban, a 
hálózatépítés fontossága

A források kiszélesítése, az innovációs források keresésének globalizálódása 
Ennek néhány eleme:
Inter- és transzdicplináris kutatás 
Technológia transzfer, mint találmányi forrás
A „nyílt innováció” különböző típusai és gyors elterjedésük az utóbbi évtizedben 
Innovatív szervezetek

Néhány általános jellegzetesség, mint a flexibilis célkitűzés kereső rendszerek kifejlesztése 
A szereplők (vállalatok...) tudásbázisa és alkalmazkodóképessége 
Az innováció szereplőinek regionális, nemzeti és globális rendszerei

2.10./ Globalizáció, a technológiafejlesztés globalizálódása, „glokalizáció”

A versenyképesség globális versenye

Multinacionális cégek és az innovációs források globális szinten való keresése, KKV-k innovativitása, 
a TIÜT, (a KIBS-ek, angol névvel) szerepe (tudásintenzív üzleti tanácsadó cégek)
Az élesedő verseny és a növekvő együttműködés paradox folyamata
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A hálózatosodás szerepe
2.11./ Áttörő innováció és technológia transzfer

Példák áttörő innovációra, a kutatás megfelelő mértékének szükségessége, a Manhattan projekt (Félreve
zette-e a Manhattan projekt sikere a második világháború utáni kutatáspolitikát?)
Áttörő innováció alapkutatási kiindulóponttal 
Az innováció fontossága a technológia transzfer során
A kis országok esélyei: „Innovátorként fellépni a piaci r é s e k b e n ill. a „fejlesztés kutatása1\  (Mit 
tanulhatunk az Egyesült Királyságbeli paradoxonból?)
A Triád és kiszélesedése és az innovációs verseny

2.12./ Innovációpolitikák

A második világháború utáni innovációpolitika három történeti korszaka (az alapkutatás túlzott hangsú
lyozása, az iparban hasznosítható innováció felé való fordulás, a társadalmilag elfogadható innováció)
A globalizáció hatása az innovációpolitikai paradoxonra, a támogató intézmények új szerepe 
Nemzeti, regionális, helyi innovációt támogató intézmények
Az innovációpolitika neoklasszikus megközelítésétől az evolucionista megközelítésekig (a nyertes variá
ció korai kiválasztásának megpróbálása, az allokációs probléma megoldása helyett egy átfogó háttér 
biztosítása mint alapvető tendencia felé), Nelson, Winter, Lundwall korai munkásságától a jelenlegi 
megközelítésekig
A tudomány- és technológiapolitikáktól az innovációpolitikákig
A kormányzódás (governance) problémája, az intézmények innovációpolitikái és a vállalatok 
innováció menedzsmentje között szükséges interakció, a szervezetek, vállalatok és a társadalom közti 

interakció szükségessége, egy átfogó diszkurzus felé?
2.13./ Innovációmenedzsmenttel kapcsolatos megjegyzések

(A merev tervezéstől a rugalmas, anticipatív alkalmazkodásig) (A kezdeti bizonytalanság mint döntő 

menedzselési feladat és első kutatásaik)
2.14./ „A hármas spirál” (Triple helix): Ipar - Egyetem - Kormányzat, és a társadalom 

Az ipar, egyetem és kormányzat közti interakció változása
2.15./ Az innovációkutatás néhány eszköze

Trendextrapoláció, deskriptív és „ víziószerű” előrejelzés, szcenárióépítés, technológiafigyelés, 
benchmarking, audit, technológia hatáselemzés
A szabadalomkutatás változó szerepe, mint innováció kutatási eszköz

2.16./ A különbözőség/sokféleség kihasználása az innovációban 

Nemek, etnikumok, fiatalok mint sajátos innováció-források ...
A regionalitás mint speciális innovációs lehetőség

2.17./ Esettanulmányok

Az autóipar (kiterjedt hálózatokkal rendelkező vállalatok), a kórházi kutatás mint fejlesztő kutatás,

„nyílt forrású” fejlesztés...
Látható, hogy a tárgy oktatása során döntő hangsúlyt fektetünk arra, hogy a hallgatók megértsék, hogy 
az innovációnak két alapvető változata, a kis és a radikális innováció lényegesen eltérő környezetben és 
lényegesen eltérő módon valósul meg. A radikális innovációra mindenképpen jellemző, hogy alapvető 
a komplex környezet információs és rendszerbizonytalansága. Ezért az evolúciós szemlélet nélkülözhe
tetlenné válik. Ennek az evolúciós szemléletnek a része a heterogén rendszerszemlélet, ami a legkülönbözőbb
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tényezők történetileg változó kölcsönhatásának szükségességét mutatja ki adott siker esetén. Kiemelkedően 
fontosnak tartjuk a „társadalmilag elfogadható innováció” elemeinek megértetését, illetve a „ tudástársada
lomra” jellemző „heterogén tudásbázis” mobilizálásának szükségességét az innovációs versenyben.

3* Vegyipar-történeti ismeretek fontossága a vegyészmérnök képzésben

Hronszky Imre több évtizeden keresztül oktatott kémiatörténetet vegyészmérnök hallgatók számára. Az 
alábbi ismertetés bemutatja egy példán, hogyan használható fel vegyipar-történeti ismeretek nyújtása a hallga
tók műszaki kultúrájának növelésében. Ezzel egyben kísérlet történik arra, hogy a szakképzés során a történeti 
ismeret jelentéktelenségéről kialakult, szinte dogmává merevedett nézettel szemben hogyan lehet a vegyész
mérnök hallgatókkal legalább egy újra elgondolásra érdemes történeti esetet megismertetni.

Mérnökök, természettudósok körében gyakran hallható az a nézet, hogy a szakma történetének ismerete 
fontos kulturális igény kielégítője lehet, de keveset segít annak jövője megítélésében. Azt hiszem, hogy az 
ilyen nézet képviselője nélkülözhetetlen eszközről mond le ebben a vonatkozásban, hiszen csak a történeti 
ismeret bevonásával lehet alaposan megérteni a jövő kihívásokat és lehet alapos választ adni rájuk. A törté
net megismerése segít például abban, hogy spontán beidegződéseket, természetesnek tartott előfeltevéseket 
problematikusnak, esetleg megváltoztathatónak ismerjünk fel, mi több, megtanuljuk a történelemből, hogy 
meglepetéseket kell anticipálnunk. Ezek nem csupán külső katasztrófaként érkezhetnek, hanem egy inno
vációnak elkötelezett társadalom maga kormányozza önmagát olyan helyzetekbe, amelyekben rendszeresen 
meglepetés éri. A történelem determinista nézete ugyanakkor akadálya lehet annak, hogy a történetre vonat
kozó tudást a jövő megítélésére vonatkozó elengedhetetlen, hasznos eszközként használjuk fel. Ez a felfogás 
ugyanis áldozatul esik egy látszatnak. Lehetetlen ugyanis kilépnünk a „hermeneutikus kö rb ő r , azaz a törté
nelmet mindig kénytelenek vagyunk jelen helyzetünkből értelmezni, és szükségszerűen a végéből kiindulva 
reprodukáljuk azt, ami történt. Ez arra a félreértelmezésre vezethet, hogy a mi számunkra ténynek bizonyuló 
történeti eredmény valamely szükségszerű folyamat következménye. A történet azonban evolúció, mégpedig 
társadalmi evolúció, amelyben az intencionalitás és az evolúció alapvető sajátosságai, pl. alternatívák keletke
zése és megszűnése, hosszabb és rövidebb hullámok kapcsolódnak össze, amelyeket azok, akik megélik, csak 
bizonytalanul tudnak azonosítani. A visszatekintő történésznek viszont a változások sokszor racionálisabbnak 
tűnnek, mint ahogy ezen racionalizációk alapján tett, jövőre vonatkozó trendjóslatok azt alátámasztják.

A történelemkutatás állandó összehasonlításra ösztönöz. Felvethetjük pl. azt a kérdést, hogyan érvénye
sültek a vegyiparnak, más iparágakhoz képest aránytalanul nagy K+F ráfordításai “fordista” iparfejlődési 
környezetben, hogyan járult maga a vegyipar is a tömegtermelés uralmához, és hogyan változik ez ma, egy 
alapvetően “posztfordista” szakaszban. Természetesen a „méretökönómiáról”, s annak a technológiai és ipar- 
fejlesztésre gyakorolt irányító hatásáról van szó. Haber a vegyipar fejlődését tárgyaló fontos munkájában a 
korábbi vegyipar fejlesztők alapvető stratégiáját a következőképpen foglalta össze: „nagy üzemet építeni és 
utána piacot találni a terméknek” A haszon a tömegtermelésből, a méretnövelés kiaknázásából volt döntően 
várható, s ez terelte a feltalálói tevékenységet is. A történelmi korszakhoz kötöttségről és az „útfüggésről” 
van itt is szó, minden történelmi folyamat alapvető jellegzetességéről. Ennek az „útfüggésnek” egyik eleme 
a kialakuló trajektória, aminek iránya és momentuma (tehetetlensége) alakul ki, a másik a kiindulási helyzet. 
Ez utóbbi vonatkozásában elég talán utalni arra, hogy, míg a szerves vegyipar számára az USA-ban a kiindu
lási leltételt a 20. század elején a kőolaj, mint nyersanyag bőséges jelenléte adta, Európában, Németország, 
Anglia számára más kiindulópontok voltak meghatározóak, más előfeltételek gyakoroltak arra hatást, hogy 
hogyan „szálljanak be” az ipari-gazdasági versenybe.

