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W A R T H A  T U D O M Á N YO S A LKO TÓ  
M U N KÁ SSÁG A

b e v e z e t é s : m it  j e l e n t  s z á m u n k r a  

WARTHA VINCE ?

A  világ első nemzetközi kerámiai 

múzeumában, amelynek folyóirata 

im m ár fél század óta viszi szét a 

földkerekség összes iparművészeti 

és művészettörténeti központjába 

Faenza nevét, azét a városét, amely 

nevet adott a világ minden nyelvén 

a fajánsznak; abban a múzeumban, 

amelynek előcsarnoka a világ leg

nevesebb keramológusainak a pan- 

theonja, im m ár e nagy intézmény 

kezdete óta látható W artha Vince 

képmása is.
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A  m agyar kémiai technológiai 

oktatás úttörője M agyarorszá

gon, különösen kerámiai alkotó

munkájával vált hírnevessé kül

földön. M ikor 1908-ban Faen- 

zában m egnyílt Torricellinek, 

a barométer faenzai szüle

tésű világhírű feltalálójának, Ga

lilei növendékének jubileum i ki

állítása, ezen a kiállításon nemcsak 

a tudomány eszközei, hanem a 

művészek alkotásai is szerepeltek

— köztük olyanoké, mint pl. 

R od in , akinek néhány szobra még 

ma is látható a faenzai Városi 

Múzeumban —, s e műalkotások 

közt első helyen a világ minden 

részéről odaküldöttkerámiák, ame

lyek  a faenzai Kerám iai M úzeum



gyűjtem ényének első m agvát ké

pezték.

Ebben a gyűjtem ényben a leg

nagyobb feltűnést talán a Zsolnay- 

gyár eözin kerámiái keltették, s 

ezeknek technikai és tudományos 

kialakítása W artha Vince m űve 

volt. íg y  vált felejthetetlen meste

rem  hírnevessé Olaszországban és 

Olaszországon túl, s íg y  került a 

faenzai intézeten át az ő kerámiai 

tanítása Európába, sőt Európa 

határain túlra is.

írni valakiről, akit szerettünk 

és csodáltunk, érzésem szerint 

kényes dolog; különösen kényes

nek tűnik az ilyen vállalkozás 

akkor, ha abba az életkorba kerül

tünk, amelyben hősünket m eg
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ismertük, mert szinte lehetetlen 

kitérni az összehasonlítás elől, és

— egy francia közmondás sze

rint — minden összehasonlítás 

gyűlöletes.

Van egy másik nehézség is, 

ami onnan ered, h ogy az, akiről 

írunk, tanítómesterünk volt. Ilyen 

esetben ugyanis csak köntörfalazás

sal kerülhető el, h ogy mesterünk

ről szólva ne beszéljünk magunk

ról is. D e m ivel úg y  hiszem, bárki 

szívesebben vállalja a hiúság, mint 

a képmutatás vádját, s ezen a nehéz

ségen segíteni alig lehet, ezért én is 

kénytelen-kelletlen nemcsak W ar- 

tháról, de magam ról is beszélni fo

gok, noha ez annál inkább nehezünk

re esik, minél öregebbek vagyunk.
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W artha Vincét, aki 1844-ben 

született, s íg y  1908-ban — mű

egyetem i hallgató korom ban — 

64 éves volt, mint előadót ismer

tem m eg. A kkor már 38 év óta 

tanított kém iai technológiát. Bár 

csak alig egy éven át voltunk 

hallgatói, nem hiszem, hogy egyet

len iskolatársamnak is ne élne 

elevenen az emlékezetében taná

runk alakja, annyira jellegzetes 

volt. A  majdnem két méter magas, 

hórihorgas ember föl-alá járva, 

szinte önfeledten regélt — mert 

mindennek, amit mondott, valam i 

regényes, kalandos mellékíze volt

— a technológia nagy és kis 

csodáiról: a nagykohóban leját

szódó tűzfolyós kémiai drámáról,
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vagy a kínai porcelán kristályos

üveges rejtelmeiről. A  hatalmas 

terem lépcsőzetének legalján állott 

a demonstrációs asztal, de W artha, 

hosszú lábain, úg y  kimagaslott 

m ögötte, mintha koturnusokon 

lépdelt volna; óriásnak tetszett 

még a legutolsó padban ülőknek is.

A h ogy végigm érte a hármas 

fekete tábla előtt húzódó teret, 

markáns arcéle, teljesen kopasz 

gyönyörű koponyája, amelyről 

csak a tarkón csüngött egy rendet

len, „m űvészi”  hajtincs, életünkre 

belénk vésődött. Előadásából nem 

érződött ki a form áló szándék, 

s éppen azért úgy éreztük, mintha 

öntudatlanul form ált volna ben

nünket egytől egyig. Legalább,
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ami engem illet, szinte kézzel

foghatóan, néhány rövid előadás 

során alakított belőlem technoló

gust, mint ahogyan egy szobrász 

form álja ujjával az agyagot. Egyéb

ként a hasonlat pertinens, mert 

tudvalevőleg W artha Vince szíve, 

rendkívül szétágazó tudományos 

műszaki érdeklődésében, az agyag

iparé vo lt; s mondhatom, mellette 

lett belőlem is keramikus. M ű

egyetem i hallgató korom ban már 

régen állott a M űegyetem  alag

sorában a kis kerámiai m űhely, 

amelyben W artha kísérletezett a 

Zsolnay-gyár neve alatt világ

hírűvé vált eozin-mázakkal, és 

ahol V irág, W artha korongosa, 

szapora lábbal forgatta ama korong
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eredetijét, amelynek egy szemesz

tert köszönhettem.

V olt valam i W artha lényében, 

ami döntő volt tudományos fel

fogásom  kialakulására: ösztönösen 

rátalált a helyes dialektikus útra; 

azt tanította, h ogy „m inden min

dennel összefügg” , am i valóban 

nagy hatással volt hallgatóira.

W artha V ince, egy bizonyos 

m agyar tudományos hagyom ány 

szellemében, meggyőződéses poli

hisztor vo lt. K b . 670 publikációjá

ban az egym ástól legtávolabb álló, 

sokszor meglepően bizarr témá

kat találjuk.

Ez a káprázatos ismerettömeg 

azonban nem volt egy összevissza 

tűzijáték, szilárd, természettudo
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mányos alapossággal tárgyalta a 

kérdéseket, eleven, szerves össze

függésükben, amihez szilárd vázat 

alapos kém iai és fizikai, sőt fiziko- 

kém iai m űveltsége adott neki. Ez 

a mindennel összefüggő szem

lélet tette elevenné, művé

szien érdekessé előadásait épp 

úgy, mint írásait. Lehet, hogy e 

tekintetben volt közöttünk valami 

affinitás — „W ah l verwandschaft” , 

ahogy Goethe nevezte —, de tény 

az, hogy engem  is egész életemen 

át éppúgy kísértett a tudomány és 

a technika belső kölcsönhatása és 

vonatkozása a művészettel, sőt, 

talán ezen túlmenően, az irodalom 

mal s a zenével, mint őt, aki a 

kerámiában tökéletesen átélte és
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kiélvezte a művészet és technika 

egységét, s már heidelbergi egye

temi hallgató korában latin nyelvre 

is beiratkozott, sőt levizsgázott. 

„M intha az igaz, a széptől is 

támogatva, erősebb nyom okat 

hagyna a lelkekben”  — mondta 

erről, W artháról tartott akadémiai 

emlékbeszédében, 1930-ban, kor- 

és tanártársa, Uosvay. W artha pél

dája is késztetett engem arra, hogy 

a bolognai egyetemen oklevelet 

szerezzek filológiából is.

Abban az időben századunk 

elején — Európa értelmiségi körei

ben nagy ideológiai viharok dúl

tak, am elyek történelmi jelentő

ségét akkor még alig ismerte föl 

valaki. M agyarországon különösen
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felkavarta az egyetem i fiatalságot 

ez a szellemi zivatar, amely Mach 

neve körül tört ki, s ami itt annál 

közvetlenebbül érintett bennünket, 

mert akkoriban M ach a szomszé

dos bécsi egyetem en tanított. 

M égis, hazánkban senki sem tudta, 

h ogy lényegében ugyanez a küz

delem fo lyt, persze egészen más 

színvonalon, Oroszország szocia

listapártjában, ugyancsak a machiz- 

inus körül.

A  Galilei-kör, am ely a haladó 

szellemű egyetem i ifjúságot töm ö

rítette, s amelyben mint a kör 

egyik alelnöke, a M űegyetem et 

képviseltem, 1907-ben alakult. A  

körben a machista és marxista 

világnézetek mindjárt összecsaptak.
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A  machisták feje a kör elnöke, 

Polányi K ároly vo lt; a marxistákat 

Forbát fogta össze. M eg kell azon

ban mondani, h ogy az akkori 

történelmi helyzetben a m agyar 

machisták — bár idealista világ

nézeti alapon álltak — antikleriká- 

lis állásfoglalásukkal a haladást 

szolgálták. Valam ennyi galileista 

számára emlékezetes marad a kör 

antiklerikális jellege: hiszen erről 

már a Galilei név, az ,,Eppur si 

m uove”  öröksége tanúságot tesz. 

Azt persze a m agyar machisták 

még nem tudták, h ogy a kör 

életének első évében, 1908-ban 

jelent m eg először Lenin Materializ

mus és empiriokriticizmus c. M ach- 

cllencs könyve, am ely nemcsak
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kifogástalan tudományos szigorral 

bizonyította be a machizmus álcá- 

zottan reakciós, lényegében ag

nosztikus-idealista m ivoltát, ha

nem fordulópontot is jelentett az 

egész tudományos ismeretelmélet 

történetében.

A  Galilei-kör ideológiai vitái 

és előadásai, am elyek között egy 

bergsonista szeminárium keretében 

a tulajdonképpeni idealista világ

nézet is szóhoz jutott, természetük

nél fo gva a tudományos szintézis 

irányába terelték az ifjúság figyel

mét, és a régebben uralkodó egye

temi felfogással szemben, am ely a 

szakképzésre helyezte a főhang

súlyt és minden tudományos világ

nézeti elemzést gyanakodva szima

2* 19



tolt körül, forradalm i fordulatot 

jelentett. Ebbe a galileista légkörbe 

W artha Vince, sőt tanártársai tudo

mányos felfogása, legalábbis az én 

szememben, jó l beleillett. Erre 

bizonyítékaim  vannak; ezekből 

elég legyen itt kettő. A z egyik

— s ez talán sokakat meglep — 

Ilosvay tollából származik, aki a 

Horthy-érában W artháról tartott, 

idézett emlékbeszéde során szó 

szerint kim ondja, h ogy „a z  ország 

gyári iparának fejlesztésével foglal

kozó felsőhatóság”  W artha ki

nevezéséig, 1870-ig a kém iai tech

nológia tanszékének fölállítását ta

lán azért késleltette, „h o g y  Ma

gyarország az osztrák chemiai és 

egyébb ipar föllendülését verseny
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vállalatokkal ne akadályozza” ; s 

ezt a határozottan antikolonialista 

teteit beszéde végén, Renant 

citálva, azzal a kijelentésével tetéz

te, h ogy ,,a legkülönbözőbb fajú 

emberek is tömörülhetnek nem

zetté, mert. . . ennek a tömörülés

nek faj, nyelv, vallás, fo lyók útja, 

hegyláncok vonulása nem lehetnek 

elegendő feltételei” .

Pedig Ilosvay ném elyek szá

mára maradi embernek tűnt. Ha 

tehát ebben az időben egyes nem 

forradalm i felfogásúak is íg y  gon

dolkoztak, mit kell mondanunk 

W artháról, ha tekintetbe vesszük, 

h ogy adjunktusa és utóda Pfeifcr 

Ignác volt, aki a Galilei-kört buz

gón látogatta és egyetem i tanár
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létére engem, a diákot is megtisz

telt jelenlétével egy előadásomon 

az anyag szerkezetéről?

M agyarországon még talán ke

vesen tudják, hogy W artha iskolája 

a kerámia terén Olaszországban 

hozta m eg, nézetem szerint, leg

gazdagabb gyüm ölcsét. D e ha jól 

m eggondoljuk, ez a tudomány és 

a technika legszebb vonásainak 

egyike: a felfedezések, az elméle

tek, az új technológiák országról 

országra vándorolnak, mert ha 

van is hazája valamennyinek, má

sodik hazájuk mégis az egész világ. 

Hiszen clőbb-utóbb a tudomány 

minden terméke az emberiség köz

kincsévé lesz. S itt a helye szólni 

W artháról mint keramikusról.
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E  téren végzett munkájára 

jellem ző, hogy nála a főhangsúly 

a díszítő technológiára: a mázakra 

és a festésre esett. Hiszen ő maga is 

ügyes rajzoló és festő volt. Hazánk

ban ő foglalkozott először az ún. 

„avanturin mázzal” , amelyben 

aranyvörös színű apró kristályok 

csillognak. Legjelentősebb agyag

ipari tevékenysége azonban az 

előbb említett eozin-dekoráció 

volt.

A  m agyar agyagipar történeté

ben a Zsolnay-fajánsz, ez a világ

hírűvé vált műkerámia, egyedül

álló. Ilosvay mondja idézett művé

ben: ,, 1899-ben máj. 7-én a M . T . 

Akadém ia nagygyűlésén tartott 

beszédéből tudtuk meg, hogy az
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1889-ben rendezett párizsi kiállí

táson a Massier gyön yörű  fém - 

csillogású íayence gyártm ányainak 

látásakor keletkezett W arthában 

az a gondolat, h o gy  hasonló díszí

tésű tárgyak készítésével meg 

kellene próbálkozni nálunk is” : 

még egy példa a technikák vándor

lására. A z eltitkolt technikát W ar- 

tha kísérletei hamar felderítették, 

a tudós már 1892. dec. 13-án  zárt 

levélben letétbe helyezte a M agyar 

Tudom ányos Akadém ián ezen 

„fém csillogású tárgyak technoló

giáját” , amelyre annyit tanított 

bennünket a m űegyetem i rem ek 

fajánsz-gyűjtem ény szemlélete so

rán, és amelynek végső titkait 

Ilosvay csak 19 18 . márc. 18-án, a
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fenti levél felbontásakor ismer

tette, 4 évvel W artha halála után.

W artha a problém át világító

gáz-redukcióval oldotta m eg; ezt 

a technikát ismertettem m agam  is 

Faenzában. A z ottani Kerám iai 

Intézetben ma is áll egy ilyen 

gázzal redukáló, elektromos fűtésű 

kis kemence hidraulikus zárású 

gázburokkal, amelyet a húszas 

évek során építettem. D e W artha 

nem állt m eg Massier eredményé

nél: továbbfejlesztette azokat a 

folysavas marás bevezetésével és a 

reneszánszkori M astro—G iorgio- 

lüszter utánzásával ólommázakon, 

am elyekkel Massier nem dolgo

zott. Egyébként az Akadémiai 

Értesítőben 1899-ben megjelent
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cikke, „A z  olasz keramika remek

m űvei a reneszánsz korában”  cím

mel szintén ékesszóló bizonyítéka 

az olasz kerámiáért való lelkesedé

sének.

N em  ez a helye annak, hogy 

részleteket közöljek a réz- és 

ezüstlüszter fizikai kém iájáról vagy 

annak kalandos történetéről, amely 

Facnzában is folytatódott, s fo ly

tatódik m indm áig. Itt inkább azt 

szeretném kiemelni, mekkora gaz

dasági jelentősége volt hazánk 

számára az évtizedes együttm űkö

désnek W artha Vince és Zsolnay 

V ilm os között, kiemelni ebben a 

tudomány és a gyakorlat tudatos 

kölcsönhatásának és term ékeny

ségének egyik legszebb hazai pél-
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dakcpct, ami egész műszaki tevé

kenységem re irányadóvá lett: mert 

ebben tekintem W arthát elsősor

ban m indnyájunk mesterének. 

„E g y ü tt  keresgéltek új agyaglelő- 

helyeket” , írja a két jó  barátról 

Ilosvay. „ A z  új agyagokat W artha 

elemezte m eg, az új mázakat ő 

próbálta ki, s kísérleteivel hozzá

járult, hogy a pécsi gyár m ajolikái 

pompás csillogásukkal világhírűek- 

ké váljanak. Tudomány és gyakorlat 

együtt dllapította meg a gyártmány 

jóságának, szépségének, a termelés 

gazdaságosságának és versenybírásá

nak feltételeit." (Kiemelés tőlem, 

K . M .) M indenkinek, akit ennek 

a tervgazdaságunkra döntő kérdés

nek előtörténete érdekel, figyel—
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mébe ajánlom W artha A  tudomány 

viszonya a gyakorlathoz c. tanul

mányát a Természettudományi 

K özlöny X X V III . kötetében.

A  szépség, annak anyagi, ásvá

nyi, kémiai színpompájával, amire 

már több éves mineralógus elő

képzettsége fogékonnyá tette, volt 

vezércsillaga a kerámiai termékek, 

ezen mesterséges kőzetek birodal

mában. A z vezette a terra sigillata 

rejtelmes, selyemszerű felületének 

tanulmányozására az aquincumi 

edényeken és a selmeci pipákon, a 

mezőtúri és mohácsi kancsókon. 

És talán nem érdektelen, h o gy  a 

terra sigillata eladdig ismeretlen 

technikáját egy volt faenzai növen

dékem, Dario Poppi látta először

28



m űködni Dél-Abesszíniában (erről 

a „Faenza”  folyóiratban be is szá

molt), m ikor Addis Abebában 

megszervezte az első abesszíniai 

kerámiai iskolát, s ezzel W artha 

tanításait elvitte Afrikába is. A  szép

ség szeretete tette W arthát fény

képamatőrré, a művészi sokszoro

sítás mesterévé, iparművészeti tár

gyak szenvedélyes gyűjtőjévé. Ez 

késztette, hogy annyit foglalkoz

zék előadásaiban és cikkeiben a 

szivárványos T iffany-üveggel. De 

ezen túlmenően az egészre fordí

totta figyelm ét, mert vérbeli tech

nológus volt. Hiszen láttuk, hogy 

alig volt a kémiai technológiának 

még olyan apró-cseprő ügye, ami 

szívügye ne lett s amiről valahol
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ne írt volna. íg y  a kerámia terén 

nemcsak a mázak, hanem a masz- 

szák, és általában az egész techno

lógia kérdése is foglalkoztatta. 

A z  agyagipar technológiája c. könyve 

mindnyájunk emlékezetében ma

radt, annak egy példányát mind

m áig kegyelettel őrzik a Szilikát

ipari Központi Kutató és Tervező 

Intézet igazgatói szekrényében. D e 

feledhetetlenek maradnak az Athe

naeum kiadásában megjelent cik

kek az agyagm űvességről éppúgy, 

mint tanulmányai a m agyar kera- 

m itról, a porcelánról vag y  a 

hom oktégláról, am elynek gyártá

sáról utolsó megjelent írása számol 

be. S ha nem mondható róla, hogy 

a technológia terén sok forradalmi
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újat alkotott, ásványtani, kalori

metrikus, festékkémiai, vízkém iai, 

szénkémiai és borászati tanulmá

nyai, valamint a kém iai technoló

giáról írt könyve kétségtelenül 

kiemelkedők.

Azt hiszem, nem tévedek, ha 

W artha egész tevékenységének tit

kos rugóját m ély társadalmi ösztö

nében látom.

Egyetem i hallgató korunk leg

nagyobb élményei közé tartoznak 

azok az esték, amelyeket a Term é

szettudományi Társulatban töltöt

tünk, s ahol felröppentek előttünk 

a századforduló tudományos cso

dái: az X-sugarak, az elektromos 

kisülések a vákuumban, és főleg 

a radioaktivitás, amely tünemé
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nyék meglepő összefüggése akkor 

kezdte fellebbenteni a függönyt az 

anyag szerkezetéről. W artha Vince 

talán a Term észettudom ányi T ár

sulatban adta hazánknak, mind

annyiunknak, élete munkája leg

javát.

A  találm ányok, a felfedezések, 

a technológiák vándorolnak or

szágról országra, m ondottuk; ván

dorolnak száz m eg száz úton, s 

nemcsak a nyom tatott betűvel: 

vándorolnak a népekkel, a hadak

kal, a politikai és vallásos üldözés 

menekülőivel is. íg y  repül szét a 

világon a kultúra, m int ahogy a 

szellő az anyanövénytől messzire 

hordja a szárnyas m agot. A  közép

kori csehszlovák és m agyar kerá
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mia, a „habána” , faenzai protestáns 

menekültekkel érkezett, hosszú 

körúton, hazánkba. S íme, amit 

akkor, Piccolpasso korának tech

nológiai színvonalán, az olasz 

fajánsszal kaptunk, most vissza

adtuk — a modern technika szint

jén — Olaszországnak. M ikor mint 

politikai menekült, a világháború 

küszöbén a páduai egyetem ről

— ahol magam is éppúgy az ás

ványtannal kezdtem, mint W artha 

Vince Zürichben — Faenzába 

kerültem középiskolai tanárnak, 

nem rég alakult meg ott az első 

nemzetközi kerámiai múzeum. Az 

intézet igazgatója, a kerámia tör

ténetének világhírű művelője, B al- 

lardini, megtudván azt, h ogy a
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Zsolnay-eozin alkotójának, W ar- 

thának a növendéke vagyok, rám

bízta az első olasz kerámiai közép- 

és felsőfokú szakiskola, valamint 

kutató laboratórium  megszerve

zését. A  többi magától jö tt : a 

reneszánszkori olasz kerámia, amit 

W artha tovább fejlesztett, vissza

került, m egújhodva, hazájába; s ha 

ez a m ag, ami a történelmi szelek 

szárnyán odaröppent, terebélyes 

fává nőtt, ha manapság az olasz 

kerámiai technológia tudományos 

jellegűvé magasodott, legyen sza

bad annak főérdemét szeretett 

mesteremnek, W artha Vincének 

tulajdonítanom: az ő szelleme az, 

ami tovább él a faenzai kerámiai 

főiskolában éppúgy, mint a B . M .
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E .*  vegyészm érnökkarán, a V . V . 

