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BEVEZETÉS

Köszöntjük az Olvasót!

Ön az 1983-tól évente megjelenő „Évfordulóink a műszaki és természettudományokban” 
című kiadvány hatodik, önálló kötetét tartja kezében. Kiadványunk célja továbbra is az, 
hogy felhívja a figyelmet a hazai műszaki és természettudományok eredményeire, eseményei
re, ezek művelődéstörténeti szerepére, hiszen mindez szerves részét képezi kulturális és tör
ténelmi hagyományainknak. Múltunk megismerése, értékeink megőrzése: jövőnk alapja.

Tekintsük át röviden a kiadvány szerkesztési elveit és a felhasználást megkönnyítő tudni
valókat!

Kiadványunkban a magyar, illetve magyarországi vonatkozású jelentősebb műszaki és 
természettudományi, valamint tudom ány-és művelődéstörténeti eredményekre, események
re (találmányok, felfedezések; intézmények, gyárak, iskolák, múzeumok stb. alapítása; 
szaklapok indítása; szakmai egyesületek létrehozása stb.) és az e szakterületeken működő 
jelentősebb személyekre emlékezünk. Magyar, illetve nálunk tevékenykedő személyeket, 
hazai vonatkozású eseményeket szerepeltetünk; nem tartjuk sem célszerűnek, sem méltá
nyosnak a műszaki és tudományos élet külföldi nagyjainak és eseményeinek terjedelmi 
okból is szükségszerűen korlátozott (és ezért csupán kiragadott) említését.

Arra törekszünk, hogy a létesítményeket általában a befejezés (átadás, üzembe helye
zés), a szabadalmakat a benyújtás dátumánál említsük. Ettől néha eltérünk, a források 
hiánya vagy egyéb okok miatt.

Az időrendet tekintve: 25 év (1963) az időben hozzánk legközelebbi, figyelembe vett 
időpont, és ezt követően az időben visszafelé haladva, 25 éves lépcsőzéssel vizsgáltuk az év
fordulókat. Úgy gondoljuk, hogy célszerű eltekintenünk — a kellő távlat érdekében is — a 25 
évnél újabb keletű, valamint a (széles körben elfogadott) 25 éves időrendi lépcső közötti 
eseményektől.

Azt a feladatot, hogy összeállításunk az MTESZ által képviselt valamennyi tudomány
ággal foglalkozzék, változatlanul úgy igyekeztünk megoldani — pontos definícióra törek
vés helyett gyakorlati megközelítéssel—, hogy adatszolgáltatásra felkértük az MTESZ tag
egyesületeit, több műszaki és természettudományi múzeumot és oktatási intézményt, s 
válaszaikat tekintettük kiindulásunk alapanyagának. Ugyanakkor figyelembe vettük más 
intézmények javaslatait is, mivel olyan kiadványt akartunk készíteni, amely általánosabb 
érdeklődésre is számot tarthat. Naptárunk tehát nem egy MTESZ-naptár, hanem egy, az 
MTESZ által közreadott tudomány- és technikatörténeti évfordulókat tartalmazó, válogató 
jellegű összeállítás. (A hazai gyógyászat egyéniségeinek évfordulói közül pl. csak azokét tar
talmazza, akik a rokon alaptudományok területén is eredményesen dolgoztak.)

Az alapelvek változatlansága mellett a jelen kötet cikk-anyagát a korábbi naptárakétól 
némileg eltérően válogattuk össze. (Ezt a változtatási szándékunkat a múlt évi kötetben 
jeleztük is.) Ügy gondoltuk, hogy a „Magyarok a természettudomány és technika törté
netében” c. 1986-os OMIKK kiadvány -  a mostani, kibővítésre váró változatában is -  te
kinthető egy magyar műszaki életrajzi lexikon kiinduló anyagának. Ezért azokról a sze
mélyekről, akiknek ez évben évfordulójuk van és életrajzuk az OMIKK kiadványában sze
repel (pl.: Arany Dániel, Bogdánfy Ödön, Hunyady Jenő, Korach Mór, Kőnig Gyula, Pékár 
Imre, Reitter Ferenc, Szily Kálmán, Winkler Lajos, Zsigmondy Vilmos stb.), itt általában 
nem közöltünk életrajzot.



így teret nyertünk arra, hogy
— évfordulós, de kevésbé közismert, „megírt” személyeket bemutassunk, illetve
— nagyobb áttekintést nyújtó kortörténet keretébe helyezzünk egyes személyeket 

(ifj. Buchholtz György, Hell József Károly, Vass Imre)
— az életmű egy szakaszáról adjunk részletesebb képet (Kármán Tódor) vagy
— „szabálytalan” formában emlékezzünk (Chudy József, Kiss József, Lengyel Béla, Luppis 

János).
Ebben a stílusban szeretnénk folytatni a szerkesztést.

Évforduló-naptárunk kiadási-teijesztési helyzete is módosult: a Magyar Távirati Iroda
— értékesnek és szükségesnek tartva ezt a sorozatot — társult az MIESZ-hez ebben a munká
ban és a megjelentetés, terjesztés feladatát vállalta. A tisztelt Olvasók a jelen kötet formai je
gyeiből, előállítási minőségéből és nem utolsó sorban a megjelenés idejéből mérhetik le, 
hogy mennyire sikerült ez a „házasság” .

A KIADVÁNY FELÉPÍTÉSE

A bevezetést követő naptári rész elején — LEXIKON I. — azokat az eseményeket soroljuk 
fel (időrendben, a legrégibb dátumtól kezdődően), amelyekről csak évnyi pontossággal van 
információnk. Ezután -  LEXIKON II. -  havi bontásban, napra tagoltan következnek az 
események, az egyes napokhoz tartozóan, szintén időrendben. A hónapok elején közöljük 
a csak hónapnyi pontossággal ismert eseményeket.

A dátum mellett az esemény rövid leírása, illetve a személy életrajzának néhány fontosabb 
adata található. Az ismertetés után rendszerint utalás történik — általában rövidített jelö
léssel — a felhasznált irodalomra.

Személyek évfordulója esetén megadjuk születésük és halálozásuk helyét, évét, hónapját 
és napját (ha van erről pontos információnk). A születés adatát * jellel, a halálozásét t  jel
lel tüntetjük fel. Ha az évforduló a születésre vonatkozik, a név után a születés helyét közöl
jük, a leírás végén pedig a halálozási adatokat; a halálozási évfordulónál értelemszerűen for
dítva. A Magyar Tudományos Akadémia múltbeli levelező és rendes tagjait az egyszerűség 
kedvéért egységesen akadémikusként említjük. Ha rövidítünk, akkor csak általánosan elfo
gadott, egyértelmű rövidítéseket alkalmazunk.

A kötet használhatóságát tovább javítandó -  Bogdán István javaslatára -  a Lexikon I. 
résznél, az egyes évszámokhoz tartozó szócikkek után „(Lásd még Lexikon I I . . .)” hivatko
zással felsoroljuk azokat a dátumokat, amelyeknél az adott évszámhoz fűződő információ 
található. Ez a megoldás megkönnyíti az egyes évekhez tartozó adatok visszakeresését.

A kötet további részében néhány fontosabb eseményről, illetve jelentős alkotóról rövid 
cikkben, tanulmányban is megemlékezünk; a naptári rész — Lexikon I., II. — adott helyén 
„(Cikkünk az X. oldalon)” közléssel utalunk erre. Először az eseményekhez kapcsolódó, 
illetve áttekintő jellegű írások szerepelnek, időrend szerint, majd a személyekről szólók kö
vetkeznek abc-rendben. (A születési-halálozási adatokat összefoglalóan a tartalomjegyzék 
közli.) Az egyes tanulmányok — a további tájékozódás megkönnyítéséért — néhány tételes 
irodalomjegyzékkel fejeződnek be.

A cikkek után következő IRODALOM című összeállítás a naptári részben rövidítve szereplő 
irodalmi hivatkozásokat részletezi; kiegészítve összefoglaló művek adataival. A naptári rész
ben a Magyar Életrajzi Lexikonra MÉL rövidítéssel utaltunk, csak a kötetszám megjelölésé
vel (mert abc-rendű összeállítás lévén az oldalszám visszakeresése egyszerű).

Ezután a kötetben szereplő, egykor Budapesten eltem etett évfordulós alkotók sírjáról 
közlünk adatokat — TEMETŐI TÁJÉKOZTATÓ címen.

Kiadványunk a jelenlegi kötetben szereplő évfordulós személyek nevét tartalmazó NÉV- 
MUTATÓval zárul.



Az 1986-os kötethez fűzött észrevételek alapján — amelyeket ezúton is megköszönünk — 
és a nyilvánvaló sajtóhibák kijavítása érdekében készült a Kiegészítések és helyesbítések . . .  
című FÜGGELÉK.

Kiadványunkkal azt is szeretnénk elősegíteni, hogy — egyéni és hivatalos kezdeménye
zések alapján — az illő kegyelet megnyilvánulásaként, ápolják nagy elődeink sírját (Nem
zeti Panteon!), és nevüket, munkásságukat pl. utcaelnevezéssel, emléktáblák elhelyezésével 
is tegyék ismertté. Ennek előmozdítását várjuk a tisztelt Olvasóktól és az MTESZ szerve
zeteitől.

Kérjük a tisztelt Olvasókat, hogy a jelen kiadvánnyal kapcsolatos észrevételeiket és a 
következő évi összeállításra vonatkozó javaslataikat az MTESZ Sajtótitkárságára (Buda
pest II., Fő u. 68. — Postacím: Budapest, Pf. 451; 1372) szíveskedjenek megküldeni.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Az évforduló-naptár összeállításakor a következő szervezetek, intézmények és személyek 
dokumentumait, segítségét hasznosíthattuk: Bolyai János Matematikai Társulat, Bőr-, Cipő- 
és Bőrfeldolgozóipari Tudományos Egyesület, Erdészeti és Faipari Egyetem (Sopron), 
Építőipari Tudományos Egyesület, Geodéziai és Kartográfiai Egyesület, Gépipari Tudomá
nyos egyesület, Híradástechnikai Tudományos Egyesület, Közlekedési Múzeum, Központi 
Bányászati Múzeum (Sopron), Magyar Elektrotechnikai Múzeum, Magyar Élelmezésipari 
Tudományos Egyesület, Magyar Földrajzi Gyűjtemény (Érd), Magyar Karszt- és Barlang- 
kutató Társulat, Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Magyar Orvostörténelmi Társaság, Magyar 
Távirati Iroda, Magyar Vegyészeti Múzeum (Várpalota), Magyar Vízügyi Múzeum (Eszter
gom), Magyarhoni Földtani Társulat, az MTESZ Baranya megyei szervezete (Pécs), Csongrád 
megyei szervezete (Szeged), Fejér megyei szervezete (Székesfehérvár), valamint Hajdú-Bihar 
megyei szervezete (Debrecen), Nehézipari Műszaki Egyetem (Miskolc), Országos Erdészeti 
Egyesület, Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, Országos Műszaki Informá
ciós Központ és Könyvtár, Országos Műszaki Múzeum, Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, 
Szilikátipari Tudományos Egyesület, Textilipari Műszaki Tudományos Egyesület, TIT 
CSBK Csillagászattörténeti Adatgyűjtő Csoport; továbbá Bátyai Jenő (Szeged), Csőre Pál 
(Sződliget), Dunka Sándor (Debrecen), Hegedűs- Lajos, Budai Horváth Gábor — a lexikális 
rész alapanyagát állította össze —, P. Károlyi Zsigmond, Makádi Jánosné, Petneházy Zalán, 
Próder István (Várpalota), Steer János, Triff Viktor, Vajda Pálné, Zsigmond János.

Külön megköszönjük, hogy ifj. Bartha Lajos, Bogdán István, Hrenkó Pál és Jelinek 
István szakmailag ellenőrizte, kiegészítette könyvünk egyes fejezeteit.

(Megjegyezzük, hogy értelemszerűen nem vehettük figyelembe a beküldött, de a kötet 
időrend tagolódásától — 25 év — vagy szakterületétől eltérő, illetve alapvetően helyi jelen
tőségű javaslatokat; továbbá néhány egyesület helyett a szakterület múzeuma küldött be 
javaslatokat, ezért felsorolásunkból az egyesület természetesen hiányzik.)

Megköszönjük mindazon em lített és meg nem nevezett személyek és intézmények közre
működését, akik, illetve amelyek lelkiismeretes munkájukkal hozzájárultak a kötet el
készítéséhez.

A szerkesztők



l  engyel Béla emlékérem (Cikkünk a 104. oldalon)



NAPTÁR

LEXIKON I.

1488 t  Karai László (?), budai prépost,alkancellár. 
1470-ben királyi követként Rómában járt, 
ahonnan a Laner-nyomda egyik szakmun
kásával, Hess Andrással tért vissza Budára, 
megteremtve ezzel az első hazai ó'snyomda 
lehetó'ségét. (* 15. sz. eleje.) -  MÉL I. 
köt^Nyomdászattört. I. 96. o.
Lipcsében jelent meg eló'ször nyomtatás
ban (latin nyelven) Mátyás király törvény- 
könyve; Mellékletének margójára, sajátos 
etalonként, vonallal rányomtatták a királyi 
arasz nagyságát. -  MTKI. köt. 315. o.

1513 L. A. rozsnyói mester ekkor festette azt 
a -  Szent Annát ábrázoló -  képet, amelyen 
egy magyarországi bányászati és kohászati 
munkafolyamat első -  jelenleg ismert -  
képi megjelenítése látható. — MMM 70. o.
Krakkóban kiadták a lőcsei származású 
Pawschner Sebestyén latin nyelvű 
számtankönyvét, a „Lineáris Calculatio -t.

1538 t  Maximilianus Transsylvanus (Bouchaut, 
Brüsszel mellett), magyarországi születésű 
humanista, diplomata, a Föld első körül
hajózásának leírója. Külföldi egyeteme
ken tanult, majd I. Miksa, később V. Károly 
szolgálatába lépett, 1527-től császári tit
kár. Ismeretes 1522-ből egy földgömbje 
és 1561-ből Erdély egy részét ábrázoló 
térképe. Levél formájában leírta a Magellán 
(Maghelles) expedíció 1519-1521 közötti 
földkörüli útját. Nagy sikerű írása, a 
„De Moluccis insulis atque alii pluribus 
mirandis” adataiban igen pontos, közlései 
megbízhatóak és számos kiadást ért meg. 
Maximilianus Transsylvanus emlékére Dél- 
Amerika partjainál egy öblöt „Laguna 
Hungara”-nak neveztek el. (* Beszterce, 
1490.)
(Cikkünk a 43. oldalon.)

Erre az évre tehető a Debreceni Református 
Kollégium alapítása. Az iskola különösen 
sokat tett a Tiszántúl közművelődéséért, 
a magyar nyelvű oktatásért és számos ki
váló tudóst adott hazánknak.
(Cikkünk a 45. oldalon.)

1563 Dillingenben megjelent Pühler Kristóf 
(Christoff Puehler von Syclas in Ungam) 
(Siklós, Sopron m., kb. 1500 -  Passau, 
1583 után) elemi földmérési tankönyve, 
„Ein kurze und grundliche Anlaytung zu 
den rechten Verstanden Geometriae” iá
mén. Ebben a világos, áttekinthető kézi
könyvben Pühler több olyan mérőeszközt 
is leírt, amely a saját találmánya. Munkája 
a maga korában Európa-szerte ismert 
volt. Fakszimile kiadása 1974-ben jelent 
meg.
(Cikkünk a 49. oldalon.)
Wittenbergben megjelent (Erdélyi) Láczy 
Jakab „Tabulae Astronomicae inservientes 
doctrinae ascensiorum signorum zodiaci. 
c. csillagászati-asztrológiai táblázatgyűj
teménye, az első, magyar szerzőtől szár
mazó, ilyen témájú önálló táblamű. Rész
ben csillagászati észlelések számolását se
gítette, részben pedig csillagjóslatok ki
számítására szolgált, Regiomontanus alap
ján. Szerzőjének élete ismeretlen. — Hárs 
J.; E. L. J., egy régi magyar csillagász. 
Csillagászati Lapok, 1938.
Megkezdte működését a Heltai Gáspár 
által alapított kolozsvári nyomda. -  MTK
II. köt. 394. o.
(Lásd még Lexikon II.: aug.6.)

1588 Ettől az időpontól tekintjük főiskolának 
a Debreceni Református Kollégiumot. 
Ekkor nyitották meg a tanulók anyaköny
vét és ekkor alakult meg a kollégiumi 
diáktestület, a coetus.
(Lásd még Lexikon II.: jan.8.)

1613 A XXVII. törvénycikk (II. Mátyás dek
rétuma) első ízben foglalkozott a Tisza 
árvizeivel és a folyó menti megyék árvíz- 
védelmi feladataival. (Ez a rendelet leg
feljebb a Tiszafüredtől északra eső terü
letekre vonatkozhatott, mert az attól délre 
eső folyamszakasz a török hódoltsághoz 
tartozott.) -  Vízgazd. 11.755. o.; Némethy 
B.: Vízjogi előzmények a magyar Corpus 
Jurisban. Vízügyi Közlemények, 1931. 
(Lásd még Lexikon II.: nov. 9.)



1638 * Friedelius János (Sopron), tanár, termé
szettudós. Az első hazai, még latin nyelvű 
antropológiai jellegű, de inkább filozófiai 
mű (1661)írója ( f  Sopron, 1719) — MÉL
I. köt.; MTESZ 1986. 34. o.
A sótöiő malom első' ismert magyar nyelvű 
említése Porumbák (Fogaras) ez évi ur
báriumában. -  MTK II. köt. 464. o.
III. Ferdinánd uralkodása alatt hozta meg 
az országgyűlés a Rába-meder kitisztítá
sára vonatkozó XIII. törvénycikket.

I. Rákóczi György a „gyulafehérvári col- 
légium és academicum és udvari nyomda 
céljaira” papírmalmot létesített a fejdelmi 
székváros (Gyulafehérvár) közelében lévő 
Lámkerék község határában. (A malom 
1658 előtt megsemmisült.) -  Erdély tört.
II. köt. 820. o.

1663 Megindult a termelés az újjáépített gör- 
gényszentimrei papírüzemben. — Erdély 
tört. II. köt. 820. o.
(Lásd még Lexikon II.: nov.18.)

1688 * Szirmay Tamás (?), katonatiszt, aki wit
tenbergi diákként 1707-ben értekezést 
írt az az évben látható holdfogyatkozás
ról és annak megfigyeléséről: e mű való
színűleg az első magyar szerzőtől szár
mazó, ilyen jellegű disszertáció. (Szirmay 
később saját költségén egy gyalogos 
ezredet szerelt fel és az örökösödési há
borúban, 1743-ban halt hősi halált.) -  
Fizikatört. 1.

Herold Henrik Szigfrid (? -  1704) bécsi 
patikus megnyitotta Pest legrégibb, a 
„Szentháromsághoz” dm zett gyógyszer- 
tárát a mai Váci u . -  Kígyó u. sarkán. -  Bp. 
tört. I. 175. o.

Párizsban megjelent M. Vincenzo Coronelli 
(1650-1718) velencei kozmográfus és 
térképész Magyarországot és a török elleni 
hadjárat csatatereit feltüntető, a koráb
biaknál pontosabb térképe, „Le Rayaume 
de Hongrie, Diusé en Hauté et Basse 
Hongrie . . .  címmel. (Metszője J. B. Nolin.) 
A térkép forrásul szolgált Hevenesi 
Gábor 1689-ben kiadott Magyarország 
„zsebatlaszáéhoz.
(Lásd még Lexikon II.: nov.3.)

1713 (Lásd Lexikon II.: máj.15.; jún.23.)

1738 * Engel János József (Szilézia), Mária 
Terézia 1773-ban kelt engedélye alap
ján, megalapította az első pécsi nyom
dát. Könyveihez Klimó György pécsi 
püspök gazdag könyvtárában található, 
híres külföldi nyomdászok előállította

könyvek szolgáltak például. A nyomda 
megalapításának 200. évfordulóján azt az 
u tat nevezték el róla, amely mellett ma a 
Pécsi Szikra Nyomda áll. ( f  Pécs, 1795. 
nov.26.)
Hegybányán üzembe helyezték Hell József 
Károly (1713-1789) első találmányát, 
egy vízemelő gépet, az ún. „himbás- 
szekrényes ’ szivattyút.
(Cikkünk az 54. oldalon.)

Kovács Sándor elkészítette Kisgeszt és 
Páldi községek határának térképét; ez 
volt az első hazai térképek egyike, amelyet 
birtokperekhez készítettek.
(Lásd még Lexikon II.: júl. 16.)

1763 Mária Terézia rendeletére megkezdődött 
Selmecbányán az oktatási reform: a több 
tanszékes bányászati-kohászati tanintézet 
(akadémia) kiépítése. Az első kohászat- 
kémia-ásványtan tanszék tanára a kiváló 
tudós, Nikolaus Jacquin lett, aki 1763.jún. 
13-án kapta meg professzori és bányata
nácsosi kinevezését. -  Proszt J.: A selmeci 
bányászati akadémia, mint a kémiai tudo
mányos kutatás bölcsője hazánkban. Bp. 
1838.; Selmec IV-V .
Mária Terézia -  udvari orvosa, van Swieten 
tanácsára -  elhatározta birodalma gyógy
vizei helyzetének áttekintését. Erről szóló 
rendeletében a megyei főorvosok köteles
ségévé tette, hogy a körzetükbe tartozó 
ásvány- és gyógyvizeket vizsgálják meg, 
s azok tulajdonságairól jelentésben számol
janak be. A megyei orvosok jelentéseit H.J. 
Crantz bécsi kémikus dolgozta fel, az egész 
birodalom gyógyvíz-viszonyairól szóló, 
1777-ben írott könyvében. Eredményeit 
La Langue János magyar nyelven is kö
zölte „A magyarországi orvosvizekró'l 
és a betegségekben azokkal való élésnek 
szabott módjáról . . címmel, 1783-ban 
megjelent művében. -  Szőkefalvi-Nagy Z.: 
Hatvani István, mint orvosvegyész. 
Communicationesex Bibi. Hist. Med. Hung. 
35. köt. Bp. 1965.; Kémiatört. 138. o.

Torkos Jusztusz János (1699-1770) tudo
mányos leírását adta a hazai sziksónak, 
ahogyan ő elnevezte „pannóniai ásványi 
alkáli-só”-nak. -  Justus Joannes Torkos: 
„Sál minerale alcalicum nativum Pannonicum 
et ex eodem parata remedia liquor 
Polychres . . .  Posonii, 1763.
(Lásd még Lexikon II.: ja n .l l .;  márc.; 
márc.30.; jún.1.,28., szept.14.; nov.14.)

1788 * Kölesi Vince Károly (?), az Abaligeti 
-barlang első feltárója és tudományos 
leírója. 1815 —16-ban német nyelven, 
1816-ban magyarul jelentette meg szerző



társával, Melczel Jakabbal írt 105 neves 
magyar emberről készített életleírásait 
„Nemzeti Plutarkus vagy a Magyar Or
szágban és az ahhoz tartozó tartomá
nyokban élt Nevezetes Férfiaknak Élet
rajzaik” címmel. Megélhetését -  mint 
a keszthelyi Georgikonban végzett gaz
datiszt — egyházi uradalmi számtartó
ként biztosította, ( t  Pécs, 1847. febr.8.)

Megalakult az egész ország területére 
kiterjedő vízügyi és műszaki igazgatás 
korszerű szervezete, a helytartótanácsnak, 
illetve a magyar királyi kamarának aláren
delt Vízügyi és Építészeti Főigazgatóság 
(Suprema Directio in Hydraulicis et 
Aedilibus per Regnum Hungáriáé, partesque 
eiden annexas). Ehhez, mint központhoz, 
10 kerületi igazgatóság tartozott, 45 
megyei és 6 városi mérnökkel. A szervezet 
teljes létszáma alakulásakor 92 fő volt. 
A mérnöki munka e legfőbb felügyeleti 
és irányító szerve alapvető változtatás 
nélkül lényegében egészen a kiegyezésig 
(1867) fennállt. -  Vízgazd. II. 756. o.; 
Dóka K.: a folyammérnöki hivatalok tör
ténete. Vízügyi Közlemények, 1981.

Kempelen Farkas (1734-1804) olyan 
mozgásátviteli rendszert szerkesztett, 
amellyel a gőzgépek addigi „himbáló” 
(egyenes vonalú) mozgását sikeresen ala
kította át körtnaegássá, vagyis alkalmassá 
tette kényelmes erőátvitelre. -  MTK
II. k ö t
Winterl József Jakab (1739-1809) a vi
lágon elsőként végezte el a kőolaj tudo
mányos vizsgálatát: desztillálta a mura
közi -  peklenicai -  fekete, viszkózus 
olajat. -  MMM 146. o.
Winterl József Jakab (1739-1809) kiadta 
a pesti botanikus kert első indexét: „Index 
horti botanici universitatis Hungariciae, 
quae Pestini est.*’ címmel. Az 1656 fajt 
ismertető, 7 ívnyi könyvecske mintegy 
70, a magyar flórára nézve új faj rövid 
latin nyelvű leílását tartalmazza, a ma
gyar növények első élethű ábiázolásá- 
val. -  Gomböcz E.: A bp.-i egyetemi 
botanikuskert és tanszék története. Bp. 
1914.; MTESZ 1984. 124.o.
(Lásd még Lexikon II.: márc.24.; máj.8.; 
jún.22.; nov.10.; dec.26.)

1813 * Marc Ferenc (?), kertész. Ritka növénye
ket honosított meg a pest-budai Állat
kertben. A vasutak mentén telepítendő 
ültetvények faj- és fajtaösszetételét, for
máját hazánkban elsőként dolgozta ki. 
Jelentős szakirodalmi munkássága is. 
( t  Zólyombreznó, 1900.szept.ll.)— MÉL
II. köt.

Fazola Frigyes (Fazola Henrik fia) fel
építette az újmassai vasolvasztót, mely 
ma kohászati ipari műemlék. -  MIM 
184. o.

Rónicon üzembe helyezték az első hazai 
lemezhengerművet.

Megkezdte működését Kadisch Joachim 
pesti likőrüzeme; a vajdahunyadi (Hunyad 
m) kincstári vasolvasztó; az Iglói (Szepes m) 
Kőedénygyártó RT. -  MTK II. köt.
Karacs Ferenc rézmetsző elkészítette 
Magyarország négy lapból álló térképét, 
amelyen 8.000 helynév szerepel.
(Cikkünk a 89. oldalon.)
(Lásd még Lexikon II : jan.27.; febr.13., 
márc.l.; 4., 13.; aug.2.; okt.13., 14.)

1838 f  Besse János Károly (Pest), utazó, a Kauká
zus és Kelet-Ázsia kutatója. Alexander 
Humboldttal beutazta a Kaukázust és 
Kelet-Indiát. Legfontosabb megfigyelései
ről „0 Gyallai tudósítási Kaukázus hegye 
vidékéről hazafiaihoz” című munkájá
ban számolt be. (* Ógyalla,1765.aug.31.)
-  MÉL I. köt.; Tardy L.: Világjáró Besse 
János. Bp. 1963.

f  Bodoki Mihály (Békés m.), Békés megye 
hites földmérője. Két fiával -  Lajossal 
és Károllyal -  jelentős szerepet játszott az 
Alföld felmérésében és a vízjárta terüle
tek rendezésében. Munkásságukat a gyulai 
múzeum állandó kiállítása mutatja be. 
(* Békés m. 1782.)

* Ambrózy Béla (Temesgyarmat), földbirto
kos, a magyar méhészet egyik megalapí
tója. A méhészettel katonatiszt korában 
ismerkedett meg. Leszerelése után, 1875- 
ben létrehozta a Dél-magyarországi 
Méhészegyletet és ő kezdeményezte az 
Országos Méhészeti Egyesület megalakítá
sát is. 1880-tól a Magyar Méh című lap 
társszerkesztője, ( t  Temesvár, 1911 ,jan. 18.)
-  MÉL I. köt.

* Kalmár Sándor (Alexander von Kalmár) 
(Sopron), háromszögelő mérnök, altenger- 
nagy. 1880-1894 között a bécsi katonai 
térképészeti intézet háromszögelési irodá
já t vezette. 1881-től a Nemzetközi Fok
mérés állandó bizottsági tagjaként végezte 
munkáját, ( f  Bécs,1919.aug.28.)

A selmeci bányászati-kohászati akadémiá
hoz csatolták az 1808-tól Selmecen mű
ködő erdészeti tanintézetet. Ettől kezdve 
az intézmény hivatalos neve: Berg- und 
Forstakademie. A bányász-kohász képzés 
tanulmányi idejét 4, az erdészekét 
3 évre emelték. Az akadémiát szervezetileg



külön választották a bányakamarától, igaz
gatója a mindenkori fó'-kam aragróf. 
(A szervezeti átalakítást az uralkodó csak 
1846-ban hagyta jóvá.) -  Selmec IV-V.

Berlinben megjelent a zajtalanul és robba
násmentesen gyúló gyufa feltalálójának, 
Irinyi Jánosnak az „Ober die Theorie 
der Chemie im allgemeinen und die 
Schwefelsäure insbesondere” című műve.
-  MTK. II. köt. 649. o.

Egerben megindult az elsó' hazai műszaki
ipari lap, a „Hétilapok műtudomány 
és egyéb hasznos ismeretek terjesztésére” 
címmel. -  Batári Gy.: Joó János „Héti
lapok” című ipari lapjáról. TTSz, 1982.

A pápai ref. kollégium nyomdájában meg
jelent Tarczy Lajos (1807-1881) két mű
ve, a „Népszerű égrajz ’ és a „Természet- 
tan”; az utóbbi még két, bővített kiadást 
ért meg. Mindkét munka a korszak szín
vonalas magyar nyelvű ismeretteijesztő 
művei közé tartozott; középfokú tan
könyvként is használták.
Megjelent a Karacs Ferenc rézmetsző szer
kesztésében és kiadásában készülő „Európa 
Magyar AÜása utolsó lapja. A 21 lapot 
tartalmazó térképmű az első magyar szer
kesztésű, pontos, a kor színvonalának meg
felelő atlasz. A 24 lapra tervezett munka 
befejezését, további 3 lap metszését 
Karacs halála akadályozta meg.
(Cikkünk a 89. oldalon.)
Elkészült Aszalay József (1798-1874) 
nagyszabású összeállítása: Magyarország 
1:700.000 méretarányú statisztikai 
térképe, „Mappa generalis topographiae 
eccl., ethn. statistica Regni Hungarie”. 
Az 1830-tól folyamatosan kiadott hét, 
szépen színezett lap feltünteti az ország 
helységeinek lélekszámát, nemzetiségi és 
felekezeti megoszlását, az iskolákat, temp
lomokat, postákat, a megyei- és közigaz
gatási beosztást, bemutatja a címerek és 
rendjelek rajzát. E munkáért a francia- 
országi Statisztikai Társaság Aszalayt tagjá
vá választotta. -  Térkép tört. II. köt.

Megkezdte működését a Miesbach-féle 
téglagyár. Miesbach Alajos (? -  1857) 
a pesti árvizet követő, fellendülő épít
kezések hatására költözött Bécsből 
Magyarországra, s a Rákoson téglagyárat 
építtetett, amely fatüzelés helyett már a 
modernebb széntüzeléssel működött. Halá
la után a bányákat unokaöccse, Dräsche 
Lázár vette át, s ezzel művelésük a Pesti 
Tégla- és Kőszén Rt. kezébe került. 
A téglagyár az 1963-ban létrejött Magne
zitipari Művek egyik jogelődje. -  MÉL 
IL köt.; MTK II. kö t.649. o.; Bp.lex. 665.o.

Megkezdte működését a Drasche-tégla- 
gyár. A pesti árvízkatasztrófa után Pest 
város tanácsa meghívta Drasche Henriket, 
akinek Bécs mellett nagy tégla- és tető- 
cserépgyára volt, hogy létesítsen Pesten 
is hasonló üzemet az elpusztult házak 
újjáépítéséhez szükséges építőanyag biz
tosítására. A Drasche-gyár jogutódja a 
mai Kőbányai Porcelángyár. -  Katona
I.: A magyar kerámia és porcelán. Bp. 
1978. 178. o.
(Lásd még Lexikon II.: jan.jan.29.; 
febr.22.; márc.15.; ápr.14,28.; máj.,
jún.l8.,21.,29.,30.;júl., aug.11.,27.: szept. 
1 .,25.,27.; okt.4.; dec.9.,26.)

1863 * Léderer Gyula (Buda), az Andok tér- 
képezője, az argentin hadsereg geodéziai 
osztályának vezetője, ( f  Buenos Aires, 
1924.) -  Raum F.: Magyar térképészek 
Dél-Amerikában. Geodézia és Kartográfia, 
1983.

* Szabó Kálmán (Érsekújvár), kertész. 1892 
után a Fővárosi Kertészet pesti faiskolái
nak vezetője, 1903-tól Szeged főkertésze, 
megvalósította a város egyöntetű utcai 
fásítását. Nevéhez fűződik az újszegedi 
Erzsébet-liget és a Széchenyi-tér új ker
tészeti szempontok alapján történt ki
alakítása. ( t  Bp., 1940.) -  MÉL II. köt.