Ma ismét alapvető korszakváltás van az iparfejlődés alapvető jellegzetességeiben. Egy oldalról jellemezve
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ezt “posztfordista” szakaszról, a „ tömegtermelés végéről” , vagy a Schumpeter értelmezésében vett „radi
kális innovációnak” s ezzel a tudománynak az iparban való alapvetően változó szerepéről beszélhetünk. Új 
alapvető tudományos eredmények kiaknázása, vagy az ipari, társadalmi kölcsönhatások „nemlineáris” jelle
gének felerősödése és ezzel a „meglepetés” központi szerepe a folyamatokban, anticipáló tervezés folytonos 
előrelátás javítást feltételező helyett, vagy a kereslet individualizálódása mind egy-egy jegye annak a bonyo
lult összfolyamatnak, amelynek „szenvedő alakítói” vagyunk. Ipari óriások mellett, sokszor helyett kis- és 
középvállalkozások jelennek meg gomba-módra, és indulnak el néha hihetetlen karrier útján. Eszünkbe juthat, 
hogy például a biotechnológia különösen alkalmas lehet a termékek fogyasztóra szabására stb. Mindez meg
követeli, hogy jelenkor-történeti szemléletünk alakulhasson ki. De a jelenkort csak akkor vagyunk képesek 
f><jelenkor-történeti” szemlélettel vizsgálni, ha azt bele tudjuk helyezni a történelem különböző „amplitúdójú” 
történelmi folyamataiba, amelyek összefonódása „jelenkort”, a sok, történelmi esetlegességeket is megszilár
dító trajektória ugyanilyen sajátosságokat mutató össz-trajektóriát hoz létre.

Még egyszer: a történethez való determinisztikus közelítésmód félrevezet, s megfoszt a jövő kutatásának, 
valódi történelmi tudásként, a cselekvő embernek helyet mutató eszközétől, míg a történelem semmibevétele a 
cselekvés szabadságának csak látszatát biztosítja. A történetet eleven történetként kell kikutatni, mint alterna
tívák állandó keletkezésének és lezáródásának, és ismétlődő meglepetéseknek a folyamatát. Ezt leginkább az 
„útfiiggés” metafora fejezi ki, és annak pl. a fizikában kialakult újabb modelljeinek pl. heurisztikus alkalma
zásával közelíthető. Ebben a rövid tanulmányban az „útfiiggést” egyszerűbben, az ismert tudománytörténész 
és tudományfilozófus, Thomas Kuhn paradigma koncepciójának a műszaki fejlődés történetére való kiterjesz
tésével, analogikus alkalmazásával mutatjuk be, „ technológiai (műszaki) paradigmák” létrejöttének és vál
tásának feltételezésével, ahogy ez viszonylag a gazdaságelméleti és gazdaságtörténeti irodalomban elterjedt. 
Természetesen a példák a vegyipar történetéből lesznek. Anélkül, hogy bármely részletezésre lehetőség lenne, 
csak összefoglalóként jelezzük, hogy a „paradigmakövető” fejlődés lényegében egy sikeres minta kialakulása 
és követése valamely folyamatban, ahol a minta számos megoldandó probléma lehetőségét veti fel, s egyben, 
ez nagyon fontos, ahol a problémafelvetés módja a probléma megoldása keresésének heurisztikájával együtt 
jelenik meg. A minta kialakulása ugyanakkor általában be is szűkíti az innovációs irányulást, más utakat fel 
sem ismernek, meg sem kísérelnek, vagy elhagyják azokat. A paradigma körül egy elkötelezett kutató csoport 
alakul ki, s a paradigma, mint hagyomány működik, amelybe a következő generációt belenevelik. Bizonyos 
idő után az adott paradigma válságba kerül s ennek megoldásaként újabbnak adja át helyét.

Az eset, amit bemutatásra választunk, a szerves színezék-ipar kifejlődésének története a 19. század máso
dik felében. A szempont, amiből a történeti esetet vizsgálni fogjuk, az innovációtámogatás lehetőségeinek 
kutatása, szorosabban innovációtámogató nem gazdasági jellegű intézmények keletkezése vagy módosulása a 

vegyiparnak ebben a történelmi szakaszában.
A vizsgálandó tárgy tehát a szerves színezék-ipar keletkezésének és fejlődésének története a 19. század 

második felében. Rögtön adódik a kezdet meghatározásának problémája. Szinte mindenki hajlandó lenne 
„rávágni” , hogy ez a történet Perkin 1856-ban végrehajtott sikeres munkájával, a mauvein előállításával 
kezdődött. Igazi kereskedelmi sikere azonban a Verguin által 1859-ben előállított színezéknek, a fukszinnak 
volt. Noha ezen a „nyomon” további kutatások indultak el, mégis eltelt néhány év, amíg a kortársak felis
merték, hogy alapvető ipari áttörés lehetőségéről volt szó. (A „felismerték” szó idézőjelbe helyezése nem 
véletlen. Fel szeretné arra hívni a figyelmet, hogy az ún. „felismerési szakaszban” általában arról is szó van, 
hogy a feltételek megérnek arra, hogy új út alakuljon ki, érési korszakról beszélhetünk, amelyben az innoválás 
valamely útjának lehetősége és stabilizálódása kialakul, kölcsönhatásban a folyamat tudatosulásával.)
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A „ technológiai paradigma” strukturális összetevője a további kutatást a sikeres minta alapján irányítani 
kezdő heurisztika. A szerves színezék-ipar első heurisztikája egészen empirisztikus „ökölszabály”-jelölt volt: 
„Próbálkozz az anilinnal”. A történelem oktatójának a fejlődésnek ezzel a szakaszával összefüggésben lehet 
rámutatni a tudomány számos szerepének egyikére az ipari fejlődésben, arra, hogy (minimális szerepként) 
racionalizálja a mérnöki törekvéseket, rámutat azok tudományos lehetőségére. Hoffman volt az, aki az ún. 
„típuselmélet”, a szerkezetelméletet megelőző elmélet alapján, először kidolgozott egy nézetet az anilinvörös 
kémiai összetételéről, s kiindulópontot adott ahhoz, hogy a további innováció hogyan támaszkodjon a kémiai 
összetételből adódó heurisztikára. Ez a heurisztika a kezdeti heurisztika kiterjesztésének tekinthető: „továb
bi szerves színezékekhez az „anyaanyagon” végzett próbálkozásokkal juthatsz” (Muttersubstanz). Ebbe a 
folyamatba kapcsolódott be a szerkezetelméleti alapú vizsgálódás a hatvanas évek végére. Ezzel a kutatás 
viszonylag gyorsan koevolúciós folyamattá alakult az ipari színezékkutatás és a szerves vegyületek szerkeze

tének kutatása között.
Az innovációkutatás szempontjából a szerves színezékek kutatásának ez a szakasza különösen érdekes az 

innováció folyamatát támogató intézmények kialakulásának, változásának történeteként is. Két ilyenre te
szek itt utalást van den Beit és Rip már említett úttörő tanulmánya alapján. Az egyik a tesztlaboratóriumok 
kialakítása. Innovációkutatási szempontból itt a szelekciós környezet szimulálásáról és annak a variációk 
termelésének szférájába való intemalizálásáról, egy visszacsatolási folyamatról van szó. (A folyamat ismét 
koevolúciós jellegű, a textilfestők és textilnyomók technikáikat fokozatosan hozzáigazították az új anyagok 
felhasználásának lehetőségeihez és kényszereihez.) A tesztlaboratóriumok elterjedésével együtt kialakultak 
a műszaki tesztelés hagyományai (paradigmái) is ezen a területen. Bizottságok jöttek létre, amelyek szabvá
nyokat határoztak meg. így a trajektória és a szelekciós környezet kölcsönhatása kölcsönös, intézményben 
is megjelenő stabilizálódáson ment keresztül. Ezzel un. „védett tér” alakult ki meghatározott irányban folyó 
innovatív tevékenységek számára.

A szabadalmi védelem módosulása lehet egy másik pont, ahol a színezékkutatás korai története fontos ösz- 
szehasonlítási lehetőségeket kínál. A német szabadalmi törvényt 1877-ben bocsátották ki. Ez elvileg lehetővé 
tette, hogy a feltalálók ne a titkolódzással védekezzenek eredményeik kisajátítása ellen. Az éppen lázasan ku
tatni kezdett új színezéktípus, az azoszínezékek és a szabadalmi védelemben megvalósuló újdonság-gondolat 
között feszültség alakult ki. Ennek megértéséhez érdemes arra gondolnunk, hogy az innováció ezen a területen 
egy, szinte végtelen (Heinrich Caro jellemzése) kombinációs játékká alakulóban volt. Ennek a „játéktérnek” 
a kiaknázása felé fordulás vezetett a kutatólaboratórium azon fajtájának kifejlődéséhez, amelyik annak végzé
sére fejlődött ki, amit ugyancsak Caro, „tudományos tömegmunkának” nevezett el. Ez a munka, ismét Caro 
kifejezésével, „szabályokhoz kötött konstrukción” alapuló feltalálói tevékenység, és alapvető problémákat 
vetett fel a szabadalmazás vonatkozásában is. Egyik probléma röviden összefoglalható egy híres, spontánul 
a Legfelsőbb Bíróság előtt kialakult vitára, Caro és Carl Duisberg, akkor még fiatal Bayer kémikus, a Bayer 
társaság későbbi igazgatója, az IG Farben egyik alapítója között. Caro ugyanis, akit a bíróság felkért, hogy 
szakértsen a szabadalmazási ügyben, hogy az eljárás találmányi jellegű-e, nem volt képes semmilyen találmá
nyi mozzanatot megállapítani az előállításban. (A kongóvörös nevű színezék előállításának szabadalmaztatha- 
tósága volt a vitatott probléma.) Duisberg arra mutatott rá, hogy „új műszaki effektus” jött létre a kongóvörös 
létrehozásával, ami, az „új műszaki hatás” létrehozása, megérdemli a szabadalmi védelmet.