E .-en, a T . I. T.-ban.

W artha Vince kcm iai techno

lógiai szemlélete messze túlment 

azonban a kerámia szűkebb terü

letén, elsősorban jövőbe mutató 

koncepciójával. W artha már nyu

gat-európai (zürichi és heidelbergi) 

tanulmányai idejéből, nyugati ta

pasztalatai alapján magával hozta 

a tudom ány és a gyakorlat egysé

gének, szükségszerű kölcsönhatásá

nak élményét és meggyőződését, 

íg y  lett M agyarországon a műszaki 

szemléletű kémia úttörője, és ez a 

szemlélet hatolt be az olaszországi 

műszaki kémiai felsőoktatásba is.

*  A rövidítések jegyzékét I. a könyv 
végén.



ÁLTALÁNOS SZAKTUDOMÁNYOS 

MUNKÁK

W artha tudományos eszméi már 

diákkorában jellegzetesen sokolda

lúak voltak, de élete folyam án 

minden általa m űvelt tudományág 

tanulmányozása főleg az elvi kuta

tóm unkával kezdődött, és aztán 

egyre gyakorlatibbá vált. Azt 

lehetne mondani, hogy W artha az 

ún. tiszta tudom ányokkal kezdte, 

de ösztönösen fejlődött mindin

kább technológussá.

Ez nem azt jelenti, hogy kutató

munkája egyre empirikusabbá vált. 

Ellenkezőleg: ő, mint mondottuk, 

az elmélet és a gyakorlat egységé

nek m indvégig híve volt. A  tudó
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nuíny viszonylata a gyakorlathoz c. 

1896. évi előadásában mondja, hogy 

„tudom ányos alap nélkül ipar sem 

létezhetik” . „W artha kiváló észle

lő képességét a tudományos kuta

tás, valamint a gyakorlat felada

tainak megoldására használja” , 

mondta róla Than K áro ly  is.

W artha valóban, ismétlem, 

egyike a múlt század nagy poli

hisztorainak, akit a m agyar L01110- 

noszovnak nevezhetnénk. Ezért 

tudományos működését szükség

képpen az egyes általa művelt 

ágazatokra kell bontani, mert 

szellemi fejlődésének összetevőit, 

s azoknak egymással feltűnően 

párhuzamos menetét a gyakorlat 

felé csak Így  lehet érzékeltetni.
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Ásvány- és kőzettan

W artha tudományos tevékenysége, 

miután 1865-ben tanársegéddé ne

vezték ki, az ásvány- és kőzettani 

kutatással kezdődött. E  kutatásait 

azután a század végéig folytatta. 

Ásvány- és kőzettani tudományos 

tevékenysége tehát, habár nem 

mint e tudom ányok tanára, majd

nem 50 éven át folytatódott. 

E  hosszú idő alatt több mint 50 

ásvány- és kőzettani dolgozata 

jelent meg.

Első ilyen tanulmánya a pala- 

gonittufára vonatkozik. Bunsen, 

akinek Heidclbcrgbcn W artha 

egyik növendéke volt, megállapí

totta e tufa vulkáni eredetét és
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szerepét. W artha bebizonyította, 

h ogy a szigligeti palagonitnak 

ugyanilyen jellege és szerepe vau. 

D e még Heidelbergben végzett 

vegyelemzeseket arról a légnemű 

„ásványról” , ami az atmoszférát 

képezi.

186Ő—67 és 69-ben egy sor 

publikációja jelenik meg a sark

vidéki kőzetekről, köztük a fosz- 

szilis fáról és szenekről, s még 

1868-ban kezdi el kutatásait a kova- 

sav-ásványok vegyi összetételéről, 

amelyeket 1875-ig  folytat. 1870- 

ben jelenik meg egy tanulmánya 

a holdkőről, 187 1-beu  tanulmá

nyozza a kutakból néhol kiáramló 

földgázt, 1873-ban publikálja első 

tanulmányát a jordanitról, s ezt
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ugyanerről az ásványról írt még 

két publikáció követi 1876-ban.

1877-ben első elemzését közli a 

zsadányi meteorkőről, am elyről

1878-ban két cikkben számol be. 

E z az írása a legtekintélyesebb 

német kémiai folyóiratban, a 

B . d. eh. G.-ban jelenik m eg. E g y  

hosszabb ásványkutatási szünet 

után jelenik meg, 1883-ban, egy 

tanulmánya a tokaj-hegyaljai csi

szolópaláról, a következő három 

év során pedig egy sor publiká

ciója a szerpentinekről. 1884-ben 

és 85-ben a svábhegyi fluorit kris

tályokról számol be. 1888-ban és 

89-ben a csáczai porhullás kemiz- 

musát ismerteti, 1894-ben a kőszén 

keletkezéséről ír, 1892-ben és 1898-
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bán a hóban előforduló port 

ismerteti. Azután 8 év m úlik el 

ásványtani és kőzettani jellegű 

m unkák nélkül, s csupán 1908-ban 

közli egy ásványtanra vonatkozó 

jelentését a Semsey-féle pályáza

tokról az A. É.-ben. Ez volt életé

nek utolsó ásványtani jellegű írása.

W artha idősebb korában be

hatóan foglalkozott cseppfolyós 

„ásványokkal”  — különböző ivó- 

és ásványvizekkel valamint kő

olajjal —, s ezenkívül több gyakor

lati fontosságú szilárd ásványról és 

kőzetről írt, de úgyszólván ki

zárólag technikai szempontból. 

Ezért ezekről a kutatásairól a 

következő fejezetben fogunk be

számolni.
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Általános kémia

W artha általános kém iai témájú 

publikációinak száma (összesen 19 

tanulmány) nem nagy, de a téma

kör 35 éven át — 1869-től 1904-ig 

foglalkoztatja. Első ilyen tanul

m ánya Atomok és tömecsek (akkor 

ez a kifejezés vo lt használatos a 

„m olekula”  szó helyett) címmel 

jelent m eg. 1870-ben a szilárd 

szénkénegről publikál egy cikket 

az M T A  értesítőjében és németül 

a B . d. eh. G.-ban. 1872-ben az

A . C h . Ph.-ban publikál egy tanul

mányt az antrachinon direkt oxidá

ciójáról kalciumhidráttal. A  T . K .-  

ben 1874-ben az ibolyántúli suga

rak hatásáról a klórra számol be.
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1877-ben ugyanott a jódkem ényí- 

tőről s az atom, m olekula stb. 

meghatározásáról, a szerves vegyü- 

lctek felismeréséről, valamint a 

klórnitrogén vegyalkatáról érte

kezik. Azután ebből a témakörből 

8 éven át nem publikál semmit, 

s csak 1885-ben jelenik meg egy 

írása az üveg alkalikus reakciójáról 

a Z . a. Ch.-ben. Újabb 6 cv m úlva 

publikál egy cikket a fém - szén- 

oxid  vegyületekről a Ch. Z .-ban 

és a B . d. ch. G.-ban, s a T . K .-bcn 

az arzénvegyületek redukciójáról. 

U o . ismerteti a levegő felfedezett 

új elemeit 1899-ben, a chitin és 

a keratin, valam int a borostyánkő 

oldószerét 1902-ben, végül, 1904- 

ben, az üveg és kvarcpor m eg
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különböztetését. Látható, h ogy e 

témakörben is a gyakorlatibb 

jelentőségű tanulmányok W artha 

idősebb korában szerepelnek.

Analitika

A z általános kémiánál sokkal be

hatóbban foglalkoztatja W arthát 

a vegyelem zés. Analitikai cikkei

nek száma jelentős — 32 —, és a 

témakör pályája kezdetétől, vagyis 

1864-től, majdnem egész életén át 

leköti figyelm ét. Jellem ző nemcsak 

W arthára, hanem a Zürichben 

akkor tanuló m agyar ifjúság mű

szaki tudományszomjára, hogy 

már 1863. dec. 29-én egy „T ech 

nikai Önképző Társulat” -ot alakí

tanak. W artha első három, bár
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nem nyom tatott, diákköri tudo

mányos publikációja, amely ebben 

az évkönyvben jelent m eg, anali

tikai tárgyú tanulmány. Ezek közül 

az egyik a m ár említett ásvány

elemzés, am ely a palagonittufa 

összetételét állapítja m eg, s más 

két vegyelemzése közül az első a 

körlég, és a második a világító

gázra vonatkozik. Első analitikai, 

m égpedig fiziko-kém iai hátterű 

tanulmánya, amelyet ugyanez az 

évkönyv tartalmaz, a hő és a veg y- 

rokonság (affinitás) összefüggésé

ről szól. W artha vegyészi tudo

mányos tevékenységét tehát az 

analitikával kezdte, és ásványtani 

publikációi közül is a nagyobb 

rész nem  kristálytani, hanem ana
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litikai természetű. íg y  pl. 1866. évi 

egész tudományos munkássága ás

ványok és kőzetek elemzéséből áll.

1867-ben azonban már elvi 

tudományos természetű analitikai 

m unkái jelennek meg. A z első 

heidelbergi tanárának, Bunsennek 

lángreakcióit ismerteti a minőlegcs 

elemzés megvalósítására, a második 

a T . K .-ben kerül nyilvánosságra 

Adalékok a minőlegcs vegybontdshoz 

címmel, és németül is m egjelenik 

a V . N . G . Z .-ben , majd franciául 

1877-ben. 1869-ben a m orinról 

mint az alumínium kémszeréről ír. 

187 1-b en  a B . d. eh. G .-ban közzé

tesz egy módszert kis mennyiségű 

kén kimutatásáról a világító gáz

ban, ami a Z . a. Ch.-ben is m eg
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jelenik. A  lábatlani hydraulikus 

mész elemzéséről ugyanebben az év

ben a F. K .-ben ír, majdnem egy- 

időben ennek a mésznek a vegy- 

bontásáról, valam int hydraulikus 

meszek elegyítéséről („Gattieren” ). 

Ezekben jó l m utatkozik W artha 

szintézisre hajló szemlélete, amely 

m indegyre inkább készteti egy 

témakör (esetünkben a hydraulikus 

mész) több, itt analitikai, fiziko- 

kém iai és technológiai oldalról 

való vizsgálatára. Legközelebbi 

analitikai munkája (1872) m ód

szertani je llegű: M érget higany- 

gőz-kémszeréről szól, m íg a to

vábbiakban egyre növekvő érdek

lődésnek első tünete a mindennapi 

technológiai problém ák iránt mu
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tatkozik meg a Nienhaus-féle 

kávékivonat 1873-ban publikált 

elemzésében. Közism ert tény ma

napság, m ilyen világiparrá nőtt 

azóta a kávékivonat-gyártás, külö

nösen a svájci Nestlé cég program 

jában. De kevésbé ismertek ennek 

a nagyon jövedelm ező iparágnak 

egyes botlásai, mert azok sok év 

előtt kerültek nyilvánosságra és 

feledésbe merültek.

A z egyik ilyen ügy, am ely 

jellem zi a tőkés versengés lelki

ismereti „pongyolaságát”  (nevez

zük így), éppen a kávckivonattal 

történt. Lóránd Jen ő , W artha 

egyik legtehetségesebb növendéke, 

volt évfolyam társam , az Egyesült 

Állam okban — ahová az első
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világháború után vádorolt ki — 

szabadalmazott egy olyan kávé- 

kivonat-technológiát, amely ala

csony nyom áson végezte a ki

vonatgyártást, s íg y  a kávé aromás 

összetevőit majdnem teljesen meg

őrizte. M ikor a húszas években 

Lóránddal Berlinben találkoztunk, 

elmondta nekem, hogyan került 

pörbe egy  amerikai céggel, amely 

a találmányt kisajátította. H ogy 

elvesztette-e a pört, azt nem tu

dom , de valószínűnek tartom 

azokból az esetekből ítélve, ame

lyeket a nagyvállalatok és a kis

emberek közötti összeütközések

ben tapasztaltam. A  másik kávé- 

kivonat-pört, ami egészségügyi 

szempontból folytatódott le a
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„nescafé”  ellen Svájcban néhány 

évtizeddel ezelőtt, azért tartom 

említésre érdemesnek, mert W ar- 

thának egyik, becsületességét leg

inkább jellemző küzdelmére emlé

keztet a hamisítások ügyében. 

„ A  hamisítások korában élünk. 

A z arcfesték és hamis fogtól 

kezdve egészen a szegény embert 

üdítő italig mind csak látszata 

annak, amilyennek lennie kellene. 

Az isten adománya, az egri bikavér 

ma már nem egyéb, mint fukszin- 

nal festett borsav, glicerin és 

spiritusz-trilógia!” , írta, és irtó

háborút kezdett a hamisítók ellen, 

„ak ik  piszkos nyerészkedésből nem 

csak elég lelkiismeretlenek, hogy 

embertársaik élete ellen valóságos
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merényletet kövessenek cl, hanem 

m ég elég arcátlanok is, h ogy a 

m agyar termékek jó  hírét a kül

föld előtt végképp elveszítsék” . 

Nem es haraggal m eg is nevezte 

a bűnösöket, köztük a kátrány- 

festékgyárosokat, „ak ik  valóságos 

sportot űznek új m eg új borfesték 

előállításával” . H ogy a kávékivo

nat m egfelelő összetétele emiatt 

m ennyire foglalkoztatta W arthát, 

bizonyítja a J .  F. C h.-ben 1875- 

bcn, tehát újra megjelent cikke a 

N  ienhaus-ki v onatról.

Analitikai jellegű volt W arthá- 

nak a Sikes-féle spiritométerről 

1870-ban m egjelent tanulmánya is. 

1877-ben egyszerű módszert pub

likált az arzén jelenlétének fel
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ismerésére. Technológiai jellegű 

elemző m unka 1879-ben m egje

lent tanulmánya belföldi kőszén

fajok vizsgálatáról légszesz és koksz 

termelési szempontból. Viszont 

analitikai kihatású — és fiziko- 

kémiai jellegű — a M alligand-féle 

ebullioszkópról a M űegyetem i La

pokban írt tanulmánya 1876-ban 

(s erről m égegyszer beszámol 

1880-ban), valamint általános, la

boratóriumi módszertani — tehát 

analitikai — jelentősége van A z  

elektromosság és világltógáz alkal

mazásáról a laboratóriumokban c. 

1884-ben írt cikkének.

K ülön kell felhívnunk a figyel

met W artha polarimetriás elemző 

munkáira, amelyeknek különösen
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borászati vizsgálataiban volt jelen

tősége. Gyakorlati jellegűek az 

1894-ben a szesz miből való készí

tésének megállapításáról, az 1895- 

ben az „E a u  de Botot”  szájvíz 

összetételéről és a szesz fokának 

méréséről, az 1897-ben a pálinka 

eredeti anyagának felismeréséről, 

az 1906-ban az ásványi kenőolajok 

felismeréséről és hamisításáról s az 

1907-ben a bükkfa hamu és hamu- 

zsír-tartalmáról írt tanulmányok. 

A z analitikában is felismerhető 

W artha növekvő érdeklődése idő

sebb korában a gyakorlati témák 

iránt. Másrészt általánosabb anali

tikai közlem ény az 1894-ben m eg

jelent írás az éterikus olajok vizsgá

latáról, s még általánosabb, kultúr
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történeti jelentőségű munkák a 

Kalecsinszky társszerzővel 1897- 

ben m agyarul, és 1899-ben néme-
A

tiil publikált vegyelem zések gróf 

Széchényi Béla kelet-ázsiai utazá

sának anyagairól. Mindebben szin

te kézzelfoghatóan m egnyilvánul 

W artha szemléletének kulturális 

egyetemessége még a kémia azon 

szűkebb szaktudományának műve

lésében is, amit analitikai kémiának 

nevezünk.

Fizikai kémia

A  múlt század 60-as éveiben a 

fizikai kémia még gyerm ekcipő

ben járt. M ikor W artha beirat

kozott a Zürichi Technikai Főisko

lába, vagyis 1862 őszén, W . Ost-
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wald, a fizikai kémia első rend

szeres m űvelője Nyugat-Európá- 

ban, mindössze 9 éves volt, s maga 

a fogalom  is — anlely Lom ono- 

szovtól származik — csak az ötve

nes években kezdett testet ölteni; 

de W artha egyetem i tanulmányai 

idején tudatosan, m égpedig úgy, 

ahogy azt Lom onoszov meghatá

rozta, mint a fizika tételeinek és 

kísérleteinek alkalmazása a kémiai 

műveletek megvilágítására, még 

ismeretlen volt. Pedig W artha 

professzorai közt Heidelbergben 

olyan nagy szellemek, mint Bun- 

sen és K irchoff, a színképelemzés, 

vagyis a fizikai kémia egyik leg

hatékonyabb eszközének fölfcdc- 

zői szerepeltek.
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M égis, W artha első tudomá

nyos munkája, A  melegség (vagyis, 

mint m a írnánk, a hő) összefüggése 

a vegyrokonsággal, am ely kéziratban 

m ár a heidelbergi évek előtt meg

jelent Zürichben az ottani m agyar 

hallgatók Zürich évkönyvének első 

kötetében, tehát 1864-ben, termo- 

kémiai, vagyis fiz ika i kémiai tanul

mány vált. Látni fogjuk, hogy 

W artha érzékenysége a fizikai 

módszerek iránt általában hozzá

tartozott sokoldalúságához. íg y  

érthető, hogy m integy 30 fizi- 

kokém iai publikációja jelent 

meg.

M ásodik fizikokémiai munkája 

a szilárd szénkénegről szól, ame

lyet 1870-ben publikált a D. d.
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eh. G .-ban, s azután, 1871-ben , a 

T . K .-ben, s a harmadik, az égésről, 

ugyanott jelent meg röviddel az 

előbbi után. M ásik fizikokémiai, de 

tulajdonképpen inkább művelet- 

tani munkája a célszerű gázfej

lesztőkészülékekről 1872-ben, a

B . d. eh. G.-ban jelent m eg. A  

következő évben Subic értekezését 

elemzi a gázok fajhőjéről, majd 

1874-ben egy tanulmányt publikál 

az állandó jellegű normállángok 

előállításáról a B . d. eh. G .-ban és 

utána a Z . a. Ch.-ben. 1875-ben 

Bunsen jégkalorim éteréről számol 

be a B . d. eh. G.-ban, valamint 

1876-ban ugyanerről a J .  F. C h .- 

ben. A  svájci V . N . G . Z .-ben a 

levegő alacsony és magas nyomásá
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nak befolyását az égésre elemzi, 

s ezt a tanulmányt a Természet

tudom ányi Közlönyben és még 

két más német folyóiratban (P. p. 

J .  és J .  p. Ch.) is hozza ugyancsak 

1876-ban. M agyarul is m égegy- 

szer megjelenik a tanulmány, 

még ebben az évben, a M . L .- 

ban.

Kiem elkedő jelentőségű mun

kái 1877-ben a Schuller Alajossal, 

a M űegyetem  fizikatanárával vég

zett kalorimetrikus tanulmányok. 

Az első cikk erről az A . Ph. C h ,- 

ben, a második a B . d. ch. G.-ban, 

a harmadik az M T A  természet

tudományi kiadványaiban jelent 

meg. U gyanebben az évben lc- 

közli ezt a munkát a M . L.-ban is.
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A z érzékeny láng előállításáról is 

újra ír ebben az évben, de m eg

jelenik egy műszertani tanulmánya 

is a fizikai kémia egyik legrégibb 

eszközéről, a termométerről, ame

lyet hegyi kristályból állított 

elő.

A  következő évben (1878-ban) 

W artha visszatér a nyomás és az 

égés lefolyásának összefüggésére 

(J. F. C h ., 1876.). M ajd meglepe

tésszerűen egy elektrokémiai mun

kát publikál a fémes szelén vezető

képességéről, s annak molekula- 

méreteiről a T . K.-ben. 1881-ben 

a Z . a. Ch.-ben az alkoholgőz és 

levcgőkcvcrékck gyulladási hő

mérsékletéről számol be, s 1883- 

ban a színkülönbség és a hőxnérsék-
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let összefüggéséről ír a T . K .-ben. 

A  következő évben még egy elekt

rokém iai munkája jelenik meg a 

koksz vezetőképességéről ugyan

ott.

Aztán majdnem 10  év m úlik 

el, mielőtt egy fizikokem iai tanul

m ánya kerülne a nyilvánosság elé 

1893-ban, ugyancsak a T . K .-ben, 

a m egfagyott oltott mészről. T o 

vábbi 7 év után a szesz denaturálá- 

sakor m egfigyelt térfogatváltozá

sok érdeklik (uo. 1900-ban), majd 

a következő évben a fajsúlytabellák 

normális hőmérsékletéről érteke

zik (uo. 1901-ben), megint egy év 

m úlva a puskaporégés nyom ás- és 

hőparamétereivel (uo. 1902), vala

mint a tágulás okozta lehűléssel
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(uo.) foglalkozik, 1903-ban egy 

m agától értetődőnek látszó cikke 

jelenik meg ugyanott a száraz 

hom ok súlyának változatlanságá

ról zárt térben, s végül utolsó; 

ugyancsak eleminek tetsző fiziko- 

kémiai munkája még ebben az év

ben a jég sózásáról.