Jedlik Ányost megválasztották a pesti 
Tudományegyetem rektorának és ebben az 
évben felfedezte a „feszültségsokszorozást” 
a kondenzátorok párhuzamos-soros átkap
csolásával.

Tanácsi rendelkezés született arról, hogy 
Pest-Buda területén negyedévenként kell 
ellenőrizni a gyufát gyártó üzemeket. 
Az ellenőrzés az üzemi megbetegedések
re, a baleset-elhárításra és a tűzrendé
szetre terjedt ki. -  Gyufagyár 58 .o.

A Helytartótanács engedélyezte a Pesti 
Közúti Vaspálya Társaságnak, hogy ló- 
vontatású vasutat építsen a Széna (ma 
Kálvin) tértől a Váci országúton át Új
pestig. -  Műemlék 100. p.
Saxlehner András (1815-1889) a Buda 
környéki keserű-vízforrások felfedezője 
megalapította -  a később világhírűvé 
vált — Hunyadi Jánosról elnevezett 
keserűvíz üzemét Dobogón. -  MÉL II. 
köt.; Kende J. (szerk.): Bp. kapujában. 
A XI. kér. története. Bp. 1975. 250. o.
Üzembe helyezték a zágrábi és a debre
ceni gázgyárat; megkezdődött a köz- 
világítást és a magánházak ellátását biztosí
tó gázszolgáltatás ezekben a városainkban 
is Pozsony (1855), Pest (1856) és Temes
vár (1857) után. -  Halkovics L.: Magyar



Kémikusok Lapja, 1983.; Bontó L. — Thur
O. et al: A magyar vegyipar története. 
Bp. 1962. Kézirat.

Divald Károly gyógyszerész Eperjesen 
fotográfiai műtermet alapított. Elsők kö
zött volt, aki megvált a műtermi portré
fotóktól és a természet, a táj, a városok 
fényképezését kezdte meg. Kiemelkedó'en 
tájhű sorozatot készített a Magas-Tátra, 
a Pieninek (ÉK-i Kárpátok) csúcsairól, 
jellegzetes részeiről, a Felvidék jelen- 
tó'sebb városairól és az aggteleki Baradla- 
barlangról is. Epeijesi műtermét 1878-ban 
modernizálta és rátért a nyomdai eljárásra. 
Ez volt az elsó' olyan jellegű műterem, 
amely évente 3—4 millió képeslapot és 
művészi kivitelű albumot sokszorosított.
Az 1861-ben megalakult Mareal-szabályo- 
zási Társulat -  a Győr megyei birtokosok 
tiltakozása ellenére -  megkezdte folyó
szabályozási munkálatait. Ehhez 1868-ban 
állami támogatást is kaptak, így a munka 
1870-re fejeződött be. Az 1872-ben újra
alakult Társulat a marcal-völgyi ártér 
további szabályozását, illetve öntöző
csatornák építésével annak fejlesztését 
irányozta elő. — Dóka K.: A Rába sza
bályozása 1762-1895. TTSz, 1979.

Befejeződött az újpesti kikötő 1858-ban 
megkezdett építkezése, így az Üjpest és a 
Népsziget közötti Duna ágban létesített 
kikötőt átadták a forgalomnak. Építésé
nek elsőrendű célja az volt, hogy a folyó 
zajlásának idején téli menedéket találja
nak benne a vízi járművek. -  A magyar 
vízimunkálatok története (1867-1927). 
Bp. 1929.

Megkezdte működését a Budapesti Gőz
malom Rt.; a Dreher Sörgyár Kőbányán; 
valamint az ungvári (Ung m) cirill betűs 
nyomda. -  MTKIII. köt.

Ez év nyarán pusztított Magyarországon 
a korábbi 200 év legnagyobb aszálya. 
A természeti csapás egyik okát számosán 
a Tisza-szabályozásban látták. Az aszály 
az öntözési törekvések fellendülését hozta. 
A Helytartótanács Herrich Károllyal tervet 
készíttetett a Hortobágy öntözésére, de a 
tervet a bekövetkező csapadékosabb évek 
miatt az érdekeltek félretették. Ugyancsak 
az aszály játszott közre a Sárvíz völgyé
ben a Nádor-csatorna Társulat kebelén 
belül megalakult „Sárvízi Öntöző Zsilip
társulat” létrejöttében, amely az egyik 
első öntöző társulat volt hazánkban. -  Év
könyv A.: Az 1863. évi aszályosság a ma
gyar alföldön. Pest, 1863.; Újabb tanul
mányok az öntözésről. Szerk.: Sajó E. 
és Trummer A. Bp. 1933.: Micskey I.:

A fehérmegyei Sárrét öntözésének kelet
kezése és jelenbeli gyakorlata. MMÉE, 
1868.; Lechner Gy.: Előadás a Tisza- 
Kőrös hajózási és öntözési csatorna ügyé
ben. MMÉE, 1867.

1863-1864 között megépült a siófoki 
kikötő, a Balaton egyik legrégibb és 
legnagyobb állandó (nyári és téli) hajó
kikötője, a balatoni hajózás egyik köz
pontja. Az ugyancsak 1863-ban megépí
te tt vasúti állomáshoz közeleső kikötő 
a település gyors fejlődésében is jelen
tős szerepet játszott. (Lásd még Lexikon
II.: okt.25.) -  Lampl H. —Pataky B.: 
Balatoni kikötők. Vízügyi Közlemények,
1937.
(Lásd még Lexikon II.: jan. 1., 4.; febr.16.; 
márc.20.; ápr.9.; máj.17., 21.; jún.2., 25.,
29.; jú l .l l .;  aug.28.; okt.25.; nov.23„ 
26.; dec.13.,18.)

1888 * Konkoly-Thege Sándor (Szántód), gaz- 
dász-állattenyésztő, egyetemi tanár. Jelen
tős szerepe volt a hazai törzskönyvezés 
megszervezésében és az 1940-es években 
az állatok importálásában, ( f  Bp. 1969. 
febr.3.) -  MÉL III. köt.

* Németh Béla (?), vízmérnök. Tevékeny
sége elsősorban a Sajó csatornázásához 
és az észak-borsodi iparvidék vízügyei
nek intézéséhez kapcsolódott. Több 
Sajó-menti öblözet ármentesítésének, fo
lyószabályozásának és vízrendezésének 
tervét készítette el. ( t  Miskolc, 1944.jún.
2.) -  Nekrológ. Vízügyi Közlemények, 
1945.

* Szilágyi Gyula (Marosújvár), vízmémök, a 
vízügyi szakoktatás jeles alakja. Tudomá- 
nyós és szakmai munkásságára jelentős 
hatással voltak az amerikai Harvard egye
temen eltöltött évek. ö  volt az USA-ban 
már széles körben alkalmazott, való
színűségszámításra alapozott hidrológiai 
statisztikai tudomány magyarországi el- 
teqesztője. 1946-tól a Műegyetem Víz- 
építéstani tanszékének professzora volt 
néhány éves megszakítással 1959-ig. ( f  Bp. 
1970.febr.10.) -  Vágás I.: Sz. Gy. Hidro
lógiai Közlöny, 1970.

Használatba vették az első, magyar gyárt
mányú távbeszélő készülékeket. A Posta 
mérnökei arra törekedtek, hogy a távíró- 
és távbeszélő hálózat más berendezéseit 
és szerelési anyagait is hazai gyártásból 
szerezzék be. -  Híradástechnika 16. o.

Baross Gábor minisztert a hírközlés gyors 
fejlődése arra indította, hogy „a Mű-



egyetemet rendesen végzett technikuso
kat” alkalmazzon a postaszolgálatban. 
A postamérnököknek szolgálatba állásuk 
előtt a műszaki berendezéseket alaposan 
meg kellett ismerniük. Az első' időkben 
az ismeretek elsajátításának egyetlen mód
ja az önképzés volt. Az előírt tanulmá
nyok között a postai szakismeretek mellett 
mérési gyakorlatok is szerepeltek. A ta
nulmányi idő 1 évet te tt ki, az első vizs
gákat 1888-ban rendezték meg. Baross 
Gábor 1888-ban elrendelte a postatiszt
képző tanfolyam megindítását is. -  Posta
mérnök 272-273 . o.
Átadták a forgalomnak (júl.20-án) a Buda- 
pest-Cinkota és (aug. 15-én) a Budapest- 
Szentendre közötti helyiérdekű vasutat.
Ebben az évben -  Párizzsal egyidőben 
(!) -  megkezdték a villamostást Máté
szalkán.
Elkészült az első 2 LE-s Bánki-Csonka-féle 
(Ganz) gáz- és petróleumkalapács a Mű
egyetem gépműhelyében (ahol azután 22 
éven át használatban volt). A feltalálók 
1890-ben a magyar, 1891-ben pedig a 
német szabadalmat is megkapták a ter
mékre.
A hazai cipőiparban elkezdtek áttérni 
a kézi jellegű előállításról a mechanikai 
gyártásra. Ebben az időben 19 üzem 666 
állandó és 5 -6 0 0  bedolgozó munkást 
foglalkoztatott.

Ekkor létesült a „Nadap” szintezési fő
alappont, mely azóta is a magyarországi 
magassági meghatározások legfontosabb 
vonatkozási pontja. -  Bendefy L.: Szin
tezési munkálatok Magyarországon. Bp. 
1958.

Teleki Samu gróf (1848-1916), kelet
afrikai útja során, márc.6-án fedezte fel 
a Rudolf-tavat és annak partján a később 
róla elnevezett működő vulkánt, majd 
ápr.22-én a Stefánia-tavat. Utazók 124.
o.; Cholnoky J.: Teleki Sámuel útja 
Kelet-Afrikában. Bp. 1937.; Bendefy L.: 
Magyar utazók Afrikában. Bp. 1934.; 
MTESZ 1987. 55. o.

Ez évben létesült néhány fontosabb ipari 
üzem: Brassói Cellulózgyár Rt.; Első
Szegedi Kenderkikészítőgyár Rt.; Első 
Magyar Jutafonó- és Szövőgyár Rt. (Laj- 
tafalu, Moson m); Magyar Fegyver- és 
Lőszergyár (Bp.) -  MTKIII. köt.
A berlini Siemens és Halske cégből ki
vált a Budapesti Városi Vasúti Vállalat 
Siemens és Halske cég (Bp. VIII., Kertész 
u. 22. — ma 10.), amely megépítette az 
első budapesti villamosvasutat. A cég

a mai Villamosgép és Kábelgyár első 
jogelődje. — Villamosgép 13.o.; MTESZ 
1987. 52 .0 .

Az országgyűlés megszavazta az 1888: 
XIX. törvénycikket, az ún. „halászati
töivény”-t, amely nagymértékben elő
segítette a szervezett halászat fejlesz
tését. A törvény a halászat szempont
jából zárt és nyílt vizeket különböz
tetett meg, mely utóbbin társulatok 
létrehozásának engedélyezésével szabályoz
ta a halászatot. A törvény a porosz ha
lászati törvény nyomán készült, de a tár
sulatokra vonatkozó része teljesen új 
volt, addig egyetlen ország halászati tör
vényében sem szerepelt. -  A kultúrmér
nöki intézmény hat évtizede. Hallósy
F.: Halászat. Bp. 1940.
Megjelent Entz Géza (1842-1919) orvos, 
zoológus professzor főműve: „Tanulmá
nyok a véglények köréből” (Studien über 
Protisten) Bp. 1. rész 479. o. Ebben az 
egysejtű lények mikroszkópi kutatásának 
történetét adta meg. A tervezett 2. részben 
adta volna ki saját kutatásainak eredmé
nyét; kézirat-hagyatékát Tihanyban őrzik. 
(Lásd még Lexikon II.: jan.9.,20.; febr.8.,
28.; márc.,márc.5,15.,28.; ápr.14.,21.; máj.
1..11.; jún.5.,17.,24.: júljúl.15.,20.; szept.
2..24..26.; okt.18.,21.,nov.12.,15.,21.,25.; 
dec.6.,10.,13.,19.,21.,23.)

1913 Az első magyarországi gáz-távvezeték (Kis- 
sármás-Torda-Marosújvár) építésének kez
dete.
'(Cikkünk a 112. oldalon.)

Megkezdődött Győrben, a Magyar Waggon 
és Gépgyárban a Praga típusú személy- és 
tehergépkocsik gyártása. Az itt készült 
autók e típusok esetében kapták először 
a Rába márkanevet, amelyet ma is hasz
nálnak.
Hevesy György és F. Paneth Bécsben ki
dolgozták a radioaktív indikáció módsze
rét. Ezen alapul a rádióaktív izotópok 
mindenfajta tudományos és gyakorlati 
alkalmazása. Hevesy ezért kapta meg
1943-ban a kémiai Nobel-dijat. -  MTK
III. köt. 827.0.
A szombathelyi Magyar Motor és Gépgyár 
elkészítette az első hazai traktort, a Titán 
nevű, 60 LE-s benzinmotoros szántó
gépet.
A Ganz-féle Villamossági RT. a Terni-Róma 
távvezeték részére 21.000 kVA-es, 38 ton
nás transzformátort gyártott. A gép rekor
dot jelentő kis fajlagos súlya általános 
feltűnést keltett szakmai körökben.



Megalakult a Magyar Textiltechnológusok 
Egyesülete Rejtő' Sándornak, az elméleti 
és technológiai anyagvizsgálat úttörő kuta
tójának a kezdeményezésére.
Megalakult a Magyar Általános Gépgyár 
Rt. (XIII., Váci út 143.) melyet 1958-ban 
a Kőbányai Szerszámgépgyárhoz csatoltak.
-  Szerszámgép 196. o.

A Fővárosi Tanács felügyelete alatt, 
Zsitkovszky Béla (1867-1930) vezetésével 
megalakult a Pedagógiai Filmgyár. -  MTK
III. köt. 827. o.; MÉL II. köt.

Gut Árpád és Gergely Jenő tervei szerint 
megkezdték a Fegyver- és Gázkészülékek 
Gyárának építését. Ez volt az első üzem, 
amely teljes egészében vasbetonból épült, 
téglaszerkezet nélkül. A nagy csarnokok 
teherviselő szerkezeteit többnyílású kere
tek alkotják. Az üzem 1915-re készült 
el. -  MIM 92. o.; Vasbeton I. 181. o.
A hazai postai kábelszükséglet kielégítése 
felkeltette a külföldi vállalatok érdeklő
dését is. 1913-ban megalakították a Magyar 
Siemens-Schnehert kábelgyárat, amely az 
év augusztusában adta át a magyar királyi 
postának az első kábelszállítmányt. Az el
ső átvételt Gianonc Ottó postamérnök vé
gezte el. A későbbi években a posta mér
nökei a kábelgyártás folyamatát is ellen
őrizték. -  Híradástechnika 42. o.
A Féltén és Guilleaume kábelgyár ebben 
az évben kezdte meg a termelést lágymá
nyosi gyártelepén. -  Híradástechnika 
43. o.

Befejeződött a budapesti déli összekötő 
vasúti híd átépítése. A régi párhuzamos 
övű, többszörös rácsozású acélhíd 
1873-76-ban épült. Helyette 1913-tól 
négy korszerű, kéttámaszú, rácsostartójú
-  Kölber Ernő és Thoma Frigyes tervez
te -  acélszerkezet ívelte át a Dunát. Ezt 
a hidat a II. világháborúban felrobbantot
ták, helyére egy többtámaszú, egyszeres 
rácsozású, főtartós híd épült. -  MMA 
154. o.

Üzembe helyezték Székesfehérvár víz
müvét és csatomaművét.

Az országgyűlés által megerősített 1913:
XVIII. t.c. az 1885. évi vízjogi törvényt 
kiegészítve intézkedett az ivóvizek minő
ségi és mennyiségi védelméről. Az 1880-as 
évektől rohamosan szaporodó ártézi fúrá
sokkal kapcsolatos rendelkezés fellépett 
a vízpazarlás ellen, a közhasználatra szol
gáló vizek számára védőterületek kialakí
tását írta elő és a köztulajdonnak tekin- 1938 
tett ártézi vizek felhasználását hatósági 
engedélyhez kötötte. Ugyanez a törvény 
intézkedett a fejlődő ipar energiaigényé

nek kielégítése érdekében a vízerő foko
zottabb kihasználásáról. — A kultúrmér
nöki intézmény hat évtizede (1879—1939). 
Bp. 1940.

Az „Elektrotechnischer Véréin in Wien” 
a külföldiek közül elsőként választotta 
tiszteletbeli tagjai sorába Bláthy Ottó 
Tituszt, Déri Miksát és Zipernowsky 
Károlyt.

Megalakult a magyar-osztrák bőrkartell, 
amely a talpgyárakat foglalta magába. 
Ennek Budapesten működő szerve a 
Magyar Bőrgyárosok Eladási Szövetkezete 
volt.

Megjelent a Magyar Földrajzi Társaság 
Balaton-bizottsága kiadvány-sorozatának
első kötete, Lóczy Lajos: A Balatonnak 
és környékének fizikai földrajza című 
munkája. A nagyszabású leírást az idők 
folyamán még 31 további kötet követte. 
(A Balaton Tudományos Tanulmányozá
sának eredményei, I. köt. I. rész.) Á so
rozat az európai földrajztudományi iro
dalom egyik legnagyobb vállalkozása.
A Magyar Földrajzi Intézet Rt. megkezdte 
a korszerű magyar „Világatlasz” kiadását, 
Kogutowicz Károly és Teleki Pál irányí
tásával. A 130 lapra tervezett mű térképi 
alapját a német Debes-féle „Handatlas” 
jelentette, de a magyar annál lényegesen 
gazdagabb ésjdőszerűbb tartalommal jelent 
meg. Az I. világháború a 88. térképlap
nál szakította félbe a vállalkozást. -  Tér
képtört. III. köt. Bp. 1954. 332-333. o.

Enyedi Béla mérnök, statikus, a vas
betonépítés egyik hazai úttörője megindí
totta és szerkesztette a vasbeton szerkeze
tekkel foglalkozó első magyarországi fo
lyóiratot, a havonta megjelenő Beton- 
szemlé-t. A folyóirat 1914-ben, az I. vi
lágháború kitörését követően szűnt meg.
-  MMA 181. o.; Vasbeton I. 232. o.
Megjelent Fekete Lajos -  Blattny Tibor: 
A z erdészeti jelentőségű fák és cserjék 
elterjedése a magyar állam területén 
c. kétkötetes műve Selmecbányán. Ez a 
könyv ma is alapforrása a Kárpát-medence 
növényföldrajzi leírásának. 1914-ben né
metül is közreadták.
(Lásd még Lexikon II.: jan.3., 31.; febr.
20..27.; m árc.ll.; ápr.8.; máj.4.,5.,18.,
19..30.; jún.1.,8.,16.: júl.8.,17.,29.; aug.
1..2..9..19.; szept.5.,15.,16.,17.; okt.10.,
13..16..20..27.; nov.3.,12..13.)

f  Pácz Aladár (?), vegyészmérnök. 1917- 
ben az USA-ban szabadalmaztatta az iz
zás közben is alaktartó wolfram-izzó- 
szálat, melyet a General Electric Company-



nál gyártottak először nagyüzemi méretek
ben. 1927-ben felfedezte, hogy a szilícium 
valamely nátrium kettős fluorid jelenlété
ben az alumíniummal jól ötvözhető. El
járásával megteremtette a sok jó  tulajdon
sággal bíró alpax nevű ipari alapanyagot. 
(* 1870.) -  MÉL II. köt.; OMIKK 225. o.; 
Feltalálók 312. o.

f  Varsányi Emil (Bp.), gépészmérnök. 1895- 
ben szerzett mérnöki oklevelet, majd a 
Pesti Hengermalomban dolgozott műszaki 
vezetőként. Később az Első Gazdasági 
Gépgyár műszaki igazgatója, ezt köve
tően magánmérnök lett. 1913-tól a Mű
egyetem tanára. Malomipari munkássága
-  technológiai-gyakorlati és szakirodalmi 
vonatkozásban is -  jelentős. (* Kassa, 
1871. márc. 14.) -  Nekrológ. MMÉE
1938.; MÉL II. köt.
A hazai telefonszolgáltatásban bevezették 
a távhívást (távválasztást). A rendszer 
félautomatikus volt, azaz a helyközi 
kapcsolások kezelője a távoli központ 
előfizetőjét a város irányszámának és a 
hívott előfizető számának billentyűzésével 
hívta fel. -  Híradástechnika 60. o.
Ettől az évtől Magyar Optikai Művek Rt. 
néven működött tovább az 1886-ban 
alapított Süss Nándor Precíziós Mechanikai 
Rt.
A gödöllői összehasonlító alapvonal létesí
tése. -  Regőczy E.: A gödöllői országos 
összehasonlító alapvonal. Bp. 1942.
Szebellédy László és Somogyi Zoltán 
feltalálta a coulometriás titrálás mód
szerét.
Az 1938- XXX. törvénycikk alapján 
államosították a három legnagyobb ipari 
szeszgyárat, azaz a Győri Szeszgyár 
szeszfőzdéjét és finomítóját, a Szolga
egyházi (mai nevén Szabadegyházi) Szesz
gyárat és a budapesti Leipziger Vilmos 
Szesz-, Cukor- és Ecetgyár szeszfőzdéjét 
és finomítóját. (Az államosított gyár
részlegeket leszerelték és Szolgaegyházára 
szállították.) Abban az időben, a háborús 
benzinhiány enyhítésére, mind fontosab
bá vált a belsőégésű motorok működteté
séhez szükséges üzemanyagok biztosítása: 
a benzinhez kevert -  víztelenített — szesz, 
a „motalko’’ is ezt szolgálta. (Lásd még 
Lexikon II.: szept,15-nél.)
Elkészült a „Botond” típusú terepjáró 
gépkocsi mintapéldánya Győrben. A sike
res próbák után a HM, 1939-ben 1400 
db-ot rendelt, amelyet (a gyorsabb szállí
tás érdekében) 700-700 db-os megosztás
ban a MÄVAG-gal együtt gyártottak úgy, 
hogy további négy vállalat (Láng, Ganz,

Hoffher és Schrantz, valamint a WM Cse
pel) is beszállított főegységeket. — 
Maertens György: a „Rába” gépkocsigyár
tás története. A Közlekedési Múzeum 
Közleményei. 5. Bp. 1980.

A Mávagf 1938-40 között, Mávag-Ford 
típusjelzéssel személygépkocsikat gyártott.
Megkezdték a polgári Tisza-híd építését 
Mihailich Győző tervei alapján. A híd 
2x103 méteres, kétnyílású, többtámaszú, 
párhuzamos övű szerkezet, melynek épí
tésénél szabad szerelést is alkalmaztak -  
MMA 157. o.
Befejezte működését a Földművelésügyi 
Minisztérium kebelén belül 1932-ben szer
vezett Hármas Öntözési Bizottság, amely 
az ország különböző területein létrehozott 
öntözőtelepeket vizsgálta meg a gazdasá
gosság, a geológiai viszonyok és az öntö
zővíz felhasználása szempontjából. — Dóka 
K.: Az Országos Öntözésügyi Hivatal
szervezete és iratainak forrásértéke. Levél
tári Szemle, 1978.
Megjelent az első magyar nyelvű, magas 
színvonalú értekezéseket is közlő csilla
gászati szakfolyóirat, a Csillagászati Lapok. 
A Természettudományi Társulat csillagá
szati szakosztályának folyóiratát Wodetzky 
József professzor közreműködésével Detre 
László és Lassovszky Károly szerkesztette. 
A lap 1944-ben megszűnt, de számos cikke 
napjainkban is forrásértékű.
A budapesti (akkor Sváb-hegyi) Csillag- 
vizsgáló publikáció sorozatában (Mitteilun
gen der Sternwarte Budapest-Svábhegy, 
No. 5. 1938.) megjelent Balázs Júlia és 
Detre László (1906-1974) első közle
ménye a rövid periódusú, változó fényes
ségű csillagok fényesség-ingadozásának pe
riódusában, ül. mértékében mutatkozó 
hullámzásokról. A nagyszabású és hosszú 
időszakra tervezett vizsgálat-sorozat utóbb 
nagyon fontos eredményekre vezetett az 
ilyen típusú fényváltozó csillagok termé
szetére vonatkozóan.
(Lásd még Lexikon II.: jan.9.; febr.8.,
26.; márc.3.,6.,29.; ápr. 28.; máj. 2.,
16.,24.,25.; jún.3.,4.,21.; júl.15.,24.,28.; 
aug.9.,10.,11.; szept.22.; okt.2.,24.,31.; 
dec.4.,12.)

1963 f  Lád Károly (?), mérnök, magántervező. 
Erdélyben a nagy vasbetonépítési munká
kat irányította; 1910-22 között Temesvár 
főmérnöke volt. A Kereskedelmi és Köz
lekedésügyi Minisztérium munkatársaként 
18 éven át végzett értékes munkát a vas
betonépítés hazai fejlesztésében.
(* 1882) -  Vasbeton I. 148. o.



Siófokon megnyílt a Beszédes József 
Vízgazdálkodási Múzeum. — Múzeumok 
220. o.
A Chinoin gyárban előállították a világ
hírűvé vált No-Spa görcsoldót. -  „Chinoin 
Anno”. A vállalat fennállásának 75 éves 
jubileuma alkalmából készült összeállítás. 
Bp. 1985.
Kármán Tódor, az aerodinamika világhírű 
művelője (elsőként) megkapta az USA 
legnagyobb tudományos kitüntetését, a 
„First National Medál of Science”-t. 
(Cikkünk a 92. oldalon.)

A hazai gyár-összevonások éve. A szerve
zeti változtatásokat jan. 1-el, illetve az év 
folyamán (pl. júl. 1-el) hajtották végre. 
Az akkor létrehozott, országos méretű 
szervezetek, nagyvállalatok egy része kiáll
ta az idő próbáját, mások azonban túl 
merevnek, a piachoz történő alkalmazko
dásra képtelennek bizonyultak és (pl. a 
résztvevő vállalatok önállósodásával) meg
szűntek.
Néhány, akkor alakult szervezet:
-  Budaprint Pamutnyomóipari Vállalat
-  Pannónia Szörmekikészítő és Szörme- 

konfekcionáló Vállalat
-  Országos Bőripari Vállalat
-  Magyar Villamos Művek Tröszt
-  ÉM Betonelemgyártó Vállalat
-  Diósgyőri Gépgyár
-  Szerszámgépipari Művek
-  Ikarus Karosszéria- és Járműgyár (az

Általános Mechanikai Gépgyár, Székes- 
fehérvár beolvasztásával)

-  Papíripari Vállalat
-  Borsod Vegyi Kombinát (a Berentei 

Vegyiművek beolvasztásával).
A vízügyi ágazat vezetése 16/1963. /V.É.9./ 
OVF sz. utasításával létrehozta — a dunai 
és tiszai komplex vízi nagylétesítmények 
beruházásával összefüggő feladatoknak, va
lamint a vízügyi igazgatás vízerőhasznosítá- 
si szakágazati tevékenységének ellátása ér
dekében -  a Dunai és Tiszai Vízi Nagy- 
létesítmények Irodáját. Az Iroda az Or
szágos Vízügyi Beruházási Vállalat egyik 
elődje volt. -  Dóka K.: A vízügyi szak- 
igazgatás fejlődése. Vízügyi Közlemények, 
1983.
(Megjegyzendő, hogy ezek a beruházások 
rendkívül költségesek, az eddig megvalósí
to tt létesítmények (pl. Kisköre) a 
komplexitás, a környezeti hatás és a ter
vezett sokoldalú hasznosítás realizálása te
kintetében is problematikusak.)

Megjelent Györfi János Erdővédelem tan 
című műve. A 700 oldalas könyv a hazai 
erdővédelmi kutatások addigi eredményeit 
foglalta össze és még ma is érvényes erdő
védelmi megfigyelések forrásául szolgál. 
(Lásd még Lexikon II.: febr.10.,21.,27.; 
márc.4.,20.,31.; ápr.2., máj.7.,10.,11.,14.,
17.; jún.15.30.; júl. 17.; aug.7.,14.,15.,20.,
29.; szept.15.,23.,24.; okt.6.; nov.22.,24.,
30.)



LEXIKON II.

JANUÁR

1838. Az év januárjában megalakult az Első 
Magyar Pozsony-Nagyszombati Vasút
társaság, az első magyar lóvasút-társa- 
ság, élén báró Sina Györggyel. Az első 
vonalszakaszt, Pozsony és Szentgyörgy 
között, 1840. szept. 27-én adták át a 
forgalomnak. (A vonalat 1872-ig üze
meltették lóvontatással.) -  MMA 95. o.

1. 1863. Megjelent A Hon című „politikai 
nemzetgazdászati és irodalmi napi
lap” első száma. -  Sajtótört. II/1. 
köt.

3. 1913. A M. Kir. Meteorológiai és Föld-
mágnességi Intézet felbocsátotta az 
első önműködő magaslégkör-kutató 
ballonját (ballonszondát). Az első bal
lonszonda 14,3 km-es magasságba 
emelkedett, ahol a műszerek mínusz 
54,0 C-t mértek. — Az Időjárás, 
1913.

4. *1863. Apáthy István (Pest), orvos, zooló
gus, akadémikus, egyetemi tanár 
Kolozsvárott, majd Szegeden. 1909- 
ben Kolozsvárott -  az akkori európai 
színvonalat is meghaladó -  álattani in
tézetet létesített. Úttörő munkát vé- 
zett a szövettan terén, az idegrendszer 
vezető elemeit, a neurofibrillákat vizs
gálva. A mikroszkópi vizsgálat techni
kájának kiváló szakértője és fejlesztője 
volt. Legnagyobb sikereit azonban a tu
dományos eredmények népszerűsí
tésében érte el, az 1890-ben megindí
tott, A zoológus aranybányái című 
előadás-sorozatával. A Magyar Társada
lomtudományi Társaság egyik alapító
ja. ( f  Szeged, 1922. szept. 27.) -  MÉL
I. köt.; OMIKK 18. o.; JATE 123. o.; 
Comm. ex Bibi. Hist. Med. Hung. 25. 
köt. Bp. 1962.; MTESZ 1984. 51. o.

8. 1588. Az 1587:16 törvénycikk megújította
az 1405:6 törvénycikket, amelyik a 
budai mértékeket tette országossá.
-  MTKII. köt.

9. fl9 3 8 . Győry Tibor (Pest), orvos, akadémi
kus, egyetemi tanár, egészségügyi szer

vező. Magyarországon elsőként ismerte 
fel az orvostörténelem egyetemi okta
tásának szükségességét. Összegyűjtötte 
és kötetben kiadta Semmelweis írá
sait. Megírta a Tudományegyetem or
vosi kara történetét (Bp. 1936.), köny
ve igen értékes tudománytörténeti 
alapmű. Tisztázta a Morbus Hungaricus 
elnevezésű betegséget és annak történe
ti előzményeit. Bibliográfiai munkássá
ga is jelentős. A legképzettebb magyar 
tudománytörténészek egyike volt. 
(* Bp., 1869. máj. 9.) -  Schultheisz
E.: Gy.T. Orvosi Hetilap, 1963.

9. *1888. Darányi Gyula (Bp.), orvosdoktor.
Tanulmányait Budapesten, Genfben, 
Münchenben és Kielben végezte. 1918 
után az Állami Bakteriológiai Intézet
ben dolgozott. A közegészségtan egye
temi tanára Szegeden (1928), majd 
1931-1946 között a fővárosban. Kuta
tásai során felfigyelt a vírusok és a gé
nek közötti összefüggés lehetőségére. 
Főműve: „Közegészségtan” 4 köt.
( t  Bp. 1958. jan. 12.) -  JATE 306. o.

11. f i  763- Bertalanffi Pál (Komárom), jezsuita 
tanár, földrajzi író. Nagyszombat váro
sában 1757-ben megjelent műve, a 
Világnak két rendbéli rövid ismerete, 
korának földrajzi ismereteit foglalta 
össze. Ez az első magyar nyelvű föld
rajzkönyv, s így a tudományos isme- 
retteijesztés egyik határköve. (* Csáva, 
1706. jan. 23.) -  MÉL I. köt.; Fizika
tört. II.

20. f i 888. Péterffy József (Bp.), közgazdasági 
író. Az OMGE országos szőlőiskolájá
nak vezetője, a szabadságharc után 
erdélyi földadó-kataszteri biztos, majd 
selyemtenyésztési igazgató volt. Számos 
gazdasági egyesület megalapításában 
vett részt. Közel 200 ipari tanműhelyt 
és szakiskolát állított fel. Sokat tett 
a magyar textilipar fejlesztéséért. 
(* Baja, 1827. dec. 28.) -  MÉL II. köt.

:7. *1813. Luppis János (Fiume), fregatt-kapitány, 
a torpedó feltalálója. A múlt század 
hatvanas éveiben készítette az első



modelljét. Társult a Fiumében letele
pedett Robert Whitehead angol szár
mazású hajógyárossal (aki később Buda
pesten is alapított hajógyárat) és kö
zös munkájuk eredményeként született 
meg a korszerű, sorozatgyártásra alkal
mas fegyver, ( f  Fiume ?, 1875.) 
(Cikkünk a 107. oldalon.)