Az eset csomópontjellegű és komprimáltán tartalmazza az ipari fejlődés újonnan lehetségessé vált irányával 
kapcsolatos szabadalmi védelem problémáit. Az a megoldás ugyanis, hogy elismerték az „új műszaki hatás
ban megjelenő újdonságot, „védett teret” törvényesített. Ez kuhni értelemben vett mintájává vált a “tudomá
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nyos tömegmunka” alapján folytatott innovációnak, s ezzel annak, amit az innováció olyan f, rutinizációjának'' 
nevezhetünk Schumpeter alapján, ahol a vállalat tekinthető innovátomak, s amelynek eredménye jogilag vál
lalati szabadalomban rögzül. Ezzel módosulás jött létre a szabadalmi gondolkodásban, és a szabályozásban 
stabilizáló intézményi változás jött létre az innovációk olyan fajtája számára, amelyek kiaknázása a következő, 
„fordista” iparfejlődési időszakban alapvető jelentőségűvé vált. /Schumpeter sémáját követve és szervezeti 
folyamatokra értelmezve mondhatjuk, hogy „radikális innováció” jött létre a feltalálás szabadalmi védel
mének biztosításában./ Ez, úgy tűnik, hogy elengedhetetlen feltétel volt az innovációs folyamatok új válto
zatának, mint trajektóriáknak a kifejlődésében. Arra kell gondolnunk, hogy a szabadalom követelményeinek 
megfelelő megfogalmazása, mint szabályozó visszahat, alapvető keretet teremt a feltalálásnak és fejlesztésnek: 
A szabadalmi szabályozás viszont nem mindenkorra érvényes törvényi keretek egyszeri kidolgozása, hanem 
magában foglalja új megoldások elfogadását is új helyzetekre. A „műszaki hatás” újdonságának intézményes 
védelemmel való ellátása megteremtette a „tudományos tömegmunka” innovációra felhasználhatóságának 
jogi feltételét. Mikrotrajektóriák intézményes védelemmel ellátott kiaknázása vált lehetségessé. Ennek egy 
vonatkozása az, hogy az innováció folyamába az „emberekben megtestesült” innováció mellett a „szerveze
tekben megtestesülő” innovációs lehetőség, a szervezetekben, laboratóriumokban felhalmozódó tudás egyfaj
ta mintegy „taylorista” szerveződési formákban végbemenő, innovációra való rendszeres kiaknázása jöhetett 
létre, hiszen az ilyen típusú innováció az eredmények jogi védelmének kialakításával bizonyos „védett teret” 
kapott. Jogi folyamatok és a kutatás szerveződése a vegyi laboratóriumokban, a gazdasági fejlődés kialakuló 
formája egymást befolyásoló tényezőkként hoztak létre egy új korszakot. Természetesen ennek csak néhány 
apró mozzanatáról van itt szó. Mégis, talán látható, hogy a történelemhez fordulás ebben a vonatkozásban 
hasznos kiegészítő lehet a különböző diszciplínákban tanultak szintetikus látására való nevelésben.

Még egy megjegyzést a szakma történelme tanulásának értelméről. A színezékiparban kialakult kutatási 
módszerek, tudás, intézményrendszer, a színezékipar egésze a századfordulóra a modem gyógyszeriparnak 
adott kiindulási alapot. Ahogy ez tipikus a fejlődésben, innovációt indítva be a gyógyszeripar és kutatásszer
vezés területén a színezékipar hasznos minta lett egy eredetileg nem-szándékolt területen is.

A történet nemcsak tendenciákat, trendeket produkál, hanem individualizál is, és valódi megismerése ál
landó összehasonlításra ösztönöz, miközben az útfüggő folyamat nekünk már megváltoztathatatlan kezdeti 
feltételeiről is informál. Benne rövidebb és hosszabb távú folyamatok, „hullámok” kapcsolódnak egybe. A 
történettel való megismerkedés felhívhatja a figyelmet arra is, hogy ellenőrizzük, hogy bizonyos hosszútávú 
folyamatok esetleg még érvényben lehetnek, más folyamatokban végbemenő minden látványos, gyors válto

zás ellenére.
4/ Technikatörténet (metodológia) oktatása a Technika-, Mérnök-, és Tudománytörténet PhD tanfolya

mon
Mint említettük, tárgyunkban a technikatörténet kutatás metodológiájának történeti fejlődésére helyezzük 

a hangsúlyt az elsőéves képzés második félévében. Ezt úgy érvényesítjük, hogy vázlatosan áttekintjük a 
technikatörténet-írás történetét, s adott történeti eseteket ismételten megvizsgálunk, összehasonlítunk a tech
nikatörténet-írás különböző metodológiái segítségével. A kialakult történet-írás metodológiákat döntően két 
csoportba osztjuk. Az egyik csoportba tartoznak a technikatörténet önfejlődését vizionáló metodológiák. Ezek 
általában párosulnak a gazdaság és társadalom történetének determinista szemléletével. Ahogy az Annales kör 
konceptualizálta: először a technika technikai történetét kell megírni, majd utána a gazdaság és társadalom 
történetét. így ismertetjük az Annales kör után, az Oxford History of Technology történet vízióját. Rámuta
tunk arra, hogyan jelent meg tudatos szembenállásként a Technology and Culture csoport koncepciója a hatva
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nas évek végén. Végül részletesen foglalkozunk mindhárom szociálkonstruktivista irányzattal. Az irányzatok 
ismertetését jellemző esetek tárgyalásával kötjük össze, a kerékpár társadalomtörténetének, az elektroautó 
kudarcba fulladt 70-es évekbeli történetének és a giroszkóp feltalálásának ismertetésével és elemzésével. A 
tárgyba tartozik még az un. háttérbe szorított témák, nők, technikusok, harmadik világ szerepének áttekintése. 
Ezt egészíti ki a technikatörténet-írás határdiszciplináinak, a gazdaságtörténetnek, a technikaszociológiának, 
a technikapolitikának és a tudománytörténetnek a rövid vizsgálata.

A társadalmi konstrukció közelítésmód három formája, a Pinch -  Bijker féle lezáródás modell, a hete
rogén háló modell, ill. a funkcionalista rendszer modell. Valamennyien funkcionalista megközelítések. Az 
alábbiakban ízelítőt adunk a funkcionalista közelítésmód technikatörténet-írási kritikájának, a technikatörté
net konfliktuselméleti megközelítésének tanításmódjából. Az alábbi vázlatot Fésűs Ágnes készítette, először 
elsőévesként hallgatói referátumként, majd másodéves korában az elsőéves PhD hallgatóknak tartott óráján 
használta fel. (A PhD program keretében más PhD hallgató, Binzberger Viktor, a Filozófia és Tudománytör
ténet Tanszéken korábban dolgozott ösztöndíjas, technikafilozófia tárgyból egész speciális kollégiumot szer
vezett. Az ilyen kezdeményezéseket fontos fejlődési lehetőség megvalósításának tekintjük.)
A technikatörténet konfliktuselméleti jellegű megközelítése

• Mi okozza a technika változását? Hogyan keletkezik, működik, hat és változik meg a technika? A kérdés 
funkcionalista megközelítése
• A technika mint társadalmi viszonyok fenntartásának vagy megerősítésének vagy megváltoztatásának 
eszköze, a technika nem semleges
• A társadalmi konfliktus mint ok
• A technika és megválasztásának módja eszköz a hatalmi harcban
• Az elemzés releváns egysége a szociotechnikai rendszer konfliktusos társadalmi környezetben
• Funkcionalista értelmezés szerint a technika fejlődésében periodikusan ismétlődve lezáródás, 
stabilizáció konszenzussal jön létre
• A technika társadalmi konfliktus eszközként való értelmezése lehet funkcionalista értelmezés. Ekkor a 
műszaki változás önszabályozó és feszültség menedzselő folyamatnak tekintett, ami adaptációval, célmeg
valósítással, séma fenntartással működik. (A funkcionalista szociológia vonatkozásában lásd: Talcott 
Parsons, 1951)

• Ekkor nyílt rendszer adaptív alkalmazkodását vizsgáljuk a környezethez, maximális hatékonyság, kvázi 
stacionárius egyensúly jön létre

• Alkalmazkodás ekvifinális rendszerként, különböző utak ugyanahhoz a célhoz, új utak választása, 
amikor a környezet változik,
• Új célok kialakítása
• A rész alkalmazkodása az egészhez

• Példák: A Volvo gyár történetének funkcionalista nézőpontú megvilágítása: Az üzleti szervezet 
alkalmazkodása

• Reformista, konszenzus-orientált politikával jól összeegyeztethető
• A konfliktus ebben a szemléletmódban diszfunkcionális
• A teljes rendszer egyrészt a műszaki rendszer egymással kölcsönös kapcsolatban levő műszaki 
objektumok rendszere (Rendszeroptimum), másrészt
• Szociotechnikai rendszer (Rendszeroptimum),
• Egymással kölcsönösen összefüggő elemek rendszere a közös rendszercél megvalósítására
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• A fő magyarázandó probléma: fordított kiszögellés” keletkezése a környezetből származó hatás kivédésekor
• Menedzserek, rendszerépítők
• Minden rendszer önmagában harmonikus
• Mi a menedzserek funkciója, ágensek vagy szolgálják a rendszert?
• Mi a konfliktus funkciója a rendszerépítés során? Stabil „ technológiai keret” „technological frame" ki
építése és fejlesztése,
• A stabilizációval eltűnik a konfliktus, növekedés kezdődik, kumulatív fejlődés a „ technológiai kereten” 
(technological frame) belül, (összehasonlítás: kumulatív fejlődés a „ tudományos kereten” belül)
• A különböző rendszerek lehetnek egymással ideiglenes konfliktusban
• A konfliktus eredménye: konszenzusos, „ társadalmilag robusztus” termék vagy eljárás
• A technika társadalmi konfliktuseszköz értelmezése lehet nem-funkcionalista
• Kritikai technikai fejlődésfelfogás: Munkások, feministák, harmadik világ, cégek, országok harca egy

mással szemben, stb.
• Alapvető tény: hatalom, rétegződés, hierarchia: ugyanaz (egyformán) jó mindenkinek?
• A kibernetikai rendszerfelfogás gazdagsága, különféle visszacsatolási mechanizmusok
• Elágazó technikai fejlődés, kis eredeti innovációk
• Különféle lezáródási mechanizmusok
• (Erőszak, tekintély -  nyílt fizikai erőszak)
• Hatalom (nem csak kívülről kaphat a funkcionáló műszaki rendszer ösztönzést a változásra)
• Verbális és nem-verbális hatalmi harcok, látens és manifeszt konfliktusok

• Lezáródás új hatalmi struktúra kialakulásával
• Társadalmi konstrukció és társadalmi konfliktusközelítés, szimbolikus interakcionizmus
• A technikák források társadalmi konfliktusok befolyásolására, soha nem semleges tényezők
• Funkcionalista („azután boldogan éltek, amíg meg nem haltak"), nem-funkcionalista konfliktus felfo
gások (mindig konfliktusosán éltek, de ez volt a közös alapjuk mint rendszernek, amiben összetartoztak) 