Fizikai kémia

W artha fizikus munkái nem nagy- 

számúak s egyesek, amelyeket 

Schullerrel együtt publikált, in

kább fizikokém iai kalorimetrikus 

mérésekre vonatkoznak. 1874-ben 

a T . K .-ben jelent meg W artha egy 

cikke a mérlegszerkezctekről, ami

nek érdekessége minden vegyész 

számára nyilvánvaló. A  gázok
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cseppfolyóssá tételéről 1877-ben 

írt tanulmánya a T . K .-ben inkább 

népszerűsítő jellegű. K ét cikke, 

ami 1895-ben jelent meg ugyan

ott, az optikai lencsék alkalmazásá

ról fordított képek visszafordítá

sára, ül. a lencsehibák kijavításáról, 

összefügg W artha fényképészeti 

érdeklődési körével. Tulajdonkép

pen fizikai témájú Jó  csillagászati 

munka cím ű cikke is és egy másik, 

népszerűsítő tanulmánya A  telegráf- 

drót zúgásáról ugyanabban a köz

lönyben és évben. Fizikai tárgyú, 

de már technológiai jelentőségű 

1896-ban publikált írása a szárító

helyiségek vízgőzének hőmérsék

letéről és 1908-ban megjelent 

utolsó fizikai tanulmánya ugyan
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ott a „therm os”  palackok hő- 

szigeteléséről.

Általános kémiai technológia

E  témakörben W artha tevékeny

sége nagyobbnak volna képzel

hető, mint a felsorolt tém akörök

ben, de csupán m integy 20 publi

kációja jélent meg olyan témákról, 

amelyeknek többé-kevésbé általá

nos technológiai jelentősége van. 

Ilyenek a petróleum párlási termé

keiről szóló 1869-i, a hidraulikus 

mészkő vegybontásáról szóló és 

a hidraulikus meszek elegyítéséről 

szóló 18 7 1 . évi, D . P. J.-b an  lekö

zölt, szintén 18 7 1 . évi, s az A . É .-  

ben (1872) megjelent cikkei. 

U gyancsak a hidraulikus habar



csokhoz való mészről szól 1874-i 

tanulmánya a J .  F. Ch.-ben. Á lta

lános kémiai technológiai jelentő

ségű A  báriumsók alkalmazásáról a 

szódagyártásban cím ű cikke (M . L ., 

1878.). 1879-ben jelent meg a 

„V egyészeti ipar”  c. gyűjtem ény

ben A  vegytani és gyógyszerészeti 

anyagok és készülékek cím ű össze

foglaló tanulmány. Általános jelen

tőségű az oxigénnek nagyban való 

előállításáról szóló cikke is a T . K . 

1896-évi 28. kötetében, az üveg

iparról szóló tanulm ány az ipar

művészetről írt m illenniumi em

lékkönyvben (1897), a kém iai 

készítmények előállítási módjával 

foglalkozó művekre vonatkozó, 

ugyanaz évi T . K .-ben  megjelent
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cikk, A  kakiumkarbid előállításáról 

16  lóerejű géppel c. 1898. évi tanul

m ány uo., a kaucsuk vulkanizálásá- 

ról az ugyancsak 1898. évi tanul

m ány uo., a kénsavgyártás újabb 

m ódjairól szóló ismertetés ugyan

ott 1899-ben, a W artha előadásait 

összefoglaló Kémiai technológia jegy

zet Pfeifer Ignác szerkesztésében 

(1900), a cukorgyári szárítóról 

írt cikk a T . K .-ben (1900), s az 

ugyanott megjelent írás a nátrium- 

peroxid elbontásával megvalósított 

oxigénpótlásáról (190 1). Általános 

jellegű tanulm ányok a szesz dena- 

turálására használható anyagokról 

írt cikk uo. (19 0 1), az akkumulá

toros fűtésű elektromos kemence 

uo. (1903), a kén előállítása piritből
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uo. (1903), a kémiai technológiáról 

szóló írásának x. része a Természet- 

tudom ányi Társulat kiadványában 

(1906), s észrevételei W ickelhaus 

Népszerű előadások a kémiai techno

lógia köréből c. könyvének m agyar 

fordításához (1908).

H o gy ez a tém akör nem szere

pel viszonylag nagyobb számú 

publikációval W artha életművé

ben, azt a vegyipari művelettan s 

még inkább a vegyipari folyam at

tan akkori fejletlensége magyaráz

za. Valóban, W artha élete fo lya

mán a kémiai technológia túlnyo

m ó része még „konyhakém ia”  

vo lt: a vegyipari üzemtan mint 

általános kémiai technológiai tan

tárgy csupán 1925 körül kezdett

66



kibontakozni Olaszországban, 

m égpedig a bolognai egyetem en, 

a világ első V egyipari Gépészeti 

karán.

SZAKTECHNOLÓGIÁK, 

MÜVELETTANI 

ÉS EGYÉB SZAKMUNKÁK

Kcrcímiai technológia

W artha Vince figyelm ét különö

sen lekötötte néhány speciális 

kémiai technológia: a kerámia, a 

metallurgia, a víz technológiája, a 

borászat cs a fotográfia stb. M ind

eme kémiai technológiai munkái

ról ebben a fejezetben fogunk be

számolni. Nem zetközi hírét ugyan

is W artha fő leg az itt tárgyalt
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kerámiai, víztechnológiai és borá

szati munkáinak köszönheti.

H a összeszámoljuk W artha ke

rámiai technológiai munkáit, az 

a meglepetés ér bennünket, hogy 

azok száma a szerző kerámiai szak- 

tekintélyéhez viszonyítva csekély: 

20-nál kevesebb. A  döntő tényező 

ebben a hírnévben a minőség vo lt: 

az a valóságos művészi forradalom , 

ami az ő eozintechnikai felfedezé

sei révén Zsolnay alkotásaiban 

valósulhatott m eg, s aminek létre

jöttében nemcsak W artha techni

kájának, hanem a szép iránti érzé

kenységének is része volt. „A z , 

amire az élet úgy rászorul, mint 

az ember a táplálékra. . . az a 

művészet” , írja. A  kerámiában
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sokoldalú egyénisége, amit ő maga 

a Tudom ány, M űvészet és Ipar 

háromságában olvasott ki a m agyar 

zászló színeiből is, tökéletesen át

élte és kiélvezte a művészet és 

technika egységét.

W artha — mint erről a be

vezetésben már szóltam — nem

csak tudós, nemcsak technológus, 

művésziélek is vo lt: rajzolt és 

festett. N em  volt véletlen, hogy 

nekünk, hallgatóinak, a Vegyész- 

m érnökkaron meg kellett tanul

nunk rajzolni és festeni is a kitűnő 

grafikus, Schauschek vezetése alatt. 

A  tantervnek ebben a grafikai 

részében azonban W artha nemcsak 

a szépérzék, hanem a mérnöki tér- 

szemlélet fejlesztésének szükség
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letét is szem előtt tartotta: tudta, 

hogy a m érnök elsősorban alkotó, 

tervező em ber s a tervezés m eg

követeli a fejlett rajztudást.

Ez a sajátos alkotóösztön íratta 

W arthával A z  agyagipar technoló

giája c. 1892-ben megjelent híres 

könyvében, hogy, „H a  ismerjük 

az agyagtechnikának fáradságos 

műveleteit, ha m integy lépésről 

lépésre követni tudjuk a művész 

munkáját, midőn jelentéktelen a- 

uyagából ügyes kezének és teremtő 

fantáziájának rem ekm űveit fo r

málja, rögzíti és díszíti, akkor oly 

élvezetben részesülünk, minőt pén

zen m egvásárolni nem lehet.”  M ajd 

hozzáteszi: „Fokozott mértékben 

élvez az, aki látni m egtanult.”  Az
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ilyenfajtát nevezte Goethe „A u gen - 

mensch” -nck, szcmenibernek.

„ A  nemzetek műveltségi fokát 

sokkal biztosabban meg lehet ítélni 

a kerámiai (keramosz =  agyag) 

term ékek minőségéről — írja 

W artha —, mint Liebig szerint a 

fogyasztott szappan mennyiségé

ről. . . A z agyag feldolgozására 

fordított gond, a díszítések és raj

zok minősége, a feliratok stb. 

valóságos archívum ot tesznek, 

könyvtárt, am elyből a hozzáértő 

kiolvassa a rég letűnt idők törté

netét.”

W artha könyve újabb eljárá

sokkal bővítve és átdolgozva 1905- 

ben ismét megjelent mint A z  Ipar- 

mCwészet Könyve II. kötetének ön
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álló része: A z  agy agmüv esség. A z 

agyagipari technológiáról írott 

könyveiben említi W artha először, 

h ogy  Párizsban a világkiállításon 

látott Massier-fele fémcsillogású 

lustre-edények (lustre a reflex 

métallique) hatására kezdte meg 

lüszterkísérleteit. A  fém fényű díszí

téseket már a kínaiak, a perzsák és 

a m órok is ismerték és Olaszor

szágban a reneszánsz idején újra 

feltalálták. Először Derutában, egy 

kis um briai városkában díszítettek 

aranysárga fémreflexszel. Derutából 

alüsztercs díszítés eljutott Gubbió- 

ba, és itt azt G iorgio Andreoli 

mester a legmagasabb fokig fejlesz

tette. Sikerült neki az aranyos 

Deruta-lüszter mellett a világhírűvé
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lett réz- és gyöngyházszínű Risztért 

is feltalálnia. Előállításuk módját 

azonban titokban tartotta úgy, 

h ogy kortársai Gubbióba küldték 

m ajolikatárgyaikat, melyeket az

tán Andrcoli ragyogó lüszter- 

színekkel díszített. A  készítés ne

hézsége kitűnik a valóban sikerült 

darabok kis számából is. Piccol- 

passo* feljegyzéséből tudjuk, hogy 

Andrcoli nagyon meg volt elé

gedve, ha a lüsztercző eljárás során 

száz darab m ajolika tárgyból hat

nak  volt m eg a rubinvörös fém - 

fénye. Ezekért a tárgyakért azután

*  Piccolpasso, Cav. Cipriano: I tre 
libri delP arte del vasajo. (1548-ból való 
kézirat nyomán) Róma, 1857. E  mű francia 
fordítása Párizsban 1860-ban jelent meg.
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darabonként ugyanolyan súlyú 

arannyal fizettek. Andreoli a készí

tés titkát m agával vitte a sírba, 

s íg y  1 5 5 °  körül vége szakadt a 

gubbiói liiszteres m ajolikagyártás- 

nak.

Massier technikájáról W artha 

a sévres-i porcelángyár igazgatójá

nak, Theodor D ecknek a m űvé

b ő l* *  kapott némi eligazítást. A  

vörös lüsztcr előállítására Deck 

receptje:

kénréz 10  súly rész

kénsav 5 súlyrész

kénezüst I súlyrész

vörös és sárga okra 12  súlyrész.

**D eck , Theodor: La faicnce, Paris. 
1888.
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Ezeket finom ra törve borecettel 

keverte, és vastag rétegben a 

mázas felületre kente, majd óva

tosan korm ozó szabad láng fölött 

alig a vörös izzásig hevítette. 

B izonyos idő m úlva kivette a 

vastagon bekorm ozott tárgyat a 

tűzből, letörölte a korm ot, mire 

a máz felületén a mázzal egyesült 

fém fényű réteg előtűnt. „A z  effajta 

lustre-ök sokkal pompásabbak és 

tartósabbak is, mint a gyantás oxi- 

dok elmázolásával keletkező vé

kon y rétegek. Erről saját kísérle

teim alapján m eggyőződtem ”  — 

írja a Deck-féle eljárásról W ar- 

tha.

A  kísérleteket a M űegyetem  

kémiai technológiai laboratóriuma
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kis méretű próbakemencéjében 

kezdte, majd a Zsolnay-családhoz 

fűződő baráti kapcsolata révén a 

pécsi gyárban folytatta. W artha 

puritán gondolkodását jellemzi, 

h ogy kutatásai eredményét át

engedte Zsolnaynak, anélkül, hogy 

önmaga számára bármit is kikötött 

volna, s csupán elsőbbségi jogát 

m egóvandó, 1892. december 13-án 

a kísérletek eredményét zárt levél

ben az M T A  levéltermében 

helyezte el.

A  máz az oxidáló tűzben veszi 

fel a réz- vagy eziistvegyületcket. 

D eck mindezekről egy szóval sem 

tesz említést, állapítja meg W artha. 

A  másik eljárás szerint, amit a zárt 

levélben közöl, az, h ogy  ólom 
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mentes fajánsz vag y  porcelán

mázban rézoxidot oldunk, és oxi

dáló tűzben simára olvasztjuk, 

majd redukáló gázokat vezetünk 

a kemencébe. A kkor minden gon

dolható vörös színben jelentkezik 

a Cu,,0-val festett máz. A z eljárást 

tartalmazó iratot Ilosvay az Akadé

mia 3. osztályán 19 18 . március 

18-án ismertette*.

W artha erőfeszítéseit tehát siker

* M T A  Jegyzőkönyvei. 3. oszt. 1918. 
március 18-i ülésről. ( ~ Akadémiai Értesítő. 

29. köt. 1918. évf. 130. p.) Wartha talál
mányának leírása, melyet Ilosvay 1918-ban 
az M TA  levéltárából ismertetés céljából 
magához vett, nem került vissza a helyére. 
Kb. fél évszázad múlva az I. M.-ban Móra 
László találta meg és c technika történeti 
becsű kézirat hasonmását 1967-ben első 
Ízben publikálta.
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koronázta. Zsolnay tökéletesítette 

aztán a színes fém fényű máznak 

azt a válfaját, m elyet közösen 

eozinnak neveztek el a görög éosz 

(hajnalpír) szó után.

A z eozinnal kapcsolatos eljárás 

lényegét W artha, mint említettük, 

az M T A  1899. május 7-i ünnepi 

közgyűlésén hozta nyilvánosságra. 

A  beszámoló alkalmával az Akadé

mián bemutatta azokat a sajátkezű

i g  díszített fajánsztárgyakat is, me

lyeket a m űegyetem  szerény beren

dezésű technológiai laboratóriumá

ban égetett.

Eozinkutatásai előtt, 1890-ben 

W artha az avanturin mázzal foglal

kozott. Vasoxidot és uránoxidot 

oldott fel bóraxban és ezzel vonta
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be a tárgy felületét. A  túltelített 

oldatból kiváló vasoxid kristályok 

adják meg az avanturin máz jelle

get, amelyek anyaga vasoxid, és 

azonos a természetben található 

haematittal.

A  W artha m űegyetem i labo

ratóriumában kikísérletezett, majd 

a pécsi Zsolnay gyárban tökélete

sített és gyakorlatilag teljesen ki

dolgozott technikával készült ter

mékek az 1900. évi párizsi kiállí

táson közfcltűnést keltettek, s v ilág

szerte ismertté tették W artha és 

Zsolnay nevét. Az 1900-as világ- 

kiállításon sikert aratott tárgyak 

közül szép sorozat látható Pécsett, 

a Janus Pannonius M úzeum kerá

miai osztályának állandó kiállítá
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sán. A  tárgyakat egykor ,,D r. 

W artha Vince tanár — Zsolnay 

Vilm os gyáros”  feliratú vörös- 

eozin táblácskával állították ki.

W artha egyéb, kisebb jelentő

ségű kerámiai munkáit rövidebben 

foglalhatjuk össze. Első idevágó 

közleményének címe M i a porce

lán?, s ez 1874-ben, a Természet- 

tudom ányi Közlönyben jelent meg. 

15  évvel később, 1889-ben jelenik 

csupán meg egy újabb kerámiai 

cikke, ugyanott: A  szentesi edények 

fénye és színe címmel. Az avan- 

turinmázról 1890-ben ír a Chem i- 

ker Zeitungban. A z  agyagipar 

technológiája 1892-ben jelenik meg. 

— mint már említettük — a T er

mészettudományi K önyvkiadó
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Vállalatnál. 1895-ben a fotokerá- 

m iáról szóló m űveket (Természet- 

tudományi Közlöny, 27.), ugyan

abban az évben a salétromos agyag

ból való teglagyártást, amely

nél a kivirágzás veszélyének m eg

előzését, 1896-ban a m ajolika- 

festékeket, 1898-ban az infuzória- 

földből égetett téglákat tárgyalja.

1899-ben a kerámiaművészetről 

történeti munkát ír az M T A  értesí

tőjében A z  olasz keramika remek

művei a reneszánsz korában címmel.

1900-ban viszont a mesterséges 

hom okkőt ismerteti a Természet- 

tudományi Közlönyben, 1901-ben 

pedig a m agyar kerámia egy  sajá

tos termékét, a kopásálló „kera- 

tnit”  burkolótéglának technoló



giáját írja le ugyanott. 1902-ben 

a mészhomoktégla gyártását vá

zolja, majd 19 10-ben  még egyszer 

visszatér rá. E  tevékenységében is 

m egm utatkozik tehát kutatásainak 

egyre gyakorlatibbá váló jellege, 

amit m i sem jellemez inkább, mint 

az, h ogy szeretett kerámiai tanul

m ányai sorában utolsó közlése is 

technológiai irányzatú volt.

Metallurgia

W artha behatóan foglalkozott a 

fémek technológiájával is, s a 

tárgyról m integy 30 publikációja 

jelent m eg. Tanulm ányozott is

mert és különleges fém eket és 

ötvözeteket (Ruolz-eziist, T . K ., 

1874 ; Rakel-fétn, uo. 188 5 ; Egy
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könnyű fém, uo. 1887; A  vörösréz és 

ötvözetei, uo. 1889; Über eine 

Zink-Nickel-Legierung, C h . Z ., 

1890), és sokat foglalkozott a 

fém ek bevonásával, felületi átala

kulásaikkal, tisztításukkal is (A  

bronz és réz patinája, T . K . 1889; 

A  cink vörösréz színe, u o .; A  puska- 

cső barnltása, galvanoplasztika, ha

rangén, uo. 1895 ; majd még egy

szer a puskacsőbarnításról, uo. 

1904-bcn; Lakk a vastárgyak meg

óvására, uo. 1899; Vason nyomot 

hagyó szer, uo. 1900; Vörösréz be

vonása patinával, uo. 1902; A  vörös

réz felszínén képződő rézoxid réteg

ről, uo. Ezüstözött tárgyak kivirág

zása, uo.) stb. Foglalkozott ezen

kívül a fém ek és ötvözetek egyes



előállítási technológiájával (Ötvö

zetek előállításának új módja, uo. 

18 8 1 ; A  fémek előállítása, uo. 1889; 

A  tiszta fémek előállítása Gold- 

schmidt eljárása szerint, uo. 1902), 

valamint néhány más fémtechno

lógiai problém ával (A  fémek

olvasztásakor keletkező salak, uo. 

189 3 ; A  vas alkalmazása a galvano

plasztikában, uo. 1895, A  vas hideg 

okozta törése, uo. 1897; A  reszelők 

edzése, uo. 19 0 1 ; A z  öntött cink 

szerkezete, uo. 1902; A  sárgaréz 

lecsapása galvánúton, uo. és az

Acéllemezek forrasztása, uo.

1908.).

M int látható, W arthának ezt 

a tevékenységét is az elmélet és 

a gyakorlat kölcsönhatása jellemzi,
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de ugyanakkor a szeretetteljes idő

pazarlás a legszerényebb gyakorlati 

problémákra (írt pl. a légypiszok 

n'kkel tárgyakról való eltávolításá

ról) . Témaválasztásait m egfigyelve 

kitűnik, h ogy ő is híve annak a 

felfogásnak, am ely szerint minden 

lehet tudományos kutatás tárgya, 

mert a tudományosság nem a téma 

különlegességében, hanem a m ód

szerben nyilvánul m eg. De feltűnő 

itt is a gyakorlati, technológiai 

problém ák lényegesen nagyobb 

szerepe, mint a pusztán elvi prob

lém áké. Ilyen tisztán elvi fém - 

technológiai téma valójában csak 

egyetlen egyszer foglalkoztatja 

W arthát: m ikor a vas hidegtörését 

tanulmányozza; ez természetesen
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nem jelenti azt, h ogy a többi téma 

vizsgálatában ne foglalkoztatnák 

elvi m eggondolások is.

Víztechnológia

Köztudom ású, mennyire érdekelte 

W arthát a víz problém ája nemcsak 

technikai, hanem biológiai, társa

dalmi szempontból is. A  témáról 

több mint 30 publikációja jelent 

m eg, s ezekben az ásványvizektől 

kezdve, a kútvizekkel s a víz

vezetékvizekkel folytatva, a víz 

egészségügyi, lágyítási, tisztítási, 

elemzési és felhasználási problé

máival pályája kezdetétől annak 

úgyszólván végéig foglalkozott. 

Első tudományos munkái között, 

zürichi tanársegéd korában, az
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emsi ásványvíz kémiája szerepel, 

am elyről a J .  p. C h . és a Z . a. 

Ch.-ben 1866-ban, a B . S. Ch. 