29. *1838. Fölser István (Pest), mérnök, műegye
temi tanár. A József Műegyetemen a 
geodézia, majd a mennyiségtan és az 
ábrázoló geometria tanára, a tanár
vizsgáló- és közoktatási bizottság tag
ja. Az ábrázoló geometria első jelentős

művelője volt hazánkban, ( f  Bp. 1907. 
okt. 17.) -  M É L I.kö t.

31. f i 913. Leipziger Vilmos (Bp.), szeszgyáros.
Az ő tanácsára alapított Friedenthal 
Károly a Váci úton szeszfinomítót, 
melynek a vezetője lett. Felismerve 
a nagy profitszerzési lehetőséget, 1879- 
ben Óbudán szeszgyárat és hizlalót 
létesített, amely az ország egyik leg
nagyobb ipartelepévé vált. A gyár
iparosok Országos Szövetsége (GyOSz) 
és a Magyar Általános Takarékpénztár 
egyik alapítója volt. (* Porosz-Szilézia, 
1840. jún. 18.) -  MÉL II. köt.; Ipar
tört. II. 20. o.

FEBRUÁR

*1888. Korach Mór (Miskolc), vegyészmérnök, 
egyetemi tanár, Kossuth-díjas akadémi
kus. Egyetemista korában részt vett a 
baloldali diákegyesületek munkájában, 
a Galilei-kör vezetőségi tagja volt. 
Tudományos munkásságában meghatá
rozóak kerámiai kutatásai. Faenzában 
megtervezte és felépítette az első ipari 
kerámiai elektromos kemencét -  ez a 
típus elteijedt az egész világon. 1960- 
ban megszervezte a MTA Műszaki 
Kémiai Kutató Intézetét, amelynek 
igazgatói posztját 1968-ig töltötte be. 
Az MTESZ Tudományok Tudománya 
Körének alapítója és elnöke volt. 
( f  Bp.1975.nov.29.) -  MÉL III.köt; 
OMIKK 166.0.; Móra L.: K M . Bp. 
1978.

t i 938. Szurday Róbert (Bp.), gyárigazgató, 
a magyar textilipar egyik irányítója.
1900-ban vette át a Magyar Pamut
ipar Rt. vezetését, s az üzem az ország 
egyik legnagyobb iparvállalatává nőtte 
ki magát. Harminc éven át irányította 
Buday-Goldberger Leóval együtt a 
Magyar Textilgyárosok Országos Egye
sületét. (* Bp. 1877. márc. 7.) -  MÉL
II. köt.; Pamutipar 55. o.

10. 1963. Szolnokon ünnepélyesen felavatták az 
új közúti Tisza-hidat. -  MTK 1107. o.

13. *1813. Doleschall Gábor (Losonc), orvos.
A szabadságharcban katonaorvosként 
vett részt. Doktori értekezése a Növé
nyek élettana (Pest, 1840.), az első 
magyar nyelvű növényélettani mű, bár 
nem eredeti kutatásokon alapult.

( f  Miskolc, 1891. ápr. 24.) -  MÉL I. 
köt.

16. *1863. Jablonowski József (Szepesolaszi), ro
vartani kutató, a mezőgazdasági rovar
tan művelője. Megszervezte Magyaror
szágon a szántóföldi és a kertészeti 
kártevő rovarok elleni korszerű véde
kezést. Jelentős szerepe volt a század
végi európai filoxera-vész elleni küz
delemben. 1904-ben a marokkói sáska 
ellen lóvontatású sáskairtó-gépet 
szerkesztett ( f  Bp. 1943.júl.6.) -  MÉL
I. köt.; Biológiatört. 250. o.

20. 1913. A Magyarhoni Földtani iarsuiat kere
tein belül 1910-ben létrehozott Barlang- 
kutató Bizottság (a mai Magyar Karszt- 
és Barlangkutató Társulat elődje) 
Lenhossék Mihály javaslatára szakosz
tállyá alakult át. A megerősödött szer
vezet célja és feladata a hazai barlang
tan és rokontudományainak művelése 

'  és terjesztése, a hazai barlangok nyil
vántartása és szakszerű kutatása, az 
eredmények publikálása és népszerűsí
tése, valamint a hazai és külföldi bar
langtani irodalom és mozgalmak figye
lemmel kísérése volt. A szakosztály a 
célok elérése érdekében, a magyar 
barlangkutatás eredményeinek ismerte
tésére Barlangkutatás címen 1913-ban 
folyóiratot indított meg, melynek
1944-ig tizenhét kötete jelent meg.
-  Vend! A.: A százéves Magyarhoni 
Földtani Tájsulat története. Bp. 1958. 
145.p.



21. f i 963. Csemegi József (Bp.), építészmérnök, 
építészettörténész, az Iparművészeti 
Főiskola tanára. A zsámbéki kolostor 
és az egri Vár-székesegyház feltárója. 
1945 után ő végezte el a budavári 
műemlékek tudományos és műszaki 
feldolgozását. (* Bp. 1909. okt. 30.)
-  MÉL I. köt.

■ =  22. *1838. Mathiász János (Ádámfölde), mezőgaz
dász, szőlőnemesítő. Korábban úgy 
vélték, hogy a homok csak a borszőlők 
termesztésére alkalmas, ő azonban ki
tűnő fajták honosításával, nemesítésé
vel, amerikai vadalanyok és európai 
szőlőfajták keresztezésével bebizonyí
totta, hogy az Alföld a csemegefajták 
számára is kedvező lehetőségeket nyújt. 
Tevékenységének célja az volt, hogy 
nagy fürtű, jól eltartható, finom zama- 
tú, bó'termő, s a betegségeknek ellen
álló fajtákat állítson elő. Összesen 
mintegy 3.500 új fajtát kísérletezett 
ki. ( t  Kecskemét, 1921. dec. 3.) 
(Cikkünk a 110. oldalon.)

26. 1 1938. Jalsoviczky Géza (Bp.), gépészmérnök.
A zürichi műegyetemen szerezte okle
velét. Svájci és hazai mérnöki gyakorlat 
után, 1880-tól a bp.-i állami felső
ipariskolán a gépészet tanára volt. A pa
pírgyártással foglalkozó első magyar 
nyelvű szakkönyv -  Papirosgyártás. 
Bp. 1909. -  szerzője. Nyugdíjba vonu
lása után egyik alapítója és műszaki 
vezetője volt a Magyar Általános Gép
gyár Rt.-nek (MÁG), amely malom
gépeken és motorokon kívül automo
bilok és repülőgépek gyártásával is 
foglalkozott. (* Nagykörös, 1852. máj.
22.) -  MÉL I. köt.

27. fl9 1 3 . Pertik Ottó (Bp .), orvos, patológus, 
egyetemi tanár, akadémikus. A kór- 
bonctan művelése mellett nagy je
lentőséget tulajdonította bakteriológiai 
kutatásnak is. 1891-ben megszervezte a 
Fővárosi Bakteriológiai Intézetet. 1895- 
től a bp-i II. sz. Kórbonctani tanszék 
tanára. Egyaránt terjesztette Virchow 
sejtkórtanát és a századforduló bakte
riológiai vívmányait. (* Pest, 1852. 
dec. 11.) -  Nékám L.: P. O. Orvosi 
Hetilap, 1913.; MÉL II. köt.

f i 963. Posztóczky Károly (Környe), műked
velő csillagász és meteorológus. 1910 
körül Erdőtagyoson jól felszerelt ma
gán-csillagvizsgálót és az Országos 
Meteorológiai Intézet hálózatához 
tartozó észlelő állomást épített. Csil
lagvizsgálója 1918-1923 között Ma
gyarország egyetlen csillagászati állo
másaként működött. Főként napfol
tok, hullócsillagok, változó fényű csil
lagok megfigyelésével foglalkozott, s az 
amatőr csillagászat népszerűsítésén is 
munkálkodott. (* Rácalmás, 1882. 
márc. 26.) -  MÉL II. köt.

28. *1888. Korponay Gyula (Keszeg), kertészmér
nök, pomológus. Fontos szerepet já t
szott a hazai üzemi gyümölcstermesz
tés megszervezésében. Munkáját a 
szentendrei telepítéseket megtámadó 
amerikai köszméte-isztharmat leküzdé
sével kezdte, amivel nemzetközi elis
merést szerzett. Hazánkban elsőként 
alkalmazta a mészkénlevet a növény- 
védelemben. ( f  Bp. 1975. márc. 28.) -  
MÉL III. köt.

1. *1813. Reitter Ferenc (Temesvár), mérnök, 
akadémikus. Javasolta a Duna medré
nek szabályozását, megépítette a folyó 
budapesti rakpartjait, s a főváros épí
tési ügyrendjét és szabályait kidolgoz
va megalkotta a budai Vár és a város 
szépítésének tervét. A Fővárosi Köz
munkák Tanácsa első főmérnöke volt. 
Hajózható csatornát tervezett a mai 
Nagykörút vonalán, szorgalmazta a 
Sugár út kiépítését és kidolgozta a fő
város csatornázásának első terveit, 
( f  Bp. 1874. dec. 9.) -  MÉL II. k ö t : 
OMIKK 253. o.; Bp. lex. 991. o.; 
MMA 54. o.; Institutum 146. o.;

MÁRCIUS

1763. Megkezdődött az egri líceum építése.‘̂ =- 
Az épülettömbben csillagvizsgálót is 
létesítettek, amely ma is megvan és 
a tudományos ismeretterjesztést szol
gálja. Műszerparkja komoly technika- 
történeti érték— MTK 579. o.

1888. Levonult a Tisza egyik legnagyobb 
árvize, melynek tetőzése a felső- és a 
középső Tiszán sok helyen 1970-ig 
a mértékadó árvízszintnek számított. -  
Vízgazd. II. 773. o.; Babos Z. -  Mayer 
L.: Ármentesítéseink fejlődése. Víz
ügyi Közlemények, 1939.



Sárközy I.: Régibb vízi mérnökeink 
életéből. Bp. 1897.

__3. f i 938. Déri Miksa (Merano), gépészmérnök.
feltaláló. Legjelentősebb -  Bláthy- 
Ottóval (1860- 1939), valamint Ziper- 
nowsky Károllyal (1853-1942) közös
-  találmánya a zárt vasmagú transz
formátor és az ezek párhuzamos kap
csolásán alapuló villamos erőátviteli 
és elosztó rendszer. Tevékenyen részt 
vett a Ganz Villamossági Gyár erőmű- 
és energetikai rendszer exportjában. 
Több, új típusú villamos gépet szer
kesztett, így pl. a róla Déri-motornak 
elnevezett kétkeferendszerű egyfázisú 
repulziós motort. (* Bács, 1854. 
okt. 27.) -  MÉLI. köt.; OM1KK 62. o.; 
Feltalálók 237. o.; Műsz. nagyj. II. köt.

4. 11813. Chudy József (Pest), zeneszerző, kar
mester, feltaláló. 1787-ben feltalálta az 
optikai és az akusztikai távjelzőt -  
az utóbbi egy, a zenei hangokon alapu
ló hírtovábbítási rendszer -  amelyről 
operát is írt. (* Pozsony, 1753.jún. 14.) 
(Cikkünk a 77. oldalon.)

f i 963. Pöschl Imre (Bp.), gépészmérnök, mű
egyetemi tanár. Villamosmotorok kor
szerűsítésével, később a szinkron gene
rátorok gerjesztő dinamóinak fejleszté
sével foglalkozott. Mérnökgeneráció
kat nevelő, kiváló pedagógus volt. 
(* Selmecbánya, 1871. nov. 25.) — 
MÉL II. köt.

5. *1888. Vigyázó János (Bp.), jogász, a hazai
turistamozgalom úttörője. 1910-ben 
megindult Turistaság és Alpinizmus cí
mű folyóiratnak majd negyedszázadon 
át szerkesztője volt. A Magas-Tátráról 
és az akkori Magyarországról 56 turis
takalauzt írt, illetve társszerzőkkel
szerkesztett. 1922-ben ő létesítette -
a pannonhalmi Szent Benedek-rend
együttműködésével -  a Tihany Fürdő- 
és Gyógytelep Rt.-ot, mellyel lerakta 
Tihanynak, mint a balatoni turista- és 
idegenforgalom egyik központjának
alapját, ( t  Bp. 1962. okt. 13.) -  MÉL
II. köt.

6. "fi938. Balás Jenő (Bp.), bányamérnök. Nagy
érdemeket szerzett a Vértes és a Ba
kony -  kincset érő -  bauxittelepeinek 
felfedezésében és feltárásában. Tanul
mányozta és 1936-ban megjelent Buda
pest fürdőváros alapjai c. könyvében 
ismertette a fővárosi hévvizek hidroló
giai rendszerét. Terveket készített a 
Velencei tó rendezésére és a Balaton

holtterületeinek megszüntetésére, a Sió
csatorna hajózhatóvá tételére. (* Gyer- 
gyóremete, 1882. dec.) -  MÉLI. köt.

J l .  t i 913. Lengyel Béla (Bp.), kémikus, egyetemi 
tanár, akadémikus. A tudományegyete
men a II. Kémiai Tanszék vezetője 
volt. Neki sikerült először, nagyobb 
mennyiségben, tiszta kálciumfémet, va
lamint stronciumot előállítania. Az ő 
nevéhez fűződik a kalcium-hidrid és a 
kálcium-nitrid felfedezése is, amelyeket 
Moissannal egyidőben, de tőle függet
lenül állított elő. Kutatásai a trikarbon- 
diszulfid nevű új vegyület felfedezésé
hez és szerkezetének definiálásához is 
elvezették, 1884-ben. A tanszékén 
(egyetlen helyiségben) működő Ás
ványvízelemző Intézet feladatai közé 
tartozott az ország gyógyvizeinek elem
zése -  e munkák jelentős részét ő 
végezte el (mint az Intézet szinte egye
düli munkatársa). Elsőként ő állapí
totta meg a hidrogén színképét és 
elsőként foglalkozott hazánkban a 
radioaktivitás jelenségeinek vizsgálatá
val. (* Kőrösladány, 1844. jan. 4.) 
(Cikkünk a 104. oldalon.)

3. t i 813. Kiss József (Zombor) •  vízépítő mér
nök. Felismerve a Duna és a Tisza 
közötti szintkülönbség hasznosításában 
rejlő lehetőséget, fivérével, Kiss Gábor
ral (1851-1800) tervet készített egy, 
a Dunát és ay Tiszát összekötő, 
Monostorszeg és Bacsföldvár között hú
zódó hajózó és lecsapoló csatorna meg
építésére. A terveik szerint és jórészt 
irányításukkal épített Ferenc-csatomát 
1802-ben adták át a forgalomnak és ez 
227 kilométerrel rövidítette meg az er
délyi só és a bánáti búza víziútját Pestig, 
illetve Győrig. (* Buda, 1748. márc. 
18.) -  N. Petrovií: A bácskai Ferenc- 
csatorna regényes története. 1 -19 . rész. 
Magyar Szó, 1983. jan. 30. -  febr. 17. 
(Cikkünk a 60. és 63. oldalon.)

15. 1838. Jeges árvíz pusztította végig a Duna 
völgyét Esztergomtól Mohácsig. Eszter
gomban március 13-án, Pest-Budán 
március 15-én tetőzött az ár, amely a 
korábbi (1775.) legmagasabb szintet 
közel 1,5 méterrel haladta meg. A leg
nagyobb pusztulás Pesten volt, ahol a 
város 4254 házából 2281 összedőlt,

•Kiss József sírja -  és pár éve helyreállított sír
emléke -  Verbászon, a Ferenc-csatorna mellett 
található.



827 megsérült, 151 ember pedig víz- 
befúlt. Az árvíz oka -  a rendkívül 
hideg és csapadékos tél mellett -  a 
Duna szabályozatlansága volt. A ka
tasztrófa emléke hamar feledésbe me
rült, így a Duna szabályozására csak 
az 1879-es években került sor.
(Cikkünk a 64. oldalon.)

*1888. Dalmady Zoltán (Bp.), balneológus, 
egyetemi tanár, a magyar sportorvosi 
mozgalom úttörője. Az ásványvizek, 
szénsavas fürdők hatására és az orvosi 
meteorológiára vonatkozó, jelentős ku
tatásai mellett biokémiai kutatásokat is 
végzett. A reuma elleni küzdelem, a 
gyógyfürdő-fejlesztés szorgalmazója 
volt. Tudomány-népszerűsítő tevékeny
sége is jelentős, ( t  Bp. 1934. nov.)
-  M ÉLI. köt.

20. f i 863. Vass Imre (Sárospatak), Gömör megye 
hites földmérője, az 1848-as szabad
ságharc hadimérnöke: a dorozsmai
sánc készítője, valamint a Baradla-bar- 
lang első rendszeres kutatója, feltárója, 
térképének készítője. Írása a barlang 
és a felszín térképével együtt 1831-ben , 
jelent meg nyomtatásban; ez az első“ 
hazai barlangi monográfia.(* Rozsnyó, 
1795. jún. 4.)
(Cikkünk a 120. oldalon.)

1963. Az első forgókemence begyújtásával 
megkezdte működését a váci Dunai 
Cement- és Mészművek. -  MTK 
1108. o. (1110. o.)

Megjegyzendő, hogy ezt a létesít
ményt (számos társához hasonlóan) _  
a természeti .és környezeti adott- ~ 
ságok — pl. uralkodó szélirány, üdü
lőkörzet, tiszta levegőt igénylő gyár 
(Forte) stb. -  figyelmen kívül ha
gyásával telepítették és nem építet
ték meg a szükséges védelmi beren
dezéseket.

24. tl®88. Mitterpacher József (Pest), jezsuita 
matematikus, egyetemi tanár. A nagy- 
szombati, majd a budai, íll. később 
pesti Tudományegyetem bölcsészeti 
karán a matematika, majd a Mérnök
képző Intézet felsőbb matematika tan
székének tanára, s mint ilyen, az 
Institutum Geometricum egyik 
legfontosabb tárgyának előadója.

(* Bellye, 1793. febr. 14.) -  MÉL
II. köt.; Szinnyei IX. köt. 4 4 -4 5 . o.

28. *1888. Schrodt István (Bp.), gépészmérnök.
A napenergia hasznosításának kérdései
vel, a láng nélküli égéssel foglalkozott; 
s szabadalmaztatta a hazai szénsav
források energiájának kihasználására 
vonatkozó találmányát, ( f  Bp. 1962. 
nov. 2 1 .) -  MÉL II. köt.

29. f i 938. Móra (Moravecz) Károly (Bp.), csilla
gász. A budapesti Tudományegyete
men tanult, 1932-ben doktorált, majd 
Lipcsében, Göttingenben és Hamburg
ban bővítette ismereteit. 1935-ben a 
budapesti csillagvizsgáló adjunktusa, 
később megbízott vezetője lett. Neve
zetesebb dolgozatai az RV-Tauri típusú 
R Scuti változófényű csillagokra, az 
M 67 csillaghalmaz csillagainak helyze
tére és saját mozgására, valamint a 
kisbolygók vizsgálatára vonatkoznak. 
(* Stemberg, Morvaország, 1899. szept.
30.) -  MÉL II. köt.; Nekrológ. Csilla
gászati Lapok, 1938.

■ 30. *1763. Pethe Ferenc (Büdszentmihály), mező
gazda, matematikus, újságíró. A keszt
helyi Georgikon egyik szervezője, ta
nára és vezetője volt. 1796-ban Bécs- 
ben kiadta az első magyar nyelvű 
gazdasági lapot. 1827-ben Kolozsvárott 
megindította az első erdélyi politikai 
lapot, a Hazai Híradói. Oktatói, szak- 
irodalmi, tankönyvírói és nyelvújítói 
munkássága igen jelentős, ( t  Szilágy- 
somlyó, 1832. febr. 22.)
(Cikkünk a 115. oldalon.)

’31. fl9 6 3 . Szikla Géza (Bp.), gépészmérnök, fel
találó. A Műegyetem elvégzése után 
a MÁV-nál, majd a Fővárosi Elekt
romos Műveknél dolgozott. A Kelen
földi Erőmű üzemvezetője, majd igaz
gatója, később az Erőmű Tervező Iro
da vezető tervezője volt. A kazán táp
víz gázmentesítésére kidolgozott rend
szerével az erőművek korrózióvédelmét 
szolgálta. Legjelentősebb találmánya 
a Rozinek Artúrral (1884-1965) kö
zösen kidolgozott, róluk elnevezett 
tüzelési eljárás, amely az aprószemű, 
őröletlen porszén lebegő állapotban 
történő elgázoátását és elégetését teszi 
lehetővé. (* Szolnok, 1882. jún. 24.)
-  MÉL II. köt.; Feltalálók 345. o.; 
Műsz. nagyj. VII. köt.



ÁPRILIS

2. f i  96 3. Török Zoltán (Kolozsvár), geológus, a 
kolozsvári Bolyai Tudományegyetem 
tanára. Munkásságának középpontjá
ban az erdélyi harmadkori vulkáni 
hegységek, különösen a Kelemen-hava
sok tanulmányozása állt. (* Maros- 
vásárhely, 1893.) -  MÉL II. köt.; 
Székyné Fux V.: T. Z. emlékezete. 
Földtani Közlöny, 1963.

8. fl9 1 3 . Kőnig Gyula (Bp.), matematikus, egye
temi tanár, akadémikus. Alapvető' 
eredményeket ért el a klasszikus és az 
absztrakt algebrában, a szám- és a 
halmazelméletben, valamint a matema
tikai logikában. Sikerrel munkálkodott 
a két Bolyai munkásságának elismer
tetéséért is. (* Győr,1849. dec. 16.)
-  MÉL I. köt.; OMIKK 172. o.;
Műsz. nagyj. III. köt.; Matematika
tört. 354-359. o.

9. *1863. Rátz László (Sopron), matematikus, J 3 8 .
a budapesti fasori evangélikus gim
názium tanára. Aktívan részt vett
-  Beke Manóval és Mikola Sándorral 
együtt — a középiskolai matematika- 
oktatás reformjának előkészítésében. 
Tanítási gyakorlatában mintegy húsz 
évvel előzte meg az 1924-ben életbe 
léptetett tantervet. 18 éven á t szerkesz
tette az Arany Dániel által megindított 
Középiskolai Mathematikai Lapok-at. 
Tanára volt több, később világhírűvé 
vált magyar matematikusnak, tudós
nak, pl. Neumann Jánosnak, Wigner 
Jenőnek, ( t  Bp. 1930. szept. 30.)
-  MÉLII. köt.; OMIKK 252. o.

14. fl8 3 8 . Karacs Ferenc (Pest), térképszerkesz
tő és rézmetsző. Kiváló iskolai tér
képeket készített, többek között a 
Jászságról és a Kunságról. 1813-ban 
kiadta Magyarország térképét, 1830- 
ban Európa atlaszának lapjait kezdte 
megjelentetni. Munkásságát a püspök
ladányi Karacs-múzeum mutatja be.
(Lásd még a Lexikon I.-ben az 1813 
és az 1838 évnél.) (* Püspökladány,
1770. márc. 16.)
(Cikkünk a 89. oldalon.)

f i 888. Schréder Rezső (Selmecbánya), fém- 
kohómémök. Több kohó ellenőre, mű
vezetője, majd vezetője volt. 1870-től 
a Selmecbányái akadémia fémkohászat- 
fémkohótelepek tervezése tanszékének 
tanára és vezetője. Elsőként oktatta 
magyar nyelven a fémkohászatot, s a 
magyar kohászati szaknyelv kialakítá
sának egyik úttörője volt. (* Zólyom, 
1862. ápr. 16.) -  MÉL II. köt.; Selmec 
III. 306. o.

21. *1888. Pongrácz Sándor (Bp.), zoológus, 
bölcsészdoktor. Kezdetben ősrovarok
kal és őslénytannal, később a biológia 
alapkérdéseivel foglalkozott, rámutatva 
a természetfilozófiai vonatkozásokra. 
Pavlov eredményeire hivatkozva, a szer
zett tulajdonságok öröklődését tanítot
ta. ( f  Bp. 1945. jan. 22.) -  MÉL II. 
köt.; Biológiatört. 288. o.

*1838. Hunyady Jenő (Pest), matematikus, 
műegyetemi tanár, akadémikus. A Fő
városi Ipartanodában Kruspér István 
mellett, majd ausztriai és német egye
temeken tanult. 1869-től a Műegyetem 
tanára. Az algebrai geometria nemzet
közileg is elismert szaktekintélye volt. 
Egyik alapítója a Mathetmatikai és 
Physikai Társulatnak (1885). Számos 
olyan tétel őrzi a nevét, amely a 
determinánsok elméletében ma is fon
tos szerepet játszik, ( t  Bp. 1889. dec. 
26.) -  MÉL I. köt.; OMIKK 130. o.; 
Műsz. nagyj. Ili köt.; Matematika
tört. 339-341. o.

28 -
30. 1938. Budapesten rendezték meg az Orszá

gos Ivóvízellátási Nagygyűlést. A Ma
gyar Mérnök és Építész Egylet által 
szervezett konferencia felhívta a fi
gyelmet az e téren fennálló hiányos
ságokra és ennek hatására a kor
mányzat évi 6 millió pengős támoga
tást nyújtott, elsősorban a legnehezebb 
helyzetben lévő falusi lakosság víz
ellátásának elősegítésére. -  Lászlóffy 
W. (szerk.): Magyarország ivóvízellátá
sa. Bp. 1940.

MÁJUS

1838. A hónap közepén jelent meg Széchenyi 1. 1888. E napon kezdte meg működését a 
István Néhány szó a lóverseny körül MÁV szegedi igazgatósága (korabeli ne-
c. műve. vén: üzletvezetősége) a híres Zsótér-



házban. Létrehozásakor az ország leg
nagyobb területű (vonalhosszá) üzlet- 
vezetősége volt. -  Sz. Szigethy V. — Kiss
F. -  Tonelli S.: Szeged. Bp. 1927. 
324. o.; Bátyai J.: A szegedi vasút nagy 
jubileuma. Délmagyarország, 1979. 
márc. 8.

2. f i 938. Bársony Elemér (?), gyógyszerész, 
gyógy szerész e t-tö rténész, lap sz erke sz tő.
A Tanácsköztársaság idején Károlyi**" 
Gyula vezetésével megalakult aradi és 
szegedi ellenkormányban a népjóléti 
miniszteri posztot töltötte be. Baradlay 
Jánossal együtt megírta és kiadta 
a „Magyarországi gyógyszerészet törté
nete” c. kétkötetes monográfiát (1930).
(* ? 1879. ?)

4. *1913. Treiber János (Debrecen), geológus,
egyetemi docens a kolozsvári Babes- 
Bolyai Egyetemen. Főként a szerkezeti 
kőtannal foglalkozott. Több munkája 
jelent meg az erdélyi Kelemen-hava
sok, a Görgényi hegység és a Hargita 
földtani szerkezetéről, vulkanológiájuk- 
ról, kőzettanukról, ( t  Kolozsvár, 1975. 
nov. 7.) -  MÉL III. köt.; Székyné 
Fux V.: T. J. emlékezete. Földtani 
Közlöny, 1976.

5. f i  913. Kallina Mór (?), építész. Egyik terve
zője -  többek között -  a Rumbach 
Sebestyén utcai zsinagógának és a 
Budai Vigadónak. (* ? 1844. szept. 
20 .)

7. fl9 6 3 . Kármán Tódor (Aachen), gépészmér
nök. Sokirányú tudományos mun
kásságának legfontosabb területei: az 
alkalmazott matematika, az elméleti 
fizika, a termodinamika, a szilárdság- 
tan, a rugalmasságtan, a stabilitás
elmélet, a rezgéstan, az ideális és a 
viszkózus anyagok mechanikája^ a 
hidrodinamika, az aerodinamika, a 
rakétatechnika, a plazma- és atom
fizika. Nevét a műszaki tudomá
nyok legkülönbözőbb területein a ró
la elnevezett törvények sora őrzi. 
Mintegy 30 egyetem tiszteletbeli dok
tora volt és közel 50 jelentős kitün
tetéssel, tudományos elismeréssel ju
talmazták, úttörő tudományos ered
ményei és szervező munkájának elis
meréseképpen. (* Bp. 1881. máj. 11.) 
(Cikkünk a 92. oldalon.)

8. t i  7 88. Scopoli, Giovanni Antonio (Pavia,
Itália), olasz természettudós, orvos, 
egyetemi tanár. 1769-79 k özött a 
Selmecbányái akadémián vegytant, ás

ványtant és kohászatot tanított. El
sőként jelentetett meg ásványtani tan
könyvet Magyarországon és elsőként 
tett kísérletet Magyarország ásványai
nak rendszeres feldolgozására. 1779- 
től a páviai egyetem kémiai és botani
kai tanszékének tanáraként dolgozott, 
( t  Cavalese, Tirol, 1723. jún. 3. 13?.) 
(Cikkünk a 117. oldalon.)

). tl9 6 3 . Varga Lajos (Sopron), zoológus, hid- 
robiológus, egyetemi tanár, akadémi
kus. A vizek és talajok kerekesférgei
nek és egyéb alacsonyrendű állati lé
nyeinek külföldön is elismert kutatója 
volt. Úttörő munkát végzett a Balaton 
és a Fertő tó mikroszkopikus állat
világának megismertetésében. Tudomá
nyos pályafutását Kolozsvárott Apáthy 
István intézetében kezdte meg. Az első 
világháború után Sopronba került, 
ahol a katonai nevelőintézet tanára 
lett. 1946-tól az MTA Talajbiológiai 
Intézetének munkatársa, 1957-től az 
Agrártudományi Egyetem soproni Er
dészeti Karának tanszékvezetője, 
később az Erdészeti és Faipari Egye
tem termőhely-ismerettani tanszékének 
vezetője volt. Közel 450 tudományos 
publikációjával, ismeretteijesztő tevé
kenységével az ökológiai szemléletű 
hidro- és talajbiológia tudományát 
gazdagította és népszerűsítette.
-  Sebestyén O.: V. L. Vízügyi Köz
löny, 1964.

. 1888. Miniszteri rendelet jelent meg minden 
postai küldemény bélyeggel történő 
bérmentesítéséről. -  MTK 780. o.

1963. Kihirdették a IX. sz. törvényerejű 
rendeletet a muzeális emlékek védel
méről. Az 1. § kimondja: „A törté
nelem, a tudományok, az irodalom, a 
művészetek, valamint a termelés-fejlő
dés kiemelkedő tárgyi, írásos és egyéb 
emlékeit e törvényerejű rendeletben 
meghatározott módon védelemben kell 
részesíteni, tudományosan fel kell 
dolgozni és az egész nép számára hoz
záférhetővé kell tenni.

. t i 963. Tantó Pál (Bp.), mérnök. A vasbeton
építés lelkes előmozdítója és a híd
építésben a hegesztés bevezetésének 
úttörője: az első hegésztett, nagy, 
rácsos vasszerkezetű híd -  a Rábán 
Győrnél átívelő építmény -  tervezé
sének és építésének egyik irányítója 
volt. A 30-as években végzett munkái



közül említést érdemel még a Boráros- 
téri és az óbudai Duna-híd, majd a 
lakihegyi antenna-torony és a feri
hegyi repüló'tér építése. (* Kecskemét, 
1883. febr. 25.) -  MÉL II. köt.; 
Vasbeton I. 152. o.

15. *1713. Hell József Károly (Szélakna), bánya-
főgépmester, a bányagépesítés úttörő- 
je. Vízemeló'gépeket, zúzóművet, szel- 
lőztetó'gépeket szerkesztett, tökélete
sítette az angol Potter tűzgépét és fog
lalkozott haditechnikával is. ( t  Sel
mecbánya, 1789. márc. 11.)
(Cikkünk az 54. oldalon.)

16. f i 938. Sávoly Ferenc (Bp.), meteorológus, a_
hazai agrometeorológia megalapozója. 
1919-ben kezdeményezésére alakult 
meg a Meteorológiai Intézet agro
meteorológiai osztálya. 1927-36 kö
zött a Mezőgazdasági Múzeum igazga
tóhelyettese, majd igazgatója volt. 
Elsősorban a növények betegségei, a 
kártevők szaporodása és az időjárás 
közötti összefüggéseket kutatta, de 
foglalkozott a fásítás problémáival és 
az Alföld szélviszonyaival is. A Me
zőgazdasági Múzeum újjászervezése te
rén jelentős munkát végzett. Az első 
modern magyar agrometeorológiai ké
zikönyv szerzője; Mezőgazdasági me
teorológia. (Bp. 1915.) (* Alsóele
mér, 1879. ápr. 29.) -  MÉL II. köt.; 
TTTÉvk., 1941. 108. o.

tl9 3 8 . Székács Elemér (Bp.), kiváló növény
nemesítő és gyakorlati gazda. Az álta
la nemesített nagyhozamú, jó minő
ségű búza néhány év alatt az egész 
Alföldön elterjedt. Szinte mindegyik 
mezőgazdasági növény nemesítésével 
kísérletezett és jó eredményeket ért 
el. Megalapította és szerkesztette a 
Növényvédelmi Szemle c. lapot. Fő 
műve: Gyakorlati búzanemesítés
(1916). (* Pest, 1879. szept. 23.)
-  Mezőgazdasági Lexikon II. köt.