Durkheim vagy Weber
• Konfliktus osztályozás: Antagonista vagy egyesítő, Integráló vagy dezintegráló, Látens vagy manifeszt, 
Tudatos vagy nem-tudatos, Közvetlen vagy közvetett,
• A konfliktus funkciója: Jelentés alkotás, Ellenőrzés, kizárás, befogadás, Felszabadítás vagy leigázás
A konfliktus nézőpontú szemlélet ismertetése példákon keresztül történik. Ezek a fémbalta elterjedésének 
történetétől ausztrál benszülöttek között a géprendszeren alapuló termelés kifejlesztése történetéig terjed

nek.
Szívesen nyújtunk segítséget azoknak, akik a technikatörténet oktatásnak valamilyen formájával próbál
koznak. Ez a segítség lehetséges alkalmi konzultációval vagy, ami még jobb, a jelzett PhD tanfolyam 
magyar technika és mérnöktörténettel foglalkozó programjának, amit Németh József vezet, vagy az 
inkább a tudomány és technikapolitika történetére koncentráló technikatörténeti programjának elvégzé
sével, amit Hronszky Imre vezet és PhD cím megszerzéséhez vezethet. A PhD program a BME honlapján 

megtalálható.
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A szokásos magyar szóhasználattal ellentétben nem teszünk különbsége a „technika” és a technológia” terminus között. Ha szük
séges, pl. a kémiai technológia tárgy említése esetén felhívjuk a hallgatóság figyelmét arra, hogy itt a technológia terminus sajátos 
értelmet kap.
L. F. Haber: The Chemical Industry 1900-1930, Oxford Univ. Press, Oxford, 1971, 176. old.
Nathan Rosenberg: Exploring the Black Box, Harward Univ. Pr, Boston, 1994
Thomas S. Kuhn: The Structure of Scientific Revolutions., 1962, magyarul: A tudományos forradalmak szerkezete, Gondolat 
Kiadó, Budapest, 1984
Ez a tanulmany nem törekszik sok tudományos újdonságra az eset bemutatásában, egyszerűen követi Henk van den Beit és Arié 
Rip úttörő fejtegetését. The Nelson-Winter-Dosi Model and Synthetic Dye Chemistry, in: Wiebe E. Biiker, Thomas P. Highes 
and Trevor J. Pinch /Eds./: The Social Cosntruction of Technological Systems /New Directions in the Sociology and History of 
Technology/, The MIT Press, Cambridge, Massachussets, London, 198/

J eg y ze tek  és iro d a lo m :
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K e l e n  K a t a l i n

A konvergáló technológiák víziói és lehetséges társadalmi
hatásai

A 21. században a kutatás-fejlesztési irányvonalak prioritásának kialakításában döntő szerepet játszhatnak 
sajátos konvergáló technológiák, azaz a nano-, bio-, információs technológia, valamint a kognitív tudományok 
(NBIK) területeinek kombinációjából létrejövő új tudományos és technológiai diszciplínák. A trendvonalak 
és várható szinergiáik előreláthatóságának bizonytalansága miatt a lehetséges hatások prognosztizálásakor 
abból kell kiindulni, hogy a technológiai előrehaladás már az egyes diszciplínák elkülönülten történő fejlődése 
során is óriási lehetőséget rejt magában. Ezt fokozza a területek között fellépő ismeretlen, de feltehetően óriási 
mértékű szinergiahatás, melynek eredményeképpen nemcsak a potenciális lehetőségek, hanem a kockázatok 
is nagyságrendekkel növekszenek. Éppen ezért a társadalom egészét érintő társadalmi, gazdasági, kulturális, 
etikai, jogi és környezeti hatások figyelembevétele nélkül, illetve a széleskörű társadalmi részvétel megvalósí
tása hiányában a fejlesztési, szabályozási irányelvek kialakítása nem vezethet a területre vonatkozó interdisz
ciplináris szemléletmódon alapuló felelős döntések meghozatalához. A következőkben röviden bemutatásra 
kerül az alapvető állásfoglalások története.

A terület első összefoglaló kiadványa -  az Amerikai Egyesült Államok NBIK (Nano-Bio-Info-Kogno) kon
cepcióját bem utatójelentés-2002 júniusában jelent meg „Konvergáló technológiák az emberi teljesítőképesség 
fokozásáért” (Converging Technologies for Improving Human Performance) címmel. A koncepció fejlesz
tését elsősorban az NSF (National Science Foundation) és az USA Kereskedelmi Minisztériuma közös kez
deményezésében indították el. Kezdetben főként a nanotechnológiára építő elképzelések létrejöttében nagy 
szerepe volt az USA Nemzeti Nanotechnológia Kezdeményezésének (National Nanotechnology Initiative), 
amely tulajdonképpen a konvergáló technológiai víziók kialakításának alapjául szolgált [1].

Az amerikai NBIK koncepció „az új tudományos reneszánsz ’ megvalósulását, valamint a társadalmi igé
nyeket kielégítő új műszaki alkalmazások létrehozásának vízióját a tudomány és technológia holisztikus meg
közelítésére építi. A koncepció -  a konvergáló technológiák átfogó lehetőségeinek feltárására fókuszálva -  az 
elkövetkező 10-20 éves időtávra az alábbi öt releváns területet jelöli meg a fejlődés lehetséges irányaként: 
az első terület fő prioritása az ún. emberi kognom projekt, azaz az emberi agy struktúrájának, funkcióinak és 
azok lehetséges kiterjesztésének vizsgálatára, továbbá a tanulást, társadalmi kommunikációt és kreativitást 
elősegítő eszközök kifejlesztésére terjed ki. A második terület az egészségmegőrzésre és az ember fizikai ké
pességeinek javítására koncentrálva, a kezelésekhez szükséges, a bioinformatika, genomika és proteomika tu
dományterületek eredményeit ötvöző bio-nano eszközök kifejlesztését, az emberi szerveknek nanotechnológia 
alapú implantátumokkal való helyettesítését, illetve a fiziológiai állapot nano-eszközökkel történő nyomon 
követését tűzi ki célul. Továbbá ígéretes területnek tűnik az orvosi beavatkozások nanorobotokkal történő 
forradalmasítása, valamint a látás- és hallássérültek életminőségét javító eszközök tökéletesítése is. Ezenkívül 
előrelépések várhatók az emberi idegrendszerrel összekapcsolt agy-agy és agy-gép interfészek esetében egy
aránt. A harmadik terület a technológiai konvergenciának az emberek társadalmi viselkedésére, interperszoná
lis kapcsolataira, a társadalmi megismerésre, a csoport- és tanulási folyamatokra, valamint a nyelvhasználatra 
gyakorolt várható hatásait tanulmányozza. Az NBIK technológiát képesnek tartják a nyelvhasználati, tudásbe-
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li eltérések, illetve a földrajzi távolság áthidalására, a globális kommunikáció által lehetővé váló hatékonyabb 
kooperáció kialakítására is. A nemzetbiztonság területén a fő törekvések a katonák fizikai és mentális képes
ségeinek fokozására, globálisan összekapcsolt érzékelő eszközök, pilóta nélküli harci járművek és ember-gép 
alkalmazások fejlesztésével a 21. századi hadviselés megalapozására irányulnak. Végül az utolsó terület a 
tudomány és oktatás egységesítésével az oktatás alapszinttől a posztgraduális képzésekig történő radikális 

átalakítását tűzi ki célul [2].
Az Európai Uniónak a konvergáló technológiák területére vonatkozó állásfoglalása -  melyet az USA NBIK 

koncepciójára adott válaszként is tekinthetünk -  2004 júliusában jelent meg, a „Konvergáló technológi
ák -  Az európai társadalmak jövőjének formálásáért” (Converging Technologies -  Shaping the Future of 
European Societies) kiadványban. Az EU magas szintű szakértői csoportja (HLEG -  High Level Expert Group 
„Foresighting the New Technology Wave”) a konvergáló technológiák nyújtotta széleskörű lehetőségeket 
európai kontextusban vizsgálta, mely egy sajátos európai megközelítéshez, a Konvergáló technológiák az eu
rópai tudástársadalomért kialakításához vezetett [3]. A CTEKS (Converging Technologies fór the European 
Knowledge Society) mozaikszóval jelölt koncepció -  mely az USA NBIK koncepciójától eltérően a nano-, 
bio-, információs technológia és a kognitív tudományok területét szocio, antro, philo, geo, eco, urbo, orbo, 
makro és mikro területekkel bővíti -  fő célja a lisszaboni stratégia által kitűzött törekvések megvalósulásának 
elősegítése, az európai tudástársadalom létrehozása. [ 1 ]

A rendkívüli mértékben technológiavezérelt amerikai NBIK koncepcióval ellentétben -  mely a technológiát 
társadalmi, illetve gazdasági problémák megoldására is alkalmas eszköznek tekinti -  az európai megközelí
tés nemcsak a határtalan lehetőségeket hangsúlyozza a konvergáló technológiai fejlesztésekkel kapcsolat
ban, hanem a miniatürizálás irányába mutató trend erősödésének következményeként rámutat a láthatatlan 
technológiai infrastruktúra által létrehozott mesterséges környezetben a kockázatok új dimenzióira is. Az új 
anyagoknak és eszközöknek előre nem látható káros hatásai lehetnek az egészségre, környezetre, továbbá a 
konvergáló technológiák alkalmazásai veszélyforrásként jelenhetnek meg az emberi integritásra, autonómiára 
és moralitásra nézve, valamint a munkavégzés és szabadidő alapvető módon történő átalakításával magukban 
hordozzák a társadalmi széttagoltság, a társadalmi rés jövőképét is, mely ugyanakkor méltányossági és igazsá
gossági kérdéseket egyaránt felvet. [3] így a határtalan lehetőségek és az emergens kockázatok kettősségének 
egyidejű jelentkezése miatt a konvergáló technológiák sikeres menedzselése -  a tudományterületek hagyomá
nyos határainak elmosódásával -  újszerű megközelítések és döntéshozási eljárások kialakítását teszi szüksé
gessé a társadalom által támogatott innovációk megvalósíthatósága (elkerülvén a potenciális alkalmazásokkal 
szemben már a kezdetekben kialakuló ellenállást), s a kockázatok elfogadható szintre való csökkentése érde
kében.