P.-ban 186 1 és a J .  F. Ch.-ben 

1868-ban számolt be. Viszont 

utolsó víztechnológiai, ismét csak 

háztartási célzatú cikke, am ely a 

T . K . 1906. évi kötetében olvas

ható, a Kemény mosdóvíz megUgyí- 

tefsa címet viseli.

Tudjuk, h ogy a víz ma már 

világproblém a lett, mert a Föld 

vizeinek szennyeződése már magát 

a szerves élet fennmaradását fenye

geti. Hiszen a víz körforgásának 

egyensúlya az élet egyik alapfel

tétele. N os, W artha Vince már 

1879-ben írt egy tanulmányt A  víz  

szerepéről <1 Föld életében, am ely a
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T . K . i i . kötetében és a T . T . 

előadásgyűjteményében is meg

jelent. W artha tehát m ár közel 

egy évszázaddal ezelőtt fölfogta 

a kérdés biológiai jelentőségét. 

E g y  annyira szociális érzékenységű 

embernél, mint am ilyen ő volt, 

nem lephet m eg tehát az a tény, 

h ogy a vízszolgáltatás fejlesztése 

dolgában W artha az államvezetés 

egyik legtekintélyesebb szakértője 

lett.

Ismeretes, hogy a víz kem ény

ségének meghatározására egy gyors 

gyakorlati módszert dolgozott ki 

m ég a nyolcvanas években, am ely 

a „v íz  lúgossági foka”  elnevezést 

viseli m indm áig. Ennek a mód

szernek döntő szerepe volt W artha



víztechnológiai tevékenységében. 

Figyelm e minden vízproblém ára 

kiterjedt. Em lítettük az emsi ás

ványvízre vonatkozó munkáit. Az 

ásványvizekről később is írt (1894) 

A z  ásványvizek chemiai elemzésének 

összeállítása címen. Sokat foglal

kozott a kutakkal és a kútvízzel, 

ami a falusi vízvezetékek hiányá

ban nemzeti problém a volt M a

gyarországon. M ár 1880-ban meg

jelent hivatalos formában az általa 

kidolgozott H onvédelm i Minisz

tériumi „utasítás az ivóvíznek 

egészségügyi szempontból való 

megvizsgálására” . De W artha pub

likált egy sor tanulmányt a kútvíz 

és ivóvíz javításáról (1882, 1895,

1897, 1905 és 1906-ban) m ind a



víz ivásra, mind pedig mosásra 

alkalmassá tétele végett. A  kútvíz 

szennyeződéséről egy külön tanul

mányban írt (1887), de foglal

kozott az ártézi kutakkal (1894), 

tanulmányozta a víz rothadását a 

cementtartályokban, de a szén

dioxid kiűzését is az ásványvízből, 

vag y  egy olcsó vízszűrő készítését 

kisemberek számára. A  káposztás

m egyeri vízm űről, 1899-ben, K o 

vács Sebestyén Aladárral publikált 

jelentést. Ez a „v ízgyártásról”  szóló 

munka perdöntő jelentőségű volt 

a székesfőváros egészsége és ele

gendő ivóvízellátása dolgában év

tizedeken át.

W artha működésében alig talá

lunk még egy témakört, ami víz
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tanulmányainál flagránsabban érzé

keltetné a tudás, a gyakorlat és az 

erkölcsi felelősségérzet olyan ma

gasfokú szintézisét, mint ami benne 

megtestesült.

Borászat

A  víztechnológia szenvedélyes mű

velése sem akadályozta meg W ar- 

thát abban, h ogy a bort, ahogy 

diákkorunkban mondtuk, legalább 

annyira ne szeresse, mint a vizet. 

Ha lehet valakit a m agyar bor 

becsületlovagjának nevezni, az 

W artha Vince, aki szinte hősiesen 

védte a borhamisítók ellen a 

m agyar bort. Kilenc cikke jelent 

m eg erről csak a borok mester

séges festése dolgában.
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M ár 187 1-b en  ír A  festett veres 

bor megkülönböztetéséről a T . K .-  

ben, majd 1880-ban jelenik meg 

egy írása a vörösborok hamisításá

ról (uo. 12), mellyel egész hadjá

ratot indít a borok megrontói 

ellen. A  B . d. eh. G . ugyanez évben 

hozza egy borclemzési cikkét a 

rosanilin-vegyületek megállapítá

sáról a borban, ugyancsak a színe

zés leküzdésére. A  rosanilint (más 

néven fukszint) akkor ugyanis 

nagyban használták ilyen célokra. 

U gyancsak 1888-ban jelent meg 

egy cikke A  bor és egyéb szeszes 

italok festésére és kezelésére használt 

anyagokról a T . K . 12-ben, majd 

a következő évben A  rosalinvegyü- 

letekrSl a vörösborban cím m el jelent
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m eg m ég egy írása a Z . a. Ch.-ben, 

A  küzdelem azonban folytatódott, 

1887-ben a T . K .-ben  ismét írt 

A  műbor és a borhamisítás kérdéséről, 

és két évvel rá (1889) uo. A  bor 

hamisítására használt idegen anyagok

ról. 1894-ben — „Schlag auf

Schlag”  mint Goethe mondja — 

újra írt uo. A  bor festéséről cam- 

pesch-fával, s 1896-ban m égegyszer 

cikkez A  borfestésről (T. K ., 28). 

Ú g y  látszik, h ogy ezek után érez

hetően csökkent a borfestés divatja. 

Viszont a szőlőcukrot édesítésre 

tovább használták, ami ellen 7 év 

múltán W artha m égegyszer harcra 

kelt Bor édesítése szőlőcukorral tilos 

cím ű írásával a T . K . 1903. évi 

kötetében.
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Behatóan foglalkozott a bor 

cukortartalm ával s a cukrozással 

előbb is. Annak meghatározása 

optikai úton volt első idevágó 

cikke, am ely az M T A  Értesítőjé

ben jelent meg 1872-ben, s 1873- 

ban a J .  p. Ch.-ben. 1875-ben a 

B . d. eh. G .-ban Neubauer tanul

mányához a szőlőcukorral elegyí

tett borokról publikál m egjegy

zéseket, s 1870-ban a cukortarta

lom  és az erjedés összefüggését 

tárgyalja a T . K .-ben.

K ülön  tanulmányt érdemelne 

munkássága olyan témakörben, 

amit a bor higiéniájának és patoló

giádnak  lehetne nevezni. A  bor 

számos „betegségének”  megelőzé

sével ui. W artha éppúgy foglal
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kozott, mint azok gyógyításával. 

C ikkeket írt a hordókénezésből 

származó kéndioxidtartalom ról, 

kezdve annak meghatározásán (Z . 

a. Ch. 1 881 ; B . d. eh. G . 188 3; 

Z . a. C h . 1885) s folytatva a hordók 

szagtalanításával (T. K . 1903). 

Gondja volt a borhoz használandó 

söröshordókra is (uo. 1889), vala

mint A  borkivonat meghatározására 

az alkoholmentes bor fajsúlyából (uo. 

1882), e(s ír A  megvirágosodott borról 

uo. 1896-ban. Számos cikke foglal

kozik azonban a bőrbetegségekkel 

és azok kezelésével: a Záptojás- 

szagií borról 1882-ben ír a T . K .-  

ben, Vastartalmú bor megtöréséről 

uo. 1886-ban, A  rajzokról a vörös

boros palackokban uo. 1894-ben.
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A  borba jutott ecetsavról és annak 

eltávolításáról uo. 1899-ben, A  

feketetörés megjavításáról uo. 1900- 

ban, A  borkő eltávolításáról a dongák

ról 1901-ben , A  must és a bor védésé

ről a vas káros hatásától s a védekezés

ről a pincepenész ellen uo., A  palac

kokba fejtésre éretlen borról 1902-ben 

uo., újra a feketetörésről uo., végül 

1904-ben a Borderítő por össze

tételéről uo.

M egem lítendők még bortech

nológiai tanulmányai a Pasteur féle  

borjavításról (T. K . 1870), A z  alko

holos erjedésről (Ch. Z . B l. és N . 

A . Ph. N ., 1874, majd J .  F. C h ., 

1876), a Borecetkészítésről a T . K .-  

ben, 1899, A  steril must erjedé

sének megindításáról uo. 1901-ben ,
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s az Afonyabor készítéséről (uo. 

1900).

E g y  cikke szól m ég a hevített 

bor egy meglepő robbanásáról 

(B . d. eh. G . 1880), ugyanott 

beszámol egy új alkoholmeghatá

rozási módszerről is, és 1884-ben 

a Z . a. C h . közli A  borvizsgálat 

módszereiről írt tanulmányát. D e 

annak bizonyítására, h ogy W artha 

kiállása a m agyar borokért kritikai 

méltatásban is m egnyilvánult, be

fejezésül meg kell említeni egy 

írását A  magyar borról is (T. IC. 

18 8 1), amit aztán 1894-ben néme

tül szintén publikált a Z . N .-  

ban.
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Festőanyagok; 

tus, tinta és alkalmazásuk

A  grafika különféle technológiái

nak művelése valószínűleg W artha 

szemléletes ábrázolás iránti ösz

tönös érdeklődéséből is fakadt. 

Ezért foglalkozott annyit a rajzoló- 

és festőanyagokkal, a litográfiával 

és egyéb másolási és festési m ód

szerekkel, különösen pedig a fény

képezéssel, am ely utóbbiról egy 

külön fejezetben lesz szó.

A  rajzoló- és festőanyagokkal 

s azok alkalmazásával W artha 

m integy 40 tanulmányban foglal

kozik, am elyekből egész kézi

könyvet is érdemes lett volna 

publikálni, sőt talán az újabb ered-
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menyekkel kiegészítve ma is aktu

ális lenne összeállítani. Ez a tárgy

kör is egész életén át foglalkoz

tatta W arthát: első tanulmánya 

A z  anilin színekről a T . K .-ben 

már 1869-ben s az utolsó, gyakor

lati jelentőségű írása 1908-ban kb. 

40 év m úlva jelent meg az Elefánt

csontgolyók pirosra festéséről uo., 

megintcsak jellem zően a nagy 

technológus egyre mélyebb érdek

lődésére a legkisebb technikai 

problém ák iránt is.

Különböző, főleg szerves festé

kekkel W artha egy sor tanulmány

ban foglalkozott: hiszen a múlt 

század második felében folyt le 

a német szerves technológiai iskola 

győztes küzdelme az angol indigó
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m onopólium  ellen, am ely tudva

levőleg nemcsak a mesterséges 

indigónak, hanem eg y  m indig 

népesebb (tévesen mindmáig ani- 

lin- va g y  kátrányfestéknek neve

zett) szerves „festékcsalád”  fel

fedezésére és technikai értékesíté

sére vezetett Baeyer A dolf iskolájá

ban. A z indigó szintézisét ott két 

évvel W artha első idézett cikkének 

megjelenése előtt, 1867-ben való

sították m eg. A  német vegyipar 

rohamos fejlődésének a szerves 

festékgyártás aztán egyik legfon- 

sosabb tényezője lett, s a rendkívül 

széles tudomány-horizontú W ar

tha mindjárt felmérte a fejlődés 

jelentőségét. Érthető tehát nagy

számú írása (m integy 30 ta-
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nulmány) ezekről az anyagok

ról.

A  festés, valamint annak elő

állítása és tartósítása is foglalkoz

tatja W arthát. Ezeket az írásait 

felsorolni azonban túl messze 

vezetne a m agyar kémiai techno

lógia érdeklődési körétől.

Fotográfia

W artha fotográfiai cikkei részben 

a fényképező lencsékre vonatkoz

nak, am elyekről már szó esett, 

részben a fényérzékeny lemezek 

kemizmusára (Láthatatlan kép 

megőrzése, 18 7 1, A  fényképészet 

anyagai és készülékei, 1879, Nega

tívok sárga foltjai, 1896, A z  amidül 

előhív5szer, 1899, A  fotoemail készí
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tése, 1902, A  zárt lemezek romlása, 

1906;) részben a fényképezés né

hány technikai sajátosságára (Rönt

gen fényképezés, 1896, Mikrofelvé

telek készítése portrait objektívvei,

1898, A  színes fényképezés, 1899, 

A z  amerikai gyorsfényképezés) s 

részben általános fényképészeti ta

nulm ányokra vonatkoznak (1895, 

1897, 1906). Publikált azonkívül 

W artha egy „m űvészi”  szemléletű 

írást a V ictoria regia fényképeiről 

is (1895).

Fényképészeti kísérleteit azon

ban az Akadém ia abban az időben 

nem  segítette elő, úgyh ogy a 

M úzeum körúti m űegyetem i pavi

lon padlásán kellett egy fényképé

szeti m űhelyt berendeznie. Ú ttörő
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jellegűek m ikrofotográfiai kísér

letei, spektrofográfiai s egyéb foto

kémiai tervei, közvetlenül pozitív 

felvételek készítése. Röntgenfoto

gráfiai kezdeményezései íg y  nem 

bontakozhattak ki annyira, mint 

szerette volna.

Háztartási kémia

A ki W artha publikációit lapozza, 

néha egyik meglepetésből a másik

ba esik. Szinte elképesztő pl., h ogy 

a folttisztításról m integy 15  tanul

m ányt írt, vagyis majdnem annyit, 

1 mint a fényképészetről. D e ezzel

„Háztartási kém iája”  korántsem 

fejeződik be. A  foltoknál nem 

kisebb háztartási gondot okoznak 

tudvalevőleg a rossz szagok is,
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és íg y  W artha ezek ellen is hada

kozott, amiről 6 cikke tanúskodik. 

Á m  mindezzel távolról sem merí

tettük k i türelemharcát a háztartás

technológiai valóság szúnyogcsípé

sei ellen. Például szolgáljon erre 

W artha 37 élelmiszerkémiai írása 

18 8 1 és 1904 között. A z élelmezés 

legkülönbözőbb kérdései mellett 

sok apró-cseprő háztartási problé

m ára is adott tanácsokat. K ülönö

sen foglalkozott pl. a világítás 

dolgával, ami az ő idejében m ég a 

legtöbb helyen petróleumlámpá

val, Budapesten gázlámpával való

sult m eg. D e egész sereg tanulmá

nya jelent m eg egyéb háztartási 

kérdésekről is.

Azt hisszük, nem lehet m eg-
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indulás nélkül végiggondolni, 

m ekkora bölcsességteli embersze

retet nyilvánul m eg ebben az óriási 

mennyiségű tapasztalatközlésben, 

ami csupán egy  része mindannak, 

ami ebben a tárgykörben foglal

koztatta, és mint a bevezetésben 

rámutattunk, néha szélsőségesen 

bizarr jellegűnek tűnik.

ÖSSZEFOGLALÁS I 
WARTHA MUNKÁSSÁGÁNAK 

SOKOLDALÚSÁGA ÉS TERJEDELMI?

H a áttekintjük W arthának fenti 

tárgykörökben csoportosított mű

veit, s azok címeit összevetjük 

teljes bibliográfiájával, többrend

beli hézagot találunk, s joggal 

jegyezhetjük m eg, h ogy a fel
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sorolt publikációk tartalmi rész

leteiről alig esik szó. Á m  e tanul

m ány célja nem lehetett az. W artha 

életműve, még ha csupán általános 

jellegű részletezésben akarnók is 

azt összefoglalni, több vaskos 

kötetet igényelne. Jelen tanulmány 

feladata ellenben csupán egy vázlat 

megírása volt, A  múlt magyar 

tudósai című, rövid m onográfiák 

szellemében.

W artha munkáinak túlnyom ó 

része népszerűsítő volt, s a T . K .-  

ben jelent m eg. O tt sok olyan 

írása is szerepel, ami távol áll 

W artha kémiai technológus fő

m űvétől. írt pl. Kossuth Lajosról. 

D e írt a bálna méreteiről és súlyá

ról, az aranyhalak eltartásáról,
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vag y  a kalitkába zárt madárkákról s 

még sok egyébről is. K i fogja m eg

festeni azt a rendkívüli lelki arcké

pet, am ely ilyen sajátos m egnyilat

kozások m ögött élt, alkotott, örült 

és szenvedett közöttünk?

D r. Korach Mór
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A  PED AGÓ GUS 
É S T U D O M Á N Y SZ E R V E Z Ő  

W A R T H A  VIN CE

A TECHNIKAI VEGYÉSZKÉPZÉS 
KEZDETE

Legnagyobb felsőoktatási intéz

m ényünk a Budapesti Műszaki 

Egyetem , a közelmúltban ünne

pelte egyetem i rangra emelésé

nek és a karok megalapításának 

xoo. évfordulóját. A  centenáriumi 

visszaemlékezések megállapítják, 

h ogy az egyetem  átszervezésének 

egyik  legjelentősebb eseménye az 

vo lt, am ikor az általános és techni

kai kémiát szétválasztották, és az 

újonnan létesült kémiai technoló

giára Eötvös József közoktatásügyi
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miniszter 1870. október i-éve l 

dr. W artha Vincét professzorrá 

kinevezte. Ezzel a „vegyiparm ű- 

tani”  nevet viselő katedra felállí

tásával kezdődik a műszaki vegy

tan önálló művelése és W artha 

érdeme, h ogy ez a kevéssé ismert 

diszciplína hazánkban rövid időn 

belül m eghonosodik és W artha, 

majd tanítványai munkásságával 

a m agyar műszaki kémia kifejlő

dik.

A  kém ia oktatásának M agyar- 

országon nagy hagyom ányai van

nak. Ismeretes, h ogy az első kémiai 

tanszéket az ország legrégibb tech

nikai oktatási intézményében, a 

sclmeci Bányászati Akadém ián 

1763-ban  alapították. A  laborató
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rium i gyakorlatok bevezetéséről 

híressé vált intézetben tanítják 

azután hosszú időn át a kém iát és 

a vegy i nyersanyagokat. A  nagy- 

szombati egyetem  orvosi karán is 

létesítenek 1769-ben kémiai és 

növénytani tanszéket, am ely ter

mészetesen az orvosképzés céljait 

szolgálja. A  Pestre költözött egye

temen azután a kémia tanszéket 

az orvoskarról áthelyezik a böl

csészkarra, és itt alakulnak a múlt 

század hatvanas-hetvenes éveiben 

Than K áro ly  és Lengyel Béla 

körül azok az iskolák, m elyek 

főleg analitikai, kísérleti és elmé

leti kém iával foglalkoznak.

Ám de a technika és az iparok 

fejlődése, köztük a 19. század
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utolsó harmadában mindjobban 

kibontakozó vegyipar, oly intéz

m ényeket igényelt, ahol az új 

iparágak részére képeznek ki szak

embereket, megismertetvén őket 

a korszerű technológiákkal. Ha

zánk — bár a feudalizmus béklyói

tól terhelten — megindul a kapi- 

talizálódás útján. Széchenyi és 

Kossuth követelésére, hosszas huza

vona után 1846-ban m egnyílik a 

József-ipartanoda, am ely azonban 

nem az országgyűlés által igényelt 

„M ű -Egyetem i Intézet” , hanem 

csupán egy középfokú iskola.

Az intézet megalakulásáról, az 

első évtizedek mostoha viszonyai

ról a kortársak leírásaiból értesül

hetünk. W artha Vince is, akinek
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élete minden jelentős eseménye a 

m űegyetemhez fűződik, sokat fo g

lalkozik az iskola kialakulásával, 

történetével. R ektori beszédeiben 

visszatérő téma a mérnökképzés és 

a társadalom, a m űegyetem  és az 

ország ipara közötti összefüggések 

vizsgálata. W artha a m érnökkép

zés hazai szükségességét Rákóczi 

G yö rg y  idejére vezeti vissza, 1646- 

ban ugyanis a tokajvidéki Tisza 

szabályozását külföldi m érnökök

kel végeztettek. A  vízi és közle

kedési utakhoz értő szakemberek 

hiánya eredményezte, h ogy  1782- 

ben a budai egyetemen felállították 

a G eom etriáim  Institutumot. En

nek a világviszonylatban elsőnek 

létrehozott mérnöki intézetnek ala-
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pítólevelét W artha igen fontosnak 

tartja, ezért beszédeiben többször 

hivatkozik megállapításaira. K ie

meli például azt az intelmet, h ogy 

a hallgatóságot „n em  kell puhán 

nevelni, hanem ellenkezőleg, a 

m érnököknek fáradtságos munká

jára inkább edzeni szükséges, ami

ért a gyakorlatban a műszereket, 

felszerelő tárgyakat a hallgatók 

m aguk cipeljék” .

A  19 . század első évtizedeiben 

Európában az iparhoz értő szak

emberek képzésére mindenütt poli

technikumokat, műszaki jellegű 

főiskolákat létesítettek. M agyar- 

országon azonban Bécs elnyom ó 

politikája érvényesül, és ezért nem 

az ország érdekeinek megfelelő
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és Vállas Antal tanár javaslatában 

kidolgozott „M a g y a r Központi 

M űegyetem ”  kerül felállításra, ha

nem egy életképtelen, felemás 

iskola, m elyet W artha ironikusan 

íg y  jellem ez: „E zen  ipartanoda 

megalapításával azonban nem mű

szaki egyetemet létesítettek, hanem 

egy rendkívül összezsugorodott 

középiskola-félét, azon nevezetes 

cél kitűzésével, h ogy a techniká

nak, a mezőgazdaságnak és keres

kedelemnek neveljen erőket. E  cél

hoz azonban nem adtak semmiféle 

gyűjtem ényeket, sem eszközö

ket. . . ”

Az 1848-as polgári forradalom  

és nemzeti szabadságharc kitörése 

nagy lehetőséget ígér, jó l m eg
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figyelhető, m ennyire felmelegszik 

hangja, m ikor erről ír, és mennyi 

gyűlölettel emlékezik az „abszolút 

időszakról” , a reakció koráról: 

„18 4 8 . május havában az új intézet 

közel állott hozzá, h o gy  m űegye

temmé átalakítva, áldásos m űkö

dését a m egfelelő eszközökkel 

fo lytathassa.. .  Fájdalom , a szabad

ságharc közbejött mozgalmai ez 

üdvös szándékot meghiúsították, 

és az ipartanoda maradt, ami volt, 

egy vegetáló, életre nem képes 

intézmény. Következik a reakció 

ideje. Bécsben egy katonatiszt, 

Budán egy  szerzetes igazgatója a 

m űegyetem nek I Szom orú idők 

következtek a József ipartanodán 

is. A  tanártestület egyik tagja
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vértanúságot szenved politikai 

meggyőződéséért.”