17. *1863. Kubik Gyula (Eger), mérnök, a szá
zadforduló egyik legjelentősebb vas
útépítő mérnöke. 1919-ben a Magyar 
Mérnök és Építész Egylet elnöke volt, 
ezért az ellenforradalmi időszakban 
félreállították, ( t  Bp. 1928. ápr. 23.)
-  MÉL I. köt.

f i 963. Révész Amold István (Bp.), mérnök. 
Mint Pápa város mérnöke, megterem
tette a város gravitációs rendszerű 
vízvezetékét. Egyik kezdeményezője,

majd haláláig elnöke az MTESZ köte
lékébe tartozó „Aranyokleveles Mér
nökök Köre nevű szervezetnek. 
Kezdeményezésére született meg a 
sokat hivatkozott Magyar műszaki 
alkotók c. kötet. (* Pápa, 1878. dec.
6.) -  MÉL II. köt.; MMA 36. o.

18. *1913. Szentpéteri László (Ercsi), Kossuth- 
díjas gépészmérnök. A Csepel Vas- és 
Fémművek Szerszámgépgyárában a ra- 
diál fúrógépek sorozatgyártása fűződik 
a nevéhez. Főkonstruktőrként irányí
totta a célgépek és gépsorok terve
zését. ( f  Bp. 1975. febr. 14.) — MÉL
III. köt.

-19. tl9 1 3 . Korányi Frigyes (Bp.), belgyógyász, 
egyetemi tanár, akadémikus, a magyar 
orvostudomány egyik modernizálója. 
Elsők között foglalkozott a relatív 
szívbillentyű-elégtelenséggel. Kezdemé
nyezésére indult meg a tuberkulózis 
elleni küzdelem, amely a budakeszi 
tbc-szanatórium, majd az első főváro
si tüdőbeteggondozó létesítéséhez veze
tett. Fontos feladatnak tartotta a kór
házfejlesztést, s szorgalmazta a gyógy
fürdők fejlesztését is. Szakirodalmi te
vékenységében a leghaladóbb, leg
korszerűbb tudományos nézeteket ér
vényesítette. (* Nagykálló, 1827. dec.
10.) -  MÉL I. köt.; OMIKK 167. o.

^21. *1863. Winkler Lajos (Arad), vegyész, gyógy-
— szerész, egyetemi tanár, akadémikus,

a korszerű hazai gyógyszerképzés egyik 
megteremtője. Tudományos munkás
sága a klasszikus analitikai módszerek 
fejlesztését és tökéletesítését szolgálta, 
új elemzési módszereket dolgozott 
ki. Legjelentősebb eredményei: a jodid 
és bromid-meghatározási módszerek tö
kéletesítése, a zsírok jódbrómszám-meg- 
határozási módszere, továbbá a gravi
metria ún. precíziós eljárásainak ki
dolgozása. Vizsgálta a gázok oldható
ságát -  saját maga tervezte eszközök
kel -  és összefüggést állapított meg a 
gázok oldhatósága és belső súrlódásuk 
között. Publikációinak száma meg
haladja a kétszázat. Ő dolgozta ki a 
magyar Gyógyszerkönyv III. és IV. 
kiadásának kémiai részét, ( t  Bp. 1939. 
ápr. 14.) -  OMIKK 326. o.; MÉL II. 
köt.

24. tl9 3 8 . Kutassy Endre (Bp.), geológus-paleon
tológus. Tanársegéd, adjunktus, majd 
tanár Papp Károly professzor mellett 
a budapesti Tudományegyetem föld
tani tanszékén. A magyarországi



mezozóos, főleg triászkori képződmé
nyek kutatója. A Dunántúli Közép- 
hegység, a Budai-hegység és a Bihar- 
hegység triász képződményeit tanul
mányozta és több új megállapításra 
ju to tt ezekkel kapcsolatban. Őslény
tani munkásságának kiváló eredménye 
a Junk-féle Fossilium Catalogus-soio- 
zatba íro tt három kötete, a mezo
zóos gerinctelenekről. (1932-34.) 
(* Hajdúböszörmény, 1898. szept. 9.)
-  Bogsch L.: K. E. Földtani Közi. 
1939. 1. o.; TTT Évk., 1939. 106.
o., 1940. 157. o.; MÉL I. köt.

25. *1938. Kőháti Attila (Bp.), geológus. A pé
csi Uránércbánya Vállalatnál kezd
te pályafutását, két év múlva az Or
szágos Kőolaj és Gázipari Tröszt 
kőzetvizsgáló, majd kutató és értelme
ző geológusa lett. Később, mint a Ma
gyar Televízió munkatársa, a Föld 
és Ég c. folyóirat szerkesztőségének, 
valamint a TIT országos elnökségé
nek tagja, kiváló geológiai ismeret- 
terjesztő tevékenységet folytatott, ( f  
Bp. 1977. okt. 3.) -  MÉL III. köt.

30. fl913 . Faller Károly (Bp.), fémkohómér- 
nök, a Selmecbányái akadémián a fém-

kohászattani tanszék tanára. Fém kohá
szatiam kézikönyve (1 -4 . köt. Selmec
bánya, 1896-1904.) az első magyar 
nyelven megjelent, ilyen jellegű mű 
és fél évszázadon át alapmunkának 
számított. A magyarországi metallográ- 
fiai irodalom első jelentős szerzője. 
A pénzverés magyar nyelvű irodal
mának megteremtője. Selmecbányái sír
já t 1982-ben restaurálták. (* Sel
mecbánya, 1857. máj. 21.) MÉL I. 
köt.; Selmec III. 149. o.; NME Köz
leményei II. Kohászat, 1982. 1-69.
o. (Faller-emlék füzet).

fl9 1 3 . Totth Róbert (Bp.), mérnök. Számos 
hidat tervezett és épített, híd-tervei- 
vel több nemzetközi pályázaton dí
ja t nyert. Értékes volt elméleti mun
kássága a geometria, a szilárdságtan 
és a statika területén. Jelentős szere
pet játszott abban, hogy a vasszerke
zetekhez építési anyagként (az addig 
általánosan alkalmazott, nem homogén 
„réteges ’ vas helyett) a folytvas hasz
nálatára tértek át. (* ? 1857.) -  MÉL
II. köt.; Vasbeton I. 293. o.

JÚNIUS

1. *1763. Leibitzer János (Lőcse), kertész, po- 
mológus. Lőcsén faiskolát alapított, 
ahol begyűjtötte a helyi fajtákat, s 
megfigyelésük után a kiválóakat sza
porította. Gyakorlati gyümölcstermesz
tési kézikönyveket írt, és ezzel úttörő 
munkát végzett a hazai gyümölcs
fajok leírása, gazdasági értékelése és 
a hazai gyümölcstermesztés megrefor
málása terén, ( f  Lőcse, 1817. júl. 5.)
-  M ÉLII. köt.

1913. Kremeneczky János (1850-1934) meg
alapította Budapesten a Magyar 
Wolframlámpagyár RT-t, a mai Orion 
Rádió és Villamossági Vállalat jogelőd
jét. A gyáralapító az izzólámpagyártás 
céljára 1913. májusában vette bérbe a 
Fővárosi Elektromos Művek Váci út 
74. szám alatti székházának negyedik 
emeletét. Iparengedélye alapján még 
az év június elsején megindult a gyár
tás. Az izzólámpák előállításában így 
verseny alakult ki az új cég és az

Egyesült Izzólámpa és Villamossági 
Rt. között 1921.o k t 3-án Kremeneczky 
megalapította a Kremeneczky Művek 
Villamossági Rt-t és már nemcsak 
izzólámpát, hanem különböző, villa
mos világításhoz és erőátvitelhez szük
séges gépeket és készülékeket is gyár
to tt és hozott forgalomba. 1921-ben 
a gyár átköltözött a Váci út 99-105. 
szám alatti új épületébe, majd 1924. 
okt. 1-én Orion Villamossági Rt. né
ven kereskedelmi szervezetet alapí
to tt és gyártmányait immár Orion 
védjegy alatt hozta forgalomba. (Az 
Orion 1926-ban megkezdte a rádió
vevőkészülékek gyártását; az ún. nép
rádiót 1939-54. között gyártották.)
-  Az Orion Rádió és Villamossági 
Vállalat története 1913-1963. Bp. 
1963.

2. 1863. Császári rendelet mondta ki, hogy 
Ausztria (Magyarországot is beleért
ve) csatlakozik a Nemzetközi Fok



méréshez. Részvételünk a nemzetközi 
felsőgeodéziai munkákban ettől az 
időponttól kezdődött.

3. fl9 3 8 . Baross László (Bánkútpuszta), növény
nemesítő. Számos szántóföldi növény, 
elsősorban a búza, a kukorica és a cu
korrépa, de főleg a búza nemesítése 
foglalkoztatta. A magyar és a Marquis- 
búza keresztezéséből nyert Bánkúti 
1201-es búzáját 1933-ban, a kanadai 
búza-világkiállításon a legjobb sikér- 
minőségéért aranyéremmel tüntették ki. 
A bánkúti búzák az 1930-40-es évek
ben a legelterjedtebb búzafajták vol
tak Magyarországon. (* Felsőzsember, 
1865. okt. 16.)
(Cikkünk a 72. oldalon.)

4. 1938. Megnyitották a X. Szegedi Ipari Vá
sárt. Erre az -  első jubileumi -  alka
lomra „a magyar ipari alkotó munka 
megbecsülését ’ díjazó vándorserleget 
alapítottak annak a kézműiparos ki
állítónak a megjutalmazására, aki be
m utatott termékein a legjobban egye
sítette a kivitel tökéletességét és az 
értékesítésre való alkalmasságot. (A ser
leget elsőként Üveges András asztalos- 
mester nyerte el.; -  Szegedi Ip. 38. o.

5. 1888. Hermán Ottó és Lendl Adolf észak-
norvégiai expedícióra indult az ott 
élő vízimadarak, illetve a hazánkban 
is fészkelő költöző madarak életének 
és telepeiknek, az ún. madárhegyek
nek a tanulmányozására. Hermán 
O ttó Tromsö-ből rövid utat tett még 
Vardö szigetére, o tt Hell Miksa és 
Sajnovics János 1768-70. évi expedí
ciójának nyomait kutatta fel, tisztázva 
ezzel több, addig vitatott kérdést. 
A XIX. sz. számos magyar kutató-út- 
ja között ez volt az egyetlen észak
európai expedíció. Szept. 1-én értek 
haza. Az út írásos emléke: Hermán
O.: A z északi madárhegyek tájáról. 
Bp. 1893.

8. fl9 1 3 . Dolecskó Mihály (Bp.), vízmérnök, az 
Országos Vízügyi Műszaki Tanács tag
ja, aki a kiegyezés utáni Magyarország 
csaknem valamennyi nagyobb vízsza
bályozási munkájának résztvevője volt. 
1876-ban az Ondava-Tapoly szabályo
zását vezette, később a Duna és a Vág 
meder-rendezésében játszott szerepet. 
1893-tól, mint vízépítési kerületi fel
ügyelő, a Kvassay Jenő vezette Orszá
gos Vízépítési Igazgatóság munkatársa. 
Az 1895-ös dunai árvíz elhárításában 
szerzett érdemeiért a királytól nemessé

get kapott. (* Pest, 1839. szept. 28.)
-  Vízügyi és Hajózási Közlöny, 1913.

15. fl9 6 3 . Czipszer János (Bp.), matematikus,
az MTA Matematikai Kutatóintézeté
nek fiatalon elhunyt, kiemelkedő te
hetségű munkatársa. (* Bp. 1930. 
nov. 16.)
(Cikkünk a 83. oldalon.)

16. 1913. A budapesti Városligetben, négyéves
építés után, megnyílt a Széchenyi 
Gyógyfürdő. Az első ártézi kútjának 
fúrását még 1868-ban, Zsigmondy 
Vilmos (1821-1888) kezdte meg.

17. 1888. Megindult a termelés az újszegedi
Magyar Kender- és Lenipari Rt-nál. 
(Két évvel korábban ugyanitt már 
kenderátvevő- és kikészítő üzemet 
alapítottak.) A gyárnak 1899-ben 87 
szövőgépe volt és 600 munkást fog
lalkoztatott. Jelenlegi neve: Hungaro- 
hemp Ojszegedi Szövőgyár. -  Kulinyi 
Zs.: Szeged újkora. Szeged, 1901. 
621-622. o.

18. fl8 3 8 . Babócsay József (Nagykanizsa), orvos,
állatorvos, Hévíz gyógyfürdő első is
mertetője (Sopron, 1795.). Művét 
1941-ben Keszthelyen újra kiadták. 
(* Szigetvár, 1760. márc. 19.) -  MÉL
I. köt.;Csekey I.-Degré A.: B. J .; Hévíz 
első ismertetője . Balatonfüred, 1960.

21. *1838. Luppa Péter (Pomáz), mérnök, pub
licista. Mint mérnök, több helyen dol
gozott, majd Pest vármegye tisztelet
béli főmérnöke lett. 1863-tól pomázi 
birtokán gazdálkodott. A filoxérát ta
nulmányozva hosszabb utat tett 
Franciaországban. Főleg szőló'gazda- 
sági, történeti, régészeti, közgazdasági 
és politikai cikkeket, útibeszámolókat 
írt. Nevét a Luppa-sziget őrzi a Szent
endrei Dunán, ( f  Pomáz, 1904. dec.
2 8 .) -  MÉL II. köt.

:==—f 1938. Páter Béla (Kolozsvár), botanikus, 
tankönyvíró a gyógynövénykutatás 
erdélyi megszervezője. Budapesten ta
nult, majd Kassán és Kolozsvárott 
a gazdasági intézetben tanított; 1907- 
től a kolozsvári egyetem előadója. 
Kolozsvárott megszervezte a Gyógy
növénykísérleti Állomást, amely az első 
volt Európában. Ugyancsak elsőként 
szervezett Erdélyben szövetkezeteket 
a gyógynövények begyűjtésére, ter
mesztésére és értékesítésére. Növény- 
bonctannal is foglalkozott. (* Eper
jes, 1860. szept. 9.) -  MÉL II. köt.; 
TTTÉvk., 1940. 151.o.



22. *1788. Bodor Péter (Erdó'szentgyörgy), mecha
nikus, székely ezermester. Marosvásár
helyt megépítette a 63 m hosszú és 
8 m széles Maros-hidat fából, vas
szög nélkül. Sok eredeti gépet, mal
mot, vízvezetéket szerkesztett. A leg
ismertebb zenéló' kútja, amely 1822- 
tó'l 1911-ig a marosvásárhelyi piac
téren állt. Másolatát 1935-36-ban 
építették meg a budapesti Margit
szigeten. ( t  Kolozsvár, 1849. aug. 17.) 
(Cikkünk a 74. oldalon.)

23. f i 713. Kaposi (Juhász) Sámuel (Gyulafehér
vár), ref. teológus, az utrechti egye
temen doktorált majd 1689-től a 
gyulafehérvári (utóbb marosvásárhelyi) 
református iskola tanára. Korának 
fizikáját és csillagászatát korszerű szel
lemben oktatta; kéziratai arra utal
nak, hogy megfigyeléseket is végzett, 
s egyes jelenségeket kísérletileg muta
to tt be hallgatóinak. Korának leg
haladóbb ismereteit továbbította Er
délybe. (* Rimaszombat, 1660.) -  
Szinnyei; Fizikatört. 1. 228-298. o.

24. f i 888. Szigeti Vass Pál (Debrecen), kertész.
1840-ben hozta létre a debreceni 
botanikus kertet. A Református Kol
légiumban kertészeti ismereteket ta
nított. Ösztönzésére kezdte meg a vá
ros a terek és utcák fásítását; a Csoko- 
nai-emlékkert kialakítása is neki kö
szönhető. (* Gulács, 1806.) — MÉL
11. köt.

25. *1863. Gerlóczy Zsigmond (Pest), orvos, egye
temi tanár, a hazai egészségügyi fel- 
világosi tás egyikjeles egyénisége. Az Or
szágos Orvosszövetség, az Országos 
Közegészségügyi Egyesület elnöke, 
több tudományos ismeretterjesztő lap
-  pl. Egészségügyi, Ifjúság és Egész
ség -  szerkesztője volt. ( f  Bp. 1937. 
szept. 9.) -  MÉL I. köt.

28. 1763. Erős földrengés sújtotta az országot -
epicentrumában Komárom városával
-  hatása megközelítőleg 87.000 km -re 
terjedt ki. Ez indította Grossinger 
Jánost (1728-1803) az első magyar 
földrengési katalógus megírására. Jókai 
Mór „Az elátkozott család” című re
gényét a komáromi földrengés ese
ményeinek leírásával kezdi. -  Me
teorológiatört. II. 73. o.

29. *1838. Szily Kálmán, id. (Izsák), fizikus,
nyelvész, műegyetemi tanár, rektor, 
akadémikus. A termodinamika nem
zetközileg is elismert kutatója volt,

korai tanulmányait Clausius felismeré
seivel együtt tárgyalták. A modern 
hazai természettudományi szaknyelv 
egyik kialakítója. Jelentősek nyelv- 
történeti és tudománytörténeti írásai 
is. Kiemelkedő jelentőségű tudomány- 
szervező és tudományos ismeretterjesz
tő író volt. Összegyűjtött dolgozatai 
1898-ban jelentek meg. Az 1867-ben 
megalakult Magyar Mérnök- és Építész 
Egylet első titkárává választották. 1869- 
ben, mint a Természettudományi Tár
sulat főtitkára megindította és 1898-ig 
szerkesztette a Természettudományi 
Közlönyt. 1889-1905 között a Magyar 
Tudományos Akadémia főtitkára volt. 
1889-ben megindította és 1905-ig szer
kesztette az Akadémia Értesítőt. A Ma
gyar Nyelvtudományi Társulat alapí
tó tagja, a Magyar Nyelv c. folyóirat 
szerkesztője volt. ( f  Bp. 1924. júl. 24.)
-  MÉL II. köt.: OMIKK 294. o., 
Emlék Sz. K.-nak 80. születésnapja al
kalmából. Bp. 1918.

*1863. Giergl Kálmán (Pest), építész. Jelentő
sebb alkotásai: Korb Flórissal (1860- 
1930) együtt -  a két pesti Klotild-pa- 
lota, az ún. királyi bérpalota (a mai 
Felszabadulás téren), és a vasbeton 
szerkezetet a szakmában úttörő mó
don alkalmazó Zeneakadémia épülete, 
( t  Nógrádverőce, 1954. szept. 9.)
-  MÉL I. köt.

30. *1838. Bertalan Lajos (Beremend), vízmérnök, 
az Országos Vízépítészeti Igazgatóság 
tiszai osztályának vezetője.*Mérnöki 
oklevelét a bécsi Polytechnikumban 
szerezte 1858-ban. 1881-ben, mint 
megyei mérnök, majd mint ármentesítő 
társulati főmérnök munkálkodott a Ti
sza völgyében. Állami szolgálatba lépve 
kezdetben a tokaji folyammérnöki 
hivatal vezetője volt, majd soronkívüli 
előléptetéssel 1883-ban a közmunka* 
és közlekedésügyi minisztériumban 
foglalkozott a nagy hazai folyók sza
bályozási munkáival. 1890-ben nevez
ték ki a vízügyi szolgálat tiszai osztá
lyának főnökévé, s így lett a Tisza sza-

®A Tisza újszegedi partján 1903-ban, Zielinski 
Szilárd tervei alapján, a Magyar Mérnök és Épí
tész Egylet tagjainak közadakozásából Bertalan 
Lajos tiszteletére vasbeton obeliszket emeltek. 
Ezt 1973-ban felrobbantották, mert útjában 
állt az épülő második szegedi közúti hídnak. 
Ma az új híd újszegedi feljárójában emléktábla 
hirdeti az obeliszk hajdani helyét. (Meglehet, hogy 
ez volt hazánk első vasbeton építménye.)



bályozás befejező munkálatainak leg
főbb irányítója.* ( f  Bp.1901. júl.
30.) -  MÉL I. köt.; MMÉE Heti 
Ért. 1901. 276. o.; Bátyai J.: Obeliszk 
a Tiszaparton. Délmagyarország, 1973. 
jún. 17.

tl9 6 3 . Papp Károly (Tápióság), geológus, 
egyetemi tanár a budapesti Tudo
mányegyetemen (1915 — 1945), aka

démikus. Részt vett az erdélyi kálisó- 
és földgázkutatásban, a nevéhez fűző
dik a kissármási kutatófúrás kitűzése, 
ezáltal az Erdélyi-medence földgázkin
csének felfedezése, 1909-ben. A leg
nagyobb összefoglaló munkája ,A  ma
gyari birodalom vasérc- és kőszénkész
le te ’ c. monográfiája (1915). Őslény
tani kutatásai is figyelemre méltóak. 
(* Tápióság, 1873, nov. 4.)
(Cikkünk a 112. oldalon.)

JULIUS

1838. A Helytartótanács 1836. augusztus 
5-én pályázatot hirdetett egy, Pesten 
felállítandó országos állatorvosi állomás 
létesítésére és annak vezetői állására.
A pályázat egyik feltételeként a ma
gyar nyelv ismerete szerepelt, ezért 
nem is jelentkezett rá senki. Lenhossék 
József (1818-1888) tanácsára két év
vel később újra meghirdették az ál-—̂ ?Í5 . fl8 8 8 . 
lást, s egyúttal felhívták Zlamál Vilmost 
(1803-1886), adja be pályázatát. Öt
— 150 évvel ezelőtt, hazánkban első
ként -  kinevezték országos állatorvos
nak (regni veterinarius). Zlamál jelen
tős intézkedéseket hozott a fertőző 
állatbetegségek leküzdésére és megaka
dályozására. -  Állatorv. 1. 277. o.,
MTESZ 1987.42.0 .

1888. Baross Gábor (1842-1892) törvény- 
javaslatát Ferenc József az Ország- 
gyűlés hatáskörébe utalta. Ebből lett 
az 1888. évi XXXI. sz. -  első táv
beszélésre vonatkozó -  törvény, amely 
kimondja, hogy Magyarországon többé 
magánszemély nem kaphat engedélyt 
telefonhálózat létesítésére. -  Posta
mérnök 6., és 54. o.

8. 1913. A király szentesítette a győri ágyú
gyár felállításáról szóló 1913:22. tör
vénycikket. -  MTK III. köt. 826. o.

.11. *1863. Arany Dániel (Pest), matematikatanár.
A Selmecbányái akadémia mennyiség- 
tani tanszékén tanársegéd, majd 
Győrött és Budapesten középiskolai 
tanár. 1893 decemberében indította 
meg a Középiskolai Mathematikai 
Lapokat, amely -  jellegét tekintve -  a 
világon az első ilyen kezdeményezés
nek számított. A folyóirat -  amely 
napjainkban is megjelenik -  nagy 
mértékben segíti a fiatalok szakmai

fejlődését. Több középiskolai tanköny
vet is írt. Tudományos téren játék- 
elmélettel, valószínűségszámítással fog
lalkozott, korában elismert biztosítási 
matematikus volt. ( f  Bp. 1945. jan.) 
-  MÉL I. köt.; OMIKK 19. o.; Selmec 
III. 112. o.

Balogh Kálmán (Bp.), orvos, farmako- 
logus, egyetemi tanár, akadémikus. 
Orvosi tanulmányait Pesten végezte, 
majd Kolozsvárott tanított az Orvos- 
Sebészi Tanintézetben. 1867-től a pesti 
egyetemen a kórtan, majd a gyógy
szertan tanára. A kórszövettani kutatá
sok hazai úttörője, és a kísérleti mód
szer bevezetője a gyógyszertanban. 
Sokoldalúsága a tankönyvírásban érvé
nyesült (Élettan 1862., Ált. kórtan 
1865, Gyógyszertan 1866.). Megírta 
az I. Magyar Gyógyszerkönyv Kom- 
mentáiját. A hazai bakteriológiai kuta
tásban is kezdeményező szerepe volt. 
ír t Orvosi Műszótárt is (1883). (* Szol
nok, 1835. szept. 28.) — Hőgyes 
Endre: B.K.Bp. 1890.; M ÉLI. köt.

1938. A Magyar Amerikai Olajipari Részvény- 
társaság (MAORT) megalapítása. Áz 
European Gas and Electric Co. 
(EUROGASCO) és a magyar állam 
között 1933-ban megkötött „szer
ződés” értelmében a dunántúli ku
tatások sikere esetén az EUROGASCO- 
nak Magyarországon bejegyzett olaj
termelő vállalatot kellett alapítania. 
1937-ben a Zala megyei Budafapuszta 
környékén ipari kitermelésre al
kalmas méretű olajmezőt fedeztek 
fel. A MAORT alapszabályának el
fogadása után, 1938. július 15-én ala
kult meg hazánk első olajbányászati 
vállalata 14 millió 357 ezer pengő 
részvénytőkével. -  Papp S.: A magyar-



országi kőolaj- és földgázkutatás tör
ténete az utolsó 60 év alatt. Bp. 1960. 
Kézirat.

16. *1738. Taucher Ferenc (Kolozsvár), jezsuita
matematikus, csillagász. 1773-tól a 
nagyszombati egyetemen tanított csil
lagászatot, majd 1777-1785 között a 
Budára költöztetett egyetemi obszerva
tórium nagyszombati fiók-intézetét ve
zette. 1785-től a budai egyetemi 
obszervatórium igazgatójaként te
vékenykedett. Nagy érdemeket szer
zett a rendszeres meteorológiai észle
lések megindítása és nemzetközi publi
kálása terén. A várbeli csillagvizsgáló
ban végzett, gondos meteorológiai és 
mágneses mérései révén Budapest egyi
ke azon ritka városoknak, amelynek 
éghajlati- és földmágneses adatait hosz- 
szú időre visszamenve ismerjük, ( f  Bu
da, 1820. okt. 20.) -  MEL II. köt.; 
Szinnyei; Csillagászattört. I. 104. o.

17. fl9 1 3 . Friesenhof Gergely br. (Öszéplak, Nyit-
ra m.), mezőgazdász, meteorológus. A 
bécsi egyetemen jogot, a magyaró
vári mezőgazdasági akadémián mező- 
gazdasági ismereteket tanult, majd 
tisztként katonáskodott. 1872-től a 
Nyitra megyei Nedanócon, 1877-től 
Ószéplakon bérelt földet. Mindkét 
helységben nagyszabású obszervatóriu
mot rendezett be a saját költségén.
A nyitra-völgyi agrármeteorológiai ob
szervatórium megalapításával nemcsak 
példát mutatott, de sikerült elérnie 
egy helyi észlelő hálózat és gazdász 
egyesület létrehozását is. 1883-1913 
között szerkesztette és kiadta Időjárási 
Naptár-ít, 1888-tó 1902-ig pedig német 
nyelven a Laubfroscli (Levelibéka) cí
mű népszerűsítő folyóiratot Ez utóbbit 
két éven át magyar nyelven is meg
jelentette. Ez az orgánum tekinthető 28. 
az első hazai időjárási szakfolyóirat
nak, amelyben elsősorban az időjárási 
periódusokat, a zivatarokat és a légköri 
optikai jelenségeket tárgyaló írások je
lentek meg. Talajhőmérsékleti és 
sugárzási megfigyeléseivel az agro
meteorológia terén is úttörő mun
kát végzett. (* Szentpétervár, 1840. 
jan. 19.) -  Réthly A.: F. G (bibliog
ráfiával). Az Időjárás, 1914., 1940.

fl9 6 3 . Nádai Árpád (Pittsburgh), gépészmér
nök, egyetemi tanár. 1919-től Német
országban dolgozott Félix Klein mun
katársaként, 1926-tól a göttingeni 
egyetem alkalmazott mechanika ta
nára. 1929-től Pittsburgh-ben a Westing

house Electric Co. szakértője. Tudo
mányos munkássága a rugalmasságtan 
körében maradandó értékű: úttörő je
lentőségűek a lemezelméletre vonatkozó 
kutatásai, de a fémek folyási és törési je
lenségeivel is érdemben foglalkozott. 
(* Bp. 1883. ápr. 3.) -  MÉL II. köt.

20. fl8 8 8 . Azaiy Ákos (Szob), orvos, állatorvos, 
tanár. Elsőként alkalmazta következe
tesen a modern tudomány minden 
eszközével felszerelve a belgyógyásza
ti fizikai vizsgálatokat állatokon: a gal- 
vanikus áramot, a szemtükri vizsgálatot, 
elkészítette a róla elnevezett plesszi- 
métert, s lehetőséget teremtett az 
uroszkópiai vizsgálatokra is. Felkarolta 
a modern bakteriológiai gondolkodást: 
oltásokkal foglalkozott, mikor az orvo
sok még kételkedtek hatásosságában, 
s szép eredménnyel alkalmazta a ve
szettség elleni védőoltásokat. Az Állat
orvosi Tanintézet klinikai szakokta
tását európai színvonalra emelte. 
(* Verbiás, 1850. ápr. 27.) -  MÉL I. 
köt.; Állatorv. I. 6. o.; Állatorv. III. 
19. o.

24. fl9 3 8 . Sztrókay István (Bp.), mérnök. Részt 
vett a bp-i (millenniumi) földalatti 
vasút tervezésében és építésében. A ló
vasút villamoátásakor a budapesti 
Közúti Vaspálya Társaság alkalmazott
jaként irányította az átalakítási mun
kálatokat. 1913-ban tervet dolgozott' 
ki a budapesti gyorsvasút-hálózat épí
tésére. Az 1920-as években a fővárosi 
villamosközlekedés műszaki rekonst
rukcióját, az egységes felsővezetékes 
áramvezetési rendszerre történő átté
rést vezette. (* Tolmács, 1869. aug. 4.) 
— MÉL III. köt.; Nekrológ MMÉE 
1938. aug. 14

1938. A József Nádor Műszaki és Gazdaság- 
tudományi Egyetem egyetemi tanácsa 
1938. jún. 8-án javasolta, hogy a gé- 
pész- és vegyészmérnöki kar kereté
ben a Goldberger Sámuel F. és Fiai 
R. T., valamint a Buday-Goldberger 
Leó alapítványa lévén létrehozott 
textilkémiai tanszék élére nyilvános 
rendkívüli Tanárként Csűrös Zoltán 
műegyetemi adjunktust nevezzék ki. 
Az egyetemi tanács 1938. jún. 10-én 
javasolta, hogy az egyetem gépész- és 
vegyészmérnöki karának gépészmérnö
ki osztályán az Egyesült Izzólámpa és 
Villamossági R. T. (Tungsram) által -  
300.000 pengővel -  alapított atom
fizikai tanszék élére nyilvános rendes 
tanárként Bay Zoltánt nevezze ki a



kormányzó. Mindkét kinevezési irat 
kelte: 1938. július 28.
(Cikkünk a 70. oldalon.)

29. *1913. Láng Sándor (Rákosszentmihály} egye
temi tanár, a Magyar Karszt- és Barlang- 
kutató Társulat egykori elnöke. Egye
temi tanulmányait Budapesten, a Tu
dományegyetemen végezte, ahol 1944- 
ben tanársegéd lett. 1963-tól nyugállo
mányba vonulásáig az egyetem ter

mészeti földrajz tanszékének vezető' ta
náraként tevékenykedett. Élete során 
több mint 300 -  főként a karsztterü
letek vizsgálatával foglalkozó -  szak
cikke és több könyve jelent meg. Nagy 
szerepet játszott a Földrajzi Társaság, 
valamint a Magyar Karszt- és Barlang- 
kutató Társulat életében, az 1958- 
ban újjáalakult MKBT megszervezésé
ben, fellendítésében, ( t  Bp. 1982. jan.
6.) -  Nekrológ. Karszt és Barlang, 
1982.

AUGUSZTUS

1. 1913. Megnyitották a Villamosgép és Kábel
gyár budapesti gyártelepét, a X. kér. 
Gyömrői út 112-128. sz. alatt -  Vil
lamosgép 20. o.

_ 2. fl8 1 3 . Diószegi Sámuel (Debrecen)/botanikus,
ref. lelkész, tanár. Sógorával, Fazekas 
Mihállyal (1766-1828) megírta a két
részes Magyar ftivész-könyvet (Debre
cen, 1807), az első magyar nyelvű 
növényhatározót, amely itthon köz
ismertté tette Linné módszerét, ezen 
kívül megteremtette a leíró növény- és 
alaktan magyar szaknyelvét. Orvosi 
fuvész-könyv (Debrecen, 1813) c. mun
kájában a magyar orvosi nyelv fejlesz
tésére törekedett. (* Debrecen, 1760. 
dec. 29.) -  MÉL I. köt.; Szinnyei; 
MTESZ 1985.50. o.