Az amerikai és az európai koncepció további megközelítésbeli különbsége, hogy míg az USA a globalizáció 
során erősödő versenyben a helytállást alapvetően az egyéni képességek növelésében látja megvalósítható
nak, addig az EU a társadalmi csoportok teljesítőképességének fokozására helyezi a hangsúlyt. A túlzottan 
technológia- és egyén-orientált amerikai konvergáló technológiai koncepciót rendkívüli mértékben áthatja a 
fokozott nemzetbiztonságra való törekvés, a „szuperkatona” elérésének célja. Az elképzelés ezt az erősen ka
tonai megközelítésre kiélezett szemléletet analóg módon alkalmazza a civil emberek képességei növelésének 
eléréséhez is. Továbbá a koncepció a „katonaifölény” és az „amerikai individuum győzelme” szemléletmód
ra épít a piaci versenyben is. Ahogy a harcmezőn, úgy a kompetitív piacokon is csak a „győztes számít” elvi 
megközelítésből hiányzik a sajátos „segélyezőpolitika” gondolata, azaz a globalizálódó világban a vesztes 
felzárkóztatásához szükséges eszközök kidolgozása. Bár az USA a „szuper képességekkel bíró állampolgá
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raival" győzelmet arathat a piaci versenyben -  ahogy bizonyos várakozások megfogalmazzák de azzal a 
különbséggel, hogy a piacon a háborút fegyverek helyett termékekkel vív ják, és ez megfelelő kiegyensúlyozó 
politika hiányában egyre nagyobb feszültségeket fog előidézni a világban. Ugyanis a fizikai erőfölény, a hosz- 
szú élet s az intelligencia-fokozás (szellemi erőfölény) eszközeivel az egyének közti különbségek megnöve
kedése súlyos etikai és társadalmi konfliktusokat eredményez. Azonban a közösségi alapokra épített európai 
elképzelés sem elegendő önmagában, mivel ez sem biztosítja, hogy ne a katonai szemlélet vetítődjön a társa
dalmi közösségek szintjére, továbbá ez sem ad feltétlenül esélyt a másik felzárkóztatására.“

Az amerikai NB1K és az európai CTEKS koncepciók mellett a konvergáló technológiák menedzselésé
re számos koncepció került kidolgozásra. 2003-ban a kanadai Biosystemics, két évvel később pedig Hol 
landia NanoNed koncepciója jelent meg.** Ezek az elképzelések a technológiai fejlesztések lehetőségeinek 
széleskörű feltárása mellett az adott ország sajátosságaira -  kulturális, társadalmi, gazdasági és jogi helyze
tére -  építve fogalmazták meg kutatási prioritásaikat és a megvalósításhoz szükséges lépéseket. Ugyanakkor 
bármelyik megközelítést véve alapul, a pozitív hatások realizálásához a gazdasági és társadalmi szempontból 
releváns alkalmazások kidolgozása és megvalósítása kell, hogy a középpontban álljon. A releváns területek 
azonosítása azonban nagyfokú bizonytalansági tényezővel jár együtt, mivel a fejlődés sajátosságából adódóan
-  azáltal, hogy a technológiai trendvonal minden egyes pontján a fejlesztések akár radikálisan új irányokba 
mozdulhatnak el -  a konvergáló technológiák hatásai többszörös áttétellel, a gazdaság egészétől az egyén 
szintjére levezető, továbbgyűrűző mechanizmusként jelennek meg. Mindazonáltal megfelelő gazdasági-, jogi 
szabályozási háttér, kutatás-fejlesztési támogatási rendszer, valamint flexibilis alkalmazkodási képesség nél
kül a konvergáló technológiai projektek nem lehetnek életképesek (lásd újszerű partnerhálózatok kiépítésének, 
befektetési és finanszírozási módszerek kialakításának szükségessége erősítve az. egyetem-ipar-kormányzat 
kapcsolatait, valamint a részben ellentmondásos együtt-versengés dimenziót).

A potenciális technológiafejlesztési irányvonalak meghatározásának -  a közrészvétel megvalósítása által
-  a multipoláris társadalom értékrendszerén kell alapulnia, mely egyben a társadalmilag elfogadható kocká
zatok szintjét is determinálja. Az utóbbi törekvés azonban nem valósulhat meg a megfelelő kommunikációs 
csatornák (tájékoztatási módok) kialakítása nélkül, mely során egyre inkább a kutatók konzulensi szerepköre 
hangsúlyozódik. Ez különös jelentőséggel bír, mivel a konvergáló technológiák a digitális szakadékhoz ha
sonló, de annál lényegesen nagyobb társadalmi megosztottság vízióját is magukban rejtik.

Válogatott irodalom és jegyzetek:

1. Coenen, C. -  Rader, M. -  Fleischer, T.: Of Visions, Drcams and Nightmares: The Dcbatc on Convcrging Technologies.
In Technikfoigenabschatzung, Theorie und Praxis, Nr. 3, 13., December 2004. Karlsruhc, Germany. Inslitutc lor Technology 
Assessment and Systems Analysis (ITAS). 2004. p. 1 IS-125.
2. Roco, M. II. -- Bainbridge, W. S. (cds.): Convcrging Technologies fór Improving Humán Pcrformance: Nanotechnology, 
Biotechnology, Information Technology and Cogmiive Science. Árlington, Virginia, USA. National Science Foundation. 2002.
3. IILEG - ifigh Level Expert Group ‘Forcsighting the New Technology Wave : Convcrging Technologies -- Shaping the 
Futurc of European Societies. By Alfréd Nordmann, Rapporteur. Brusscls. European Commission. 20Ö4.
* Dr. Hronszky Imre, szóbeli közlés (2006.10.27.), részben elmondta a European Fórum on Nanoscicnccs: A Convcrging 
Approach Accross Disciplines COST/Europcan Pari ¡ament által szervezett rendezvény kerékasztalán, Brüsszelben, 2006. 
október 20-án.
** Jelenleg széleskörű munka folyik az UNESCO állásfoglalásának kialakítására a konvergáló technológiai fejlesztésekkel 
kapcsolatban. Ennek során tanulmány készült az UNESCO etikai nézőpontjáról és napjainkban folyik a vita egy politikai- 
innovációpolitikai irányelv kidolgozásáról.
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E n g l i s h  A b s t r a c t s  O f T h e  P a p e r s
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U t i l i s a t i o n  o f  t h e  t e r r i t o r y  o f  Ó b u d a  G as  F a c t o r y

F o r  C u l t u r a l  P u r p o s e s  

E r z s é b e t  K Ó C Z I Á N - S Z E N T P É T E R I

Transport Museum, 1146 Budapest, Városligeti korút 11.

The Ministry of Cultural Heritage (NKÖM) has a survey made on the utilisation of the territory of Óbuda 
Gas Factory for museum purposes in 1999, after the idea of transferring Hungarian Museum for Science and 
Technology to the Ganz Factory had been dropped.

The Ministry’s cultural deputy undersecreteriat and the Department of Museums of the Division of Public 
Collections called upon the maintainers of the most important technical museums struggling with placement 
problems (Transport Museum, Hungarian Museum of Architecture, Museum of Physical Training and Sports) 
to examine the possibility of transferring the entire museum or some parts of it to Óbuda (if they find it 
necessary.)

In the plans of the ministry not only the maintenance and rehabilitation of the protected factory buildings 
were included but the construction of new establishments as well. As early as at that time the bringing into 
being of a cultural park arose, that would, beside the museums of traditional profile, give place to institutions 

of “science center” character, too.
As a result of the survey the full conception of the utilisation of Óbuda Gas Factory was completed by the 

end of 1999; a report on it was given by the Division of Monuments and Investments, which also prepared and 
attached the plan of expenses and other indices of the investment. Unfortunately, by the end of the first quarter 
of 2000 the draft lost its timeliness and was not presented within the Ministry, nor submitted for agreement 

among ministries.
As to the placement of the Hungarian Museum for Science and Technology, the 1999 draft meant the first 

turning-point, after searching about for decades; its publication is justified partly for this reason, and partly 
because since the second half of 2004 Óbuda Gas Factory has come to the front again as possible location of 

the institution.
The material published here might serve as a good basis for the planning that might, in the future, turn to 

reality, in spite of the fact that several questions were raised and ideas have already taken a new turn. E. g.: the 
Museum of Physical Training and Sports would move to new premises in the course of 2005, similarly to the 
“Palace o f Wonders”, which would be placed in one of the buildings of the Millenary Park.

A very important step forward was the declaration of protection by the Bureau for the Protection of Cultural 
Heritage: decree 21/2004 (X. 12) NKÖM contained the declaration of protection for the group of buildings of 

Óbuda Gas Factory in Gázgyár street, 3rd district of Budapest.
It pointed to a similar important intention of the Government that a ministerial commissioner was been 

appointed by order 3/2004. (K.K.5) of the Minister of National Cultural Heritage for preparing the coming 

into being of the new museum quarter.
The final solution of the situation of the Hungarian Museum for Science and Technology might be within 

reach, both in time and geographically, by moving to the group of buildings in Óbuda Gas Factory or its
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territory. Time is, however, urging as the Capital’s Gas Works left, by January 1, 2005, the territory, which -  
without real maintainer and keeper -  might face quick deterioration.

T h e  t v  s e r i e s  “ F a c t o r i e s  i n  H u n g a r y  A r o u n d  

T h e  M i l l e n n i u m ”  as  a m e a n s  o f  “ S a f e g u a r d i n g ”

I N D U S T R I A L  M O N U M E N T S

É va  VÁMOS1 -  P é t e r  MÓCZÁN2
1Hungarian Museum for Science and Technology (HMST'), 1117 Bu

dapest, Kaposvár utca 13-15. e-mail: evamos.@hmst.nadir.hu 
2EPS Produkciós Iroda KFT.

The 12-part TV series “Factories in Hungary around the Millennium” prepared by the EPS Producers’ 
Office Ltd. processed, in films of 24-28 minutes, the material of 12 factories in Budapest and 6 in the countryside. 
The paper is dealing with the Budapest factories only.

The authors mention the Budapest mills, which date back to the first boom of Hungarian industry in the 
1830s. The success of the Hungarian milling industry was due to high-quality wheat, the then high-tech 
machine industry, and the expertise of the millers.