A z iskola tantárgyai között 

kezdettől fo gva a kém ia oktatása 

is szerepel „általános és műi vegy

tan”  néven, a tanár az a dr. N endt- 

vich K áro ly  orvos, aki Bugát Pállal 

és Irinyi Jánossal egy m agyar 

kémiai m űnyelvet dolgozott ki. 

Nevezéktanában a hidrogén kö- 

neny, az oxigén éleny, a bróm  

büzeny stb. elnevezést kapta. Ezen 

az erőltetett m űnyelven jelent meg 

az Életműtlen műipari vegytannak 

alapismeretei cím ű könyve 1844- 

ben, m elynek nyelvtanilag is hibás 

kifejezései szerencsére nem kerül

tek közhasználatba.

A  szerves és szervetlen vcgyé-
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szetet, valamint a technikai kémiát 

a m egfelelő gyakorlattal heti 5 órá

ban tanították, és ez a vári poli

technikum prim itív viszonyai kö

zött mérhetetlenül kevés, különös

képpen, ha az előadó tanár sem 

rendelkezik technológiai ismere

tekkel. Mindezekhez járul az álta

lános helyzet, a Bach-korszak, 

majd az abszolutizmus időszaka, 

érthető, hogy a stúdium alacsony 

színvonalon m ozog, és alig fejlő

dik. Ezekről az évekről egyik 

visszaemlékezésében ezt írja W ar- 

tha: „H o g y  m inő állapotok ural

kodtak 1850-től 1867-ig , azt mind

annyian tudjuk. Ebből az időből 

nem idézek okm ányokat, mert 

undorodom tőlük.”
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Változást mind az ország, mind 

az intézet életében csak a kiegyezés 

évei hoznak, am ikor Eötvös József 

másodszor is a közoktatás élére 

kerül, és napirendre tűzi a M ű

egyetem  fejlesztését. A z újonnan 

szervezett tanszékek élére oly 

fiatal és kiváló szakembereket 

nevez ki, mint a Zürichben és 

Heidelbergben kiképzett W artha. 

A z esemény horderejét a kortárs 

Ilosvay Lajos 1900-as évi rektori 

székfoglalójában találóan fejezi k i: 

„ . .  .addig, amíg Than Károly a 

tudományegyetemre, Wartha Vince 

a műegyetemre nem került, kémiai 

kérdések tudományos megoldásával 

— a szó igaz értelmében — nálunk 

nem is foglalkoztak.”  Ez a kiraga
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dott mondat jó l érzékelteti W artha 

Vince szerepét a m agyar kémia 

fejlődésében, rávilágít tudomány- 

történeti jelentőségére.

Találm ányai, sokrétű munkás

sága, polihisztori ténykedése mel

lett legfőbb érdeme, hogy a mo

dern szemléletű kémia technológia 

tanítását és kutatását megszervezte 

és vegyészgenerációk nevelésével 

iskolát teremtett, amely W artha 

nyom dokain haladva, alkotóan 

tovább fejlesztette a műszaki ké

miát, ezt a nálunk eddig alig ismert 

tudományszakot.
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A FELKÉSZÜLÉS ÉVEI

A  fenti néhány idézettel azt is 

érzékeltetni kívántuk, h ogy az a 

W artha Vince, aki 1844. július 

17-én  Fiumében egy k .u .k . élel

mezési tiszt gyerm ekeként látta 

m eg a napvilágot, és akinek nagy

apja, rokonai Prágában éltek, érzés

világában, gondolkodásában tel

jesen m agyarrá vált. Ebben nagy 

szerepet játszott, h ogy atyját rö vi

desen Szegedre helyezték, és a 

gyerm ek itt folytatta, majd fejezte 

be az 1856 és 1860 közötti években 

középiskolai tanulmányait. Annak 

a piarista „nagy-gim názium nak”  

vo lt a tanulója, amelyben előtte 

pár évvel a m agyar kém ia másik
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kiválósága, Than K áro ly  is érett

ségizett. A  kegyesrendi tanítórend 

iskoláiban a reális diszciplínák, 

elsősorban a természettudományok 

oktatásának hagyom ányai voltak. 

Érthető, h ogy a gimnazista diák 

érdeklődése is ilyen irányban fejlő

dik, a természettanból csak egy 

ízben jeles, egyébként végig kitűnő 

osztályzatot kapott. A  Tisza-parti 

metropolisban töltött diákévek ki

törölhetetlen nyom ot hagytak lel

kében. M iközben járta a szegedi 

határt, h ogy növényeket és álla

tokat gyűjtsön, közelről megis

merte népünk jellegzetes típusát, 

a T öm örkény és M óra által m eg

írt szegedi „célszerű szögény em - 

bört” .
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W artha diákkora a Bach-kor- 

szakra, majd az abszolutizmus idő

szakára esett. A  katonai tisztviselő 

sarja előtt nyitva álltak a közigaz

gatási, hivatali pályák, követhette 

volna atyja példáját a közös had

sereg tisztikarában, de mégsem 

erre az útra lépett, hanem az ural

kodó osztályok által „indzsellér” - 

nek nevezett és lenézett technikusi 

élethivatást választotta.

Ezért a gimnázium után Budára 

ment és az 1860/61. tanévben be

iratkozott a budai Várban m űködő 

József politechnikumba. Ebben az 

időben az abszolutizmus ellenhatá

saként Európa-szerte forradalmi 

helyzet alakult ki. Fokozta a 

monarchia bajait a vesztett olasz
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országi háború, és íg y  a bécsi udvar 

engedm ényekre kényszerült, ki

adta az októberi diplomát és enge

délyezte a m agyar nyelvű oktatást. 

1860-ban a M űegyetem en is be

vezették a m agyar tanítási nyelvet, 

a német igazgatót nyugdíjazták és 

helyébe Stoczek Józsefet nevezték 

ki. A  sikerek eléréséhez a politech

nikum ifjúsága is hozzájárult azzal, 

h ogy minden politikai m egm ozdu

lásban részt vett.

A  felvonuló diákok soraiban 

ott találjuk az ifjú W arthát is, aki 

lelkes m agyar érzületét sujtásos 

ruhája szabásában is kifejezésre 

juttatja, ő  maga íg y  emlékezik 

ezekre az eseményekre: „H e j, de 

jó  idők jártak akkor az elsőéves
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technikusra! Előadás naponta 8-tól 

l- ig  vo lt, rajzzal együtt, a délután 

m indenkor szabad, valamint az 

egész szombat és vasárnap. Azután 

közbejött egy-egy tüntetés Pesten, 

ilyenkor persze elmaradt az elő

adás.”  N em  kétséges, h o gy  az 

1860-as forradalm i légkör, az elért 

eredm ények csak megerősítették 

a szabadságért és hazájáért hevülő 

ifjú  hitét, kialakították világnéze

tét. „Szabadelvű volt a szélsőségig. 

Tudom ányban, művészetben or

szághatárokat nem ismert, csak 

egyben vo lt csökönyösen m aradi: 

a m agyar hazához való ragasz

kodásban”  — írja róla a kortárs 

hitelével Uosvay Lajos profcsz- 

szor.
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A  töm egm egm ozdulások fo lyo

mányaképp a diákok elhatározták, 

h ogy érdekvédelm i szervezetbe 

töm örülnek. A  megalakuló „M ű 

egyetem i Segélyegylet”  alapsza

bályait Tolnai Lajos és W artha 

Vince hallgatók dolgozták k i. 

M ár ekkor jelentkezik szervező 

tehetsége, am elynek később szá

mos országos és közérdekű fela

dat sikeres megoldását köszön

heti.

A  budai politechnikumban az 

oktatás kezdetleges, szakosztályok 

sincsenek. W artha főleg azokat a 

kémiai előadásokat hiányolta, ame

lyek  délutánra estek, s m ivel csak 

ő jelentkezett rájuk, Nendtvich 

tanár elutasította azzal, h ogy egy
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embernek nem tart előadást, m ivel 

„trés faciunt collegium ” . Egyszer 

egyik hallgatótársa megmutatta a 

zürichi m űegyetem  program ját és 

ez sorsdöntő hatással vo lt W arthá- 

ra. „Bám ulattal láttuk, h ogy ott 

külön szakosztályok léteznek, ott 

nemcsak külön előadásokat tarta

nak a kém iáról, hanem egy külön 

analitikai laboratórium és egy 

külön technikai laboratórium  áll 

rendelkezésre, és több más spe

ciális előadásokat tartanak, ame

lyeknek címe is ismeretlenek vo l

tak előttünk. Láttuk egyszersmind, 

hogy a vegyészm érnöknek nem 

kell dóriai, jóniai, korinthusi osz

lopsorozatokat rajzolni, hanem 

egész idejét kedvenc tanulmányára,
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a kémiára fordíthatja.”  — írja 

visszaemlékezéseiben.

U gyanakkor m ilyen volt a 

helyzet az abszolutizmus kényszer

zubbonyában m űködő politech

nikumon? A z akkori mérnök- 

képzésről a szemtanú W artha íg y  

vall: „ 18 50 -tő l 1867-ig , tehát csak

nem két évtizeden át nem tartattak 

M agyarországon mérnöki szigor

latok, és nem adattak ki mérnöki 

oklevelek. Mindenki, aki mérnök

nek láncot tartott, aki műszereit 

hordozta, vag y tisztította, felcsap

hatott mérnöknek, nevezhette ma

gát annak, és belekontárkodhatott 

a m érnöki ügykörbe. Ha ezekhez 

a zilált állapotokhoz hozzávesszük 

még a politikai helyzetet, nem
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fogunk csodálkozni, h o gy  a jobb 

elemek nagyon elidegenedtek a 

m érnöki pályától, és akik mégis 

elég bátorsággal bírtak e tövises 

pályára lépni, nem idehaza tanul

tak, hanem kimentek Zürichbe, 

Bécsbe, Münchenbe és más kül

földi politechnikum okra.”

A z ötvenes években kezdődött 

a m agyar ifjak vándorlása a kül

földi m űegyetem ekre és a hetvenes 

évek végéig tartott. Érthető, h ogy 

a tanulni vágyó , tudományszomjas 

fiatalokkal W artha is Zürichbe 

m egy, és m ivel ott nem fogadják el 

a budai politechnikum bizonyít

ványát, 1862 októberében mint 

elsőéves, újra kezdi tanulmá

nyait.
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A  zürichi Eidgenössische Tech

nische Hochschulen hat szakosz

tály működött, W artha a IV . A b- 

teilungra, a Chem ische-Techni- 

sche Schule-ba iratkozott be, m ely

nek hallgatói két év i tanulás és 

sikeres vizsgázás után „Technische 

Chem iker”  oklevelet, diplomát 

kaptak. A  technikai kém ia szak

osztályon W arthát oly kiválóságok 

tanították, mind B olley, a kémiai 

technológia és kohászat, Städeler 

az analitika, a szerves és szervetlen 

kém ia, Kenngott az ásvány- és 

kristálytan, Clausius a fizika neves 

professzorai. Sokoldalú műszaki 

kém ikusi tudást szerzett Zürich

ben, am elyre mint szilárd alapra 

építhetett későbbi munkásságában.
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A  tanulás mellett Zürich volt 

W artha első tudományos szárny- 

próbálgatásának a színtere. Szily 

Kálmánnal együtt W artha el

szomorítónak tartja, h ogy az ifjú

ság egyesületei kizárólag az iro

dalmat és főleg a költészetet mű

velik. Ezért megalapítják az első 

m agyar önképző társulatot, m ely

nek zászlajára a technikai tudomá

nyok művelését írják. E  tárgyban 

írt dolgozataik a társulat által 

szerkesztett Zürichi É vkön yvek  

köteteiben jelentek m eg. A  meg

ható műgonddal, nagy igyekezet

tel készült és rajzokkal díszített, 

kézírásos cikkgyűjtem ényt a budai 

M űegyetem  Könyvtárának küld

ték meg örök letétként. E  technika
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történeti szempontból érdekes 

gyűjtem ényben vannak W artha 

első tudományos munkái, melye

ket közel fél évszázados pályafutása 

során 662 cikk, tanulmány, kön yv 

és egyéb publikáció követ.

A  vegyészoklevél birtokában 

hazajön és a budai politechnikum

ban megüresedett vegyész-tanár

segédi állást foglalja el. D e az 

itteni elm aradott viszonyokkal nem 

tud megbarátkozni, és ismét kül

földre m egy. Tettének indítóokait 

íg y  magyarázza: „Z ürich ben  min

den a legpraktikusabban, legfénye

sebben volt bevezetve, m íg Budán, 

a várbeli laboratóriumban még gáz 

sem volt bevezetve, azon egyszerű 

okból, mert nyilvános világítás a
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Várban petróleummal történt, és 

egy-egy kísérletre szükséges vilá

gítógázt a pesti gázgyárból kau- 

csukzsákban kellett felcipeltetni. 

E g y  nagy kémiai fülke képezte a 

laboratóriumi helyiség fénypont

ját, szénfűtésre berendezett rostély

tüzeléssel. Akárhányszor begyúj

tottunk ezen ósdi fűtőszerkezetbe, 

ugyanannyiszor megrepedtek a 

fülke majdnem összes üvegtáblái. 

H a ezt még egy kitöm ött bagoly- 

lyal, egy koponyával és egy régi 

codexszel kiegészítettük volna, ak

kor Faust és M efistó jó l érezték 

volna magukat benne.”

Ezért rövidesen otthagyja a 

középkori alkimista m űhelyre em

lékeztető viszonyokat, és 1865
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áprilisában már a heidelbergi R u -  

perto-Carola egyetem  kötelékébe 

lép. A  Neckar-parti híres egyetemi 

városban sok ismerőse tanul, első

sorban ott van Szily Kálm án, aki

vel m ég Zürichben meleg barát

ságot kötött. A  múlt század nagy 

m agyar természettudósai csaknem 

valamennyien rövidebb-hosszabb 

időt Heidelbergben töltöttek, itt 

tanultak Eötvös Loránd, Heller 

Ágost, K őnig Gyula, Lengyel Béla, 

Schuller Alajos, Than K áro ly  és 

még sokan. Érthető, hiszen a világ 

minden tájáról odatóduló ifjúság 

olyan nagyszerű tudósokkal került 

szellemi kapcsolatba, mint H elm - 

holtz, K irchhoff és mindenekelőtt 

Bunsen. W arthára is Bunsen ké
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szülékéi és analitikai módszerei 

gyakorolták a legnagyobb hatást. 

Becses vizsgálatai közé tartoznak 

azok, amelyeket később Schuller 

Alajossal végzett a Bunsen-féle 

jégkalorim cter használhatóbbá té

telére a hőm ennyiségek mérése 

céljából. D e K irchhoff korszerű

nek számító fizikai intézetében is 

sokat tanult, az itt látott elektro

technikai kísérletek bizonyára köz

rejátszottak abban, h ogy W artha 

az elsők között volt hazánkban, 

aki az elektromos áramot szerves

kémiai feladat megoldására fel

használta.

Hivatástudatát, szakmaszerete

tét és szorgalmát a heidelbergi egye

temen 1865. július 31-én  tartott
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doktori vizsga insigni cum laude 

eredménye bizonyltja. A  minősítés 

értékét növeli, h ogy a vizsgáztató 

bizottságban W artha képességeit 

nem kisebb személyek bírálták el, 

mint kém iából Bunsen és Kopp, 

fizikából K irchhoff, ásványtanból 

B lum . Hum án műveltségére vall, 

h ogy önkéntes alapon latinból is 

vizsgázott Bahrnél, a klasszika

filológia neves professzoránál. A  

régebben nagy eseménynek szá

mító jó l sikerült vizsgának, egyben 

W artha népszerűségének emléke 

az a tréfás vers, amelyet a heidel- 

bergi diákok Szily Kálm án vezér

letével írtak: Chemiai versemény. 

Készült 18 6  ¡-ben Heidelbergdban 

Wartha Vince doktorátusára címen.
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Hcidelbergből Zürichbe ment' 

vissza, ahol 1865-től 1867-ig előbb 

tanársegédi, m ajd magántanári 

(Privatdocent) rangban Stadeler 

professzor asszisztense az analitikai 

laboratóriumban. A z itt végzett 

m unkákról készült beszámolói és 

közlem ényei, m elyek a legtekin

télyesebb szakfolyóiratokban (Jour

nal fitr praktische Chem ie, Bulletin 

de la Societé Chim iquc de Paris 

stb.) jelennek m eg, a külföldi szak

körök előtt ismertté teszik a 

zürichi műegyetem en dolgozó fia

tal m agyar tudós nevét.

Zürichi tartózkodásához fűző

dik életének nem a legszerencsé

sebb epizódja, első házassága. Egé

szen fiatalon megnősül, feleségül
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veszi egy ottani egyetem i tanár 

leányát, Heussy Zsófiát. Az idegen 

asszony M agyarországot nem tudta 

megszokni és többnyire hazájában 

tartózkodik, 1886-ban bekövet

kezett haláláig. Annál jobban sike

rült második házassága Hugonnai 

V ilm ával, akit özvegyem berként 

ismer meg és vesz cl feleségül. 

Harmonikus családi életük boldog

ságát fokozza, hogy kislányuk 

születik, aki a 44 éves férfi rajon

gásának a tárgya. Idillikus házas- 

cletc kihat eredményeire, közéleti 

sikereinek egyik forrása lesz. Fele

sége, Hugonnai Vilm a, az első 

m agyar orvosnő, Bécsben lakó 

barátnőjéhez Írja, hogy végtelenül 

boldog magas kultúrájú férje és

137



gyönyörű leánykája mellett, és 

helyzetüket íg y  jellem zi: „ A  jó 

házastársak képezik alapját a család 

és az állam felvirágzásának. Jó  

viszonyban élve egym ás között, 

kétszeres munkabírást fejt ki mind

egyik fél, a munka pedig a jó 

egészség fenntartója és az anyagi 

jólét m egalapítója.”  1892-ben a 

tisztviselőtelepi Szabóky u. (ma 

B író  Lajos u.) 4 1. sz. alatti kertes 

családi házba költöztek, ahol ha

lálukig laktak.

A PROFESSZOR

Az 1867. év fontos határkő W artha 

életében is. A kiegyezéssel az 

uralkodó osztályok kom prom isz- 

szummal zárták le azokat a kérdé-
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sekct, m elyeket a nemzet 1848-ban 

forradalmi úton kívánt megoldani. 

Ezzel új szakasz kezdődött az or

szág kapitalista fejlődésében, a 

term előerők fejlesztésének üteme 

m eggyorsult, a technika fellendü

lése nyom án új iparágak keletkez

tek és a vegyészet ipari jelentősége 

is fokozódott. Szükség van azokra 

a szakemberekre, akik külföldön 

magasabb tudományos kiképzés

ben részesültek. Felkeresik őket és 

W artha Vince az első szóra ott

hagyja szépen induló zürichi pályá

ját és hazajön, hogy részt vegyen 

az ország tudományos életének 

fellendítésében, elsősorban azok

nak a vegyészeknek nevelésében, 

akik majd megteremtik a Bécstől
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független, versenyképes m agyar 

vegyipart.

1867. október 11-é n  véglegesen 

a M űegyetem  kötelékébe lép. 

Először mint helyettes tanár, majd 

18 6 8 —69-ben mint rendkívüli ta

nár vezeti az ásvány- és földtani 

tanszéket, amely Hoffm ann K á- 

rolynak az Állam i Földtani Inté

zetbe távozása következtében ve

zető nélkül maradt. D e a Zürich

ben kiképzett kiváló technikai 

vegyészre más, fontosabb feladatok 

várnak. Vegyiparunk elmaradása 

a monarchia többi részeinek ipari 

fejlődésétől, szorosan összefüggött 

azzal, h ogy a gyáripar alapjait 

szolgáló kémiai technológiát lénye

gében nálunk nem oktatták. M ég
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a konzervatív gondolkodású kor

társak is látták, h ogy e fontos tan

szék felállítását szándékosan késlel

tetik, nehogy az osztrák vegyipar 

monopólium át a m agyar veszé

lyeztesse. Ez a magyarázata annak 

is, hogy miért nem volt a műszaki 

vegytannak kiképzett előadója a 

Műegyetemen.

Em lítettük, hogy a budai poli

technikumban kezdettől fogva a 

kémiát dr. Nendtvich K ároly or

vos tanította. Az itthoni áldatlan 

állapotok miatt fejlődésben meg

rekedt és korban is jóval idősebb, 

öregebb tanárral a külföldön vég

zett, fiatal W artha nemigen tudott 

együttm űködni, és objektíve ez is 

elősegítette az általános és tcchni-



kai kémia oktatásának szétválasz

tását. Nendtvichnek A  vegytan 

alapelvei cím ű könyvéről 187 1-ben  

írott bírálatában W artha a szerző 

számos alapvető tévedésére rá

mutat és kijelenti, hogy a könyv 

tudományos tartalmára több gon

dot kellett volna fordítania.