2. f i 913. Pfaff Ferenc (Bp.), építészmérnök.
A MÁV magasépítési ügyosztályának 
vezetőjeként a századfordulón számos 
pályaudvarunk és vasútállomásunk ter
vezője, illetve építésük vezetője volt. 
Ö tervezte a pécsi, a miskolc-gömöri 
és -tiszai, a szegedi, a debreceni, a 
ceglédi, a nyíregyházi, a szolnoki, a 
füzesabonyi, a tövisi, a piski-i, a zág
rábi, a fiumei, a temesvár-józsefvárosi, 
az aradi és a pozsonyi pályaudvar épü
letét. Jelentős munkájának számít az 
1896. évi millenniumi kiállítás közle
kedési csarnoka a budapesti Város
ligetben, amely átépített formájában 
ma a Közlekedési Múzeumnak nyújt 
otthont. (* Mohács, 1851. nov. 19.)
-  MÉL II. köt.; Kubinszky M.: Régi 
magyar vasútállomások. Bp. 1983.

6. f i 563. Szegedi Kőrös Gáspár (?), 1553-tól ‘
Nádasdy Tamás udvari orvosa Sárvá- 
rott, ahol gyógynövénykertet alakított 
ki, s a várban lévő gyógyszertára részé
re maga készített gyógyszereket. Korá
nak egyik legismertebb orvosa volt.
(* Szeged környékén, 1500 körül.)
-  MÉLII. köt.; Orvostört. I. 235. o.

7. f i 963. Vásárhelyi Boldizsár (Bp.), mérnök,
műegyetemi tanár, Kossuth-díjas.
A korszerű (beton)-útépítés hazai út
törője volt. 1946-tól haláláig a BME 
út- és vasútépítési-, valamint közleke
dési tanszékének tanára. Szakirodalmi 
tevékenysége is jelentős. (* Csombord, 
1899. aug. 5.) -  MMA 83. o., MÉL II. 
köt.

:9. fl9 1 3 . Szinnyei József, id. (Bp.), bibliográ
fus, akadémikus. A modern magyar 
tudományos biográfiai és bibliográfiai 
irodalom megteremtője, az OSZK 
hírlaptárának megalapítója és első 
rendszeres továbbfejlesztője. A honi 
természettudományos könyv- és folyó
iratirodalom első bibliográfusa volt, 
ez irányú kutatásaiból két kötete je
lent meg. Ennek folytatása kéziratban 
maradj, melyet az OSZK őriz. A Ma
gyar írók élete és munkái c. 14 köte
tes könyvsorozata -  mely nemrég 
reprint kiadásban is megjelent -  alap
mű, egy gigászi kutató- és rendsze
rező munka terméke. Nélküle az 
„Évfordulóink” kiadvány klasszikus 
adatai aligha jelenhetnének meg. Cik
keinek száma megközelíti az ezret.
(* Komárom, 1830. márc. 18.) -  MÉL
II. köt.; Szinnyei.



f 1938. Gánóczy Sándor (Pozsonypüspöki), 
mérnök, a Kataszteri Közlöny szerkesz
tője. 1919-ben jelentette meg a Föld
mérési Közlönyt. (* Kassa, 1861. szept. 
10.) -  Bendefy L.: Emlékezés G.S.-ra. 
Geodézia és Kartográfia, 1961.; MÉL
I. köt.

10. fl9 3 8 . Tellyesniczky János (Bp.), vízmér
nök. Pályáját a Földművelésügyi Mi
nisztériumban kezdte, 1908-tól a Mor
va-szabályozási kirendeltség vezetője, 
majd emellett a Vág szabályozásának 
munkáival is őt bízták meg. Az I. vi
lágháborút követően a Minisztérium 
tiszai ügyosztályának élére került. 
Később Vízépítési Igazgatóságának ve
zetőjeként az 1924-27 közötti évek
ben a hazai vízügyi szolgálat legfőbb 
irányítójaként tevékenykedett. 1924- 
ben szerepet játszott a magyar-román 
állandó műszaki bizottság megalakí
tásában, továbbá a csehszlovák műsza
ki szervekkel történő együttműködés 
létrehozásában. Részt vett a vízügyi 
beruházási törvény előkészítésében is. 
(* Élesd, 1864. szept. 11.) -  MÉL II. 
köt.; Vízügyi Közlemények, 1938.

11. *1838. Eisele József (Pest), kazángyáros. Isko
lái elvégzése után rézművesnek tanult, 
majd szerény kis műhelyt nyitott, me
lyet szorgalmával és szaktudásával 
1861-re az ország egyik legnagyobb— 28. *1863 
kazángyárává fejlesztett ki. ( f  Bp.
1901. máj. 3.) -  MÉL I. köt.

rendszertani kutatásának. Mintegy 550 
publikációja és 24 egyetemi tankönyve 
jelent meg. ( t  Debrecen, 1976. máj.
3 0 .) -  MÉL III. köt.

20. 1963. Aporligeten (Szabolcs-Szatmár m.) be
fejeződött a magyarországi „faluvil
lamosítási” program.

27. fl8 3 8 . Nyíry István (Sárospatak), természet- 
tudós, főiskolai tanár, akadémikus. 
Sárospatakon, majd külföldön vég
zett tanulmányi befejeztével 1797- 
ben Sárospatakon rajz-, majd mate
matikatanárként dolgozott. 1810-től 
természettudományokat, 1822-től föld
rajzot és statisztikát, 1824-től filozó
fiát tanított. Felvilágosult, haladó szel
lemű, korszerű ismeretekkel rendelke
ző oktató volt, aki maga is végzett ku
tatómunkát. Különösen érdekesek hid
rodinamikai vizsgálatai, csillagászati el
gondolásai, de foglalkozott például a 
nők társadalmi helyzetével is. Három- 
kötetes fizikai-földrajzi-csillagászati ké
zikönyve (A tudományok öszvessége, 
1829-36) kora kitűnő enciklopédi
kus munkájának számított. (A negye
dik rész kéziratban maradt.) (* Átány, 
1776. máj. 9.) -  Almási B. P; Ny. I. 
A Magyar Tudós Társaság Évkönyve, 
1846.; Szinnyei.; MÉL II. köt.

í i -
is . 1938.

14. 1963.

15. 1963.

Az Országos Erdészeti Egyesület a 
Soproni Nyári Egyetem keretén be
lül megszervezte az első továbbképző 
tanfolyamot erdőmérnökök számára. 
A stúdium az erdészeti tudományok 
fejlődésének legújabb eredményeivel, 
a magyar erdőgazdaság időszerű kér
déseivel ismertette meg a hallgatókat.
-  EL 1938.

Záhonyban felavatták az új közúti 
Tisza-hidat. -  MTKIV. köt. 1109. o.

Oroszlányban (Komárom m) felavat
ták a 20 megawattos hőerőművet.
-  MTK IV. köt. 1109. o.

19. *1913. Mándy György (Bp.), agrobotanikus, 
ökológus, a Debreceni Agrártudomá
nyi Egyetem tanára. Fő kutatási terü
lete az agrobotanika és a kísérleti 
ökológia volt. Megalapítója és egyik 
legfőbb művelője volt hazánkban a 
kulturnövények fajta-alaktani és fajta

Lenhossék Mihály (Pest), orvos, ana
tómus, egyetemi tanár, akadémikus. 
Budapesten avatták orvosdoktorrá
1886-ban, utána 10 évig német és sváj
ci egyetemeken dolgozott, magántanári 
képesítést is szerezve. 1899-1934 
a bp-i egyetem I. sz. Anatómiai Inté
zetének igazgató tanára. Közben a böl
csészkari Antropologiai Intézet vezeté
sével is megbízták. Kutató munkássága 
sikereit az idegrendszer vizsgálatával 
érte el; fiatalon csatlakozott a Ramon 
y Cajal-tól megalapozott neurontan bi
zonyításához (Dér feinere Bau des 
Nervensystems. Berlin, 1893, 1895). 
Értékes tankönyvíró tevékenysége is. 
(A sejt és a szövetek.1918., Az ember 
anatómiája. 3. köt. 1922-24.) Az ős
embertani kutatások népszerűsítésével 
is foglalkozott. Az Orvosi Hetilap 
szerkesztője is volt. ( |  Bp. 1937. jan.
26.) -  Zimmermann Ágoston: L. M. 
Bp. 1942.; TTTÉvk., 1940. 124. o.; 
MÉL II. köt.

29. fl9 6 3 . Kőrös Béla (Bp.), kohómérnök. A fel- 
szabadulás után a Csepel Művek ön
tödéit vezette. Kutatási eredményei



főleg a kokillagyártásra és a henger
művek hengereinek készítésére vo
natkoztak. Ez utóbbival kapcsolatban

eredeti öntési eljárást dolgozott ki, 
amelyre szabadalmat nyert. (* Pápa, 
1901. febr. 21.) -  MÉL I. köt.

SZEPTEMBER

—  1. *1838. Hajnal Antal (Makó), mérnök. 1867- 
ben lépett állami szolgálatba. Minisz
teri főmérnökként a fiumei kikötő 
építésével foglalkozott, 1877-ben az 
építkezés közvetlen irányításával bíz
ták meg. 1896-tól a magyar királyi 
tengerészeti hatóság műszaki osztá
lyának főmérnökeként a kikötőépítke
zéseken kívül a magyar-horvát tengeri 
kikötők, s általában a tengerészeti ha
tóság összes műszaki ügyeinek intézé
sét ő vezette. Munkájával nemzetközi 
megbecsülést szerzett a magyar mérnö
ki karnak, ( f  Fiume, 1907. jan. 17.)
(Cikkünk a 84. oldalon.)

2. *1888. Haltenberger Mihály (Kassa),geográfus, 
egyetemi tanár. A budapesti egyete
men előadásokat tartott leíró föld
rajzból, majd a tartui egyetemen ok
ta to tt és beindította a balti-tengeri 
oceanográfiai kutatásokat. Hazatérte 
után a tengerésztiszt képzésből vette 
ki a részét. Érdeklődése kiterjedt a 
főváros földrajzára is és elsőként nyúj
to tt összefoglaló földrajzi képet Buda
pestről. A tengerészeti földrajz egyik 
legkiválóbb hazai szakembere volt.
( t  Bp. 1972. febr. 4.) -  MÉL III. 
köt.

5. fl9 1 3 . Kurovszky Zsigmond (Zalatna), kohó- 
mérnök, bányafőtanácsos. Magyaror
szágon ő dolgozta ki és honosította 
meg a fémlúgozás módszerét. 1891- 
93 között az orosz kormány meghí
vására a Szibériában és az Altáj-hegy- 
ségben lévő arany- és ezüstbányákban 
dolgozott, hogy eljárását o tt is bevezes- ¿^46. 
se. (* Sz inér váralj a, 1860.) -  MÉL I. 
köt.

14. 1763. Mária Terézia jóváhagyta gr. Eszterházy 
Ferenc főkancellár előterjesztését, s ez
zel megalakulhatott a Pozsony megyei 
Szene városában -  az Eszterházy által 
adományozott birtokon -  a piaristák 
Collegium Oeconomicum-a, az első ha
zai műszaki-gazdasági szakiskola, amely 
elsősorban a kamara és a megyék szá
mára képzett felkészült tisztviselőket, 
szakembereket.
(Cikkünk az 57. oldalon.)

. fl9 1 3 . Vámbéry Ármin (Bp.), közép-ázsiai 
utazó, világhírű orientalista, egyetemi 
tanár, a török filológia kiváló szak- 
tekintélye, akadémikus. Nehéz körül
mények között végezte tanulmányait. 
1857-ben Eötvös József támogatásával 
Konstantinápolyba utazott, ismeretei 
bővítésére. Az MTA anyagi támogatásá
val 186> őszén útnak indult, hogy a 
magyarok őshazának nyomára leljen. 
Bár 1864 májusában célja elérése nél
kül tért vissza, útja során eljutott Bok- 
harába, Szamarkandba és nagyjelentő
ségű nyelvészeti, föld- és néprajzi ada
tokat gyűjtött Közép-Ázsiában. 1867- 
től a pesti Tudományegyetem tanára. 
A Magyar Földrajzi Társaság egyik ala
pítója, majd elnöke volt. (* Dunaszer- 
dahely, 1832. márc. 19.)
(Cikkünk a 126. oldalon.)

f i 963. Moskovits Miklós (Bp.), vegyészmér
nök. Tanulmányait Bécsben és Ber
linben (Charlottenburg) végezte. 
A budapesti Tudományegyetemen 
szerzett vegyészdoktori oklevelet. Je
lentős találmányai a szesz- és élesztő- 
gyártás területén születtek. Szabadal
mat kapott benzinmotorok alkoholtar
talmú üzemanyagának -  „motalko”
-  gyártására. A „Moskovits Miklós 
és Fia” , továbbá a Krausz-féle szesz
gyár fúziójával 1919-ben megalapítot
ta hazánk első oldószer gyárát. Á cég 
keretében később önálló növényvédő
szer gyárat is alapított. (* Nagyvárad, 
1875. nov. 9 .) -M É L  II. köt.

fl9 1 3 . Sóltz Gyula (Bp.), erdőmérnök. Sel
mecbányán végezte el az akadémiát, 
majd 1871-93 között itt az erdő
mérnöki szak tanára, 1878-tól az 
intézmény aligazgatója. A magyar 
nyelvű erdészeti oktatás és szakiroda- 
lom egyik megteremtője. Tanári évei 
alatt adta ki -  Fekete Lajossal együtt
-  alapvető művét, az Erdőbecsléstant
(1882). Széles látóköre, az erdő- 
gazdaság egész működési körét átte
kintő szelleme azonban visszaszólítot
ta a tanári székből a gyakorlati élet
be: Máramaros-szigeti erdőigazgató,
1895-ben a Földművelésügyi Minisz-



tériumban ügyosztályvezető, 1907. júl. 
15-től pedig országos fő-erdőmester és 
az erdészeti államvi2sga-bizottság elnö
ke lett. (* Igló, 1837. márc. 11.) -  EL
1913.; Erdészettört. 128. o.; MÉL
II. köt.

17. *1913. Sasvári György (Bp.), vegyészmérnök.
Közreműködött a téglaipar felszabadu
lás utáni helyreállításában. Nevéhez 
fűződik a keramit és a perlit gyártási 
technológiájának kidolgozása. Jelentős 
eredményeket ért el a szárítás-, aprítás, 
valamint a hő- és anyagátadás kutatá
sában. Több szabadalmát nemzetközi 
oltalom védi. Számos monográfia szer
zője. ( f  Bp. 1971. jún. 23.) -  MÉL
III. köt.

22. fl9 3 8 . Spiegel Béla (Bp.), vegyészmérnök, a
magyar cementgyártás korszerűsítője. 
Az Állami Kőszénbánya Rt. megbí
zásából 1900-ban ő helyezte üzembe 
az első hazai brikettgyáxat, 1903-4- 
ben a felsőgallai mésztelepet, majd 
ugyanitt a nagyszilárdságú cementet 
előállító üzemet (1909-11). 1927-ben 
szabadalmaztatta a bauxit-cement elő
állításának új módszerét és 1928-ban 
üzembe helyezte az első hazai bauxit- 
cementgyárat, ugyancsak Felsőgallán. 
(*Bp. 1874.) -M É L  II. köt.

23. f i 963. Giovannini Rudolf (Bp.), gyógyszerész,
a gyógynövények szakértője. 1919-től 
foglalkozott a hazai gyógynövények 
termesztésével, gyűjtésével és keres
kedelmével. Kutatási területe és tudo
mányos munkássága az előbbieken kí
vül kiterjedt még a gyógynövények 
vizsgálatára, minősítésére és külföldön 
történő megismertetésére. Részt vett a 
gyógynövények szabványosításában. 
Szerkesztette a Herba c. lapot. (* Fü
zesabony, 1891. márc. 22.) -  MÉL
III. köt.

24. *1888. Vladár Endre (Bia), gépészmérnök, 
1918-tól a magyaróvári Gépkísérleti 
Állomás vezetője, 1931-től a keszt
helyi gazdasági akadémián a műszaki 
tanszék élén állt. Nyugállományba vo
nulása után a Balaton meteorológiai 
kérdéseivel foglalkozott, ( f  Keszt
hely, 1967. febr. 22.) -  MÉL II. köt.

1963. Megindult a Malév első, Európán kí
vülijárata Kairóba. -  MTK 1110. o.

CT. 25. *1838. Tóth Mike Mihály (ör, Ung. m.), 
jezsuita természettan- és természet
rajz tanár, mineralógus, 1870-től a ka
locsai gimnáziumban tanított, ahol 
értékes kutató- és ásványgyűjtő mun
kát folytatott. Az ő szorgalmazására 
létesítették a kitűnően felszerelt kalo
csai meteorológiai állomást (1871), 
amelynek első vezetője lett. Jelentős 
ásvány topográfiai munkája, a Magyar- 
ország ásványai (Bp. 1882), ma is 
használható forrásmunka. Foglalko
zott az aszályokkal és az Alföld fásí
tásának kérdéseivel, továbbá megírta 
az első magyar fényképészeti köny
vet A fényképészet titkai (Szatmár, 
1875) címmel, ( t  Kalocsa, 1932. 
okt. 3.) -  Koch 62. o.; TTT Évk., 
1941. 123. o.; Szinnyei; Az Idő
járás, 1933.; MÉL III. köt.

26. fl8 8 8 . Linzbauer Xavér Ferenc (Mödling, 
Ausztria), orvos, egyetemi tanár. 
A Codex sanitario-medicinalis Hun
gáriáé c. ötrészes rendelet- és törvény- 
gyűjteménye -  amely 1852-65 között 
jelent meg hét kötetben és Szent 
Istvántól kezdve koráig foglalta össze 
a jogszabályokat -  az orvostörténészek 
számára alapmű. (* Buda, 1807.) -  
Szinnyei

27. 1838. Sina György br. szerződést kö tö tt Pest 
város tanácsával a Lánchíd építésére.
-  MTK II. köt. 648. o.

OKTÓBER__________________________________________________________________________________

2. 1938. Elkészült Jendrassik György (1898- ^ 6 .  fl9 6 3 . ZimmermannÁgoston (Bp.), anatómus,
1954) első, 100 LE-s gázturbinája. 
Az első sikeres kísérletet 1938. dec. 
2-án tartották. -  Műsz. nagyj. I. köt. 
152. o.

4. 1838. Elkészült Pesten az első artézi kút.

egyetemi tanár, Kossuth-díjas akadémi
kus. Az Állatorvosi Főiskola anatómiai 
tanszékének tanára, emellett a budapes
ti Tudományegyetem állattani tanszé
kének vezetője volt. Hosszabb ideig 
szerkesztette az Állatorvosi Lapokat.



Oktatói munkaja mellett nagy erdeme, 
hogy az anatómiát az egyszerű leírás 
keretein túl, az értelmező' tudomány 
magaslatára emelte. (* Mór, 1875. dec.
3.) -  MÉL II. köt.; Állatorv. III. 209. 
o.

10. 1913. Elindult az első magyar Adria-kutató 
expedíció, a Magyar Adria Egyesület 
szervezésében. A haditengerészet Naja- 
de nevű hajóján végzett 19 napos ku- 
tatóút során az Adria északkeleti 
részének, valamint a dalmát sziget
világnak a tengertani, vízkémiai, élet- és 
talajtani, valamint meteorológiai vizs
gálatával foglalkoztak. A rossz időjárá
si viszonyok között megtett 1.200 
mérföldes (kb. 2.200 kilométeres) út 
során a kutatók 6.332 mérést végeztek. 
(Cikkünk a 67. oldalon.)

^Ü Ü 3 . *1813. Henszlmann Imre (Kassa), építész, 
művészettörténeti író, egyetemi tanár, 
akadémikus. 1867-től a Műemlékek 
Országos Bizottsága első előadója. 
Érdeme, hogy elősegítette Magyaror- 16 
szág műemlékeinek felkutatását, ismer
tetését és helyreállítását. Ugyanakkor 
azonban a székesfehérvári bazilikánál *“ 18 
folytatott ásatásaival, a királysírok és 
királyaink maradványainak méltatlan 
kezelésével felmérhetetlen, pótolhatat
lan veszteségeket okozott népünknek.
( f  Bp. 1888. dec. 5.) -  M ÉLI. köt.

*1813. Komnenovich (Komenovits?) Sándor
(Körmöcbánya), mérnök, az Institutum 20 
Geometriáim tanára. A Tisza felméré
sének, majd szabályozásának résztvevő
je volt. 1847-től a Tiszavölgyi Társulat 
beregi osztályának igazgató főmérnöke. 
1852-től a József Ipartanoda elemi 
mennyiségtani tanszékének tanára, ( f  
Pest, 1869. ápr. 22.) -  MÉL I. köt.; 
Emléktábla leleplezés. Geodézia és 
Kartográfia, 1964.

fl9 1 3 . Vályi Gyula (Kolozsvár), matemati
kus, egyetemi tanár, akadémikus. Főleg 
az analízis, a geometria és a számelmé
let kérdéseivel foglalkozott. Elévülhe
tetlen érdemeket szerzett Bolyai János 
(1802-1860) fő műve megismertetésé
ben is. (* Marosvásárhely, 1855. jan.
25.) ;
(Cikkünk a 124. oldalon.)

• • 1 4 . *1813. Török József (Alsóvárad), orvos, ter_
mészettudós, debreceni tanár, akadé- —2 1 . 
mikus. Bugát Pál (1793-1865) munka
társaként összegyűjtötte a Természet-

tudományi szóhalmaz c. kötél 
gyár irodalomban megjelent t  
tudományi és orvosi műszavak; 
gyár nyelv szótára számára „
vegytani műszavakat, s ezeket magya
rázatokkal látta el. Jelentős műve 
A két magyar haza első rangú gyógy
vizei (Pest, 1848., 2. kiad. Debrecen, 
1859) c. munkája. Az Orvosi Tár 
másodszerkesztője volt (1843-47). 
A K. M. Természettudományi Tár
sulat másodtitkára lett 1845-től, s 
első évkönyvét és naptárát szerkesz
tette. Elsőként írt összefoglaló érte
kezést a Magyarországon lehullott me
teoritokról (Természettudományi Köz
löny, 14. köt. 1882. nov. és dec. sz.), 
az 1857-ben Kábán hullott széntartal
mú meteoritről pedig elsőként mutat
ta ki, hogy anyagában szerves vegyü- 
let fordul elő. ( f  Debrecen, 1894. márc. 
14.) -  Hőuyes E.: T. J. Bp. 1899. 
MTA Emlékbeszédek IX. köt. 12. sz.; 
MÉL II. köt.

. 1913. Üzembe helyezték az Óbudai Gáz
gyárat. -  MIM 172. o.

. fl8 8 8 . Pilch Ágoston (Bp.), gépészmérnök, 
műegyetemi tanár. A pesti Műegyete
men ő szervezte meg a mechanikai 
technológia oktatását, s ő rendezte 
be -  külföldi tapasztalatok alapján
-  a technológiai szertárat. (* Üszög, 
1834. aug. 3.) -  MÉL II. köt.

. 1913. Megindult Pécs városában a villamos- 
forgalom, a Pécsi Villamos Rt. épí
tette egyvágányú, kitérős rendszerű 
közúti pályán. Az akkor 60 ezer lako
sú kisváros keleti és nyugati peremét
-  a Hadapródiskolát (a mai Orvos- 
tudományi Egyetemet) és a Zsolnay- 
gyárat kötötték össze normál vasúti 
nyomtávú vágánnyal, érintve a 
Széchenyi teret (3,5 km). A fővonalat 
a Széchenyi tértől mellékvonal kötötte 
össze az Indóházzal (a mai Főpálya- 
udvarral), 1,4 km hosszúságban. A vo
nalak teljes hossza 5,4 km volt. A for
galmat 10, egyenként 20 ülőhelyes 
villamos motorkocsival és 3, egyen
ként 32 ülőhelyes, nyitott pótkocsi
val bonyolították le, teherszállításra 
egy villamos mozdony szolgált. A pé
csi villamost 1960. aug. 31-el szüntet
ték meg, azóta autóbuszok szállítják 
az utasokat.

f i 888. Kriesch János (Bp.), zoológus, mű
egyetemi tanár, akadémikus. Halte
nyésztési és méhészeti munkássága je-



lentős, érdeme az Országos Méhészeti 
Egyesület megszervezése. A szociál- 
darwinizmus legkorábbi képviselője 
volt Magyarországon. (* Reinthal, 
Ausztria, 1834. márc. 29.) -  MÉL
I. köt.

1888. Megalakult a Balatontavi Gőzhajózási 
Rt., amely a balatoni gőzhajózás új
jászületését jelentette. -  Hajózástört.
II.

24. f i 938. Söpkéz Sándor (Bp.), gépészmérnök, 
műegyetemi tanár. 1895-től a MÁV 
főmérnöke. Az elektromos osztály 
élén a vonatok és a pályaudvarok vil
lamos világításának megoldását és a 
vasút-villamosítást irányította. A vil
lamos távvezetékek tervezésének szak
értője. 1908-tól közel három évtizeden 
át a Műegyetemen a II. Elektronikai 
tanszék vezetője, 1932-33-ban az 
egyetem rektora volt. (* Brád, Hunyad 
m., 1866. szept. 20.) -  MÉL II. köt.; 
Nekrológ. MMÉE 1938. nov. 20.

25. *1863. Kosinszky Viktor, id. (Mezőberény), 
szőlész. A filoxéravész utáni szőlőtelepí
tések egyik vezetője. Kimagasló ered
ményeket ért el az alanyszőlő-telepek 
létesítésében és az oltványkészítésben, 
( f  Bp. 1935. márc. 29.) -  MÉL I. 
köt.

1863. Ünnepélyesen megnyitották a Cathry 
Szaléz építette Sió-zsilipet, amely a Ba
laton vízszintjének és így vízkészleté
nek szabályozásában döntő szerepet 
játszott. Bár a fából készült zsilip 
és a Sió vízlevezető képessége a későb
biekben kevésnek bizonyult, ettől az 
évtől számíthatjuk -  figyelembe véve 
az ugyanez évben létesült siófoki vas
útállomást és a megkezdett kikötő- 
építést (lásd Lexikon I. 1863) -  a tó 
déli partjának rohamos fejlődését, az 
üdülőhelyek kiépülését. -  Ligeti L.: 
A Balaton és szabályozása. Bp. 1974.

27. fl9 1 3 . Csanády Gusztáv (Bp.), gazdasági szak
író, gazdasági akadémiai igazgató, 1871- 
től a keszthelyi gazdasági felsőbb tan
intézetben a kémia, a borászat és a ké
miai technológia tanára, 1892-től igaz
gató. Főleg a borkémia kérdéseivel 
foglalkozott. (* Battonya, 1837. dec.
10.) -  MÉLI. köt.

31. fl9 3 8 . Deér Endre (Bp.), gyógyszerész, lap- 
szerkesztő. Budapesti, „Jó Pásztor” 
elnevezésű gyógyszertárában orvosdiag
nosztikai készítményeket is előállított. 
Jelentős közéleti munkát végzett -  a 
Magyar Gyógyszerésztudományi Tár
saság elnöke volt - ,  szaklapokban szá
mos dolgozata jelent meg. A II. és IV. 
számú Gyógyszerkönyv egyik szerkesz
tője. (* Pusztavarsány, 1865. ápr. 6.)
-  Wéber D.: D.E. Magy. Gyógysz. Tud. 
Társ. Ért. 1939.

NOVEMBER

3. *1688. Buchholtz György, ifj. (Késmárk), ev.
teológus, természetbúvár, tanár. Dan- 
zigi, majd lipcsei tanulmányai után 
1613-ban tért haza, 1623-tól tanított 
a késmárki ev. gimnáziumban. Alapos 
felkészültségű, sokoldalú természet
vizsgáló volt, aki elfogulatlan szem
lélőként, pontosan írta le a természeti 
jelenségeket: a Tátra növény-, ál- 
lat- és ásvány világát, az időjárási je
lenségeket és csillagászati megfigyelé
seit. Értekezései a Breslauer Sammlung
ban jelentek meg és európai hírnevet 
szereztek a számára.(f Késmárk, 1737. 
szept. 5.)
(Cikkünk az 51. oldalon.;

*1913. Sárközy György (Bp.), Kossuth-díjas 
mérnök. Munkássága igen sokrétű. Ma
gyarországon elsőként valósította meg

a külszíni széntermelést. Foglalkozott 
a szikes területek talajjavításával, s lé
tesített rizstelepeket. Több repülőtér, 
üzem és irodaház tervezésében vett 
részt. A hazai autópálya-építés egyik 
kezdeményezője volt. A földmunkák 
gépesítése terén végzett munkájáért 
kaptaa Kossuth-díjat. ( f  Bp. 1971. okt.
11.) -  MÉL III. köt.

9. *1613. Misch, Johannes (Luxemburg), jezsuita 
teológus, matematikus, csillagász, 
gyógyszerész. Bécsben tanult, majd 
tanított Grazban, Győrben, Zágráb
ban és Pozsonyban. 1653-63 között 
a nagyszombati egyetem tanára, törté
netírója és gyógyszerésze. Újraindította 
a Nagyszombati Kalendárium soroza
tát, amelyeknek csillagászati táblázatait 
mintaszerű pontossággal számította ki.



Hazánkban az elsők között végzett 
(bizonyíthatóan) távcsöves csillagászati 
megfigyeléseket. 1661-ben felfedezte 
az azévi fényes üstököst. (f.Passau, 
1677. okt. 14.) -  Bartha L.: A nagy
szombati csillagvizsgáló „előtörténete ’. 
Természet Világa, 1978.

10. f i 788. Pillér Mátyás (Buda)/ osztrák szárma
zású természettudós, egyetemi tanár, — 
1750-től a jezsuita rend tagja volt.
A rend feloszlatása után természet
rajzból szerzett doktorátust és 1774- 
ben a nagyszombati egyetem általános 
természetrajz tanszékének tanára lett.
A Budára, majd Pestre helyezett egye
temen folytatta oktatói, valamint bo
tanikai és ásványgyűjtő tevékenységét. 
Tanártársával latin nyelvű szlavóniai 
útirajzot adott ki. Több új növény
fajtát írt le. Tankönyvét, amely sok ké
miai ismeretet is tartalmazott, több 
kiadásban is megjelentették. Nagy
értékű természetrajzi gyűjteményét az 
egyetemre hagyta. (* Graz, 1773. ápr.
25.) -  Szinnyei; MÉL II. köt.

12. 1888. Eötvös Loránd (1848-1919) felolvas
ta a Magyar Tudományos Akadémia 
Matematikai és Természettudományi 
Osztályának ülésén a Vizsgálatok a 
gravitáció jelenségeinek körében című 
értekezését. Ez volt a földi nehézségi 
(gravitációs) erőtér megismerésére, fel
derítésére vonatkozó kutatásairól az 
első közlése. Ezzel a bejelentéssel el
indította élete végéig tartó korszakos 
jelentőségű kísérleteinek és tanulmá
nyainak sorát. -  Természettudományi 
Közlöny, 1888.; Pékár D.: Báró E. L.
Bp. 1941. 98. o.

f i 913. Weinek László (Prága), csillagász, egye
temi tanár, akadémikus, kitűnő észlelő 
csillagász, a csillagászati fényképezés 
szakértője. Eötvös József támogatásával 
a bécsi, majd pedig németországi 
egyetemeken tanult. 1874-ben részt — 
vett a Vénusz-átvonulását észlelő né
met birodalmi expedícióban, Kerguelen 
szigetén. 1875-ben a lipcsei csillagvizs
gáló asszisztense, 1883-tól a prágai 
Károly egyetemen a csillagászat tanára 
és a csillagvizsgáló vezetője. Kezdet
ben főleg a holdfeiszín részletes tér
képezésével foglalkozott, majd feldol
gozta a Mt. Hamilton (USA) és a 
párizsi obszervatórium holdfényképeit, 
melyekből nagyszabású holdatlaszt 
tervezett készíteni. 1889-től kap
csolódott be a Föld pólus-ingadozá
sát észlelő nemzetközi hálózat 
munkájába, és rövidesen perdön

tő mérési adatokkal szolgált e té
ren. Élete végéig magyarnak vallotta 
magát; számos -  főleg népszerűsítő
-  írása először magyar nyelven jelent 
meg, a Természettudományi Közlöny
ben. (* Buda, 1848. febr. 18.) -  
Obermayer, v. A.: W. L. Az Időjárás,
1914.; Csillagászattört. I.

!. t i 913. Csató János (Nagyenyed),botanikus, 
ornitológus. A szabadságharc után 
(melyben kamaszként vett részt) visz- 
szavonult koncai birtokára, ahol madár- 
és növénytani kutatásokkal foglalko
zott. Nagy madár- és növénygyűj
teményét a Magyar Nemzeti Múzeum
nak adományozta. (* Alvinc, 1833. 
ápr. 6.) -  MÉL I. köt.

L *1763. Wilckens, Henrik David (Wolfenbüttel, 
Braunschweig), erdész, természettudós. 
A magyarországi erdészeti felsőoktatás 
megszervezője és első tanára. 1808- 
tól haláláig volt tanár és bányatanácsos 
Selmecbányán. Korának nemzetközileg 
is elismert szakírója, ( f  Selmecbánya, 
1832. máj. 25.)
(Cikkünk a 129. oldalon.)