Budapest water-works were initiated after the cholera epidemic of 1866. An English expert was commissioned 
to build a network of water-pipes in 127 streets. The paper gives an account on the individual sections of 
the huge construction process. The first ferro-concrete water tower was installed in 1905. The water-works 
comprised a tunnel under the Danube built in 1936.

László Láng’s machine factory was located in an industrial district, inVáci street, where another 26 machine 
factories were to be found at that time.

The Ganz imperium was founded in 1814 by the Swiss foundryman Ábrahám Ganz. After his death, András 
Mechwart took over the huge company, and established the Department of Electrotechnics. The foundry, 
which today is an industrial monument, houses the Foundry Museum.

The railway-carriage factory Ganz was founded in 1867, with the participation of the Ganz foundry. In 1888 
the foundry joined the Ganz imperium, then under Mechwart’s leadership. The film shows 14 big production 
halls and gives an insight into the activities of the inventors, engineers an workers that had contributed to the 
company’s worldwide fame.

The Machine Factory of Royal Hungarian Railways was dealing not only with repair-works but also with 
the manufacture of railway engines and carriages. In 1925 it was enlarged to form the Royal Hungarian Iron-, 
Steel- and Machine Works MÁVAG.

The power plant Kelenföld was built in two years, and started to supply electric current from 1914 on. The 
control room was, according to the filmmakers “the materialized beauty ofindustiy and function’.

Finally, the film shows some of the Kőbánya Breweries. As soon as in 1910 there were 5 of them, and 
75 % of the beer produced in Hungary was manufactured in this district of Budapest. The buildings, which
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range among the most beautiful industrial monuments of the country, were all designed by the age’s most 
outstanding architects.

T h e  1 0 5 - y e a r - o l d  g a s  f a c t o r y  o f  J ó z s e f v á r o s  -

R O M A N T I C  B U I L D I N G S  I N  I N D U S T R I A L  A R C H I T E C T U R E

A n i k ó  GULYÁS-GŐMŐRI
Gas Museum, 1081 Budapest, Köztársaság tér 20. 

e-mail: gulyas.peterne@fogaz.hu

In 1855 the Gas Company applied to the Mayor of Pest for the possibility of buying a piece of land in 
order to establish a gas factory there. They had in mind the site of the horse -fair. Their request was given 
a favourable reception, and they purchased a territory of over 16 thousand square meters. Construction was 
started in the same year, and the factory started production at the end of 1856. In 1860 enlargements, i.e. the 
erection of new buildings started. Enlargements and rebuilding of existing premises continued in 1869-69. In 
1874 the workers houses were built. The last enlargement took place in 1881.

The author describes the main buildings, and gives a short account on the steps of lighting gas 

manufacture.

H i s t o r y  o f  t h e  p o w e r  s u p p l y  p l a n t  i n  K a z i n c z y  

S t r e e t , B u d a p e s t  

I l d i k ó  ANTAL
Museum of Electrotechnics of HMST 

1075 Budapest, Kazinczy utca 21.
e-mail:info@emuzeum.hu

The building of the Museum of Electrotechnics of HMST -  an industrial monument -  is described from 
the aspects of the history of industry, technology and architecture. The different properties of the systems of 
alternating and direct current appeared best at this plant as here the direct current transformer run with rotary 
rectifiers built in 1893, and the transformer station of 30/10 kV established in 1934 were operating one beside 

the other.
The operation of the power supply plant that had been reliably working for a long time, was discontinued 

by our days, and the equipment was dismantled. However, its eight-decade history helps us to learn about 
the evolutionary process of power supply that cannot be separated from the achievements of world standard 
of the golden age of Hungarian electrotechnics either. The building of the transformer station keeps serving

electrotechnics today by housing the Museum of Electrotechnics of HMST.
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A  T e c h n i c a l  M u s e u m  i n  a  H i s t o r i c a l  B u i l d i n g  

É v a  F Á B I Á N  -  I s t v á n  PRÓDER - 
K a t a l i n  V A R G A - N Y Á R I

Museum of Chemistry and Chemical Industry ofHMST, 
8100 VárpalotaThury Castle 

vegym u@vegyeszetim uzeum.h u

Among the measures taken to improve the Hungarian chemical industry, the idea arose of presenting the 
development of the chemical industry in historical Hungary. In order to search for the relics of chemistry, 
to save and collect them, measures were taken as soon as in the 1950s. The castle standing in the centre of 
the town Várpalota in county Veszprém, not far from Highway No. 8, seemed to be an appropriate place for 
housing the Hungarian Museum of Chemistry and Chemical Industry. It is an impressing monument of art, 
Gothic, Baroque and neoclassic elements can be equally found in its architecture. Its most ancient parts date 
back to the 14th century.

The building suffered hardly any damage from World War II; later a decade was sufficient to nearly ruin this 
relic of five centuries: its roof was demolished, its stones were used for building dwellings, a. s. o.

Reconstruction started in the 1950s; it was, however, often hindered by the lack of finances. Thus, the first 
small exhibition could be opened in the castle in 1969 only. Reconstruction was going on permanently but still 
did not come to an end. The castle was declared, in 1990, part of the National Cultural Heritage.

The Museum has been working for nearly four decades in a monument of art in the countryside. Its permanent 
exhibitions are more than 30 years old and can be shown -  for the lack of heating -  between April 1 and 
October 30 only. The question arises if it was a right decision to place the Museum in a monument castle.

B a r o q u e  P l a n e t a r i u m  T o w e r s  i n  H u n g a r y  

(t o  t h e  2 5 0 th a n n i v e r s a r y  o f  t h e  m a t h e m a t i c s  t o w e r  

o f  N a g y s z o m b a t  U n i v e r s i t y )

L a jo s  BARTHA
1023 Budapest, Frankéi Leó utca 36.1/5.

Research and development of 17-century astronomy required more and more separate solid buildings. In 
order to place astronomic instruments, in Western Europe big, “castle”-style buildings were erected in the 17- 
18 centuries, in the central observation room of which all the parts of the sky could be surveyed through huge 
windows. Influenced by the “ecclesiastic” Baroque style (and spirit), mainly the high “astronomic towers” of 
many stories spread in Central and Eastern Europe. They impressed the onlooker and -  at the same time -  rose
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above the smoke and vapours of the towns.
One of the most characteristic and earliest “towers" was the observatory erected upon the Vienna Jesuits’ 

convent in 1733 which became an example for observatories in Hungary. The observatory built to the Jesuits’ 
University in Nagyszombat (Tyma, today Tmava) was relatively of lesser height and reached as far as 2 
stories above the building. On its upper story the big observation room could be found with windows to all 
the cardinal points. On top there was the flat observation terrace with 4 cupolas at the comers (out of which 
2 served for placing the instruments). When the university was transferred to Buda, a higher tower was built 
(1777-1781). The tower of Buda Royal Castle was, for half a century, a characteristic feature of the town’s 

panorama.
The most beautiful astronomic tower was built by Jakab Fellner on top of the building of the planned Eger 

University (later secondary school, now college). The 52-m-high tower completed in 1781 comprised two big 
observation rooms, and a small building -  the turning cupoa on top -  erected on the roof terrace. Even today 
it is a nice and characteristic view of the town of Eger. Less outstanding is the astronomic tower of Kolozsvár 
(Cluj) College (1759, then 1805). The last Baroque observatory -  in Gyulafehérvár (Alba Iulia) in 1798 was 
no more of “tower style”. In early 19lh century the Gellérthegy Observatory of the Royal University (Budapest) 
was entirely different, it was built in the earliest style meeting modem demands.

E n d e a v o u r s  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  

f o r  t h e  T e c h n i c a l  C u l t u r e  D u r i n g  t h e  E p o c h  o f  

D u a l i s m  

I s t v á n  R O S T A

7400 Kaposvár, Ezredév utca 9.
rosta@csoki.pfk.u-kaposvár.hu

In Hungary, at the epoch of Dualism -  between 1867 and 1918 -  economy was developing to a significant 
degree. This cannot be traced back to a single cause or to a few of them; a wide range of causes plays a part in 
it. It can, however, be rendered probable that one of the most striking factors of influence was the activity and 

positive part of the Hungarian Academy of Science.
Among the most important reasons of our economic development during the epoch of Dualism there 

was -  according to our assumption -  the development and support of science, and within it, the activity carried 

out by the Academy of Science and its members. The paper aims at proving this.
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DONÁT BÁNKOS LIFE AND WORK

S á n d o r  HORVÁTH
Budapest Technical College, Bánki Donát College Faculty of 

Mechanical Engineering 
1081 Budapest, Népszínház utca 8.

horvath.sandor@bgk.bmf hu

Donát Bánki was one of the greatest Hungarian mechanical engineers and constructors. He was a university 
professor and dean, and corresponding member of the Hungarian Academy of Science.

The paper tries to present the most important moments of his life, and the professional and pedagogical 
life-work he bequeathed to us and which we -  perhaps -  will never be able to get acquainted with entirely. 
The author presents photographs taken of the objects of his implemented inventions that are in the possession 
of the Hungarian Museum of Science and Technology as well as a volume containing the copies of the Bánki 
patents that could be found.

The paper tries to give an idea of Donát Bánki’s human grandness -  in Géza Sasvári’s words: “The picture 
we can paint o f Bánki as a person, would not be complete, if we did not stress the great kindness o f heart that 
emanated from him , and that seized and touched everybody who knew him.”

R e- G r o u p i n g , f o r  t h e  o p e n  (s t u d y ) S t o r a g e , o f  

t h e  P o w e r  M a c h i n e  C o l l e c t i o n  o f  t h e  H u n g a r i a n  

M u s e u m  f o r  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  

G á b o r  SZUNYOGH
Hungarian Museum for Science and Technology 

1117 Budapest, Kaposvár utca 13-15.

The Hungarian Museum for Science and Technology opened its doors to the public in November 2006. In 
parallel to shaping the study storage, we were working -  in parallel -  to make our collection serve education, 
too. Our several thousand objects were grouped in a way to form a didactic unit so that lectures could directly 
rely on it.