A z 1870/71. tanév kezdetén 

hivatalosan is szétválik a kémia 

tantárgy és 1870. október 1-én meg

alakuló kémiai technológia tanszék 

élére ár. Wartha Vincét professzorrá 

nevezik ki. W artha 26 éves, am ikor 

azt a feladatot kapja, hogy az új 

tanszék oktatómunkáját és a nálunk 

jóform án ismeretlen diszciplína 

művelését megszervezze. Csodá

latos lehetőségnek tűnik mindez a
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mai fiatal szakemberek szemében. 

N em  szabad azonban feledni, hogy 

a kedvező körülm ényeket m ilyen 

nehéz, ellentmondásos korszak 

előzte m eg. Erős akarat, hit és 

lankadatlan szorgalom kellett ah

hoz, hogy idegenben, mostoha 

körülm ények között megszerezzék 

képesítésüket és egy-egy szaktudo

m ány reprezentánsai legyenek. 

N em  utolsósorban több nyelv ki

fogástalan elsajátítása is feladatuk 

közé tartozott, W artha például 

németül és franciául tökéletesen, 

angolul jól tudott, tehát tudom ány- 

szaka fejlődését a külföldi szak- 

irodalomban közvetlenül nyom on 

követhette. Kétségtelen, hogy vi

szonylag konszolidált állapot, bé

143



kés korszak következett, amelyben 

megnőtt a technika és természet- 

tudom ányok társadalmi jelentő

sége. íg y  vált lehetővé, h ogy oly 

tehetséges fiatalok, mint W artha 

vag y  Than K ároly — aki ugyan

ilyen fiatalon, 27 éves korában 

kerül a pesti egyetem  kémia kated

rájára — pályafutásuk során élni 

tudtak a lehetőségekkel, s mara

dandó alkotásokkal hírnevet sze

reztek önm aguknak és a m agyar 

tudománynak.

A  fiatal professzor a tanszék 

felállításakor lázas munkába kezd, 

bevezeti a világítógázt a várbeli 

régi épületbe, pedig a másfél- 

méteres fal áttöréséhez szinte új 

szerszámokat kellett konstruálni.
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A lig  h ogy ez sikerült, megkezdő

dik a M űegyetem  vándorlása és 

Pesten, előbb a Csillag és N yúl 

utca (ma Szam uely és Köztelek 

utca) sarkán levő  N ágel-, majd a 

Kerkápoly-félc házakban folytatja 

működését. Csak 1882-ben készül 

el a M úzeum körúton az új M ű

egyetem  épülete, m elynek Esztcr- 

házy utcai (ma Puskin utcai) 

kémiai pavilonjában már lénye

gesen jobb körülm ények között 

működhetett a tanszék. Itt ren

dezte be W artha híres agyagipari 

műhelyét és állította fel az elsők 

között hazánkban fotográfiai mű

termét. Ezen a helyen működik 

a tanszék több mint 20 éven 

keresztül, amíg 1904-ben elkészül
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a Gellert téri kémiai épület és át

költözik végleges otthonába a 

M űegyetem  két kémiai tanszéke: 

W artha kémia technológiája és 

Ilosvay általános kém ia tanszéke.

Három  évtized is elmúlt tehát, 

m íg a tanszék m egfelelő elhelye

zéshez jutott, és ezalatt kellett 

W arthának kifejleszteni és meg

honosítani a kezdetben „m űszaki 

vegytan” -nak nevezett diszciplí

nát. A  vegyészeti szakosztály hall

gatóinak kezdettől fogva W artha 

tanítja a szervetlen és szerves ké

szítmények gyártását, a vas- és 

érckohászatot, vezeti a műszaki 

vegytani gyakorlatokat. Ezen kívül 

a m érnöki, építészeti és gépész

mérnökszakosztályok hallgatósága
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részére is előadja a kohászatot, az 

építőanyagok technológiáját, a tü

zelőanyagokat. Az egyetem  mel

lett a reáltanodái képezde vegytani 

csoportjában is tanít és neveli a jövő  

középiskolai tanárait Lengyel Béla, 

Kárm án M ór és Than K áro ly  

társaságában.

A  későbbi évtizedekben több

ször átszervezik az oktatást és a 

vaskohászat és az építőanyagok 

technológiája, valamint az érc

kohászat és tüzelőanyagok tech

nológiája tárgyakat összevonják 

i,kémiai technológia”  néven. A 

századfordulóra kialakult a tanszék 

állandó oktatási profilja: a kémiai 

technológia és a kémiai készítmé

nyek gyártása, m elyek kiegésztil-
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nek a W artha által tanított nem 

kötelező tárgyakkal: a világítás és 

fűtés, a borászati kém ia elemei és 

a víz technológiájával.

W artha az oktatást és nevelést 

fő  feladatának, hivatásának tekinti, 

szeretett tanítani és ragaszkodott 

az előadások megtartásához. Sok

irányú munkássága, különböző 

tisztségei és megbízatásai pedig 

lehetővé tették volna az órák át

ruházását. Napjainkban sokat be

szélünk arról, hogy a régi időkben 

kevesebb volt az em berek elfog

laltsága a hivatalokban, a pedagó

gusoknak is több szabadidejük 

volt. H o gy  ez a megállapítás 

W arthára nem vonatkozik, annak 

illusztrálására felsoroljuk például
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az 1897/98. tanévben kapott meg

bízásait és feladatait, m elyek mun

kabírását, jó  idő- és tempóérzékét 

bizonyítják. A  M űegyetem  rek

tora, a kémiai technológia tanszék 

vezetője, a középiskolai tanárkép

zőn előadó tanár, a M agyar T udo

mányos Akadém ia rendes tagja, 

az Országos Szabadalmi Tanács 

tagja, a Természettudományi T ár

sulat első titkára, a Természet- 

tudom ányi K özlöny szerkesztője, 

a szerzői jo g  szakértő bizottság és 

a tanárvizsgáló bizottság tagja, az 

FM  állandó felülbíráló tanács tagja, 

az országos állandó borvizsgáló 

szakértő bizottság elnöke. A vég

zett munka mennyiségére jellem ző, 

hogy mint a kémiai technológia
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professzora, a tanév első félévében 

heti 17 , a másodikban heti 13 elmé

leti előadást tartott. A z órák száma 

később sem csökkent, pedig egyre 

több és magasabb közéleti funk

ciót bíznak rá : i<jdo-ban a M agyar 

Turista Szövetség elnöke, a T er

mészettudományi Társulat elnöke, 

1906-ban a M agyar Tudom ányos 

Akadém ia másodelnöke és a M ű

egyetem  másodízben megválasz

tott rektora.

E  rendkívüli munkabírásra uta

ló adatok magukban is tiszteletre 

m éltóak, mindemellett nem a 

m ennyiség, hanem a minőség 

W artha pedagógiai ténykedésének 

legerősebb oldala. Vallotta, hogy 

az elméleti oktatás édeskeveset ér
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gyakorlás nélkül. Az általa erőtel

jesen hangoztatott alapelvet az 

elmélet és gyakorlat kölcsönhatásáról, 

legjobban az oktatiís területén érvé

nyesítette. Számos modellt készí

tett, amelyen a különböző gyártási 

folyam atokat érzékeltette. Előre

mutató az a kezdeményezése, hogy 

a műegyetemen valóságos kis

üzemeket létesített, például az 

agyagipari előadásokhoz koron- 

goló- és égetőberendezést, amelyen 

a hallgatók m aguk is gyakorolták 

az agyagipari mesterséget. A ve

gyészhallgatók így  hasznos gya

korlati tudást szereztek abban az 

időben, am ikor a termelési gya

korlatok mai, jó l bevált rendszere 

még nem volt ismeretes.
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Követte és példamutatóan m eg

valósította azt a fontos pedagógiai 

elvet, hogy csak az lehet igazán jó  

tanár, nagy professzor, aki maga is 

eredményes kutatója tudom ány- 

szakának. Ezt bizonyítják a külön

böző területeken folytatott vizsgá

lódásai, mindenekelőtt kiemelkedő 

kutatásai, amelyek a hazai kerámia leg

nagyobb teljesítményéhez, az eozin- 

máz kifejlesztéséhez vezettek. Szük

ségtelen hangsúlyozni, hogy ezek 

az eredmények tekintélyét a tanít

ványok előtt m ily nagyra növel

ték. Fokozott hitele és vonzóereje 

lett a stúdiumnak, amelyet az a 

W artha adott elő, aki sikeres mun

kásságával tudományszaka fejlő

dését előrevitte.
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A z egyetemen folytatott gya

korlati foglalkozások mellett W ar- 

tha nagy jelentőseget tulajdonított 

a helyszíni tapasztalatszerzésnek. 

Ezért önmagát nem kím élve, szá

mos didaktikai célú gyárlátogatást, 

tanulmányi kirándulást rendezett. 

Hallgatóival meglátogatta például 

a resicabányai vasgyárat, a Selm ec

bányái technikai berendezéseket, 

felkeresték Brassóban a cement-, 

posztó-, kénsav- és m űtrágya

gyárat, jártak M arosújvárott a só

bányában, megtekintették a zalat- 

nai állami kohókat, az abrudbányai 

és verespataki bányákat és zúzó- 

niűveket. Ezeken a tanulmányok

hoz kapcsolódó kirándulásokon a 

hallgatók technológiai munkafo
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lyam atok mellett a különböző 

tájakat is megismerték, és W arthá- 

nak nem titkolt célja volt, h ogy az 

országjárásokkal a hazaszeretetet 

plántálja diákjai szívébe. U gyan 

akkor az ifjúság is közel került 

szeretett professzorához. E g y  ilyen 

100  évvel ezelőtti kirándulás le

írásában olvashatjuk, m ilyen lelke

sedést váltott ki a hallgatók között, 

am ikor a demokratikus érzelmű 

W artha egy földbirtokos m eghívá

sát nem fogadta el, mert az nagy

ságos úrnak címeztette magát.

A  szemléltetés minden eszközét 

igen fontosnak tartotta és ezért 

a demonstrálások céljaira kitartó 

szorgalommal gazdag anyagot 

gyűjtött össze. íg y  fejlesztette ki
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a M űegyetem  híres kerám iagyűj

teményét, am ely másfél ezer antik, 

keleti és néprajzi agyag-, m ajolika- 

es porcelántárgyból állott. A  W ar- 

tha-gyűjtem ény darabjai nagyrészt 

ma is megtalálhatók múzeumaink

ban és a különböző korok és nép

rajzi tanulmányok hasznos forrásai. 

De a szemléltetés legegyszerűbb 

módját, a rajzot is sokra becsülte, 

és hallgatóit a rajzkészítés fontos

ságára nevelte. M a élő kiváló 

tanítványa, Korach M ór akadé

mikus egy idevágó kedves emlékét 

örökítette m eg. E g y  alkalommal 

felkereste professzorát indexének 

aláírását kérve. A z aláírás előtt 

W artha elkérte tőle füzetét: „ B e 

mutattam a füzetet. W artha szó
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nélkül lapozott, keresett valamit. 

Feszülten vártam , mi lesz. Végre 

egy lapnál megállt, és felcsillant 

a szeme: Aha — mondta —, itt 

van a fazekaskorong! A  korongot, 

amit W artha a táblára rajzolt, csak

ugyan gondosan utána rajzoltam 

volt, és ő ezt ellenőrizte. Ezekután 

aláírta az indexem et.”

A z ismerétek átadásánakhagyo- 

mányos, írásos eszközét, a tan

könyvet, nem tartotta tárgya 

oktatásában m eghatározónak. A  

kémiai technológia állandóan fej

lődő, változó tudomány, amivel 

a korabeli nyomtatásban kiadott 

könyvek nehezen tudnak lépést 

tartani, korán elavulnak. Talán 

ezért nem írt hosszú ideig tan
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könyvet, hallgatói is csak azt az 

utolsó években litografált jegy

zetet használták, m elyet W artha 

előadásai nyom án tanítványa, majd 

asszisztense, Pfeifer Ignác állított 

össze. 1906-ban jelenik meg W ar

tha Chemiai technológia című köny

vének első része, amelyben a vasat, 

a vasgyártáshoz szükséges anyago

kat, a szilárd és fo lyékony, továbbá 

a gáznemű tüzelőanyagokat ismer

teti. Bőséges képanyag illusztrálja 

a munkát, és az ismeretek elsajátí

tását — például a generátorok, 

tUzclőszerkezetek működését — 

keresztmetszetben való ábrázolással 

könnyíti m eg. A  szöveg tételeihez 

könyve végén példatárat közöl, és 

ezek megoldását melegen ajánlja,
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m ivel a példák kiszámításával 

„m egkapjuk jutalm ul azt, hogy a 

tételt nagyobb érdeklődéssel olvas

suk és könnyebben emlékezetünk

ben tartjuk” .

W arthának e könyve után év

tizedeken keresztül a kémiai tech

nológiáról nem jelenik m eg tan

kön yv és a hallgatók Pfeifer Ignác, 

majd V arga József professzorok 

előadásai alapján összeállított, sok

szorosított jegyzetekből tanulnak, 

még a harmincas és a negyvenes 

években is. A  felszabadulás után, a 

felsőoktatásban bekövetkezett m i

nőségi változások c téren is fordu

latot jelentenek. 1953 és 1961 kö

zött jelenik meg e tudományszak

ról első ízben cuciklopédiaszerűen



készített és a tanszéki oktatómunka 

minden részére kiterjedő, három - 

kötetes m unka, V arga József és 

Polinszky K áro ly  szerkesztésében. 

Ezt követi Korach M ór és munka

társainak kétkötetes nyomtatott 

jegyzetei az Általános Kémiai Tech

nológiáról (1959, 1960 és 19 6 1), 

majd Korach M ór, Vajta László, 

Szebényi Im re és Ackerm ann 

László kémiai technológiai felada

tokat tartalmazó m űve, am ely már 

szintén három  kiadást ért m eg. 

Legújabban pedig Vajta László és 

Szebényi Im re Kémiai technológia 

könyve látott napvilágot. E  m űvek 

W artha iskolájának helyes irányát 

ösztönösen újraélesztve, előrelátó 

tudományos és gyakorlati céljait
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a szaktárgy korszerűsítésében tuda

tossá teszik.

W artha előadásmódját, egyéni

ségének szuggesztív hatását a kor

társak és tanítványok leírásaiból 

ism erjük. Tanártársa, Ilosvay Lajos 

íg y  jellem zi: „E lőttünk  áll a tudós 

professzor, ki biztonsággal ural

kodik szaktárgyán. Lendületes, ele

ven előadó, ki a kémiai technológia 

bonyolult folyam atai között köny- 

nyedséggel vezeti hallgatóit.”  M int 

minden kiváló előadó, W artha is 

érdekfeszítően, szemléletes stílus

ban beszélt. Tanítványai felnéztek 

rá, és ezt nem közel kétméteres 

termetének, hanem igazságszerete- 

tének, munkabírásának és szakmai 

tudásának köszönhette. E gy ik  diák
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ja íg y  örökítette meg szeretett 

tanárát: „S o h a  impozánsabb, soha 

szebb alak katedrán nem szólott 

tanítványaihoz. Embertársai közül 

két fejjel magaslott ki, jóllehet 

kissé hajlottan járt. Nézése reám 

mindig azt a benyomást tette, 

m inthogyha szüntelenül a tudo

mányos problémája anyagát nézné, 

és előadása mindenkor szorosan a 

tárgyhoz simult. E lv i, tudományos 

és művészi magaslatokon jártak 

szavai, és földi dolgokkal foglal

kozva a föld fölött látszott szár

nyalni. M űvészfeje és kutató nézése 

a művészetek és tudom ányok ra

jongó hősét tették szemlélhetővé.”  

Legnagyobb dicséretet, nevé

nek legszebb emlékét a keze alól



kikerült tanítványok serege jelenti. 

Pedagógusi működését nem a 

tankönyvek száma, hanem azok a 

hallgatók hirdetik, akikből kutató 

vegyészt és kémiai iparunk számos 

kiválóságát nevelte. M ert W artha 

katalizáló szerepében iskolát alapí

tott és tanítványaiból kikerült 

professzorok, oktatók, kutatók és 

gyakorlati szakemberek felhasznál

ták és alkotó módon továbbadták 

azt a tudást és emberséget, amelyet 

mesterüktől tanultak. Hosszú név

sor lenne, ha a 44 éves pedagógiai 

működése során keze alól kikerült 

tanítványainak legjobbjait csak név 

szerint is megemlítenénk. Ehelyütt 

illusztratív jelleggel iskolájának 

csak azokat a kiemelkedő elhunyt
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tagjait ismertetjük, akik W artha 

katedráján tevékenykedve, a disz

ciplínát hatékonyan továbbfejlesz

tették.

Pfeifer Igtidc (1867 — 19 4 1).

W artha felfedezettje. M ár harmad

éves m űegyetem i hallgató korában 

pályadíjat nyert és mint negyed

évest, ideiglenes tanársegédnek ne

vezte ki, oklevele megszerzése után 

maga mellé vette asszisztensnek. 

1900-ban magántanári, 1907-ben 

W artha indítványára rendkívüli 

tanári címet kap. W artha nyuga

lomba vonulása után, 19 12-ben  

Pfeifer követi mesterét a katedrán. 

Az értelmiség haladó szellemű 

vállalkozásainak, íg y  a Galilei-
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körnek aktív tagja, a Tanácsköztár

saság idején a szocialista termelés 

irányításában vett részt. A z ellen- 

forradalom  Pfeifert visszavonu

lásra kényszerítette, 1922-bén a 

M űegyetem től nyugalom ba vo 

nult és az Egyesült Izzólámpa és 

Villam ossági R t . kutató laborató

riumát vezette. 1926-tól haláláig a 

M agyar Kém ikusok Egyesületének 

köztiszteletben álló ügyvezető el

nöke volt.

K iváló  szakember, aki tudo

m ányos munkáját kitűnő gyakor

lati érzékkel párosította. Legjelen

tősebb alkotása, hogy W artha víz

vizsgáló módszerét, melyet a víz 

összes keménységének meghatá

rozására dolgozott ki, Pfcifer 1895-
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ben kiegészítette. Eljárásukat a 

nemzetközi szakirodalom „W a r

th a—Pfeifer szerinti keménység 

meghatározás”  néven ismeri. Szá

mos javaslatot dolgozott ki a hazai 

nyersanyagok jobb felhasználására. 

Kutatási eredményeit több szaba

dalom is őrzi.

Varga Jó z se f  (189 1 1956).

Pfeifer Ignácot követi 1923-ban 

W artha katedráján. 33 évig állt 

a tanszék élén és a nagynevű elődök 

méltó utódjának bizonyult. A  leg

jobban előadó professzorok közé 

tartozott, ebben is követte egykori 

mesterét. Előadásait más egyete

mek hallgatósága is szívesen láto

gatta. 1939-ben a katedrát meg



tartva, magas közéleti szerepet 

töltött be mint iparügyi és m eg

bízott kereskedelemügyi miniszter. 

A  kormányzatból önként kivált, 

m ivel ellenezte az ország háborús 

részvételét. 19 5 1-tő l a N ag yn yo

mású Kísérleti Intézet igazgatója, 

1952-bcn a Veszprémi Vegyipari 

Egyetem en egy második tanszéket 

is vezetett, haláláig.

Tudom ányos eredményei a 

nagynyom ású hidrogénezés terü

letén kictnclkedőek. Az itt fellépő 

ún. kénhidrogén-effektus felisme

résével már 40 évvel ezelőtt fel

hívta magára a hazai és külföldi 

szakemberek figyelm ét. A  fel

szabadulás után pedig az ásvány

olajok és kátrányok középnyom á-
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són történő hidrogénezésének, a 

„V arga-hidrokrakk”  eljárás kidol

gozásával öregbítette a m agyar 

tudom ány jóhírét az egész vilá

gon.

Az élők közül m egem lítjük 

még Korach Mórt (18 88— ),

Ltítiyi Béla (1894 — 1968) után 

negyedik tanszéki utódát, és 

Freund Milullyt (18 89 — ), a

M Á F K I volt igazgatóját.

E  tudósok bemutatásával érzé

keltetjük a W artha-iskola fél év

százados továbbélését, mely Pfeifer 

Ignácon, Varga Józsefen és tanít

ványaikon keresztül a mai napig 

közvetve hat, folytatódva a Veszp

rémi Vegyipari Egyetem en, ahol 

Polinszky K ároly fejlesztette to
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vább W artha koncepcióit. Szelle

me m egnyilvánul abban, h ogy a 

korszerű vegyészmérnökképzés az 

alapos elméleti és laboratóriumi 

képzés mellett az üzemi ismeretek 

megszerzését műveleti jellegű gya

korlatokkal igyekszik m egvalósí

tani.

AZ EGYETEMSZERVEZŐ

ÉS OKTATÁSPOLITIKUS

W artha Vince hazaszeretete a M ű

egyetem  korszerűsítésében és fej

lesztésében, végeredm ényben a 

mérnökképzés érdekében kifejtett 

eredményes munkásságában jelent

kezett. N égy  évtizeden keresztül 

küzdött azért, hogy az új vegyész- 

nemzedék már ne külföldön tanul-
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jón, ahogyan neki kellett, az 

abszolutizmus időszakában. A lkotó 

m ódon részt vett az egyetem  kor

szerű szervezetének kialakításában, 

harcolt a jobb berendezésért, fel

szerelésért és oroszlánrésze volt 

abban, h ogy a M űegyetem  a mai 

területen fejlődését biztosító, méltó 

elhelyezést kapott.