. f i 888. Gruber Lajos (Bp.), csillagász, meteoro
lógus, a Meteorológiai és Földmágnes- 
ségi Intézet igazgatója. Bécsben tanult, 
és az ottani fokmérési intézetben dol
gozott, majd Bambergben, Lipcsében 
és Hamburgban végzett csillagászati 
gyakorlatokat. Hazatérve az egyetem 
csillagászati magántanára, 1878-tól a 
Meteorológiai Intézet asszisztense,
1887-ben mb. igazgató. Schenzl Guidó- 
val együtt vett részt hazánk mágneses 
felmérésében, meghatározta Budapes
ten a gravitációs gyorsulás értékét. 
Jó és alapos kézikönyvet írt a földraj
zi helymeghatározásokról (1883). 
(* Pécs, 1851. máj. 12.) -  Szinnyei; 
iTTK 1889.

i. *1663. Köleséri Sámuel (Szendrő, Borsod m.), 
orvos, polihisztor, természettudós. Kül
földi tanulmányai után teológiai, filo
zófiai és orvosdoktori diplomával tért 
haza Erdélybe, ahol Nagyszebenben 
tartományi főorvos lett. 1700-ban 
az erdélyi bányászat felügyelőjévé ne
vezték ki. Fő műve a magyar bányá
szat első kiemelkedő szakirodalmi 
munkája (1717). A XVIII. század eleji 
Erdély tudományos és közéletének 
meghatározó alakja volt, a kartéziánus 
filozófia és természettudomány jelen
tős képviselője. Korának -  Pápai 
Páriz Ferenc mellett -  legnagyobb 
magyar orvosaként tartották számon.



A londoni Royal Society első magyar- 
ország tagja volt. ( t  Nagyszeben, 1732. 
dec.24.) (Cikkünk a 100. oldalon.)

21. f i 888. Herrich Károly (Bp.), vízmérnök.
1846-ban a Tisza szabályozásának fő
mérnöke, majd az önkényuralom alatt 
a feloszlatott Tiszavölgyi Társulat 
helyébe lépett Középponti Bizott
mány vezetője, s így a szabályozási 
munkák legfőbb irányítója volt, egé
szen 1879-ig. A Tisza-szabályozás ered
ményei nem voltak elengedőek az 
1879-es szegedi árvízkatasztrófa el
hárítására, ezért ekkor hivataláról le
mondani kényszerült. A Magyar Mér
nök és Építész Egylet alapító tagja, 
a vízépítészeti szakosztálynak pedig 
éveken át elnöke volt. (* Makó, 1818. 
dec. 4.) -  Sárközy I.: Régibb vízi mér
nökeink életéből. Bp. 1897.; Institu- 
tum; MÉL I. köt.

22. fl9 6 3 . Szívessy Tibor (Bp.), építészmérnök.
Oklevelét 1907-ben szerezte Berlin
ben. Saját irodáját 1909-ben nyitotta 
meg és az egészen 1950-ig működött. 
Lechner Ödön (1845-1914) követője, 
tervező társa Jánszky Béla (1884 -1945) 
volt. Több mint 200 épületet terve
zett. (* Szeged,1884.szept.29.) -  MÉL
II. köt. ~

23. f i 863. Láng Adolf Ferenc (Nyitra), botani
kus, gyógyszerész, akadémikus. Uta
zásai során 60.000 lapból álló her
báriumot gyűjtött össze. Támogatta a 
hazai növénytani kutatást, több új ma
gyarországi növényfajt írt le és tanul
mányozta az emberi bőr növényi 
parazitáit. Zoológiával is foglalkozott; 
gazdag csiga-, kagyló- és ásványgyűj
teménye volt.' Áz első magyar nyelvű 
gyógyszerész-szaklap, a Gyógyszerészi 
Hírlap megalapítója. (* Pest, 1795.) -  
MÉL II. köt.

24. fl9 6 3 . Láner Kornél Bp.), gépészmérnök.
A vasutakkal foglalkozó, sokoldalú 
műszaki szakember volt, a MÁV 
elnökeként vonult nyugállományba. 
Mozdonyszerkesztőként hírnevet szer
zett a MÁV-sorozatú 424-es típusú, 
univerzális gyorsvonati gőzmozdonyá

val (1924), amely sokáig hazánk je
lentős exportcikkének számított. Újjá
alakította az államvasutak mozdony- és 
kocsiparkját, irányította a Budapest- 
Hegyeshalom vonal villamosítását. (* 
Orsóvá, 1883. okt. 7.) -  MÉL II. 
köt.

-25. *1888. Putnoky László (Felsőkázsmárk), ve
gyészmérnök, műegyetemi tanár. Fő 
kutatási területei: az aktív kovasav tu
lajdonságainak vizsgálata, a bauxitok 
feltárása fémalumínium előállítására, 
a zománcok összetételeinek és tulaj
donságainak vizsgálata és a hazai nyers
anyagok felhasználása finom üvegáruk 
előállításában. Tudományának történe
tével is foglalkozott, ( t  Bp. 1948. szept.
9.) — Kémiatört. 283. o.; MÉL II. köt.

26. *1863. Schilberszky Károly (Buda), botanikus, 
növénypatológus, egyetemi tanár. Mun
kássága nagy részét a gombák, illetve 
a növénykórtan területén végezte. Kü
lönösen a burgonya betegségei foglal
koztatták, ő fedezte fel a burgonya
rákot. Tanulmányozta a gyümölcsfák, 
a szőlő és a gabonafélék betegségeit 
is. Ismeretterjesztő tevékenysége is 
jelentős, ( f  Bp. 1935. szept. 1 0 .) -  
MÉL II. köt.; Agráregy. 127. o.

30. f i 963. Hóra Nándor (Bp.)(mechanikus, eszter
gályos. Műszerész- és kerékpáijavító 
műhelyében 1899-ben egy- és több
üléses kerékpárokat készített. A szá
zad elején Magyarországon az elsők 
között épített autót. Az 1902-6 
között forgalomba állított Hóra-féle 
motoros járművek nagy feltűnést kel
tettek. 1907-ben megszüntette műhe
lyét és az amerikai Caterpiller traktor- 
képviselet egyik műszaki vezetői tiszt
ségét vállalta el. 1915-ben lánctalpas 
teherautót tervezett, 1926-28-ban fiá
val együtt háromkerekű motoros áru
szállítókat gyártott. A gazdasági válság 
idején újra műhelyt nyitott, s az ún. 
Hóra-féle szívó-nyomó kutakat gyár
totta sorozatban. (* Bp. 1876. márc.
3 0 .) -  MÉL III. köt.

1963. Felavatták Szolnokon a Tiszamenti 
Vegyiművek kénsavgyárát és szuper
foszfát üzemét. -  MTKIV. köt. 1111. o.



4. f i 938. Matolcsy Miklós (Farmos), gyógysze- 10. 
rész, egyetemi tanár, bibliográfus. 
1907-ben kapott megbízást a budapesti 
Egyetemi Gyógyszertár, illetve 1935- 
tó'l az Egyetemi Gyógyszerészeti Inté
zet vezetésére, amelyet 26 éven át 
irányított. Ö tanította először a buda
pesti egyetemen intézményesen a 
gyógyszerészet tárgyat és a vény
készítési gyakorlatot az orvostanhall
gatóknak. Számos kémiai, gyakorló 
gyógyszerészi és gyógyszerésztörténel
mi munkája közül legjelentó'sebb a ma
gyarországi gyógyszerészetet feldolgo
zó bibliográfiája. (* Cegléd, 1869r^,12. 
jún. 16.) -  MÉL II. köt.

6. f i 888. Hunfalvy János (Bp.), földrajztudós, 
egyetemi tanár, akadémikus. 1863-tól 
a budai Polytechnikumban a földrajz, 
a történelem és a statisztika tanára,
1870-tői a pesti Tudományegyete
men hazánk első egyetemi földrajz
tanára. A Magyar Földrajzi Társaság 
egyik alapító tagja és haláláig elnö
ke, a mai értelemben vett földrajz 
első hazai tudományos művelője volt.
(* Nagyszalók, 1820. jún. 9.)
(Cikkünk a 87. oldalon.)

9. *1838. Pékár Imre (Rozsnyó), gépészmérnök,1” 
feltaláló, malomtechnológus, közgaz
dasági író, akadémikus. 1864—74 kö
zött a debreceni István-malom „techni
kai felügyelő”-je, majd igazgatója volt, 
közben a debreceni gazdasági tanin
tézetben tanított. 1876-ban szabadal
maztatta a színkülönbség érzékelésén 
alapuló, egyszerű liszt-vizsgálati esz
közét és módszerét, amely „pekáro- 
zás” néven terjedt el a világon és nap
jainkban is használatos. 1878-ban a pá
rizsi világkiállítás zsűrijének tagjai közé 
választották. Nagy érdeklődést keltett 
a Budapesten 1881-ben kiadott, 
Földünk búzája és lisztje a tudomány, 
a fogyasztó, a molnár és a termelő 
szempontjából c. könyve. 1882-től 
1909-ig a Magyar Leszámítoló és Pénz
váltó Bank áruosztályának vezető igaz
gatójaként irányította a közraktári 
hálózat kiépítését. Tanácsai alapján 
épült az első hazai -  amerikai rend
szerű -  elevátor 1890-ben, Fiumében.
Részt vett a Magyar Folyam- és Ten
gerhajózási Rt. létrehozásában is. ( f  
Bp., 1923. júl. 22.) -  Műsz. nagyj.
VI. köt. 509. o.; OMIKK 233. o.;
MÉL II. köt.

*1888. Petz Aladár (Győr), sebész. Az ő 
tökéletesítése után terjedt el világ
szerte Hültl Hümér (1868-1940) gyo
mor-bélvarrógépe, amely gyorsabbá 
tette a műtéteket. Technikáját az 
összes műtéttani szakkönyv ismer
teti. Petz a törések kezelésére roto- 
flextensiós készüléket szerkesztett. 
Kórházi statisztika összeállításához el
sőként készített hazánkban a külön
böző diagnózisokat jelző számrendszer- 
kulcsot. ( f  Győr, 1956. febr. 27.)
-  MÉL II. köt.; Feltalálók 314. o.

fl9 3 8 . Cavalloni Ferenc (Bp.), fizikus, csilla
gász, tudományága népszerűsítője. Fi
zikusi munkásságát spektroszkópiai te
vékenységgel kezdte, majd a budapesti 
Csillagvizsgálóban dolgozott. A leg
nagyobb érdemeket azonban nem 
itt, hanem népszerűsítő munkásságával 
szerezte. 1936-tól szerkesztette a Búvár 
című, igen színvonalas ismeretterjesz
tő folyóiratot, melybe maga is számos 
cikket írt. Foglalkozott tudománytör
ténettel is. (* Budapest, 1909. ápr.
18.) -  Neugebauer T.: C. F. Búvár,
1939.

*1863. Kolbányi Géza (Bp.), főgépész, repü
lőgép- és repülőgépmotor-szerkesztő. 
Az elsők között volt hazánkban, aki 
a repüléssel foglalkozott. Jelentős újí
tásokat vezetett be a repülőmotorok 
porlasztóin és gyújtóberendezésein, el
sőként használt a gyújtás biztosítására 
akkumulátort, ( t  Bp. 1936. ápr. 13.) 
(Cikkünk a 94. oldalon.)

*1888. ObermayerErnő (Nagyszöllős),vegyész- 
mérnök, mezőgazdász, Kossuth-díjas 
akadémikus. 1910-ben kezdte vizsgálni 
a paprika olajtartalmát, később Kalo
csán új paprikafajtákat nemesített ki. 
Utána Szegeden, a fűszerpaprika neme
sítésében és termesztésének továbbfej
lesztésében ért el jelentős eredménye
ket. A hazai termesztésben szereplő 
csípős fajták 80 százaléka az ő kísér
leteinek az eredménye. A fűszerpap
rika nemesítése mellett szárazságtűrő 
étkezési paprikát is előállított, ( t  Sze
ged, 1969. máj. 27.) -  MÉL III. köt.; 
Agrártört. 445. o.

. *1863. Bogdánfy Ödön (Tolna), vízépítő mér
nök, hidrológus, hidrometeorológus, 
tudományának kimagasló hazai kép
viselője. 1890-ben állami szolgálatba



lépett és több kultúrmérnöki hivatalt 
vezetett. 1896-ban elkészítette hazánk 
első hidrológiai és csapadéktérképét.
1901-től a budapesti Műegyetem taná
ra. Sokoldalú szakirodalmi tevékeny
séget folytatott, több könyve jelent 
meg. Szerkesztette a Vízügyi Közle
ményeket, majd megalapította a Hid
rológiai Közlönyt. Létrehozta a Ma
gyarhoni Földtani Társulat Hidrológiai 
Szakosztályát, a Magyar Hidrológiai 
Társaság elődjét. A Tanácsköztársaság 
idején az Országos Vízépítési Igazgató
ság főnökeként a vízügyi szolgálat 
vezetője volt. Kényszernyugdíjazása 
után visszavonult a vízügyi szakmai 
munkától, kisebb cikkei és tanulmá
nyai a Természettudományi Közlöny
ben jelentek meg. ( t  Bp. 1944. márc.
13.) -  Lászlóffy W : B. ö . Vízügyi 
Közlemények, 1963.; Károlyi Zs.: 
B. Ö., a Tanácsköztársaság vízügyi 
szolgálatának vezetője. Vízgazdálko
dás, 1963.; MMA 60. o.; OMIKK 
39. o.; MÉL I. köt.

19. *1888. Svehla Gyula (Ipolyberzence), ké
mikus, egyetemi tanár. A budapesti 
Tudományegyetemen szerzett diplo
mát. 1921-ben az Ózdi Vasművekben 
vállalt állást, ahol 1941-ben az üzem 
igazgatójának nevezték ki. A felsza
badulás után a kémiai laboratóriumot 
vezette nyugállományba vonulásáig. 
1949-55 között a kohászati ana
lízisről tarto tt előadásokat a miskolci 
Nehézipari Műszaki Egyetemen. Kí
sérleteket folytatott a kohászati mel
léktermékek építőipari hasznosítására, 
kidolgozta a vaskohászati elemző el
járások magyarországi szabványait, ( f  
Bp. 1968. júl. 30.) -  MÉL III. köt.

” —21. f 1888. Zsigmondy Vilmos (Bp.), bányamér
nök. A selmeci Bányászati Akadémiát 
elvégezve, gyakorlati ideje után a bé
csi bányaigazgatóságnál, majd Resica- 
bányán dolgozott. A szabadságharc
alatt ágyúkat és lőport gyártott a hon
védség részére, ezért olmützi vár
fogságra ítélték. Kiszabadulása után 
magánmérnökként működött és ekkor 
kezdett el foglalkozni a hévízkutatás
sal. Nevéhez fűződik a harkányi, a 
margitszigeti, a lipiki, az alcsúti, és a 
970 méter mély városligeti kutak
fúrása. Akadémiai tagként kifejtett
tudományos és országgyűlési képviselő
ként végzett közéleti tevékenysége 
meghatározó szerepet játszott a magyar 
műszaki értelmiség iránti tisztelet meg
teremtésében külföldön és hazánkban

egyaránt. (* Pozsony, 1821. máj. 14.)
-  Sárközy I.: Régibb vízi mérnökeink 
életéből. Bp. 1897.; Csáth B.: A Zsig- 
mondyak szerepe a magyar vízkutatás 
és fúrás történetében. Bp. 1983.

23. *1888. Osztrovszky Antal (Bp.), vegyész- 
mérnök, egyetemi tanár. A Műegye
tem elvégzése után a gödöllői Szesz
kísérleti Állomáson dolgozott, majd 
a fővárosi Eijedéstani Állomás fő
vegyésze, illetve helyettes vezetője 
lett. 1922-től a Műegyetem tanára. 
Könyvei szakterületén úttörő jelen
tőségűek és maradandó értékűek. 
Jelentős érdemeket szerzett a mező- 
gazdasági termékek nagyüzemi fel
dolgozásának fejlesztésében is. ( f  
Bp. 1944. jan. 27.) -  MÉL II. köt.

26. *1788. Rómer István (Nagysáros), gyógysze
rész, gyáros- 1832-ben Bécsben gyá
rat alapított dörzsgyújtók és egyéb 
vegyitermékek gyártására. Irinyi János
sal (1817-1895) megismerkedve, meg
vette tőle a zajtalan foszforos gyújtó 
ötletét, arra szabadalmat szerzett és 
1837-ben megkezdte az újfajta gyújtó 
gyártását, ( t  Bécs, 1842. júl. 30.)
-  Szathmáry L.: A gyufa története 
a XIX. sz. végéig. Bp. 1935.; MTESZ 
1986. 50. o.; MÉL II. köt.

1838. Megalapították hazánk első, gyár jel
legű nagy gőzmalmát: alakuló közgyű
lését tartotta e napon a Pesti Henger
malom Társaság. Ideiglenes elnökül 
gr. Széchenyi Istvánt (1791-1860) vá
lasztották meg. A végleges választmány
1839. okt. 19-én alakult ki. A malom
1841-ben kezdte meg működését a mai 
Balassi Bálint-Stollár Béla-Néphadsereg- 
Pálffy György utca által határolt terü
leten. A vállalat létrehozását és felépí
tését gr. Széchenyi István mindvégig 
közvetlenül irányította. — Gaal J.: 
Gróf Széchenyi István és a Pesti Hen
germalom Társaság. Bp. 1909.; Viszota 
Gy.: Széchenyi és a Pesti Henger
malom. Bp. 1910.

fl9 3 8 . Kompolthy Jób (Bp.), utazó, földrajzi 
író. A fiumei tengerészeti akadémiát 
végezte el, s már tengerészzászlósi 
rangban kétszer is körülhajózta a Föl
det. 1900-1902 között az osztrák
magyar kereskedelmi flotta kapitánya,
1902-től az akkor újjászervezett kínai 
posta tisztje, majd Szecsuánban posta
igazgató lett. Kiang-hszi tartomány
ról térképet készített. Hazatérése után 
több tanulmányt, útirajzot írt. (* Bp. 
1879. jan. 23.) (Cikkünk a 97. oldalon.)





Magellan expedíciójának útja



Magyar tudós leírása 
a Föld első körülhajózásáról

1490 körül született Besztercén Erdélyi Miksa, azaz Maximilianus Transsylvanus. Tanul
mányait külföldön végezte Mattheus Lang püspök támogatásával. Később I. Miksa német 
császár, majd V. Károly spanyol király szolgálatában állt, akinek 1519-ben titkos tanácsosa 
is lett. Mint diplomata járt 1511-ben Londonban VIII. Henriknél. 1527-ben a császári titká
ri rangot nyerte el a spanyol udvarban. 1538-ban hunyt el a Brüsszel melletti Bouchautban.

Ő maga nem volt utazó, földrajzi felfedező, hanem humanista író, aki Magellán 1519. 
aug. 10. és 1521. szept. 6. közötti expedíciójáról számolt be Mattheus Lánghoz címzett iro
dalmi levelében, amely 1523-ban Kölnben nyomtatásban is megjelent. (Szerzőnk korának 
más neve tudósával is kapcsolatban állott, többek között Rotterdami Erasmus-szal, akihez 
írt sorai a bázeli filozófus 1928-ban közreadott levelezésében helyet is kaptak.)

Amint a Dél-Amerikában élt neves történész, Szabó László írta:
„A néhány hónap alatt világhírűvé vált levelet Maximilianus Transsylvanus Sevillában kel

tezte 1521. október 21-én, két héttel a Magellán-expedíció egyetlen megmaradt hajója, a 
„Victoria” hazaérkezése után, a kapitány, Sebastián Elcano és a tizennyolc főre összezsugo
rodott legénység kihallgatása után.

A tény, hogy Elcane és alanttasai csupán e kihallgatás befejeztével számolhattak be út- 
jukról az illetékes spanyol hatóságok előtt, egyik fontos bizonyítéka annak a megállapí
tásnak, ami szerint Maximilianus Transsylvanusnak jelentős része volt a Magellán-expedíció 
létrehozatalában és finanszírozásában.”

Hazánkban 1906-ban Hegedűs István közölte ezt az írást latinul, Salánki József pedig 
1968-ban fordította magyarra. E fordításból idézünk egy részletet — így emlékezve a 450 
éve elhunyt szerzőre.

„A mieinket az egyes szigetek királyai szívesen fogadták, és Thedori királyának a példájá
ra önként alárendelték magukat a császár hatalmának. A spanyolok, akiknek már csak két 
hajójuk volt, elhatározták, hogy mindegyik fűszerféléből hoznak valamit magukkal Európá
ba, de a hajókat főleg szegfűszeggel rakják meg, mivel ennek abban az évben bővebb termése 
volt, és ebből a fajta fűszerből több fér a hajókra. Miután tehát megrakták a hajókat szegfű
szeggel és a királyoktól a leveleket és ajándékokat a császár számára megkapták, készülnek 
a távozásra. A levelek tele voltak hűségnyilatkozatokkal és tiszteletadásokkal. Az ajándékok 
indus kardok és más efféle dolgok voltak.

De a legértékesebb volt a mamuco diata, azaz Isten madárkája, amelyről azt tartják a 
bennszülöttek, hogy általa a harcban biztonságban vannak és legyőzhetetlenek. Ezekből 
ö tö t küldtek. Az egyiket megszereztem a hajó parancsnokától, és főtisztelendőségednek 
küldöm. Nem azért, hogy azt gondolja: általa fegyvertől és ármánytól biztonságban lesz, 
m int ahogy a szigetlakok mondják, hanem, hogy ritkasága és szépsége gyönyörködtesse. 
Küldök még egy kevés fahéjat, szerecsendiót és szegfűszeget is, megmutatni, hogy a mi 
fűszereink azoknál, amiket a velenceiek és portugálok hoznak Európába, nemcsak hogy nem 
hitványabbak, hanem jobbak, mivel frissebbek.

Mikor a mieink Thedoriról elindultak, íme az egyik, méghozzá a nagyobbik hajó léket 
kapott, s így bordázata a vizet áteresztette, úgyhogy vissza kellett térni Thedoriba. Mikor 
a spanyolok látták, hogy ezt a bajt csak nagy fáradsággal és hosszú idő alatt tudják megszün
tetni, megegyeztek abban, hogy a másik, jó állapotban levő hajó induljon el a Cattigara-hegy-



fok felé, innen pedig a nyílt tengeren haladjon tovább, amilyen messze csak tud India part
jaitól, nehogy a portugálok megláthassák őket, míg szemük elé nem tárul Afrikának az a 
hegyfoka, amely túl van a Baktérítőn, és amelyet a portugálok a Jóreménység fokának ne
veztek el. Innen már nem nehéz a hajóút Spanyolországba. A másik hajó pedig, kijavítása 
után, a szigetvilágon és az óceánon át a fentebb már említett kontinens partja felé vegye 
az útját, míg meg nem találja a Darién vidékéhez tartozó partot, ahol csak egy keskeny 
földszoros választja el azt a déli tengert a nyugatitól, amelyen a spanyolok birtokában levő 
szigetek vannak. Elindult tehát Thedoriról újra a másik hajó, és az egyenlítőn innen a tizen
kettedik fokig hajózva, nem találták a Cattigara-hegyfokot, amelyről Ptolemaiosz azt állí
totta, hogy messze túl nyúlik az egyenlítőn is. És miután végighajózták az (Indiai) óceán 
roppant területét, eljutottak a Jóreménység fokához, innen tovább a Heszperidák szigetei
hez. És mikor ez a hajó is, meggyengülve a hosszú úttól, áteresztette a vizet, amit nem győz
tek már kimerni a hajófenékből, a hajósok, akik közül az elszenvedett fáradalmak és hosszú 
hajóút következtében sokan elpusztultak, partra szálltak egy Szent Jakabról elnevezett szi
geten, hogy rabszolgákat vásároljanak. Mivel pedig, a hajósok szokása szerint nem volt 
pénzük, szegfűszeget kínáltak a rabszolgákért. Amint értesültek erről a portugálok, akiknek 
a kezében volt a hatalom ezen a szigeten, tizenhármat a mieink közül börtönbe vetettek. 
A hajón most már csak tizennyolcán maradtak, akik ettől az esettől megrémülve, társaikat 
cserbenhagyták, és nyomban Spanyolországba igyekeztek. Ide a Thedoriról való elindulásuk 
után a tizenhatodik hónapban érkeznek meg, egészségesen és boldogan, szeptember hatodi- 
kán, a Sevillához közeli kikötőbe.

Minden bizonnyal méltóbbak ezek a hajósok arra, hogy örökre megőrizzük emléküket, 
mint az Argonauták, akik Iaszonnal Kolkhiszba hajóztak. Ma a hajó pedig sokkal inkább 
megérdemli, hogy a csillagok közé emeljük, mint ama régi Argó hajó. Ez utóbbi hajó ugyanis 
Görögországból csak a Pontuson hajózott végig, a mieink viszont Sevillából dél felé, innen 
pedig az egész nyugati és a déli féltekén végighaladva, hajóztak át keletre, majd tértek vissza 
ismét nyugatra.”

Gazda István
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Ács Tivadar: M. T., a Magellán-expedíció krónikása. Filológiai Közlöny, 1961. Az Újvilág 
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450 éves 
a Debreceni Református Kollégium

A XVI. század elején Debrecenben két iskola is működött. Az egyik a volt domonkos rendi 
iskola, amelyet már a XIV. század közepétől a város vett át, a másik a ferenceseké.

Amikor 1538 táján Török Bálint Pápáról Bálint nevű papját Debrecenbe hozta, s az a lut
heri irányzatú protestantizmust terjesztve a reformált hitre térítette a város polgárságát, 
a Szent András templom és a városi plébános által vezetett iskolája is a reformált egyház 
irányítása alá került. 1549—50-ből ismerjük először iskolamesterét, Dézsi Andrást, aki a 
század bibliaköltészetének is művelője volt.

A ferences rend 1552-ben költözött el Debrecenből, valószínűleg ekkor szűnt meg iskolá
juk is, ez pedig azt bizonyítja, hogy a Kollégium a városi humanista iskola utódja.

Az iskola nagyarányú fejlődése és egyházi jellegének erősödése kétségtelenül Méliusz 
Juhász Péter debreceni lelkésszé választásával kezdődött. A reformáció te íj észté séhez szük
sége volt képzett lelkipásztorokra, ezért az alapismereteket elsajátított ifjakat magasabb 
vallástudományi képzésben részesítette, majd a községi gyülekezetekbe küldte. A tehetsége
sebbek pedig a wittenbergi egyetemen tanultak, ahol korábban Méliusz és a második ismert 
debreceni tanár — Szegedi Gergely — is tanult.

Az 1567. évi debreceni zsinaton elfogadott tiszántúli református „Egyházi Törvény 
Tár” 64. cikkelye az iskolák tananyagát is megállapítja: „a nyelvek ismerete, latin és görög 
nyelvtan (ahol lehet héber is), dialektika, retorika és más a teológia ismeretéhez megkíván
ható szabad művészetek taníttassanak, ezután a teológia, a szentírás görög és latin nyelven 
adassék elő.”

Ez a rendelkezés fokozatosan elősegítette az alapvető ismereteket oktató gimnázium és 
a lelkészképzést végző akadémia kialakulását. Az alsó és felső tagozat között azonban a határ 
ekkor még nem éles.

1588-ban az akadémiára lépő ifjak először írták be nevüket az ún. „subscriptionalis 
jegyzőkönyvbe”, s ezzel kötelezettséget vállaltak, hogy az iskola belső törvényei szerint fog
nak élni. Ettől az időponttól számithatjuk a gimnáziumi és az akadémiai tagozat szétválá
sát, vagyis ettől az időponttól már főiskolának tekinthetjük.

A wittenbergi egyetem mintájára alakult önálló diáktestület azonban már 1588 előtt 
megvolt, hiszen a város 1580. évi jegyzőkönyvében már m int „universitas studiosorum 
Debreceniensium” szerepel. A testület — coetus -  maga választotta elnökét, a seniort, aki
nek segítőtársa a contrascriba volt.

A gimnázium és az akadémia között egyelőre a legfontosabb különbség, hogy az akadé
mián tanár (rektor), a gimnáziumban pedig az akadémiát kiválóan végzett, a tanár által 
kiválasztott tanítók (praeceptorok) oktatnak.

Az iskola jelentősége hamarosan messze túlnőtt Debrecenen. Mivel az országban nép- 
tanítóképzés nem volt, a nagyobb diákok vidékre mentek tanítani, ahonnan aztán némi 
pénzt megtakarítva visszatérhettek anyaiskolájukba vagy külföldi egyetemeken folytat
hatták tanulmányaikat. A magyar népművelésnek, népoktatásnak ezek a tanítók (később 
rektorok és praeceptorok) lettek a megalapozói, hiszen volt olyan másfél század, amikor 
a népoktatást egyedül ők, a Kollégiumból kiküldött tanítók végezték. A tanítók a Kol
légium világnézetét vitték el az iskolákba; ezek munkáját a Kollégium irányította, amelynek 
részeivé, partikuláivá váltak.



A partikulákat az Alföld egész területén, északon Borsod és Zemplén vármegyékben, 
délen a Maros, keleten Erdély határáig, nyugaton pedig a dunántúli Komárom, Veszprém, 
Somogy és Baranya megyékben is megtaláljuk. Számuk 1740 eló'tt 126 volt, ebből 40 
teljes hatosztályos gimnázium, 86 pedig három-négy osztályig kifejlődött csonka gimnázium.

1626-ban fejedelmi utasításra második tanári állást — tanszéket — létesítenek az isko
lában, de annak tananyaga még mindig konzervatív. Ezen nem tud változtatni a puritán 
meggyőződésű Komáromi Csipkés György (1653-56)* sem. Csak a nagyváradi iskolának 
Debrecenbe történt menekülésével (1660), s beolvadásával történik fordulat az oktatás tar
talmában, amikor Martonfalvi Tót György (1660-81) váradi professzor hatására a huma
nista formális képzés mellett a reáltárgyak és a természetfilozófia iránti érdeklődés is kezd 
általánossá válni. A váradi főiskola áttelepülése Debrecenbe nemcsak szellemi frissítést, ha
nem a diákság számának nagyarányú növekedését is jelentette: a kis- és nagydiákok létszáma 
a korábbi ezer főnek mintegy kétszerese lett, s ezeknek több mint fele felső tagozatos.

1660 után kezdődött a debreceni kollégiumnak az a korszaka, amelyben az iskolát már 
valóban a többségében felsőfokú képzés jellemzi, s amelynek keretében Debrecen a korabeli 
magyar „akadémiai” képzés egyik jelentős bázisa lett. Martonfalvi már élete végéig profesz- 
szor maradt, amint tanártársai is: Szilágyi Tönkő Márton (1669-99) -  annak ellenére, hogy 
1699-ben püspökké választották - ,  és Lisznyai Kovács Pál (1679—93).

A Kollégium ezt a fejlődést hazánk három részre szakadása idején érte el, éppen azon a 
helyen, ahol a három országrész találkozott. Az iskola ebben az időben fényt árasztott a 
pusztuló magyarság közművelődésében, s amikor a XVIII. században kiváló tudósok oktat
ták az iskola diákjait, akkor már nemcsak a Tiszántúl, hanem az ország egyik szellemi köz
pontja lett. Pedig nem volt sok professzora. A harmadik tanszéket 1669-ben létesítették, 
de csak 1679-ben töltötték be, a XVIII. században végig négy tanszéke volt, s 1798-ban 
hozták létre az ötödiket, 1800-ban pedig a hatodikat. Csak a XIX. század első felében sza
porodtak gyorsabb ütemben, s 1848-ig 11 tanszék létesült.

A természettudományok oktatása — ha más tudományokhoz kapcsolódva is — már a 
XVH. század végén megkezdődött. Szilágyi Márton (1681—1700) tanár fizikai szertárt lé
tesített, melyet Huszthy István (1700—1704) orvostanár delejtűvel és földgömbbel gazda
gított. Ezt egészítette ki Maróthi György 1741-ben Lipcséből hozatott légszivattyúval, 
Hatvani István pedig machina electrikával (1776), prizmával, pirométerrel, barométer
rel és thermométerrel.

A XVIII. század egyik legkiválóbb professzora Maróthi György (1738-44), aki alig 
29 évet élt, de tankönyve, az ,Arithm etica vagy Számvetések mestersége” (1743) a magyar 
tankönyvirodalomban korszakalkotó volt, s a XVIII. század legkorszerűbb, tudományos 
igénnyel megírt hazai matematikai tankönyvének minősíthetjük.

Tanítványát, Hatvani Istvánt (1749—86) Leydenbe hívták a teológiai akadémiára tanár
nak, de ő sokat szenvedett hazáját választotta a hírnév helyett. Igazi polihisztor, tanította 
a természettudományok minden ágát, közöttük hazánkban elsőként a kémiát. Székfogla
lója is a gyakorlati tudományokhoz köti, címe: „A matematika haszna a tudományok
ban”. Műveiben a testek körében létrehozott kísérletezést, az összekötő fogalmaknak az 
ismert fogalmakkal való egybevetését tartja fontosnak, szemben a spekulatív filozófiával. 
Kitűnő orvos, de foglalkozott balneológiával és csillagászattal is. Hatvani a magyar felvilágo
sodás korának egyik legkiválóbb pedagógusa volt.