The paper roughly outlines -  in the first place to attract attention -  the arrangement of the study storage that 
can be directly utilised in technical education. The aim is to make our visitors acquainted with the path covered 
by mechanical sciences till their development reached the technical standard of today’s power machines.

The Museum’s visitors are taken on an imaginary journey through times. The main stations of this walk 
through the history of technology are briefly described.
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H i s t o r y  o f  I g n á c  S c h l i c k ’s I r o n -  a n d  M e t a l  

F o u n d r y , a n d  t h e  R e l i c s  S t i l l  E x i s t i n g  

E r z s é b e t  MIKUS
1213 Budapest, Kórus utca 50.

Ignác Schlick was bom in Budapest in 1920 as son of a distinguished plumber. After leaving secondary 
school he went abroad where he had the opportunity to study the most famous iron foundries. Returning after 
7 years he first opened a foundry in Buda, later another one in Pest. After 10 years, as the demand was slight, 
he sold his plants and took a job. As he was not satisfied with his position he opened a factory again. He 
became a highly respected expert. In 1866 he was elected by the Hungarian Academy of Science among the 
25 representatives of Hungarian technical and scientific life. The products of his factory were known abroad, 
too: 20 % of the production was exported. They sold iron constructions, kettles, pumps, bridge constructions 
etc. Unfortunately, the factory-founder died at the age of 48. After his death, the firm was transformed in a 
share company. First his son-in-law, later his son were running the company which finally merged with the 
Nicholson factory. This step brought about a temporary boom. World War I had an adverse effect on the 
production, and the factory was liquidated in 1927, when it became part of the big Ganz factory.

Although the name of the Schlick factory was soon forgotten, quite a number of its products still exist, and 

embellish -  among others -  some parts of Budapest.

On t h e  A u s t r o - H u n g a r i a n  I r o n  C a r t e l  in  t h e  19th 
C e n t u r y  

T i b o r  LAÁR
1119 Budapest, Vahot-utca 1. 114.

Hungarian iron metallurgy started booming in the second half of the 19th century, after the Compromise 
of 1867. The boom of the iron industry contributed, throughout the whole Carpathian basin, to the pace of 
development of the industry, the transport and the whole economy rising to the European forefront.

The Hungarian iron industry was saved from the total collapse by the Austro-Hungarian iron cartel of 1886 
that made the development of the iron industry possible. The iron cartel was not prolonged after 1899. Then 
an economic crisis, which had an adverse effect on all the members of the cartel, blocked development. That is 
why in June 1902 the Austro-Hungarian cartel was concluded again. As a result earlier development continued 
until World War I. This proves that a population composed of different nationalities, which recognize their 

common interests, can prosper better than if they hinder each other.
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T h e  P r o g r a m  o f  H o s p i t a l  B u i l d i n g  i n  t h e  E p o c h  o f  

D u a l i s m  

K á r o l y  KAPRONCZAY
Semmelweis Museum, Library and Archives of Medicine 

1023 Budapest, Török utca 12. 
e-mail: orvostortenet@axelero.hu

The 19th century brought about a decisive turn in the attitude related to hospitals: progress in medicine, 
the spreading of the principle of prevention, the “revolution 9 of surgery (anaesthetization, prevention of the 
infection of wounds, modernization of operation techniques etc.) turned the hospitals, until then nursing or 
welfare centres -  often still joined to pauper asylums -  into sites of curing. In our country, too, building of 
hospitals in accordance with the number of inhabitants and the size of towns, became a real state program. The 
legal basis was provided for by the chapter dealing with hospitals of law XIV, 1876. In 1876 there were but 8 
thousand sick-beds in historical Hungary, in the year of the millennium (1896) this figure rose to 60 thousand, 
while in the last year of World War I it approached 140 thousand. Besides the system of general hospitals, 
the network of private hospitals took shape, paediatric institutions appeared, and from the turn of the century 
on -  and in connection with the great numbers of morbidity -  quite a series of TBC sanatoriums opened their 
doors. The state budget separately provided for financing the building of hospitals.

H o s p i t a l  C o n d i t i o n s  o f  t h e  E p o c h  o f  E n l i g h t e n m e n t  

a n d  R e f o r m  M e a s u r e s  T a k e n  i n  t h e  I n t e r e s t  o f  

D e v e l o p m e n t  

K a t a l i n  KAPRONCZAY
Semmelweis Museum, Library and Archives 

1023 Budapest, Török utca 12. 
Orvostortenet.@T -online.hu

The situation of hospitals in Hungary -  civil hospitals maintained by counties or settlements as well as 
military hospitals and those of nursing orders -  showed an equally depressing picture still in mid-18th century. 
The institutions run with a low number of beds, and ranging mostly with poorhouses and asylums of old people, 
did not meet the requirements of either the population or the recurring health policy and updated medicine.
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At the start of the domestic education of physicians, missing for a long time, the lack of appropriate training 
hospitals was the source of many problems. The decrees issued by Maria Theresa in 1738 and by Joseph II in 
1796 brought about a favourable turn in the domestic hospital system. An important event was the opening, 
with 228 beds, of the Rókus hospital in Pest in 1798 but -with the help of the financial support from public 
funds -  the hospitals in ecclesiastic administration also were able to achieve important enlargements.

F o r m a t i o n  o f  t h e  B u d a p e s t  C l i n i c  o f  S t o m a t o l o g y

J u d i t  FORRAI
Semmelweis University, Institute of Public Health 

1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 
forjud@n et.sote.hu

The domestic initiative of university education of odontology in modern age is linked to the names of two 
outstanding experts: József Iszlai and József Á rkövy. During the last stage of the constructions at the Faculty 
of Medicine, on 14 February 1909, the Clinic of Stomatology was opened in the building of today’s Clinic 
of Dental Surgery and Odontology, on the famous ground in Mária and Pál streets. Árkövy was appointed its 
director. One of the best equipped clinics of odontology in contemporary Europe was built, taking into utmost 
account -  with respect to structure and the entire equipment -  education and the training of specialized doctors. 
Near the spacious lecture room well equipped training rooms, a theatre, and laboratories for prosthetics, 
histology and bacteriology were in operation. The revolutionarily new in Europe was that -  with two stationary 
wards (one for men and one for women) -  the Clinic provided for the stationary treatment of operations of 
dental surgery and patients operated on. In the new clinic the departments and wards serving functioning 
and the teaching of special fields were shaped individually. In the names and in the specification of these 
departments the peculiar division of special fields — as Árkövy devised them — appeared, following the latest 

results of international research.

B u i l d i n g  o f  H o s p i t a l s  i n  S u b - C a r p a t h i a  i n  t h e  

I n t e r w a r  P e r i o d  

E r z s é b e t  KÓTYUK
Semmelweis Museum of Medicine 

1013 Budapest, Apród utca 1-3.

Following the Trianon peace dictate Sub-Carpathia got under the supremacy of Czechoslovakia. After 
surveying the state of public health in the area, the health authorities started organizing health provisions. The
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number of the population of the area amounted at that time to 606 568 persons.
At that time four hospitals were run in the countryside: in Ungvár, Munkács, Beregszász and Nagyszőlős. 

The number of hospital beds was 800, and 12 beds were maintained by the school of midwifery for teaching 
the pupils. On the average, 20 thousand people fell to the lot of one physician. In order to improve health care, 
“People’s Health Houses” were brought into being, and the Masaryk League ran 18 nursing homes.

Infectious diseases were the greatest concern of the authorities. Out of these, in the first place, typhoid 
fever, smallpox, tuberculosis and venereal diseases occurred in great numbers. The separation of the patients 
was performed, in the beginning, in pavilions erected on the territories of the hospitals, later -  to improve the 
situation -  a large-scale program of hospital building was started. It was at this time that in Beregszász the new 
building of obstetrics and gynaecology, in Ungvár the new Department of Surgery, the centre for patients of 
dermatology and venereal diseases, the departments for infectious diseases, physical therapy, psychiatry and 
neurology came into being. The construction of a hospital was planned in Huszt, however, the events of World 
War II prevented the implementation of the plan.

P r o g r a m  o f  H o s p i t a l  B u i l d i n g  i n  H u n g a r y  i n  t h e  2 0 th 

C e n t u r y  

K a t a l i n  C Z Á R

Semmelweis Museum, Library and Archives 
1023 Budapest, Török utca 12.

The paper deals with the section of hospital history of Hungarian history of medicine, from the implementation 
of the so-called hospital building program No. 3 to the epoch of hospital foundations during till the late 1970s. 
The peace dictate of Trianon that put an end to World War I, influenced not only the political, economic, social 
and cultural life of the country but also its health care. Hungarian health care that boasted, during the epoch 
of Dualism, of 140.000 hospital beds, incurred great losses as well: the number of beds dropped to 26.000. 
By the beginning of World War II, hospital building made it possible to increase the number of hospital beds 
to 100.000. However, the repeated defeat of war meant again a decline to 20.000 beds. In the course of the 
reconstructions a program of hospital building was started again, however, in the spirit of the unreasonable 
planned economy. As it is, in the 60s the progress in infrastructure was not taken into account, and it was 
in the 70s only that the number of hospital beds surpassing 60.000 was “remedied” by new buildings. The 
paper tries to illustrate the devastating effect of communism, the aim of which -  i.e. to delete the past -  was 

successful” in the field of monument protection only: when castles deserving a better fate were turned into 
hospitals.
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A  H O S P I T A L  F R O M  A  V I L L A ?  H l S T O R Y  O F  T H E  H O S P I T A L  

N A M E D  A F T E R  A T T I L A  J Ó Z S E F  

A n i t a  NAGY
Semmelweis Museum, Library and Archives of Medicine

In the villa on Rose Hill of archduke Joseph Francis of Hapsburg a sanatorium was brought into being for the 
employees and workers of the Capital’s Electric Works. The poet Attila József was chosen as denominator. The 
management of the hospital on József hill was taken over, from 1950 on, by the Capital’s Municipal Council, 
and was independently run as Attila József Hospital. Later the Methodological Centre of Psychotherapy was 
placed there. From 1969 on it was attached to the organization of St. John Hospital, and the Department of 
mental hygiene was established there. After a brief survey of the building’s history from its coming into being 
to 1946, the paper is focussed on the Sanatorium established for the employees and workers of the Capital’s 

ElectricWorks.