A  korszak, amelyben W artha 

egyetem - és tudományszervező 

tevékenységét mint tanszékvezető 

professzor, dékán, több ízben meg

választott rektor, a műegyetemi 

könyvtár igazgatója, kifejtette, 

aránylag nyugodt. Különösebb 

rázkódtatások nélküli évtizedek 

következnek, amelyben a kibon

takozó kapitalista vállalkozásokhoz
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szükség van technikailag képzett 

szakemberekre, és ez a m űegyetem  

jelentőségét m egnöveli.

Ezért 187 1-ben  újjászervezik és 

a tudom ányegyetem m el egyenlő 

rangra emelik és új tanszékeket 

létesítenek, melyekre külföldön 

végzett szakembereket neveznek 

ki. E  fiatal tudósok csoportjában 

a „zürichi banda”  tagjai ahogy 

őket az öregebb kollégáik neve

zik név szerint: Khcrndl Antal, 

N agy  Dezső, Schuller Alajos, Szily 

Kálm án és W artha Vince nagy 

lendülettel kezdenek a M űegye

tem fejlesztéséhez. Tudják, hogy 

ezáltal a hazai ipar fejlődését szol

gálják, W artha szavaival kifejezve: 

. .mert hiszen hogyan fejlődjék az
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ipar oly országban, ahol a műsza

ki tudom ányok pangásban van

nak.”

M egtisztelő W arthára, hogy 

professzorsága első eveiben az 

újonnan megalakult karok közül 

a gépészmérnöki szakosztály két 

ízben is dékánjává választja. Ezt 

megelőzőleg már kinevezik a sző

kébb m űegyetem i tanácsba és több 

oly nagy tapintatot és pedagógiai 

érzéket kívánó feladat megoldásá

ban vesz részt, mint a S e lm ecb á n y á i 

akadémia vitájának eldöntése a 

kötelező tanrendszer és vizsga

szabadság ügyében. M ár ebben 

az első jelentősebb kiküldetésében 

is a m erev, univerzitásszerű iskola- 

politikával szemben az élettel
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együtt járó, a fejlődéssel bekövet

kező változások mellett tör pálcát. 

M ár itt m egm utatkozik egyetem 

szervező tevékenységének alap

elve, amelyet íg y  fejez k i: ,,A  

m űegyetem ek mindenütt és így  

nálunk is még fejlődésben levő 

intézm ények, am elyek nemcsak 

aránylag fiatal koruknál fogva, 

hanetn a műszaki tudom ányok 

rendkívül gyors fejlődése követ

keztében is folytonosan fejleszt

hetők.”

Kezdettől fogva küzd az önálló 

vegyészképzés megvalósításáért, 

ezért m ár 1875-ben felemeli szavát 

a vegyész szakosztálynak az egye

temes osztálytól való elválasztása 

és újjászervezése érdekében, tekiu-

172



tettel arra, h ogy „széles hazánkban 

csak műegyetem ünkön adatik al

kalom  szakképzett technikai ve

gyész kiképeztetésére.”  W artha

előremutató terve sokáig síiket 

fülekre talál. 1896-ban, am ikor 

rektorrá választják, újból síkraszáll 

a kémiai osztály fejlesztéséért. 

H ivatkozik arra, hogy az ország 

vegyipara annyira fejlődött, hogy 

nagy számban igényli a kém iku

sokat. U gyanakkor alig van kém i

kus hallgató, pedig szerinte a gya

korlati igényeket tekintve, leg

alább 200 hallgatónak kellene

lenni. Javaslatát csak második

rektorsága idején sikerült meg

valósítania. tg07-ben kerül sor a 

szervezeti szabályzat midosltiísdra,
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és a vegyészmérnöki cím bevezetésére, 

a vegyészi szakosztályból vegyész- 

mérnöki lesz és az addig kiadott 

vegyészi oklevelet vegyészmérnöki 

diploma váltja fe l.

Em lítettük, h ogy a M űegye

tem a múlt század hetvenes eveiben 

Pesten ideiglenesen bérházakban 

szorong. A z első önálló elhelye

zését Steindl Imre m űegyetem i 

tanár a Múzeum körút 8. sz. telkén, 

1881/1882-ben építi fel. Az épület 

fűtő- és szellőztető berendezését 

W artha tervezi, különböző lég

fűtésen alapuló rendszert készít, 

am ely jó l beválik. A  Múzeum 

körúti palota fenntartása, a labo

ratórium ok, m űhelyek üzemelte

tése sokba kerül és az egyetem
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pénzügyi mérlege csakhamar fel

billen. A z egyensúly visszaállítá

sára és megtartására 1888-ban 

gazdasági előadói tisztséget rend

szeresítenek. Feladata, h ogy a 

rektori tanács állandó tagjaként a 

rektorváltozások esetén is állandó

sítsa a gazdasági vezetést. Csak 

természetes, hogy erre a fontos 

posztra az egyetem  tanácsa az erős 

gyakorlati érzékkel rendelkező 

W arthát helyezi, aki a gazdasági 

kérdésekben nélkülözhetetlen kö

rültekintést édesapjától örökölte. 

A  gazdasági irányítást W artha 

egyéb megbízásai mellett is oly 

sikeresen oldotta m eg, h ogy az 

első év leteltével egymásután öt

ször újra megválasztották.
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1896 a millennium éve. A  M ű

egyetem  a rektori tisztet W artha 

Vincére ruházza, m integy elisme

réséül eddigi munkásságának. Az 

új rektorok tanévnyitó, székfoglaló 

beszédei abban az időben esemény

számba mentek, hatásuk túlnőtt 

az egyetem  falain, szövegüket 

önálló publikációként is megjelen

tették. E  beszédek sorában emlé

kezetes marad W artha bemutat

kozása. A z ezeréves ünnepléskor 

hangoztatott hazafias frázisok és 

az uralkodó iránti csepegő lojalitás 

szólamai helyett W artha rektor 

azokról szólott, akiknek mindaz 

köszönhető, amit a Budapestre 

sereglett nemzet láthatott. ,,D c 

vajon mindaz, amit a zarándoklók
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örömittas szeme összehordva lát, 

minek köszönheti létezését, mi 

varázsolta azt ki a semmiből? N em  

más, mint a munkás kéz! A kár az 

eke szarvát fogta, akár a kalapácsot 

emelte, akár a körzővel rajzolt a 

kéz, az követte el azt a csodát! 

M agyar érc szolgáltatja a nyers

anyagot a vasutaknak, amin a 

gazda terményeit külföldre szállít

ja ; m agyar technikus építette a 

vasutat, szerkesztette a gépet, ren

dezte be a gyárat, és a m agyar kéz 

tervezi és építi a hajlékot az egy

szerű kunyhótól kezdve a koronás 

fő palotájáig.”  M ajd ragyogó 

dialektikával a tudomány és ipar 

viszonyát vizsgálja, nem egy időt 

álló megállapítása tervgazdasá
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gunkra is vonatkoztatható. B e

széde végén W artha a hallgatókat 

a legszebb jelzővel illeti: „M u nká

soknak nevezlek titeket, mert a 

szaktudás csak m unkával, kitartó 

m unkával szerezhető m eg!”

M int rektor, mindent elkövet 

a gondjaira bízott egyetem  fejlő

déséért és a műszaki kultúra ügyé

ért. A  M úzeum körúti épület 

rövidesen szűknek bizonyul, a 

helyhiányon csak időlegesen segít, 

h ogy felépítik az egyetem  kertjé

ben Pecz Samu m űegyetem i tanár 

terve alapján, 1897-ben Budapest 

legnagyobb tantermét, a 600 hall

gató befogadására alkalmas G ólya

várat. Harcolt az egyetem  szükség

leteiért, felterjesztéseinek erélyes
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hangneme elüt a szokásos hivatali 

stílustól. A  korm ányzat enged a 

jogos követelésnek és elhatározza, 

hogy új M űegyetem et épít. A 

tárcaközi bizottságban, ahol W ar- 

tha képviseli a műegyetemet, több 

verzió is felvetődik. A  főváros 

középpontjától távolcső elhelyezés 

ellen a hallgatóság nevében tilta

kozik. Erős szociális érzésről, nagy

fokú felelősségről tanúskodik in

dokolása: „A z  ifjúság legnagyobb

részt szegény szülők gyerm eke, 

maga az élet is igazolja, h ogy a 

főiskolai ifjúság tekintélyes része 

egzisztenciáját önm aga biztosítja, 

és inkább a tudományegyetem re 

járna, m ely lakása közelében fek

szik.”
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A  szívós küzdelem eredmény

nyel jár, W artha érvelése diadal

m askodik és a minisztertanács 

1898. májusában a lágym ányosi 

elhelyezéshez hozzájárul. A z is 

W artha érdeme, h ogy bölcs előre

látással a M űegyetem  jövőbeli ter

jeszkedési szükségleteire, jóval na

gyobb telekkom plexum ot vásárol

tat, mint amennyit a tervezett épí

tési program  igényelt. Először a ké

mia épülete készül el az 1904/5-ös 

tanévben, majd W artha második 

rektorságának 3 éve alatt teljesen 

felépül a M űegyetem , és az 1909/ 

10 . tanévben a tanítás már az új 

épületekben kezdődött m eg. A 

szép elhelyezéshez W artha rektor 

a M űegyetem  önkormányzatának
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külső jeleit is megszerezte. Fel

terjesztésére megkapta az egyetem 

korm ányzati jelvényét, a drága

kövekkel és gyöngyökkel díszített 

aranyláncot. W artha Vince volt 

az első, aki viselte a díszes rektori 

jelvényt a rávésett jelm ondattal: 

i,Előre a műszaki tudományok 

útján” . A  nagyszabású épület 

zárókő-okm ányában m egörökítve, 

ott találjuk nevét, azt, hogy ezt az 

impozáns építészeti művet — C zig- 

ler G yőző, Hauszmann Alajos és 

Pecz Samu m űegyetem i tanárok al

kotását — 1909-ben dr. W artha V in

ce rektorsága idején fejezték be.

D e a mérnökképzés más jelen

tős eseménye is fűződik W artha 

nevéhez. Első rektorsága alatt,
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1897/98-ban irányításával készül a 

m űegyetem i oktatás első korszerű 

reform ja. A z új tantervek kialakí

tásánál két szempontot tartottak 

szem előtt: 1 .  az alapvető tárgyak 

után a választott szakban minél 

teljesebb kiképzés, 2. a tanítás 

egész menetében a konkordancia 

biztosítása. A  reform  eredményét 

W artha íg y  foglalta össze: x. a tan- 

fegyelem  megszilárdítása céljából 

a szigorlati rendkívüli határidőket 

teljesen eltörölték, 2. az oktatás 

körének extenzív irányban való 

kiterjesztése céljából káros lenne 

a M űegyetem  összeházasítása hete

rogén irányú főiskolákkal, mert 

ez szabad fejlődésében megakasz

taná, 3. a hallgatók speciális irányú
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képzése ez idő szerint még nem 

vihető keresztül és m ég most nem 

is volna kívánatos. Az 1890-es 

évek végén tehát a hivatalos állás

pont szerint a M űegyetem  m eg

adja azt az egységes alapot és tu

dást, m ely a hallgatókat a gyakor

latban felm erülő műszaki prob

léma megoldására képesíti. Igaz, 

h ogy az életbe kilépő nem spe

cialista, de az akkori tapasztalatok 

szerint a megszerzett egységes 

képzettség birtokában a speciális 

irányokba a fiatal technikus hamar 

bedolgozza magát.

A  század első éveiben, 1903-ban 

felvetődött annak a szükségessége, 

hogy a M űegyetem  a jogi és 

gazdasági tudományokat behatób-
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bán oktassa. A  kérdést vizsgáló 

bizottságban W artha is minden 

változás feltételének minősítette a 

m űegyetem i képzés négy évről 

öt évre történő felemelését, mert 

négy év alatt a hallgatóságnak a 

szaktárgyakra sincs kellő ideje. 

A  diákok túlterhelésének elkerü

lése tehát már 50 évvel ezelőtt is 

problém át jelentett.

Ebben az időben a technikai 

előrehaladás, a mindjobban ki

bontakozó vegyipar és a növekvő 

mezőgazdaság érdekei a vegyész- 

képzés bővítését igénylik . W artha 

felismeri a fejlődés szükségszerű

ségét és a változott viszonyokhoz 

rugalmasan alkalmazkodva, most 

már azon fáradozik, hogy a kémiai
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oktatás folytonosságát extenzív 

irányban is biztosítsák. Ezcrt indít

ványozza 1905-ben az elektro

kémiai tanszék felállítását, amelyre 

egyik kiváló tanítványát, az 1894- 

ben végzett dr. Szarvasy Imrét 

nevezik ki. Hasonló indok vezette 

1908-ban W artha rektort a mező

gazdasági kémiai technológia tan

szék létrehozásánál, amelynek élére 

W artha javaslatára, másik kiváló 

tanítványa, dr. ’Sigm ond Elek, a 

hazai talajtani tudomány meg

alapítója került.

Fáradhatatlan egyetem - és tu

dományszervező tevékenységét 

19 12 -ig  folytatta, amikor bénasága 

ágyhoz kötötte és nyugalom ba 

vonulásra kényszerítette. Utolsó
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hivatali ténykedésében tervezetet 

készít arra vonatkozólag, hogyan 

lehet a fejlődést a vegyészképzés

ben, különösen pedig a kémiai 

technológiában és a készítmények 

gyártása oktatásában fokozni. 

Hattyúdalában évtizedes tapaszta

latait m érlegelve, arra a követ

keztetésre jut, h ogy a tananyagok 

megosztása a követendő helyes út. 

Javaslata szellemében módosulnak 

is a vegyészképzés tanrendjei, és 

W artha 'intenciójának megfelelően 

kerül felállításra 19 13-b an  a M ű

egyetem en az ország első orga

nikus kémia tanszéke, amelyre 

dr. Zem plén Gézát, a szénhidrátok 

kém iája híres kutatóját nevezik ki.
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A TUDOMÁNYOS ISMERET
TERJESZTŐ ÉS KÖNYVTÁROS

Eredményes kutatói, kiváló peda

gógiai és egyetemszervező mun

kássága mellett kiemelkedik W ar- 

thának a közművelődés érdekében, 

a természettudományos ismeret- 

terjesztés terén végzett tevékeny

sége. Tudta, hogy az ország sorsa, 

gazdasági önállósága mennyire 

függ népének képzettségétől, ezért 

vallotta, hogy a tudom ányok ter

jesztése minden tudós kötelessége. 

Bár nem vo lt marxista, ösztönösen 

felismerte a term előerők és eszkö

zök fejlesztését szolgáló ismeretek 

fontosságát. Erre mutat álláspontja, 

melyet mint a Term észettudo

mányi Társulat titkára, 1894-ben
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hangoztatott: „H iszem , h ogy a 

nagy többség velem  együtt abban 

a nézetben van, h ogy a tudományok 

királya mégiscsak a természettudo

mány ! A zt a tudományt, m elynek 

feladata, h ogy kutassa a természet 

törvényeit, szóval minden olyfajta 

jelenséggel foglalkozik, amely 

anyagi és szellemi jólétünk, egész

ségünk fenntartására vonatkozik, 

csakugyan megilleti a cím , hogy 

a tudom ányok királya. Társula

tunk fő  feladata a természettudo

m ányok vívm ányait kőzkinccsé 

tenni. M inő szép feladat! Ezt 

tartom én a valódi szocializmus

nak.”

E  nemes cél szolgálatában fára

doztak tudósaink legjobbjai: Eöt
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vö s Loránd , H erm án O ttó, Len

g ye l B éla , Szabó József, Szily 

K álm án , Stoczek József, Than 

K á ro ly  és m ások, és társaságukban 

kezdettől fo g v a  derekasan kivette 

részét a m unkából W artha Vince. 

M in t az 1869-ben újjászervezett 

Term észettudom ányi K özlöny 

vegytan i szakreferense, négy év

tizeden keresztül szerkesztette a 

kém iai ro vatot. A m int azt az első 

részben dokum entáltuk, kezdetben 

a fcstékkém ia köréből vette szá

m os előadása és cikke tárgyát, frt 

az anilinszínekről, a lakmuszról, a 

természetes és mesterséges festő

anyago kró l. E g y  másik terület, 

am i különösen érdekli, a foto

kém ia. M unkálatairól a Társulat

189



50 éves jubileum án kiadott em

lékkönyvében Kátrányfestékek a 

fotográfiában című tanulmányában 

számol be. 1896. elején A  Röntgen

féle újfajta fotográfiákról címmel 

ismertetést közöl a T .K .-ban , amely 

m agyar szerzőtől az első önálló köz

lem ény a R öntgen  által felfedezett 

és a közlés időpontjában még világ

szerte X -n ek  ismert sugárzásról. 

A  cikket egy gyűrűt viselő férfikéz 

röntgenfényképévcl illusztrálta, 

amelyhez hozzáfűzte: „ A  mellé

kelt ábra a mi m élyen tisztelt 

alelnökünknek, br. Eötvös Loránd 

kezének árnyképét ábrázolja, amit 

sajátmaga Röntgen-m ódszere sze

rint készített, és közzététel végett 

szíves volt rendelkezésemre bocsá
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tani.”  A  felvétel, melyet Eötvös 

a fizikus készített és a vegyész 

W artha publikált, megelőzte e 

téren a legtöbb országot, ezért 

technikatörténeti becse van.

A  múlt század utolsó harmadá

ban a filoxéra pusztít, s ez a hami

sított borok terjedését elősegí

tette. A  hazai borok jó  hírét veszé

lyeztető spekulánsok ellen fel

veszi a harcot. A  hamisítások lelep

lezésével felvilágosító munkát fo ly

tat és a közvélem ény alakításával 

sietteti a hamisítások forgalm át 

tiltó 1895. és 1908. évi ún. bor

törvények kiadását.

A  bornál is többet foglalkozik 

azonban a népegészségügy leg

fontosabb feltételével, az ivóvízzel.
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A  víztisztító eljárásokról, az artézi- 

kutakról, ásványvizek elemzéseiről 

stb. írott közlem ényei a legfőbb 

értek, az ember egészségvédelmét 

célozták. A  Társulat alapszabályai 

feljogosították a tagokat és olvasó

kat kérdések feltevésére. E  mód

szert mint a természettudományos 

ismeretterjesztés népszerű form á

ját, W artha igen sokra becsüitc. 

Magas közéleti funkciói, bokros 

elfoglaltságai közepette sem mon

dott le arról a M űegyetem  tudós 

professzora, h ogy a kérdésekre ne 

személyesen válaszoljon.

A  Term észettudom ányi K öz

lönyben W artha tollából m egje

lent m integy félezer cikk, dolgozat 

és egyéb írásainak elemzése, láttuk
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m eghaladja tanulmányunk kere

teit. Csupán néhány kiragadott 

téma felsorolásával, amelyeket az 

első részben nem érintettünk, iga

zoljuk sokoldalú felkészültségét, 

polihisztori m ivoltát. írt a búvár

harang alkalmazásáról aranyterine- 

lésnél. A  pacsuli nevű indiai növény 

leírását a budapesti összekötő vas

úti híd építésénél használt kcszon- 

kísérlctek beszámolója követi. Is

merteti a szellőzőkészüléket, m ely 

a M űegyetem  laboratóriumában 

gázfűtésre alkalmazva m űködik. 

A  Csáczán lehullott sárga porról 

vcgyclemzés útján megállapítja, 

hogy az vulkáni hamu. Tudósít a 

Kínában létesített ún. úszó-szántó

földekről.
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M int pedagógusnak, sokat kel

lett írnia, és ezért foglalkoztatja az 

íróeszközök fejlesztésének kérdése. 

M ár 1877-ben a M űegyetem i 

Lapokban serkentő célzattal cikket 

közölt az „írócsövek”  készítéséről. 

E z  a gondolata a mai golyóstoll 

alakjában csaknem 100 év m úlva 

általánossá vált. Más alkalommal a 

kopírozás és a színes kőnyom at új 

készítési módjáról számol be. A 

gépírás m ég abban az időben nem 

vo lt használatos, ezért az iratmá

soló készülékekkel foglalkozott a 

hektográfról és krom ográfról szóló 

írásaiban.

D e legszívesebben a népműve

lés körébe vágó kérdésekkel foglal

kozik. Igazi humanizmusa, a dolgozi
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nép megbecsülése azokban a vála

szokban tükröződik, melyekben 

az egyszerű embereket érdeklő 

ügyekben tudományos megalapo

zottsággal felel. Felmelegszik a 

hangja, am ikor a munkásoknak a 

foglalkozásukkal járó veszélyekre 

hívja fel a figyelm ét. ír  például az 

ólomtartalmú, bőrre ártalmas fo

lyadékról, az oxigén belcheléséről, 

>"> vastüzclőszcrkezetnél keletkező 

szénoxid hatásáról stb. Munkás 

¿létük segítését célozzák azok a 

hasznos közlem ények, melyekben 

a használt gépolaj tisztításának, a 

lerakódott rozsda eltávolításának 

célszerű módjait, vagy éppen a 

kocsikcnőcs, háziszappan főzésének 

receptjét ismerteti. A  kémiai tcch-
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nológia tudós professzora, a M a

gyar Tudom ányos Akadém ia tag

ja  nem tartja méltóságon alulinak, 

h ogy tudományát aprópénzre vált

sa a lakosság mindennapi életéhez 

tartozó kérdések részletes m eg

válaszolásával.