A XIX. században folytatódott a kiváló természettudós professzorok sora:
Kerekes Ferenc (1823-50) előbb a kémiai, majd az új mértani és természettudományi 

tanszék professzora; a kémiai elemekről írta főművét, de írt mértani és matematikai mun
kákat is.

* A személynév utáni zárójelben mindig az szerepel, hogy az illető mettől meddig tanított 
Debrecenben.



A Kollégium régi épülete (Dr. Nagy Sándor rajza)

A  Kollégium mai épületének homlokzata



Csécsi Nagy Imre (1839—47) az első magyar geológiai művet írta (1842), s ezért az 
Akadémia tagjává választotta.

Török József (1848—1894) orvosdoktor, a vegytani tanszék professzora, az egyik első 
hazai balneológiai művet írta „A két magyar haza elsőrangú gyógyvizei és fürdőintézeteí’ 
címmel (1848).

A kiváló tanárok mellett olyan, országos hírnévre emelkedett diákok nőttek fel, mint:
Köleséri Sámuel híres nagyszebeni orvos;
Segner János András 1730—31-ben debreceni orvos, majd a göttingeni és a hallei egyetem 

fizika, matézis és kémia tanára;
WeszprémiIstván a nagyhírű debreceni orvosdoktor;
Diószegi Sámuel és Fazekas Mihály, mindketten a Kollégium diákjai, 1807-ben adták 

ki művüket: „Magyar füvészkönyv a Linné alkotmánya szerin t’.
A Kollégiumban végzett kiemelkedő természettudományi képzés sok kiváló elmét indított 

műszaki pályára, akik aztán mérnöki oklevelet szerezve a XVIII. és XIX. században a geodé
ziai munkák és a folyószabályozások, víz- és vasútépítések ma már névtelen tervezői és irá
nyítói lettek.

A kiegyezés után ismét gyors fejlődésnek indult az iskola. 1914-re a tanszékek száma 
a korábbi 11-ről 31-re emelkedett, ebből 6 hittudományi, 11 jogtudományi, 14 pedig böl
csészkari. 1873-ban ismét 8 osztályú le tt a gimnázium, tanárainak száma 21, az 1860-ban 
önálló intézménnyé vált tanítóképzőben pedig 15 tanár m űködött 1914-ig.

A református főiskola vitathatatlan érdeme: megteremtette a lehetőségét annak, hogy 
Budapest és Kolozsvár után, Pozsonnyal egyidőben itt jöjjön létre hazánk harmadik egyete
me. Erre bizonyára nem került volna sor 1913-ban, ha nincs egy nagy múlttal rendelkező 
főiskola, amelynek minden adottsága megvolt arra, hogy egyetemmé fejlődjön. Az 1912. 
évi 36. tc.-t, mely szerint Debrecenben és Pozsonyban fokozatos fejlesztéssel egyetemet 
alapítanak, 1912. július 7-én elfogadta a képviselőház. 1914. augusztus 26-án kinevezték 
a hittudományi, jogi és bölcsészkar 28 tanárát, akik közül 17 korábban a Kollégium profesz- 
szora volt. Ezzel a főiskola kivált a Kollégiumból, de az egyetem még ma is úgy tekinti a 
Kollégiumot, m int anyaintézetét.

A II. világháború szenvedései után új alapokra helyezett közoktatásügyünk az iskolákat 
államosította. A Kollégium azonban ezt követően is megmaradt a református egyház irányí
tása alatt, jelenleg református teológiai akadémia, és mellette működik hazánk egyetlen re
formátus gimnáziuma.

Dunka Sándor — Szögi László

Irodalom:

Balogh Ferenc: A debreceni református kollégium története. Debrecen, 1904—1915. 782. o. 
Nagy Sándor: A debreceni református kollégium. Hajdúhadháza — Debrecen, 1933. 424. o.
S. Szabó József: A debreceni református kollégium tanárai és kiválóbb növendékei 1549— 

1925. Debrecen, 1926. 110. o.
Zsigmond Ferenc: A debreceni református kollégium története (1538—1938). Debrecen, 

1938.244 .0 .
Makkai László: Debrecen mezőváros művelődéstörténete. Debrecen története. 1. köt. 

Debrecen, 1984.



Földmérési tankönyv 1563-ból

A magyar tudományos irodalomban bizony 
korai évszámnak mondható az 1563-as, a 
reáliák nagyobb hazai szakkönyveinek több
sége ugyanis csak a következő században 
íródott. Pedig ebben az évben jelent meg 
első műszaki geometriai tankönyvünk Pühler 
Kristóf tollából.

Pühler 1500 körül Siklós községben szü
letett, egy Sopron melletti káptalani isko- 
ában tanult, máj3 1517-ben iratkozott be 
a bécsi egyetemre, ahol Madauer tanítvá
nya volt. 1557-től hosszú, súlyos betegségen 
esett át — amint könyve előszavában íija —, 
s egyedüli örömét a matematikában lelte. 
Diáktársa, egyben barátja az a Petrus Apianus 
volt, akinek térképei jól ismertek a föld
rajztudomány történetével foglalkozók előtt 
és aki 1519-től volt ugyanannak az egyetem
nek a hallgatója. Apianus részt vett Lázár 
deák térképezési munkálataiban is, mind- 
kettejük tudományos örökségét pedig töb
bek között Apianus egyik jeles taníványa, 
Sambucus, azaz Zsámboki János vitte tovább. 
(Lázár deák Magyarország-térképe 1528-ban 
jelent meg, Honterus Jánosé 1532-ben, 
Zsámboki Jánosé — mely a Lázár-féle tér
képjavíto tt változata — 1571-ben.)

Pühler az Ágoston-rend tagja volt és a Passau melletti St. Nikola kolostorában élt és taní
tott. I tt írta a címben már jelzett könyvét is, melyet 1561-re fejezett be. Hazánkban e 258 
oldalas műből jelenleg négy példány található. Az eredetileg német nyelvű és 1563-ban 
Dilingenbe nyom tatott szakkönyv címe magyar fordításban így hangzik: Rövid, egyben ala
pos bevezető a geometria helyes megértéséhez. Ez az első magyar szerző által írt műszaki 
könyvünk, hiszen a munkában nem elméleti síkgeometriáról, hanem annak gyakorlati alkal
mazásáról, a földmérés és a csillagászati mérések tudományának alapjairól esik szó.

Pühler nevéhez egy új rendszerű torkvétum (csillagászati-geodézia műszer) is kapcsolódik. 
Ez a műszer a síkból kiemelkedő tárgyak magasságának meghatározására szolgált a geodéziá 
ban, de a csillagászoknak is kedvelt eszköze volt. Egyik fajtáját Regiomontanus alkotta meg 
magyarországi tartózkodása éveiben. Pühler egy újfajta gallust is ismertet művében -  ez fő
ként a csillagászati méréseket segítette, ő a Hold mozgásának megfigyelésére ajánlotta. Életé
ről keveset tudunk, de nyom tatott műve maradandóvá lett. Passauban hunyt el 1583 táján.

Érdemes talán egyik feladványát teljességében idéznünk; például a 44-es sorszámút.
A kérdés így hangzik: „Hogyan kell valamely vízállás, vizesárok, tó vagy egyéb állóvíz 

mélységét szakszerűen megmérni, 01. kiszámítani?”
És íme a válasz:
„Előfordul, hogy valamely vízállásban, vizesárokban, tóban vagy egyéb állóvízben a víz 

olyan mély, hogy mélysége függélyező zsinórral nem mérhető meg. Ilyen esetet beszélt el



nekem Wolfgang Orthner, a szabad tudományok és kiváltképp az asztronómia tudora — aki 
egy ideig Ausztriában az Enns folyón túl, a Traun-tó melletti Gmünden városban lakott —, 
úgy, ahogy azt Gmünden tisztes öregeitől hallotta. A dicső emlékű Miksa császár egy alka
lommal meg akarta méretni a Traunsteint és a gmündeni tavat. A hegy magasságát 358 ölnek 
mérték, a tó mélységét pedig a sziklapartól valamivel beljebb 368 ölnek találták. A sziklától 
távolabb hatolva azonban nem lelték a tó fenekét. Ha ilyen helyzettel találkozol — amit 
nekem Orthner, neki pedig, mint mondtam, Gmünden lakói beszéltek el -  és te mégis ki sze
retnéd kutatni a tó fenekét, azaz meg akarod tudni a tó mélységét, azt a következőkben le
írt eszközökkel és módszerrel teheted meg.

Először is végy egy fémből való üres gömböt, mely a lehető legvékonyabbra kikalapált 
bádog vagy rézlemezből készüljön, de úgy, hogy egy csepp víz se juthasson a belsejébe, 
amikor a gömböt — amint hallani fogod -  a vízbe süllyeszted. A gömbre egy hajlított drót
ból készült karika van forrasztva. Végy továbbá egy laposra kalapált négyszögletes fém
lemezt, melynek a hossza nagyobb, mint a szélessége, és felül szélesebb, mint alul. A le
meznek a szélesebb oldalához tartozó egyik sarkára egy kifelé hajló horgot, ugyanezen hossz
oldal alsó végére pedig egy, ugyancsak kifelé hajló lábat kell szerelni. Ezáltal a gömbbel 
együtt lemerülő lemez, a lábával a víz fenekét elérve úgy dől el, hogy a magával húzott gömb 
a horogból kiakad, és elválik a lemeztől. A lemez és a gömb alakját a következő ábrán lát
hatod. A lemeznek a láb nélkül is olyan nehéznek kell lennie, hogy egymagában — ha a láb 
nem is lenne rajta — képes legyen a gömböt egyenesen a fenékre húzni. Készíttess továbbá 
egy jól kiégetett mázolt agyagedényt. Olyan legyen ez, m int egy tálka: inkább széles, mint 
magas és a fenekének a közepén legyen egy kis lyukacska.

Ezt a készüléket először a tónak, illetve víznek olyan pontján kell kipróbálnod, ahol 
a vízből majd ki tudod halászni és ahol a víz mélységét valamilyen mértékkel, pl. néhány öl 
hosszú függélyező zsinórral le tudod mérni. Akaszd be a lemezt a horgánál fogva a gömb 
gyűrűjébe és a lemezt tartó gömböt kézbe fogva, ereszt a lemezt a vízbe. Utána tedd az 
agyagedényt is a vízre és amikor ez vizet ér, engedd el a gömböt. Ezután azt figyeld, hogy 
a gömb mikor ér vissza a víz felszínére, és ugyanebben a pillanatban fogd be az agyagedény 
fenekén levő lyukacskát. Az agyagedényben összegyűlt víz súlyát a lehető legpontosab
ban mérd meg és jegyezd fel. Mérd meg a víz mélységét is azon a helyen, ahol a készüléket 
a vízbe eresztetted. Mert amilyen arányban áll a víz súlya a vízmélység ölben kifejezett 
számához, ugyanolyan arányban fog állni az agyagtálban talált víz súlya a tó ölben kifeje
zett mélységéhez o tt, ahol majd a tó mélységét keresed.”

Pühler fentiekben idézett 44-es feladványa még a későbbi századokban is ismert volt 
és valószínűleg alkalmazták is. Csillagászati eszközei és adatai a „nagyok” ismeretéről tanús
kodnak, hiszen hivatkozik Ptolemaiosz, Geber, Peuerbach, Regiomontanus és Kopernikusz 
műveire. Ez utóbbi igen fontos tény, hiszen a magyar tudós munkája 1563-as, Kopernikuszé 
pedig 1543-as. Ez azt jelenti, hogy valószínűleg Pühler volt az első, aki a magyar tudomá
nyosság számára felhívta a figyelmet Kopernikusz művére.

Gazda István
Irodalom:

Székely J.: Geometria a XVI. századból. Kataszteri Közlöny, 1894.
Jeltai J.: Gyakorlati geometria magyar szerzőtől 1563-ból. Geodéziai Közlöny, 1937.
Uő.: Magyar tudós mélységmérője 1563-ból. A Tenger, 1937.
Uő.: Csillagászati eszközök és adatok magyar szerző könyvéből 1563-ban. Csillagászati 

Lapok, 1938.
Bendefy L.: Szombathelyi Benedek rudasmester. Adatok a középkori magyar földmérés 

történetéhez. Bp. 1959.
Pühler Geometria Practicája 1563-ból. Pécs, 1974.



A késmárki Buchholtz-családról

ifj. Buchholtz György születésének 300. évfordulóján

A XVI—XVII. sz. során a Felvidék — különösen a Szepesség — fontos szerepre te tt szert 
Magyarország kulturális fejlődésében. A török hódítástól megkímélt területen — amely már 
korábban is élénk kapcsolatban állt a lengyel és német kultúrkörrel — tovább élt és fejlődött 
a reneszánsz műveltség. A szepességi városok német és lengyel ajkú, de magukat többségük
ben magyarnak tudó és valló polgárai — földrajzi, gazdasági helyzetüknél fogva és anya
nyelvűk révén — átvevőivé, közvetítőivé váltak a nyugat-európai szellemi mozgalmaknak.

Az 1500-as évek közepétől a Felvidéken egymás után virágzottak fel különböző iskolák, 
amelyeknek élére gyakran olyan jeles tanítók, lelkészek kerültek, akiknek nevét, munkás
ságát hazánk határain kívül is elismerték. Epeijes, Késmárk, Lőcse és más felvidéki városok 
kis „tudós körei” arra törekedtek, hogy megismerjék, leíiják és a külföldi szakemberekkel 
is megismertessék szülőföldjük életét, földrajzi és természeti viszonyait, iparát, mezőgazda
ságát, történelmét és művészetét. Itthon viszont ők közvetítették a természettudományok, 
az orvostudomány és a technika új eredményeit.

Soraikba tartozott a késmárki Buchholtz-család több tagja, első sorban ifj. Buchholtz György, 
akinek születése 300. évfordulójáról most emlékezünk meg.

Már apja, id. Buchholtz György (Kisszeben, 1643.máj.l. -  Kakaslomnic,1725.máj.l4.) 
evangélikus lelkész is korának elismert természetvizsgálója volt. A wittenbergi egyetemről 
hazatérve 1665-től több felvidéki városban is tanított és lelkészkedett (Batizfalva, Késmárk, 
Kakaslomnic). Legérdekesebb munkája a 2453 m magas Szalóki-csúcs leírása, 1664-ből. 
(A Magas-Tátra első tudományos célú és természetjáró megmászása Fröhlich Dávid nevéhez 
fűződik, 1615-ből; id. Buchholtz György ezt pontos leírásával múlta felül.) Az akkori körül
mények között igen fárasztó út három napig tartott, közben számos megfigyelést tett a 
magashegyi növényzetről, állatvilágról, a felhőzetről, a szelekről, a levegő sűrűségének csök
kenéséről.

Id. Buchholtz két fia közül igazán az elsőszülött, ifj. Buchholtz György lépett apja nyom
dokaiba. Késmárkon született, 1688.nov.3-án. Tanulmányait szepességi iskolákban kezdte, 
majd apja magyar iskolába Íratta, hogy ezt a nyelvet is jól elsajátítsa. 1709-ben Gdanskba 
utazott, hogy ismereteit bővítse, de az itt kitört pestis járvány elől Greifswaldba ment, s az 
itteni egyetemen fejezte be tanulmányait.

Greifswaldi tanulmányainak befejezésekor készítette el első, jelentős csillagászati értéke- 
zését, a Merkúr bolygónak a napkorong előtti elvonulásáról (1710.nov.7.), amely a magyar 
szerzőtől származó legkorábbi ilyen tárgyú dolgozatok egyike. (Dissertatio. De 
conjunctionibus planetarum in genere et in spécié. Gryphisvald, 1710.) Tanulmánya alapos 
ismeretekről és a téma jó  áttekintéséről tanúskodik.

Miután bejárta a német-föld — főként Szászország -  nagy részét, 1714-ben tért haza. 
Egy év múlva a Liptó megyei Nagypalugyán lett az iskola rektora, 1723-ban pedig a késmárki 
iskola vezetését bízták rá. Buchholtz György ekkor már ismert nevű ember volt: sok írása je 
lent meg, különféle természeti jelenségek megfigyeléséről.

Máig is talán egyik legnevezetesebb eredménye azonban a liptói Deményfalvi-barlangok 
(vagy Sárkány-barlang) térképének elkészítése 1719-ben. A mintegy 1600 méter hosszú





barlangot ez a térkép még hosszmetszetben mutatja be (a ma elterjedt barlangképek „alap
rajz” jellegűek), ám így is egyike a világ legelső modem  barlang-felvételeinek. A kb. 1:3500-as 
méretarányú térkép feltünteti a jeges és a cseppköves részleteket, közli az alakzatok nevét 
és érzékelteti a termek magasságát. A remek térképet egy fiatal mérnök:Mikoviny Sámuel 
metszette rézbe és Bél Mátyás közölte az 1723-ban kiadott „Hungaria antique et novae 
prodromus”-ában.

Ifj. Buchholtz György főleg a Breslauban (ma Wrocfaw) kiadott „Sammlung (később 
„Nachrichten”) von Natúr und Medizin” című, akkoriban igen elterjedt tudományos köz
lönyben tette közzé tanulmányait. ír t  az 1724.jan.29-én észlelt szepességi földrengésről, 
az 1728-ban és 1730-ban lá to tt sarkifény jelenségekről, a Nap és a Hold körül megfigyelt 
nagy haló-gyűrűről. Érdekesen számolt be arról, hogy 1724. márciusában a Vénusz (Est
hajnalcsillag) körüli fénytörést sokan üstökösnek vélték. Egy másik cikkében arról írt, hogy 
miként figyelték meg a nappali égen, fényes délben a Vénuszt.

Ő is sokat foglalkozott a Magas-Tátra megismerésével. Többször bejárta völgyeit és 
csúcsait, leírta a kárpáti szeleket, a Poprádban folytatott pisztránghalászatot, a felső-zugói 
ásványvíz gyógyhatását. Még 1717-ben elkészítette a Magas-Tátra panoráma képét, és ezen 
elsőként tüntette fel egy sereg csúcs pontos nevét. Készített egy dombortérképet is a Tátrá
ról.

Mai szemmel e tanulmányok sok érdekesség mellett olykor tévedést, naív elképzeléseket 
is tartalmaznak. Ám ha elolvassuk az akkori híres akadémiák (pl. a Royal Society) közle
ményeit, kitűnik, hogy e naivitásoktól a korszak le gkiváló bbjai — pl. E.Halley vagy R.Hooke
-  sem voltak mentesek! E hibákat sokszorosan felülmúlják a közlemények erényei: Magyar- 
ország egy részének földrajzi, természetrajzi képét beillesztették a kor természetleírásába. 
Ezt értékelték a külföldi tudósok is, amikor 1737.máj.20-án beválasztották a breslaui termé
szetvizsgálók társaságába. E kitüntetésnek azonban már nem sokáig örülhetett: 1737.aug. 
3-án, alig 49 esztendős korában elhunyt.

Itt kell megemlítenünk testvérét, Jakabot is (Késmárk, 1696.dec.28. -  U. o. ?), aki fog
lalkozását tekintve tűkészítő volt, de a Magas-Tátra alapos ismerőjeként és ásványgyűjtőként 
vált híressé. Sokszor bejárta a Tátrát (talán aranyat is keresett), és sokezer darabból álló 
ásványgyűjteményét 1746-ban Bécsbe küldte, ahol a szép példányok felkeltették Mária 
Terézia férjének, Lotharingiai Ferenc német-római császárnak érdeklődését. Felkérésére 
1751-ben, Buchholtz Jakab vezetésével, tudós csoport járta be a Tátrát, majd a következő 
év tavaszán újabb kárpáti „expedíció” indult útnak, ismét az ő útmutatása mellett. Április
ban Buchholtz Jakab és fia, János György, valamint Fabriczy Mátyás tett ásványgyűjtő 
utat. Kárpát-expedícióinak leírását az „Ungarisches Magazin” 1783. évi III. és IV. száma 
közölte nyomtatásban.

ifj. Bartha Lajos

Irodalom:

Weszprémi István: „Succinta Medicorum”-ának centuria altéra, pars prior kötete (Bécs, 
1778. magyar fordításban: Magyarország és Erdély orvosai . . .  Második száz, I. rész. Bp. 
1962.)

Münnich S.: Tátrai kirándulás 133 évvel ezelőtt. A Magy. Kárpát-Egyesület Évkönyve, 1885. 
Weber S.: A Buchholtz-család a turisztika, s a természettudományok szolgálatában. U. o., 

1905.
Possewitz T.: A Tátra régi kutatói. U.o., 1913.
Fizikatört. I. 226—227. o.



A magyar bányagépesítés 
a XVIII. században

Hell József Károly születésének 275. évfordulóján

Az európai arany-, ezüst- és réztermelés jelentős részét évszázadokon át szolgáltató Selmec-, 
Körmöc- és Besztercebánya környéki ércbányák létét a XVII. század végén a mélység felé 
hatolás és a vízmennyiség emelésének növekedő költsége megszűnéssel fenyegette. A korabeli 
feljegyzések szerint Selmecen, 1687-ben a 2141 fő bányamunkás 34%-a — 720 fő — csak 
kézi szivattyúzást végzett, ehhez járult még a nyolc vízemelő járgányhoz szükséges 196 ló, 
továbbá kocsisainak és gondozóinak költségterhe.

A bányászat nehézségeit fokozta, hogy ez a török veszélytől alig érintett terület a 
Rákóczi-szabadságharcban hadszíntérré vált. A labanc, majd kuruc és ismét az osztrák hadak 
a bányákat birtokba véve mindig a leggyorsabb kiaknázásra törekedtek, rablógazdálkodást 
folytattak és a bányák vizeinek emelését elhanyagolták.

Minden bizonnyal a vízemelési gondok megoldása céljából vezényelte az udvari kamara 
Hell Máté Kornél (1650—1743) főgépmestert Csehországból 1694-ben Selmecbányára. Az 
akkor 44 éves szakember Selmecbányán vízgyűjtő tavak létesítésével, vízikerék meghajtású 
vízemelőgépekkel és tereprudazatos szivattyúkkal több bányát m entett meg az elfulladástól. 
Személyének jelentőségét bizonyítja, hogy 1707-ben Rákóczi Ferenc fejedelmet levélben és 
a bányavidéket közvetlenül uraló Bercsényi Miklóst szóban elhangzott érvekkel győzte 
meg a selmeci bányászat folytatásának szükségességéről. A háborúban leromlott bányászatot 
később a bécsi udvari kamara is fel akarta számolni. Hell Máté Koméi 1710-ben Bécsben 
személyesen tájékoztatta I. József uralkodót a selmeci bányászat ígéretes jövőjéről és ezzel 
elérte a kamara megszüntető rendeletének visszavonását.

A bányák helyzetén sokat javított Mikoviny Sámuel (1700—1750), akit 1735-ben nevez
tek ki a Selmecbányán felállított bányatisztképző iskola első tanárának. A kiváló „geométer” 
1725—35 évek között vármegyei mérnöki tisztséget láto tt el Pozsonyban és számos alapvető 
térképet készített, melyekkel kora vízrendezésének és az úthálózat kiépítésének feltételét 
teremtette meg.

Mikoviny 1729-ben ismerkedett meg a bányavidékkel, amikor a főkamaragróf kérte ki a 
véleményét a szélaknai tavak rendezése ügyében.

A víz szerepe a kor bányászatában kettős: kiemelésének gondjával egyenrangú volt az 
ércelőkészítő művek üzembentartásához szükséges hatalmas vízmennyiségek megszerzése, 
a vízzel — mint energiaforrással — való szabályozott gazdálkodás. Mikoviny mintegy tíz év 
megfeszített munkájával, hatalmas gátak építésével 16 tóból álló 7 millió m 3 vizet befogadó 
rendszert alakított ki, mely 65 km összhosszúságú, gondosan beszintezett árkokkal fogta 
össze, illetve vezette a felhasználási helyekre a vizet. Hasonló méretű, különleges munkát 
előtte sehol nem készítettek a bányászat céljaira.

Hell Máté Kornél két házasságából származó 23 gyermeke közül az idén 275. éve született' 
Hell József Károly (1713-1789) folytatta és még magasabb szintre emelte atyja bányagépész 
mesterségét. Tanulóévei már a Mikoviny által vezetett bányatisztképző iskola működésének 
idejére estek. Alig 25 évesen, 1738-ban Hegybányán a Siglisberg-aknában helyezte üzembe 
első, teljesen egyéni elgondolású „himbás-szekrényes” szivattyúját. A himba egyik karján 
fából készült víztartály, a másikon szivattyúrudazat vége volt felerősítve. A vízzel megtelő 
szekrény lesüllyedt és felemelte a szivattyúrudat. Amikor a szekrény önműködően kiürült,





akkor a szivattyú süllyedve ismét felemelte a szekrényt. A viszonylag könnyű szerkezetű 
gép vízierő-szükséglete csak csekély hányada volt a vízikerekekkel meghajtott szivattyúk
nak. Az első gépnél jóval jelentősebb volt az 1749-ben a Lipót-aknába beépített ún. „víz- 
oszlopos" gép. Ez a víznyomású dugattyús szivattyú a hidraulika törvényszerűségének új 
felismerésén alapult. A gép csaknem 3 m magas, 3,5 mázsa súlyú hengerében az alulról be
vezetett nagynyomású hajtóvíz fellökte a rudazathoz kapcsolt dugattyút. Amikor a nyomó
víz kiömlött a hengerből, a dugattyú visszazuhant, magával rántva a rudazatot. A gép legfon
tosabb része az erővíz adagolását szabályozó elmés vezérmű volt, mely nyitotta és zárta a 
dugattyúhoz való hozzáfolyást. A fel-alá lüktetve működő szivattyúk több szinten helyez
kedtek el az aknákban. 1768-ban már 11 vízoszlopos gép dolgozott Selmecbányán és a 
Zsigmond-aknai szivattyú még 100 évvel később, 1865-ben is működött.

Hell József Károly 1753-ban újabb találmánnyal lepte meg a selmeci bányászatot. 
A „machina hydraulico-pneumatico”-nak nevezett „léggép” a 330 m mély Amália-aknába 
került beépítésre. A vízemelést — a korábbi üzemi gyakorlatban ismeretlen módon — a sű
rített levegő mechanikai hatásával oldotta meg. A gép fő alkatrésze két vashenger volt. 
A felső (nyomó) hengert a külszínről vagy magasabb szintről táplálták vízzel, mely a hen
gerben lévő levegőt vascsövön az alsó (munka) hengerbe komprimálta, ahol a levegő nyomást 
gyakorolt a vízre, mely ennek következtében egy csövön át magasabb szintre, vagy a kül
színre folyt. A gépet két munkás kezelte, a tartályok, ill. csővezetékek csapjainak nyitásával- 
csukásával. Napjaink olajbányászatában világszerte használt „gázliftes” , „segédgázas” terme
lési mód nem más, mint a Hell-féle léggép munkaelvének korszerűsített alkalmazása.

Hell 1758-ban a Kőnigsegg-aknánál elkészítette -  az 1722-ben IsaacPotter által beszerelt, 
majd Fischer von Erlach részéről m ódosított -  tűzgép javított változatát. A gépet az aknától 
40 m-re helyezte el és áttétellel hajtotta meg a szivattyút.

A XVIII. században a bányászatban a vízemelés hatásfokát, eredményességét elsősorban a 
kézi vízhordók, továbbá a járgányokhoz szükséges lovak és a gépkezelők számának csökkené
sével mérték és a jelentkező megtakarítást összevetették a gép építésének és az erővíz odave- 
zetésének költségeivel. Ezzel a módszerrel számítva Hell József Károly gépei fél évszázadon 
át, egészen a gőzgépek kiforrott gyakorlati alkalmazásáig versenyképesnek bizonyultak. 
Ezek a gépek elsősorban tölgyfából és kezdetlegesen öntött vas alkatrészekből készültek. A gé
pek a 2 0 -3 0  lóerős teljesítényeikkel óriási méretűek voltak a mai bányagépekkel össze
hasonlítva — viszont több évtizedig, üzembiztosán működtek.

A magyar bányagépesítés XVIII. századi úttörőinek munkásságát Poda Miklósnak 
(1723-1798) a selmeci bányászati akadémia tudós tanárának előadásaiból ismeijük, melyek 
anyagát Bőm Ignác (1742-1791) könyvben adta ki 1771 -ben, majd Delius Traugott Kristóf 
(1728-1779) akadémiai tanárnak 1773-ban napvilágot látott Bevezetés a bányatan elméleté
be és gyakorlatába című munkájában — korának legrangosabb bányaműveléstanában -  rész
letesen, írásban és rajzban mutatja be a század kiváló bányagépészeinek alkotásait.

Molnár László

Irodalom:

Poda, N.: Kurzgefasste Beschreibung der, bey dem Bergbau zu Schemnitz in Nieder-Hungam 
errichteten Maschinen. Herausgegeben von Ignatz Edlen von Born. Prag, 1771.

Delius, T. Ch.: Anleitung zu der Bergbaukunst. Wien, 1773.
Faller Jenő: A magyar bányagépesítés úttörői a XVIII. században. Bp. 1953.



A szenei Collegium Oeconomicum

Mottó: „Ne sirassuk többé N em zet romlottságát.
Nézzük fiainknak pallérozottságát.
Pozson nevekedik, Buda roppant lészen,

Fiaink jó k  lesznek Szentzen és Tseklészen.”

(Orczy Lőrinc: A tudományok nevekedése.)*

A magyarországi, 18. századi mű szaki-gazdasági főiskolák sorában — a selmeci bányászati 
és erdészeti akadémia (1735 ill. 1763), a szenei kollégium (1763), a szarvasi gazdasági 
iskola (1870), az Institutum Geometricum (1782) és a keszthelyi Georgikon (1798) — 
sajátos helyet foglal el a szenei Collegium Oeconomicum Regium Publicum Scholarum 
Piarum.**

A felvilágosult abszolutizmus korában már tudták, hogy az állam hatalma és gazdagsága 
a gazdasági életen alapul. Ehhez pedig jó  közlekedés kell (utak, hidak, csatornák), amelyet 
mérnökök teremtenek meg és szükség' van felkészült, hozzáértő adminisztrátorokra, szak
képzett tisztségviselőkre is a gazdasági, kereskedelmi életben. Az államnak kiművelt, haza
szerető, szorgalmas, pontos és tisztalelkű polgárokra van szüksége. Ezen törekvések elő
segítését várta Mária Terézia a szenei iskolától.

A piarista rend Magyarországon a 18. sz. első felében rohamosan terjedt: 1766-ban már 
22 intézménye volt (vö.: Balanyi Gy. -  Lantos Z.: Emlékkönyv a magyar piarista rend- 
tartomány háromszázéves jubileumára, Bp. 1943): kisgimnáziumok, teljes gimnáziumok, 
valamint öt, általuk vezetett felsőbb iskola és egy árvaház. Erre az egyre terjedő, és a „reális” 
tárgyak iránt (már az alapítástól kezdve) különös figyelmet fordító rendre bízta a királynő 
az új gazdasági iskolát.

A szenei iskolát alapításában is, működésében is és megszűnésében is szoros kapcsolat 
fűzte ugyanennek a rendnek másik, tatai intézményéhez; Eszterházy Ferenc, az eredetileg 
Tatára tervezett intézetet -  1763-ban testvérével. Miklóssal történt birtokcseréje miatt — 
Szenetn alapította meg. (A legutóbbi kutatásokból — ismét -  kiderült, hogy a szervező és 
fenntartó Eszterházy Ferenc birtokán két tagozata is működött: Szencen és Cseklészen.)

*Orczy Ló'rincet (1718-1789) az irodalomtörténet a főúri költők között tartja számon. Történetírásunk
ban csak a vízügyi történet jegyezte fel, hogy korának egyik vezető hazai gazdája, sőt gazdaságfejlesztője 
volt. Vízszabályozási királyi biztosként is kitűnt -  m int a Felső-Tisza első szabályozási tervének készí
tője -  nem jelentéktelen társai közül (Károlyi Antal az ecsedi láp lecsapolója, id. Vay Miklós a Kőrösök 
szabályozója -  a Royal Society tágja! -  és Széchényi Ferenc). Királyi biztosi kálváriáját maga írta meg, 
közéleti verseiben.

**lgazi szerepére és jelentőségére csak a legújabb kutatások mutattak rá: a 18. század, gyakorlatból ismert, 
mintegy 1000 hazai mérnökének, műszaki tisztviselőjének mintegy 10%-a ebből az iskolából kerül ki. 
E létszámmal közvetlenül a Mérnöki Intézet után következik és megelőzi a bécsi hadmérnöki akadémiát 
és talán a Kamara műszaki-gazdasági képzést nyújtó akadémiáit is. Hallgatóiból kiváló uradalmi és megyei 
vezetők, mérnökök, térképrajzolók lettek.

F. Károlyi Zsigmond



1765-ben, testvérének halála után Tatán is alapított egy — a szenei gyakorlatot erősen ma
gán viselő — gimnáziumot, amely 1766-ban, a szenei iskola leégése után (igaz, csak 4 évre, 
megszűnéséig) átvette annak szerepét.