B a n u b e - T i s z a - C a n a l - T o r s o
>>

A n t a l  A n d r á s  DEAK
Danube Museum, Esztergom

deak@mail.dunamuzeum.org.hu

“How nice it would be, if our First Born — namely the Bridge — could be glorified by a little boy, the Canal! 
wrote István Széchenyi to György Sina in 1841. The poetic picture expresses not only, how much the banker 
Sina was considered an important ally by Széchenyi, it also demonstrates that the Canal’s cause was for him 
as important as that of the Chain Bridge. In spite of that, the former did not come into being, only its torso 

reminds us of the century-old dream.
Why could it not be built?

249

10.23716/TTO.14.2007

mailto:deak@mail.dunamuzeum.org.hu


E c o l o g i c a l  R e h a b i l i t a t i o n  o f  W e t l a n d  H a b i t a t s  - 

S z i g e t k ö z  

T í m e a  SZÁLKÁI
Duna Muzeum, Esztergom, Kölcsey utca 2. 
e-mail: tszalkai@mail.dunamuzeum.org.hu

Ecological rehabilitation means making an area serviceable after a disturbance. It comprises the survey of 
the functions and processes of the ecosystem to be found on the degraded area. Its aim is to form a mosaic-like 
landscape stable from geological and hydrological aspects, in which the spaces of life and activities of man 
organically adjust themselves to the system of the natural landscape. Hungary has to meet, within the European 
Union, a number of international prescriptions from the aspects of the protection of wetland habitats, and of 
ensuring appropriate water quality. Thus, among others, the rehabilitation of the earlier natural associations 
connected to water is also an important task of us. The paper presents the rehabilitation work and the results 
achieved until now in Szigetköz, emphasizing the taking into account both of the preservation of the natural 
landscape and the social-innovative expectations.

M u s e u m  o n  f i r e .  T h e  D e s t r u c t i o n  o f  t h e  G e o l o g i c a l  

C o l l e c t i o n s  o f  t h e  M u s e u m  o f  N a t u r a l  S c i e n c e s  i n  

T H E  1956 F I R E  

T i b o r  KECSKEMÉTI
Hungarian Museum of Natural Sciences,Collections of Geology and

Paleontology
1083 Budapest, Ludovika tér 2.

kecs@nhmus.hu

The acts of war of the 1956 revolution in Hungary damaged several museums. Out of them the Mineral and 
Stone Collection as well as the Geological and Paleontological Collection of the Museum of Natural History 
placed in the Hungarian National Museum incurred the greatest losses. About 80 % of their collections were 
consumed by fire. The paper treats the fire alarms and fires one by one, relying on the central inspection 
diary of the fire brigade. From this it turned out that the two collections were burnt in the course of the big 
fire that took place in the small hours and early night of October 25. The author -  as curator designated to the
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fire-patrol -  had to face the sight of devastation twice. He illustrates the size of destruction by enumerating the 
losses incurred by the most valuable collections, irreplaceable individual pieces, the library, the collection of 
maps and the instruments. Finally he mentions episodes of the hopeful work of revival.

T h e  B r e a k i n g  P o i n t  o f  a C a r e e r  -  E m i l  M o s o n y i  a n d  

T h e  1956 R e v o l u t i o n  

L á s z l ó  FEJÉR
Centre and Public Collections of Water Conservancy 

1054 Budapest, Alkotmány utca 27.
fejerla@mail.dunamuzeum.org.hu

The professor still alive, who was awarded the Széchenyi prize in 2006, is an internationally acknowledged 
scientist of domestic hydrotechny. In 1956 he was correspondent member of the Hungarian Academy of 
Science, director of the company VIZITERV, Head of the Department of Hydraulic Construction of Budapest 
Technical University and, besides all this, president of the Hungarian Society of Hydrology.

In the enthusiastic days of October he was elected member of the Revolutionary Commission formed at 
the Technical University, and he was member of the delegation of two persons sent by the University’s 
Revolutionary Commission for talks with Prime Minister Imre Nagy.

After the fall of the Revolution, in 1957 his appointment as Head of Department was withdrawn, the Hungarian 
Society of Hydrology elected a new president, and he had to leave his post as director of VIZITERV. It is true, 

he was not arrested but his career came to a turning point.
The paper tries to briefly summarize what happened in 1956, and how the professor’s career worked out 

afterwards.

B u d a p e s t  U n i v e r s i t y  o f  .M e d i c i n e  i n  t h e  R e v o l u t i o n  

o f  1956 
L á s z l ó  MOLNÁR

Budapest University of Medicin

In the outbreak of the 1956 revolution the universities played an initiative part. The university youth 
destined for being the communist elite, were the first to openly turn against Stalinism. By that time the world 

of universities had got over profound transformations.
Young intellectuals started organizing themselves as soon as in March, within the so-called Petőfi circle. The 

debating evening related to the trade of physicians fell exactly to the day of the revolution’s outbreak, October 
23. Thereafter revolutionary commissions were formed at the university that took over control from the rector
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until then possessing nearly full powers. Teachers and students participated in acts of rescue and in providing 
for the wounded. They organized the supply of medicaments and bandages. The assistance of the Red Cross 
was directly brought from Austria by the universities. An armed guard was formed from the students to protect 
the buildings and stores. Some ideological departments were discontinued or transformed.

At the beginning of the Soviet attack on November 4, the University found itself in the middle of the fights. 
Many buildings incurred serious damages but similar injuries happened to the staff of the university, too. 
Besides the victims the nearly 200 physicians and employees that emigrated, not to speak of the students, 
meant a loss, too. The losses were aggravated by the retaliations of the Kádár regime.

252

10.23716/TTO.14.2007



253

10.23716/TTO.14.2007



I. Épületek a term észettudom ányok, a technika és az orvoslás gyakorlása szám ára

• Kócziánné Szentpéteri Erzsébet: Az új tanulmánytár az Országos Műszaki Múzeumban

• Vámos Éva - Móczán Péter: „Millenniumi magyar gyárakl” -  televíziós filmsorozat mint az 

ipari műemlékek „megőrzésének” eszköze

• Gulyásné Gömöri Anikó: A 150 éves Józsefvárosi Gázgyár -  romantikus épületek az 

ipari építészetben

• Antal Ildikó: A Kazinczy utcai áramszolgáltató telep története
✓

• Fábián Éva - Próder István - Vargáné Nyári Katalin: Műszaki múzeum egy történelmi épületben

• Bartha Lajos: Barokk csillagásztomyok Magyarországon (a Nagyszonmbati Egyetemi Matematikai 

torony megnyitásának 250. évfordulójára)

• Szántai Lajos -  Millisits Máté: A Soroksári Vasöntöde építéstörténete

II.Műszaki emlékek, műszaki alkotók

• Rosta István: A Magyar Tudományos Akadémia törekvései a dualizmus korabeli technikai kultúráért

• Horváth Sándor: Bánki Donát élete és munkássága

• Szunyogh Gábor: Az Országos Műszaki Múzeum erőgép gyűjteményének tanulmánytári kialakítása

• Mikus Károlyné: Schlick Ignác vas- és fémöntő üzemének története és a még fennmaradt emlékek

• Laár Tibor: A 19. századi osztrák- magyar vaskartell tanulságai

III.A gyógyítás épített környezete - a kórház

• Kapronczay Károly: A dualizmus korának kórházépítési programja

• Kapronczay Katalin: A felvilágosodás korának kórházi viszonyai, reformintézkedések 

a fejlesztés érdekében

• Forrai Judit: A budapesti fogászati klinika megalakulása

• Kótyuk Erzsébet: Kórházépítés Kárpátalján a két világháború között -  1919-1939

• Czár Katalin: Kórházépítési program Magyarországon a 20. században

• Nagy Anita: Villából kórházat? A József Attiláról elnevezett kórház története

• Heilauf Zsuzsanna: Dr. Bókay Árpád -  Tudós a helyi közéletben

IV. Természetes vizeink és az épített környezet

• Deák Antal András: Duna -  Tisza -  csatorna -  torzó

• Szálkái Tímea: Vizes élőhelyek ökológiai rehabilitációja -  Szigetköz

V.Természeti kincseink és felhasználásuk

• Salánki István: A bioenergia alkalmazásának helyzete és növelési tervei

VI. Egyetemek és városok, mint a term észettudom ány, a technika és az orvoslás épített környezete

• Halabuk József: Budapest székesfőváros avagy lakógép -  lakópark

VII. A fa és a természetes és épített környezet

• Gerencsér Kinga - Babanecz Csaba: Az energiacsökkentés lehetőségei a fafeldolgozás során

VIII. Az 1956-os fo rrada lom  és a term észettudom ányok, a technika és az orvoslás képviselői

• Kecskeméti Tibor: Múzeum tűzben. A Természettudományi Múzeum földtani gyűjteményének 

pusztulása az 1956-os tűzvészben

10.23716/TTO.14.2007



• Fejér László: Egy életpálya töréspontja -  Mosonyi Emil és az 1956-os forradalom 159

• Molnár László: A Budapesti Orvostudományi Egyetem az 1956-os forradalomban 163

• Berényi Zsuzsa Ágnes: Matematika -  fizika szakosok 1956-ban 167

• Gábor Éva: Polányi professzor gondolatai az 1956-os forradalomról 183

IX. A XX. század és korunk kihívásai

• Martinás Katalin - Bognár Gergely: Az energetizmus Magyarországon 187

• Füstöss László: : Lehet-e érvelni egy metaforával szemben

• Molnár László: A nanotechnológia etikai problémáiról

X. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Tudomány - Technika - és 

Mérnöktörténeti Doktori Iskolájának kutatásaiból

• Fehérvári Anikó: A magyar gyógyszerészet kezdete és kialakulása a szabadalmi mutatók 

függvényében

• Fésűs Ágnes: A kockázatkezelés kulturális aspektusai

191

195

201

209

• Hronszky Imre -  Várkonyi László -  Fésűs Ágnes: A technikatörténet tanításáról a BME-n 219

• Kelen Katalin: A konvergáló technológiák víziói és lehetséges társadalmi hatása 233 

Az előadások angol nyelvű összefoglalói -  English abstracts of the papers

255

10.23716/TTO.14.2007