Figyelem m el kíséri a technika 

fejlődését és az új eljárásokról, 

találm ányokról, valam int saját ta

pasztalatairól azonnal tájékoztatja 

olvasóit. íg y  1884-ben beszámol 

a m űegyetem i laboratóriumban 

elsők között használt dinamó és a 

világítógáz alkalmazásának ered

m ényeiről. Tájékoztat aM alligand- 

féle ebullioszkópról, ismerteti az 

akkoriban újításszámba menő 

„G raphon-hanggyűjtő”  készülék
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anyagát, leírja a Schaller-hűtő- 

keverékkel történő jégkészítés 

m ódját. Em lítettük, h ogy a R ö n t

gen-féle fotográfiáról is elsőnek 

számol be hazánkban. A  Term é

szettudományi Közlönyben meg

jelent legutolsó írásában is 19 10 -  

ben a hom oktéglagyártás új gyári 

technológiájáról nyújt hasznos in

form ációkat.

M int vérbeli technológus, 

W artha nem vonta ki magát a 

technológiák gazdasági szemlélete 

alól. Ezt bizonyítják olyan publi

kációi, mint az Arany- és ezüst- 

termelés Magyar- és Erdélyorszdgban 

(1870), a Tüzelékíogyasztds és A  

v‘ l<!g kaucsukszükséglete. (1891) vagy 

a jövő  technológiájával foglalkozó
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írása A  levegő meghódítása chemiai 

célokra, am ely 1909-ben jelent m eg.

D e tudománytörténettel is szí

vesen foglalkozott. R ö vid d el Pas

teur halála után, 1896-ban kritikai 

és történeti jellegű megemlékezést 

írt Pasteur s a generatio spontanea 

cím m el. 1894-ben meghal Kossuth 

Lajos. W artha szerkesztő a Term é

szettudományi K özlöny egész ápri

lisi számát az elhunytnak szentelve 

Kossuth természetrajzi vonatkozá

sú írásait publikálja.

A z ünnepi számot W artha 

gyászkeretben megjelent méltatása 

vezeti be. Ebben utal arra, hogy 

mindazoknak, akik a természet- 

tudom ányokat m űvelik, vigasz

talást nyújt az a tudat, hogy ugyan

198



ez édesítette, m eg Kossuth életének 

utolsó évtizedeit. W artha szívből 

jö yő  megemlékezését Kossuth fe

ledhetetlen tanítását idézve fejezi 

be: „ Minden mozzanatok között, 

melyek egy Nemzet szellemi fe l

emelkedésére s közművelődésére köz

rehatnak, a természettudományok 

művelése az, am ely korunkban, 

mint legnélkülözhetetlenebb, s a 

létért küzdés nagy versenyterén az 

önfenntartásra leghatályosabb úgy 

maradandó következtetéseiben a társa

dalomra legdlddsosabb is."  (A ki

emelés aláhúzással W arthától szár

mazik.) Általános kulturális értékű 

a Ma is élS jeleit külföldi kémikusok

ból szóló írása és tudománytörté

neti szempontból forrásértéketek a
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József M űegyetem ről szerkesztett 

munkái, m elyek németül és fran

ciául is megjelentek 1882-ben és 

1898-ban.

A  Term észettudom ányi Tár

sulat 1892-ben megalakuló kémiai 

ásványtani szakosztálya alelnöké- 

nek W artha Vincét választotta. 

A ktív  közreműködésével a szak

osztály 1895-ben m egindítja az 

egyik  legtekintélyesebb hazai szak

lapunkat, a M agyar Chem iai Fo

lyóiratot. E  fontos szakfolyóirat 

szerkesztő bizottsági munkájában 

W artha haláláig részt vesz, és ka

matoztatja azokat a gazdag tapasz

talatokat, m elyeket hosszú élete 

folyam án a hasonló periodikus 

kiadványok (Zürichi Évkönyvek,
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M űegyetem i Lapok és elsősorban 

a Term észettudom ányi Közlöny) 

szerkesztésénél megszerzett. K i

emelkedően tudományos értékűek 

és a m agyar kémiai szakirodalom 

kifejlődéséhez jelentős hozzájáru

lások a M agyar Chem iai Folyóirat 

önálló kötetekben megjelenő mel

lékletei, m elyek sorában Than 

K ároly, Lengyel Béla m űvei m el

lett W artha Chemiai technológia 

című könyve is megjelent. A  szol

gáltatások között fontos szerep 

jutott a külföldi nagy természet- 

tudósok, D arw in , Helmholtz, 

Kirchhoff és mások könyveinek 

igényes fordításban történő kiadá

sának. M inden fordítást szakmai 

revíziónak vetettek alá, és Eötvös
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Loránddal, Than Károllyal, Len

gyel Bélával és a többi tudóssal 

együtt W arthais számos szakkönyv 

lektorálását végezte. íg y  például 

Fritz Schmidtnek a gyakorlati 

fotográfiáról és Hermann W ichel- 

haus kémiai technológia köréből 

vett előadásainak gyűjtem ényét 

hasonlította össze az eredeti szö

veggel, és írt a fordításhoz értel

mező, kiegészítő jegyzeteket. Váz

latos képünk, amelyet tudományos 

ismeretterjesztő tevékenységéről 

festettünk, fogalm at ad arról a 

fáradhatatlan munkásságról, ame

lyet a technika és természettudo

m ányok haladásáról jó l tájékozott, 

iskolázott közönség nevelése érde

kében végzett. Ha más területen
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nem alkotott volna maradandót, 

a tudományos ismeretterjesztésben 

kifejtett sokoldalú tevékenységével 

is beírta volna nevét népünk nagy 

tanítómestereinek sorába.

D e nem volna teljes beszámo

lónk, m elyet W arthának a köz

művelődés szolgálatában tett erő

feszítéséről írtunk, ha nem térnénk 

ki tudományos könyvtárosi mű

ködésére. A  m últ század utolsó 

harmadában m ég a mai töm eg

kom m unikációs eszközök jó fo r

mán ismeretlenek, ezért a tanulás, 

a tudás átadásának legfőbb eszköze, 

a hagyom ányos könyv, a tudomá

nyok gyűjtőhelyei az egyetem ek 

könyvtárai. W artha Vince, aki 

1870-től 1896-ig állott a M ű
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egyetem i K önyvtár élén, igen fon

tos kultúrmissziót végzett, ami

dőn hazánk legnagyobb technikai 

könyvgyűjtem ényét rendbehozta, 

használhatóvá tette és két ízben is 

nyomtatásban kiadott katalógussal 

a könyvtár gazdag állom ányáról 

tájékoztatta a technika iránt érdek

lődő olvasóközönséget. Az 1874- 

ben és 1893-ban megjelent M ű

egyetem i K önyvtár betűrendes és 

szakrendi cím jegyzékei, m elyek a 

kor műszaki szakirodalom-bib

liográfiájának számítottak, értékét 

növelte, h ogy azokhoz W artha a 

könyvtár munkáját, feladatait és 

történetét tárgyaló Előszót írt.

B ár nem volt hivatásos kön yv

táros — mai term inológiánk szc-
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rint másodállásban látta el a könyv

tárigazgatói tisztséget — munká

ját a tőle megszokott lelkiisme

retességgel végezte. Vegyészm ér

nöki alapossággal osztályozta és új 

szakrendbe sorolta a könyvtár 

teljes állományát és a M űegyetem i 

K önyvtár ezt a szakcsoportosítást 

használta több mint fél évszázadon 

keiysztiil, am íg 1937-ben meg

kezdte a nemzetközi Egyetem es 

Tizedes Osztályozás (Universal 

Decim ál Classification) bevezeté

sét. Tekintélyének köszönhető, 

h ogy a m űegyetem  a könyvek 

vásárlásához viszonylag megfelelő 

nagyságú dotációt biztosított, és 

minden könyvtárat érintő kérdés

ben csak a könyvtárigazgató meg
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hallgatása után döntött. Vezetése 

alatt a könyvtár aránylag rövid 

időn belül modern szakkönyvtárrá 

fejlődött. A z 1885-ben készült 

első országos könyvtári statisztika 

is íg y  értékeli a M űegyetem i 

K önyvtárat: „M odern  jellegű szak- 

könyvtár, hazai könyvtáraink kö

zött kiváló helyet foglal el. A  

könyvtárat W artha Vince fő

könyvtárnok és buzgó segéd

könyvtárosa N ag y  Sándor példás 

rendben tartják.”  Az állom ány 

ugrásszerűen m egnő, 1870-ben, 

am ikor W artha átvette a könyv

tárat, alig pár ezer kötet, 1 896-ban 

utódának már félszázezer kötetből 

álló, jó l rendezett és felszerelt 

könyvtárat adott át. N em  túloz az
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a rektori beszámoló, am ely 18 9 1-  

ben megállapítja, hogy a M űegye

temi K önyvtár még m indig az 

egyetlen számbavehető technikai 

gyűjtem ény az országban.

És mindez annak a W artha 

professzornak köszönhető, aki a 

könyvtárügy irányítását, a kön yv

tári munkát is példaadó szakérte

lemmel végzi. Felfogását, helyes 

szemléletét a könyvtár feladatáról, 

bensőséges szavai is tanúsítják: 

„Sajátos érzés fo g  el, ha este 

magamban vagyok a könyvtár 

helyiségeiben. Ott sorakoznak a 

fóliánsok a polcokon, ott találtak 

helyet a tudományos szaklapok 

ezrei, a művészet termékei, a tér

képek és sok más néma tanúja a
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régen elmúlt és jelen tudományos 

életének. A  könyvtár a szellemi 

táplálék tárháza, a nemzetek tudo

mányos életének krónikája. Min

denütt és mindenkor a könyvtárak 

kincseiben tükröződik vissza az illető 

nemzet műveltségi szintje. Az 

alexandriai könyvtár nem jclen- 

tette-e a görög tudományosság 

tetőpontját?”

Felismerte a könyvtár hivatását 

és fájdalommal tapasztalta, h ogy a 

kor kultúrpolitikája semmibe veszi 

a könyvtárügyet. A  m últról írt 

a jelennek, a jö vő  érdekében, m i

kor az elhanyagolt viszonyokat 

merészen bírálta: „É s  hol állunk 

ma? Európa m űvelt nemzetei sorá

ba szeretnénk lépni, de pirulnunk
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kell, ha szegényes ruházatunkra 

tekin tünk.. .  A  m agyar szaktudós 

sok esetben kénytelen külföldi 

könyvtárakhoz fordulni!”  Szo

m orú kórképe ez a félgyarm ati 

függés művelődési viszonyainak. 

Látnoki erővel írta 1893-ban: 

,,M cg  fogja m agát bosszulni c 

közönyösség — amire nálunk 

minden irányban akadunk, — a 

jö vő  nemzedékén, am ikor már 

késő lesz a bajokon segíteni.”  

W artha a millennium idején 

vált meg a könyvtár vezetésétől, 

am ikor a m űegyetem  a rektori 

méltóságot reá ruházta. Közel 30 

éves vezetése alatt alakult ki a kor

szerű m űegyetem i szakkönyvtár, 

íg y  m ély igazság volt utódának,
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dr. R ados Gusztáv professzornak 

szavaiban, hogy W artha mint a 

M űegyetem i K önyvtár igazi m eg

alapítója és fejlődésének előkészí

tője, nemcsak a m űegyetem , ha

nem a könyvtár egész olvasó- 

közönségét is soha el nem múló 

hálára kötelezte.

W artha Vince pályafutása 

egyenletesen ívelt felfelé; fiatalon, 

23 éves korában magántanár Z ü

richben, 3 év m úlva professzor a 

M űegyetem en, zökkenés nélkül 

emelkedett egyre magasabbra: az 

egyetem  dékánja, több ízben meg

választott rektora, a M agyar T udo

mányos Akadém ia rendes tagja, 

majd alelnökc, a Természettudo

m ányi Társulat főtitkára, elnöke
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és tiszteletbeli elnöke, a Földtani 

Társulat választmányi tagja, az 

Országos Borvizsgáló Szakértő 

Bizottság elnöke, a M agyar Orszá

gos Képzőm űvészeti Tanács, az 

Országos Ipartanács, a Szabadalmi 

Tanács, a Középiskolai Tanár

vizsgáló Bizottság tagja, miniszteri 

tanácsos, a Ferenc József-R end 

csillaggal díszített középkeresztjé

nek tulajdonosa stb. Törés csak 

élete vége felé következett be, 

am ikor egészsége cserbenhagyta és 

felírás áll, am ely azonban W artha 

Vincére is teljes egészében vonat

koztatható: „ A  köznek éltél, nagy 

célokért nemesen küzdöttél.’ ’ W ar

tha Vince emlékét bronzba öntött 

mellszobra hirdeti az alma mater,
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betegsége ágyhoz kötötte a szelle

m ileg friss, örökké tetterős embert. 

Ezért 19 12-b en  nyugalom ba vo

nult és bénán, prométheuszi kíno

kat szenvedve, töltötte hátralevő 

idejét. Felesége, dr. H ugonnai 

V ilm a ápolta és önfeláldozó maga

tartásával enyhítette rajongva sze

retett férjének fájdalmait 19 14 . 

július 20-án bekövetkezett haláláig.

A  rákoskeresztúri köztemető

ben helyezték örök nyugovóra 

W artha Vincét, a szülei szomszéd

ságában levő kettős sírhelyen, ahol 

a korábban elhunyt V ilm a leánya 

is nyugodott. Ide temették 1922- 

ben feleségét. A  közös sírjukon 

felállított oszlopon ma csak az első 

m agyar orvosnő emlékét hirdető
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a Budapesti Műszaki Egyetem  

aulájában. A  felszabadulás után 

a Veszprémi V egyipari Egyetem en 

is felállították szobrát. Sírja azon

ban jeltelen, elhanyagolt.

W artha életművének emlékét 

sok minden őrzi, személyéről 

Budapesten és Veszprémben utcát 

neveztek el. A  M agyar Kém ikusok 

Egyesülete 1955-ben Polinszky K á

ro ly javaslatára „W artha Vince 

Em lékérm et”  alapított, amelyet 

évente a kémia és a vegyipar terén 

kiemelkedő vegyészeknek ado

m ányoznak. A  különböző múzeu

m ok, elsősorban az Iparművészeti 

M úzeum  gyakran rendez kiállítást 

W artha csodálatos kerám iagyűjte

m ényéből. A  tudományos egye
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sületek és a felsőoktatási intézmé

nyek publikációikban mind gyak

rabban hivatkoznak munkásságára, 

bizonyságául annak, h ogy W artha 

Vince tanítása tovább él és szellemi 

hagyatéka forrás, m elyből ma is 

haszonnal meríthetünk.

ár. Móra László
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Bp., Rozsnyai Litogr. 1900. 44 p.

Közgyűlési elnöki megnyitó beszéd. Termé
szettudományi Közlöny 19 0 1 . 1 17  119«» 

1902. 175- 177.. 1903. I73 - I 75*. 1904. 
16 6 - 17 0 ., 1905. 16 7 - 16 9 ., 1906. 1 6 1 -  
163., 1907. 14 2 - 14 6 ., 1908. 1 3 7 -  
140.

Ünnepi beszéd Trefort Ágoston emlékszobrának 
felállításakor. Természettudományi Köz

löny 1904. 442- 445.
A z agyagművesség. A z iparművészet könyve. 

2. köt. Bp., 1905. 507-628. p.
Chemiai technológia. I . Bp. Természettudo
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mányi Társ. 1906. 6, 177 p. (A Magyar 
Chcmiai Folyóirat mell.)

Szakvélemény a légszeszvildgltdsi kérdések 
megoldása ügyében. (Társszerző: Pfcifer 

Ignácz.) Bp., 1906. 49 P-
Elnöki megnyitóbeszéd. A  Magyar Tudomá

nyos AkadémiaÉrtesitője 1909. 295-298.
A levegő meghódítása chemiai célokra. Termé

szettudományi Közlöny 1909. 137 - 14 1 .

A  Wartha Vincével foglalkozó 
szakirodalom

I lo s v a y  L a jo s :  Wartha Vince. (1844 - 
1914.) — Budapesti Szemle 19x4. 14 1 — 

144.
V i d o r  P á l :  Wartha V in cze. — Magyar 

Chemikusok Lapja 1914. 85 8ő.
S z ilA q y i G y u l a :  Wartha Vincze. — Ma

gyar Szcsztermelő 1914. 149 150.
I lo s v a y  L a jo s :  Wartha Vincze emlékezete.

— Természettudományi Közlöny 1918. 

334 - 347.
I lo s v a y  L a jo s :  Emlékbeszéd dr. Wartha 

Vinczéről. A  József Műegyetem 1918/19. 
tanévének megnyitásakor 1918. október
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hó 5-én tartott beszédek. Bp. Pátria ny. 
1921. 4 3 - 65- p.

I lo s v a y  L a jo s  : Wartha Vince r. tag emlé
kezete. (A Magyar Tudományos Akadé
mia elhunyt tagjai fölött tartott emlék- 
beszédek. 20.) Bp., 1930. 39 p.

B e n e d e k  Pál : Wartha Vince. — Természet 
és Technika 1951. 476-479.

N ímeth B éla: Wartha Vince. — Építő
anyag 1954. 2 4 1—244.

K o r a c h  M ó r : Mit jelent számunkra 
Wartha Vince? — Természet és Társa
dalom 1956. 2 15 - 2 17 .

M óra László : Magyar könyvtárosok és 
bibliográfusok. Wartha Vince. A 
könyvtáros 1959. 1 1 - 1 4 .

Példaképeink. Wartha Vince. (A Veszprémi 
Vegyipari Egyetem Évkönyve) Veszp

rém. 1959- 9 - 14-
N y i la s i  Já n o s :  Wartha Vince emlékezete.

— Természettudományi Közlöny 1964. 
325-326 .

K r b s z  M á r i a :  A  Wartha Vince-félc kerá- 
miagyöjtemény. Néprajzi anyag. — 

Építőanyag 1966. 1 1 7 - 1 1 9 .
F b r b n c z y  L á s z l ó :  Wartha Vince távol
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5

keleti kerátniagyűj töménye. - Építő
anyag 1966. 12 0 - 1 2 2 .

S z i lá g y i  Já n o s  G y ö r g y :  Wartha Vince 
gyűjteményének antik tárgyai. — Építő
anyag 1966. 123 — 124.

M ó r a  L á s z l ó :  Wartha Vince, a hazai ké
miai technológia megalapítója. Bp. 1967. 
160 p. (Budapesti Műszaki Egyetem 
Központi Könyvtára Műszaki Tudo
mánytörténeti Kiadványok. 15.)

K o r a c h  M ó r :  Wartha Vince. — Építő

anyag 1968. 4 0 9 -4 11 .
K o r a c i i ,  M a u r iz io :  Vincenzo Wartha, 

fondatorc della technológia scientifica 
ungherese. Bollettino dél M u seo  Inter- 
nazionale delle Ceramiche di Faenza. 

LIV. 1968. 9 - 1 3 .
M ó r a  L á s z l ó :  Wartha Vince és a Termé

szettudományi Közlöny. — Természet 
Világa 1969. 57 60.

225





r ö v id ít é s e k  je g y z é k e

A .É . — A  Magyar Tud. Akadémia
Értesítője

A. Ch. Ph. — Annalen der Chemie und
Pharmazie

A. Ph. Ch. — Annalen der Physik und
Chemie

B. d. ch .G . — Berichte der deutschen
chemischen Gesellschaft

B. M. E. - Budapesti Műszaki Egye
tem

B . S. Ch. P. -  Bulletin de la Soclété
Chimique de Paris

B. Sz. -  Budapesti Szemle
Ch. Z. — Chemiker Zeitung
Ch. Z . Bl. — Chemisches Zentralblatt
D. P. J. — Dinglers Polytechnischer

lournal
É. A. -  Építőanyag
F .K . -  Földtani Közlöny
L M . — Iparművészeti Múzeum
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J, F. Ch. Jahresberichte für Fort
schritt der Chemie

J. p. Ch. Journal für praktische
Chemie

L. Ann. Liebigs Annalen für Che
mie und Pharmazie

M TA Magyar Tudományos
Akadémia

M. T . T . E. - Mathematikai és Termé
szettudományi Értesítő

M . K . L. Magyar Kémikusok Lapja

M . L. Műegyetemi Lapok
N .Jb . M .G . - Neues Jahrbuch für Mine

P. ralogie, Geologie u. Pale
ontologie

N . A. Ph. N . - Novum Archívum Philo-
sophiae Naturalis

P .J. Polytechnisches Journal

P .A . Poggcndorfs Annalen

T . K. Természettudományi Köz
löny

T. I. T. Tudományos Ismeretter

jesztő Társulat
T. T . Természet tudományi

Társulat
T. és T. Természet és Társadalom
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V. N . G. Z. — Vierteijahrschrift der
Naturforschergesellschaft
in Zürich

V. V. E. Veszprémi Vegyipari
Egyetem

V. V. E. E. — Veszprémi Vegyipari
Egyetem Értesítője

Z. a. Ch. -  Zeitschrift für Analytische
Chemie

Z . N. -  Zeitschrift für Nahrungs-

mittcluntersuchung
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