Az alapítólevél (Piarista Levéltár V 255/3; itt sok egyéb szenei irat található) szerint 
az alapítvány 20 hallgató (14 nemes ifjú, 6 kamarai tisztviselő fia) számára szólt. Ennél 
azonban lényegesen többen tanultak az intézetben: egyrészt maga a királynő (aki különös 
figyelmet szentelt az iskolának, és 1764-ben meg is látogatta) küldött a rendeletben foglal
taknál több — 16 — osztrák ifjút, (ezen felbátorodva a rektor fizető konviktorokat is fel
vett, de ezek száma nem érte el a 30-at); másrészt a küldött ifjak egy része, ill. a környék 
lakói számára megnyitották a schola vernaculat; harmadrészt 1765-ben megnyílt a kamerális 
tanárképzés (professorium camerale) a rend növendékei számára.

Az alapítólevél (amelynek teljes szövegét Hegyi Ferenc közli a rend debreceni gimnáziu
mának és kereskedelmi középiskolájának 1941—42-es Értesítőjében) az alapítvány pontos 
leírása után, elsőként az egyes szaktanárok feladatát sorolja fel:

„A számtantanár (professor arithmeticae) a számtannak azt a faját tanítsa, amely a ka
marai és állami adószedő hivatalban fordul elő. E célból használja mintául Clausberg: 
Rechnungs Kunst című kétkötetes, 8° munkáját, továbbá La Port: Einleitung zur doppelten 
Buchlialterey című könyvét. És mivel az említett növendékeket kamarai és más olyan va
gyonkezeléssel foglalkozó hivatalokra kell nevelni, amelyeket egykor a magyar királyságban 
viselni fognak, elrendeljük, hogy az említett tanár példa és minta gyanánt magyar adatokat 
(a hivatalok számadásait) használjon és azokat oly módon rovatolja és mintázza, ahogy 
Clausbert és La Port tették.

A közgazdaságtan tanárának (professor oeconomiae) az a feladata, hogy az ifjúságot meg
tanítsa a gazdasági számvitel módjára. E célból használja mintául az Einleitung zu einem 
verbesserten Camera! Rechnung Fuss című könyvet. Hasonló megfontolásból, m int az előbbi 
tanár, törekedjék a kamarai számadásokból merített hazai adatokat az imént említett szer
zőnek rendszeréhez alkalmazni. Ugyancsak az ő feladata, hogy a közgazdaság fellendítésének 
módját Darsis Joachim elmélete szerint kifejtse. Azt is lelkére kötjük, hogy az egyes szerzők
től ránkhagyományozott gazdasági kísérleteket összegyűjtse, azokat a gazdaságtan szelle
mében kipróbálja, hogy azután jó eredmény birtokában közkinccsé tehesse.

A matematika tanára (professor matheseos) tanítsa az ifjakat a bányászati és általános 
síkmértanra, valamint a mechanikára és hidraulikára.

A rajztanár (professor delineationis) oktassa a tanulókat tiszta és könnyed rajzolásra.
Az írás és irály tanára (professor calcographiae et stili) tanítsa az ifjakat tetszetős és 

használatos írásmódra. Emellett gyakoroltassa a tanulókat a levelezési stílusban, szerző
dések, nyugtatványok, kérvények készítésében és ehhez hasonlókban, amelyek ti. a keres
kedelem és vagyonkezelés szükséges eszközei” .

1771-ben újabb „tanszéket” állíttatott fel Mária Terézia: a Studium Politicae Cameralist. 
A Studium „Sonnenfelsianum” tiszta elméleti tárgy, tanárának az a fő feladata, hogy bebizo
nyítsa: a gazdaságpolitika, nevelés, közegészségügy, a „kényelmes élet biztonságos élvezésé
nek biztosítása” az állam atyai gndoskodásának a tárgya. Sonnenfels: Grundsätze der Polizey, 
Handlungs und Finanzwissenschaft c. műve alapján kellett a gyakorlati kérdéseket tudomá
nyosan alátámasztania (Mária Terézia, 1771.szept.9-i Benigna Resolutioja, Országos Levél
tár, Coll. Oecon.)

A kollégiumban a tanítás hároméves volt és minden 3 év után vettek fel újabb növendéke
ket (a megyék javaslatára, de a felvételt a Helytartótanács intézte). A felvételi előírások, 
a tárgyak felsorolása alapján (nem szerepelnek bölcseleti studiumok) látható, hogy az intézet
be filozófiát vagy legalábbis humaniórákat már végzett hallgatókat vettek fel (kivételek 
persze akadtak; ezek jártak az említett schola vernaculaba). így Szencen — ha címében nem 
is — „főiskolai” szintű oktatás folyt.



Az iskola tanárai közül kitűnt az elméleti és gyakorlati geometriát tanító Valero Jakab, 
aki megnyitó beszédében közgazdasági tanulmányszámba menő eszmefuttatással foglalta 
össze a merkantilista gazdaság elveit. Másik neves tanára, Königsacker József szenei gyakor
lata alapján írta meg az első hazai, latin nyelvű kettős könyvviteli munkát, a Scripture 
Duplexet 1789-ben.

Az iskola első tanárai speciális képzésre az egyéves bécsi (és szintén piaristák által veze
tett, 1763-ban megnyílt) „Rechnungskollegien” tanfolyamára mentek, később saját inté
zetben tanult piaristák is tanáraivá váltak a kollégiumnak.

A tanítás eredményességéről tájékoztat a — nyilván Eszterházy Ferenc által szorgalma
zott, de egyáltalán nem rendszeres — bécsi vizsga eredménye. Az első kurzus végén, 1766-ban 
ugyanis Bécsben vizsgáztak a hallgatók, meghívott szakemberek: Buchberg kamarai szám
tartó, ill. a francia Berje császári geometra előtt. A főkancellár, Eszterházy örömmel számolt 
be a szencieknek az elismerésről. Ugyanezt mutatja, hogy a végzett diákokat szívesen alkal
mazták közhivatalokban.

Az állásért való folyamodáshoz a kollégium Testimoniuma (diplomája) is elég volt, nem 
kellett az említett bécsi vizsga. A véletlenek útján két diplomát ismerünk: Bodó Jánosét és 
Laáb Gáspárét.UtóbbitTurányi Koméi találta meg (Műszaki Tudománytörténeti Kiadványok,
10. sz.) és magyarul így szól:

„Mivel a mi tisztünk e királyi kollégium alumnusainak jelleméről, szorgalmáról és elő
meneteléről a Magas Királyi Helytartótanácsnak, valamint mindenkinek, akiket illet, jelentést 
tenni, ezért bizonyítjuk, hogy nemes, tudós és jeles Laáb Gáspár úr e királyi kollégiumban 
eltöltött 3 év alatt az itt előadott tudományokban: az aritmetikában éspedig az egyszerű 
és kettős könyvvitelben, azaz az úgynevezett doppiában, az ökonómiában, a geometriában 
úgymint a föld- és bányamérésben, valamint a polgári építészetben páratlan és ernyedetlen 
szorgalommal tanult és mindig az elsők között szerepelt. Ami pedig egyéniségét illeti: ma
gatartása mindig kiegyensúlyozott és példás volt; ezért mindenki jóindulatába és figyelmébe 
ajánljuk. Ennek hiteléül ezt a saját kezünkkel aláirt és a kollégium pecsétjével megerősített 
okmányt kiadjuk Szencen, a Piaristák Intézetében 1769. augusztus 29-én P. Kónya Kristóf 
rektor.”

A szenei kollégium életét az 1776-os tűzvész akasztotta meg. Ekkor az intézmény a meg
maradt felszerelésekkel és a vállalkozóbb tanárokkal-diákokkal Tatára költözött, de itt már 
csak négy évig működhetett: 1780-ban II. József rendelete megszüntette a kollégiumokat.

Gyimesi István

Irodalom:

Hegyi Ferenc: A szenei Collegium Oeconomicum 1763—1776—1780. In: Irodalmi Szemle 
(Pozsony), 1983. 531—554.0. (Ez a legteljesebb tanulmány a szenei iskoláról.) 

Borosvás-Nagy Sándor: Közgazdasági művelődésünk kezdetei. Bp. 1938. 54—57. o.
Schack Béla-Vincze Frigyes: A kereskedelmi oktatásügy fejlődése és mai állapota Magyar- 

országon, a külföldi kereskedelmi oktatásügy történetének vázlatával. Bp. 1930.131—132.; 
1 3 8 -1 4 3 .0 .

Zelovich Kornél: A M. K. József Műegyetem és a hazai technikai felsőoktatás története. 
Bp. 1922. 2 8 -33 . o.

Fináczy Ernő: A magyarországi közoktatás története Mária Terézia korában. 1. köt. Bp. 
1899. 256-260 . o.



Kiss József emlékére
1. Munkástoborzás 1793-ban

1793-ban kezdődött a Ferenc-csatoma munkálatainak előkészítése. Ennek része volt a Ma
gyar Hírmondóban megjelent felhívás:

T Ó L B A L É R
A ’ M a g y a r  H írm o n d ó n a k , Á prilis’  19  * 

oapjáts* if§ $ .* líaa  fcőitt á rk u sáh o z .

T ifv á b M  T u d ó s ítá s  a* K ir á ly i M a g fa r  I la jé -  
k d z h a té  T á rs a s á g ró l. >

A ’ második iead « , m  m  t000 forintos Ak- 
titákbóí , 3 0 ; a’ harmadik m id i , aa ax ^00 forin
tos Ákttiakból pedig 6« vagyon még el adni való. 
Kik tehát e®#» Társaságba iíván n akállan i, 's ráfit 
venni a’ leg alább is 9 ’* 10 fossírt «&tenáel interes* 
ben, ne sajnálják a ' Né»«» örökös Tartományok* 
bő!, vagy idegen Orfssigokból valók » B a l d t a « Sf 
b éu i Pémráítéáili * kik Magyar Örfxágban, Ef« 
dély?>ea, Bánátusban * Horvátit, vágy Tét (Sétá
mmá) Öfiiágókbar» laknak , Ns. S e h i k m a y  é r, 
«’ Királyi Helytartó-TaaátsnáI lévő' Ágens, és exea 
Friviiegiáltt Tárfaság' Pienipoíenulánsmáaál Budán 
niagokat jeienieai. A ’ Budára küldendő péntek» 
az azokat adó Orak *s AiTz-on vs ág ok » ak bátorságefe- 
ra né* ve öttaft a’ Kamarái!» fi& K&ssta-Htvatalaak 
fHáöfl:*áblá«st} fognak k>-té tetőd r»i, és a* íivietás* 
tóák agya» eted F8  Kassta - Hirttoltsl 
tattni. ¿»és lívietáatóákat által adja &' Fo Xaífea, 
Hivatal Scbikmayer Ágens Úrnak: *s roiadannyiiíaőr 
RetiepilTiét vef* tőle. » S c h í c k m a y e r  Ur mindem 
Kvietántaiát fel küld Bétsbe B a 1 d t a u ff Pénz
váltóba* , ki az azért eserídd Akt*ia4e»elet kessé- 
he* feolgáiiafja a? Akuiát-vévonek. A ’ Kvietáa- 
tsiák a" Baidiauff Pénzváltónál maradnak. Egyébb- 
aráat tdlyes f?,abadságekbaa áll a* Társaságba ál- 
Unuí kívánóknak a z , hogy a ’ Budai Kamaialis FS  
KaíTxa-HirataUdi vett KvíftiaU iát akáí magok fel» 
kúidjék Bétsbe*. akár ha telítik, a' pénzt Bélibe«, 
le-téteihetík B a l d t a u f F  Pén*-váltónál { faey deta 
<->iuískaa diuagsba ufe Baldtauff, «ad Comp.).

M m  S í-ák
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, kagy exea bajókxahak- 
Yaatwaa « * '  T*«a*ág#«k -twlajáoaa j ««ve? i*¿; a*v 
&ak kSitaég#« fag m*>g kó&»?*ü< O Faisege {*i¿a 
iattatta ogyaa tnj*«á:aak Axt a v juft, b»gy » 5  a&t*n, 
d&k jaíitva Üzámfáíváa az «íxtaaáóket «20» ¿ddtáí 
fogva, íaiáón a' Tsatoxna el*Jog fcélzdiat) a Si¿., 
tas magáim» yáitkatja &zt a* Társaíágtól „ <1* a**n 
az átroa» meUyet akko* íóg áía*v Ha aJ Státa* 
«íxt*n<lák «tá» aera» fogja aatraagáíwíz <rá?ta«*> «i?* 
az efatxe a**g fag a?. O c t a s? y  koSzabiUata*, miat 
w>ás aagv Ket-eskisdéiekbe« fxokaít es«*, Miáden 
e*e*ra tekát elfigeníiá bát«w>ág»t takühatftak a* Tsa- 
tomóba» awiií, kík t<5ís« póazekaak va}aa»elly xé~ 
&iét aaaak ásására ft*ídí.t»<ták»

-rfT T i  a i  o rn a  > tUáknak J tz e t/ fe k r S L

Kan"» Tsataraá.nak ásáxá«-.» «»mt-«gy i»áromex*í 
#n««káfokra i«f* * ’ Tár»»#ásaak f*«k»áge a" ióvó 
&láju*»ak i-so wapjátó* kaxdve » kárym efztcodék 
»ek l*-frdyáiak aíaU , a ' mvddig t, i, tart aanak 
áíása. A ' <k>iog **gy v^n #1 intéxv*4 kagy a ' maa- 
ká m k  tobb p«<¡y.t k«r**ketnak atea muakájok abai, 
«h»í kóxd«ség«fea fctokíak k^esoi, JVIeg a* ae*n 
ig#a íxorgaimai«« «juiiMs «  *«eg ke taska* ¿«a» ná- 
jKmkóot «yak* ’* t»M> $#t»ñ  ¿s; axatáa ax »«¿a 

h&zz* «<*j> ig«a a ' maakáítokaS, m ireí «n a  $' 
t$Íd sa&aj m  kúvrtvtiís baaatn para;» ♦ a* *»eUy¿t 
t&háí kiift aya» )«kot báaxd. JKxea okbót kovatfcá- 
»a»4ó w>¿4<*« fosi* a‘ Táxsaaág mankáíaít Isxefcaí;

A ' kj »nnyit «* vbben a' Tsataraábaa, ibagy 
A»áwíB<»k mélvsóg» fgy <>i, é» tiélt«*sége i« egy 
iéU«n , »?• ** aJ ki egy K«b-ólayí$ < C«b«s, Cabi- 

ŵ<», C<*b«k'KJ*fít>r) ás , miel: 41I «gr fedv»? B* 
Teini fxokták ; «itttáu a’ kí á«ott i<?Jdet j o  ’* &0 
«lny> me$sies«gre «J botdj«, é$ <fleg>'*«get», *«i»áí 
«2 «2«ífí munk«j¿ért 34 Kraftíart íog ka»m, Ha >«̂ g 
«gy ollei mt'ijrcbbea as, a* a* a’ £áltífsúaéí<5l kés 
i>layi mé!y«¿gb«o á* * ki egy Kot • 61 fáW«tx ** «*< 
*0 '« 20 olnyi mt'Rtzw^fc ct-faordja, 40 Kf*jí*-í»* 
luip «rt«». A* k¿ pe<l»g m égegy  éllei mélyebl»*» a«* 
«a «x bájom nio-f i m é iy tit ffta  ¿s** k i  a*

a u  *  föláí?? om a n  ¿0 V < 3ö »lityi 
k J  i ö r á j a  *  a s t é t t  * f t « f  4 Ö  k t s j í ^ a r  f i x e t é f t  k « p .

A* m «%  íoaoki*ok M agyar , , Hoxmt,
*j» Tót O rízágokbál, ragy  iii«>ÍU»«U4t —  ki rá* 
vén BMs Y  Átmegy é t , —  jő«««k a' T«a?otna ási.- 
«,«», ¿8 «20» bí?iy»cg»U'k Kföijáíöítóí,  a ’  bomt»« 
<*.»»ck > ÜíxíjmÁ$ -levelet maUih^^ *?U y míadeo 
WrtfóWrt- kt>t kfHjtíárt kaj>«í»k úti költségül. A* 
k>í iH'dig AttŐiiábdl, T * r k , M ofva ’s mÁ» örokó* 
?4^m«ítky vagy kühó Orf^ágokbú-l jöiwíiffk k \  ’ * p-a^- 
f>«fok UCí , r$v  áiU Íjaban i ú*s mi«* kapnak üti 
költségül A y k in ek tetfm k.  cUhoxkatjA 
Ülésénél* g f« r®ek é í-is . E se k  k»fdhalják a ’ ki ásott 
fóláai, ’ * ^ á b b  teíiétaafe* %>' kogy *ggy

U\4}M&i& » 's  ijyeím^kes »»«»k>is m indé a  aa^  
*gy Íoíiatot >» többet ín tx>«g keíe*?^t a a a k M  í'ggyűít. 
A j oíiya» »»«akáíok „ kik bal k<Wu<tkat tMiea«k 
oás le m w ^kibaa, a ’ bato«^tk hó»ap&aö egy fo n a
lai kap«»k «* T ársssá g t^  ajaoáékba, és h& fe M é - 

» 's  gya?a*ekeííő I áoíga^ik ? a3» k 5* »«g-aapjÁ k 
a" Böá^ok «iáaáek - íorioijofeaí Müön- külóa- ^Axea
saaök^roi, c o á ig » k ik  a* *íg«^ iáe jéa  a1' T**^

áolgo^v* fogoak> es i»t>>ekuráa«A af k^liöi 
*>'., <tzöíáa aá.a la  k iyáaaak  m&xAéiú f axok&t a  
T4?saság a 4 Tsatö!-aáa<ií-va !ú fxolgáiaíba fogja taa«i> 
ú f j  M á t  <3axáákrsak» iá  »íelia«« való f*aigák»ak 
(kal#<sakaak) hajas legéay«kiu-k ’« t.

Miaá«?a a ‘ xaaakáaöx «»^g kí>^;tíaíy 
k a tT «gyaitöf k a p á i, aaót, U fÁ i& t» ta lp g a t  "a 
a ’ 1 ingyea á4 a ’ Táreaság, *» a>aga k ó '^ i'^ 'o  <«eg 
ts »*ir>.áH<*4a aa ak a t, ka mi kotr a ' ÍV-akse,;. ¿¿y  
aa aiajyiyalv * ,

H yáíi »4í>aii<aa da& ka - xátótdkbaa, y ^ y  U»x 
»«kbcft fognak iako< a <aaaká«»k < íálbaa P'S'‘-‘S 
öájíakkaii,  éx i»Jadíía 4. h^tifk atáa  tV«sa íxatasál 
k4^«ak ata^tík aki.

A ' Tsatataa  !>>racíiöaak l e h  g<í«^)a arrax hagy 
a° aja»kásak oJisá paaaea  ^uiia»ak n caáea  «;«♦ «<?•- 
b it. A ' {vhén h**y kápw^.t,«, s «gyát»b ftketek ada 
^  óay b  ottsó, « '  kaayéxatfk ía a ^ *  #^y k?a^lxax 
%  kíiáí, ^

5$6 <*■■■■!!««■>»!»
K ik  m«g eaUI»Á«^k Wlegesl»», íjxakrtsis a’  T,4í> 

*a$ág tnaga k<>h'<-rg<i )> áx\ Orvmí, rs Ofyö#ság<j<.
Mindfia «<u«ká*, «(*r ax .^k^t m;*ga„ aká? &%+ 

lédí-stüJ {«)}?»» h; <M g»*ni, Májuwiak %.s>i aawá* 
tó? fwgva i fp -á > k  arx^adábea, (»indeakoí a* htia. 
m d k w 5 S t ó s « k  k irán t fag Sxtfíddak 
~dz.£}frrtitkjiz#í<?j:>*á-rüî  m>ink<Uvkat hmnalk, 

l ía  y*.Uk? {<<> mnakásökat böx a* Tsaionta 
ásásra» aisílly £víáj«saak }-s<$ aapjáa 1793-dik. vfx* 

fxg tflkexéáém ,  «  ba tatám axaknak fxa« 
m*  *fcag taU laa kU6?bb«<íat x ait hfitjra fogja álíita» 
n í t a’  Tátxaság 15  í»ríatak>it fegaekí káaaftaakéal 
íjaataij ‘ s dtat ax á ltalak  kaaoií íqo aaiW;tek t i ax» 
d 4  i a  » a  k le fú .

Kik m ackasakai faáadeko^aak kihatni, 
aál|ák - j a jo k a t  _ ja te a íe a i; lU ^ h s n  tfnm és  H ^ aá 
la a a s  TsáCt, és Ü ít, La «ra? K ajn iáay tTVaaí a* ág? 
nerexefct tijj-nm<löfartgaíf«!’ bTr« ax 1 -*<> k«(»tjg» 
Hátaiba. Sasat-M ária« {:$>;^kaákáa) JCa-
tfapr«^a»í Ó m ái; Fa«aa Sf«m, H a t ^ b  * « M í Ör* 
aki í O .Afaáa« N«m. Oyfiaí» P^üt U>aá? í öajáa 
Ne«í> íiadka M áié tfta á í '  V é x m ú m  Hattal Ja^ áC  
Faftkaros E*«« tif^k bas'rkb aíasiiáxt Ad
n.<k a  én* íxak « z a ja ik ,  kik munk.isok.it {xfdafik* 
líaaeai a>afeáaos «Ju.<>ká*t>h«#k Is , kik masakat je> 
iaat^k aál#k.

Kik ö(T?,e l'zrdvi.t mankásaikat egy«nasaa »’ 
Txatafaábay. bn?.2,ak ; v.igy &z oda íe msáen&s! iaa-> 
£á«as wiaakásak is, ja^ntsék snagokat Báss Várme-

tyaW» b;k«-<S ít«U  , ’s Varbáft, be?yxégakkea, -yagy 
ambot K ifáJvi V áw sbaa Ner±)fs Kis» U taknál 

fiaa« bajákáxbatö Tsatarnáaak igaxgatáiaái.
K ik  x<h> «5 u«kásakas kaxaak M a g y a r *  

ItwJáiy , í lm r Á th ,  % Tót Ofí'xágokból, vagy Káaá- 
í-,-5 fofi«(ot k*paak áti kóitságöl , k ik  $?- 

a'Nytafct é«»ki>a 's tnás iáegea Offiíágakbdt 
a«k »«« «ujakásokaty 5 0 fér. karnak. A ’ 10a ta»a> 
K»sak«i-i)»zúk«ak* ax aa  a ' Oaxdáknak ebből áll 
k i a í í ^ á g a k : a4 iBÍnt eiejbak tefa adva , a ’ k i » «  
tk>ka*4 a«;;ák aJa^.i v<jí>> s ai«M* ¡4
ínadban , ’« t e j e i é k aiaü taj-uak. H-a aáki

C«SS5£5»3
^áaaiaak m h i k , Bxeika? fzáníokra f yagy * it  a ' 
&afcaá#ág«?t ajásnak által rngedb^H. Ha a' mur»- 
kás*k iakább magok hivanaak m,^o>feaak frkní,

* vagy í»á* fafakaíerfeax akarnának enni jám*, teffva* 
^sabadságakbaa f«?g áiíani. A ’ fxaadák * e h ik  által 
a* taaaká'h-oK meg klykatatá fy.írfxámokat, ágya?int., 
¿$ót< Icáját, lapátot, taiyig.n, ’ * ók visznek a>,ak« 

'?& ^an<{at< A z  t*t tosníoU fia th Á maka) jabbítVkaS 
fvbisetéíteŰ  a’  Társaság, ’« a?.«.>kat mapa k«.Utsáj>,a» 
mag-»«*á!t«t)a, I<«g faííyabb m;-ndírn í.f oap ki íag 
®* ¿«ni val» méfí'ttettni. A ’ Ga?.dÁkaak át?ti 
$ é  vetn i, í a gy t«ás abaz ártóK áhal fe J-ra íe ta l, 
»aaayi esik eggy eg>' «»onfcasra ax általa **%be vitt 
m«akáá^tf Ax azért a«and<5 Éxeta* raindan manká»- 
5>sb W?.-éba î>g adásai a - Kaai?rüáriábaa, vagy a’ 
Tám sag valaí»effy Tjf*.tjéaí?k ¿*ien3*téb*«, Ha ta
lán a’ ks-m?rit fokiét e i nem yaga2b«taék egy bét 
a k ti, akkat t ÍQtiwot kap elór« a' munkás axoa 
Itéwa i a” ti&bit ta<g kapja akkor, au kor kétaen Icfsi 
rite*

V)F& U  je3*at*Uk, Hogy a ’ ki vao muakásoka* 
Irta a ’ Tsaíaraa á*á*ra . ax azoknak Gaxdájáv«. 
tetetik i $  faxiat bdnapi gxatá{5aís Ha 5  vagy é «a»- 
btrrtel tiíbb vagy k*v*s*bi> íeaae a ’ Izáx Ixám, «z 
sn»adaxákal kerek fxa:>»ba, a« az u>o awbfTftek fog 
v.tetóáf»» j ida fzáwlálttataak a’ be<í»gt?k is. Azaa 
wj»»káaak, kik magañoaa« *e!eatik ada le magokat 
»'maoltája.axakez «-ag% ama'Oatda vvxötl^se aiá fog- 
axfe adattat»», a ' b*¡aa>3i fxámaak ki pótolására, 
Bétsb^a Mária, la-ítapjáa *?^3-d*k c»tt.

K i s  f  J  6 V 0 f> 
M i s *  G d b o r ,

* '  K i r á l y i  p r i v i k g i á h t  M a g y x t  

H #\4 k 4 zh& t4  T m t & r n é m k



Aki nem sajnálja a fáradtságot és elolvassa ezt a csaknem 200 éve íródott és természetszerű
leg ódon stílusú szöveget, figyelemre méltó megállapításokat tehet. Ez a munkástoborzó 
ugyanis a következő — ma is korszerű — munkaszervezési módszereket és szociális körül
ményeket rögzíti:

1. Teljesítménybér; nehezebb munkáért több pénz.
2. Az útiköltséget megtérítik.
3. Csak a magát igazolni tudó dolgozó állhat munkába.
4. Családdal való együttélés, közös munka, közös kereset.
5. Munkafegyelem, félévenként jutalompénz.
6. Törzsgárda jutalom.
7. Megfelelő szerszámot adnak a dolgozónak.
8. Munkásszállás.
9. Üzemi konyha, étkezési hozzájárulás.

10. Ingyen orvos, ingyen gyógyszer.
11. Toborzási pénz, illetve jutalom.
12. Brigádrendszer, brigádmunka, brigádvezető.
13. Heti elszámolás, munkaelőleg.
14. A betegek állományban maradnak.

. . .  Tisztelettel adózhatunk Kiss József (1748-1813)ésK iss G ábor(1751-1800)em lékének.
Ugyanakkor érdemes elgondolkoznunk a szövegből tükröző humánus elveken és ezekből 

kiindulva azon is, hogy egyáltalán ismeijük-e vagy jól ismeijük-e őseink mentalitását? Való
színűleg színesebb és emberibb volt a világ annál, m int ami a történelemkönyvek elnagyolt 
fejezeteiben (ha egyáltalán említik) bemutatásra kerül.

Ezért is szükséges — az eredeti források kiadásával és feltárásával — „közelebb hoznunk” 
múltunkat napjainkhoz, hogy lássuk: európai szívvel és ésszel is nyugodtan vállalható az az 
örökség, amit nemzeti múltunk jelent; a reális — és nem a tudatosan „deheroizált” vagyis 
saját kárunkra meghamisított! — kép kialakítását szolgáló ismeretek megőrzése, továbbadása 
kötelességünk!.

Petneházy Zalán



2. „Történelmi mérföldkövek”
Kiegészítő gondolatok 

Kiss József és a Ferenc-csatorna történetéhez

Technikatörténetírásunk hiányosságára, történetírásunk korszerűtlenségére jellemző, hogy 
Kiss Józsefről, tevékenységéről és életútjáról — csaknem két évszázad múltán is -  itthon na
gyon keveset tudtak. Megismertetését az emlékét ápoló jugoszláv kollégáinknak és jugosz
láviai honfitársainknak köszönhetjük: a belgrádi Tudományos Akadémia gazdaság- és techni
katörténésze, Nikola Petrovic tárta fel, m utatta be a magyar mérnök-vállalkozó úttörő és a 
térség népei számára oly jelentős tevékenységét, érdemeit. A hazai olvasók is az ő összefogla
ló írásából (Vízügyi Közlemények, 1968.) tájékozódhattak kutatási eredményeiről.

Kiss József fő alkotása a Ferenc-csatorna. Az ilyen infrastrukturális jellegű víziút-építés 
Franciaországban a 18. sz. elején kezdődött (a merkantilizmus kibontakozásakor) és bár Bu
da felszabadulása és a Rákóczi szabadságharc óta francia mérnökök Magyarországon is meg
fordultak, a tervezéseken, javaslatokon túlmenő munkákkal a Kiss testvérekig nem talál
kozunk. Ahhoz, hogy terveik megvalósulhassanak, jelentős személyiségek támogatására is 
szükség volt. Ebben a vonatkozásban a legnagyobb szerepet a korszak kimagasló mérnök
egyénisége, Kempelen Farkas játszotta, aki a területileg illetékes kamarai szervezet fő gaz
dasági-műszaki vezetője volt és mint királyi tanácsos a királynő legközvetlenebb tanácsadói 
köréhez tartozott.

Korabeli történeti forrásaink kevéssé tudtak reális képet adni a munka nagyságáról és az 
eredményt — a kor történelemszemléletének megfelelően -  a gazdasági-politikai életben 
vezető szerepet játszó főurak érdemének tulajdonították, holott az, vitathatatlanul, az álla
mi támogatással, Kiss József kezdeményezésére és Kempelen Farkas pártfogásával létre
hozott társulatnak köszönhető.

Az alkotás, a csatorna későbbi sorsa viszontagságosan alakult. Az új víziúton a szállítás 
úgy fellendült, hogy az első évtizedek alatt a társulat tagjai befektetésük sokszorosát vissza
nyerték. A szükséges műszaki karbantartásra azonban nem akartak áldozni, ezért a csa
torna állapota annyira leromlott, hogy még a betemetés gondolata is felmerült . . .  Végül ez 
esetben is egy másik magyar műszaki alkotónak kellett jönnie, aki felvetette az újjáépítés 
és továbbfejlesztés gondolatát és új társulatot szervezve, újabb küzdelmek árán megkezdte 
és elvégeztette a szükséges munkálatokat (1870—1876). Ez az ember Türr István tábornok 
volt, az olasz szabadságharc hőse, Garibaldi korábbi fegyvertársa.

. . . így lett a Ferenc-csatorna és az újabb létesítmény, a Ferenc József-csatorna a mai 
jugoszláv vízgazdálkodási rendszer: a Duna-Tisza-Duna csatornarendszer alapja és gerince. 
Déli szomszédaink folytatják e létesítmények fenntartását és fejlesztését.

Az előzményeket a jugoszláv történetírás tárta fel, s a mai eredményekről a kortárs 
jugoszláv vízügyi szakirodalomból értesülhetünk, amely — miként a helyi magyar hagyomá
nyokat őrző helytörténet — haladó hagyományként tartja számon közös m últunk e feje-

zet®1 P. Károlyi Zsigmond

Irodalom:

N. PetroviH: Duna-Tisza csatorna építése a XVÜI. században. Vízügyi Közlemények, 1968. 
N. Petrovic: A Közép-Dunatáj vízi közlekedése és gazdasága a merkantilizmus korában.

(Szerb és magyar nyelven) Beograd-Novi Sad, 1978.
Csehák Kálmán: Történelmi mérföldkövek. Kilátó. Az újvidéki Magyar Szó szombati maga

zinja, 1979. szeptember 29. (N.Petrovic könyvének ismertetése.)



Az 1838-as pesti árvíz 
műszaki előzményei és következményei

1838 márciusában minden korábbit felülmúló természeti katasztrófa zajlott le Magyar- 
országon, a Duna völgyében. A Duna jeges árvize végigpusztította a vidéket Esztergomtól 
Mohácsig.

Különös, de a bekövetkezett tragédia a műszaki szakembereket nem érte váratlanul: 
a Duna-mappáción 1824 óta dolgozó mérnökök tudták, hogy a Duna szabályozatlan volta 
bármelyik télen hatalmas árvíz előidézője lehet. Véleményüket hangoztatták is: előbb 
Vörös László (1790-1879) a budapesti áüóhídról írt cikkében hívta fel a figyelmet a jeges 
árvíz veszélyeire, majd 1833-ban kiadott térképen (Alap s vízhelyzeti térképe Buda és 
Pest szabad királyi fo városainak . . . )  közreadott „Vízhelyzeti leírás”-ában a Csepel sziget 
csúcsa körül elfajult mederszakaszt jelölte meg egy jövendő nagy árvíz előidézőjének. Győry 
Sándor (1795-1870) szintén az építendő állóhíd ürügyén figyelmeztet: nem elegendő az 
eddig észlelt legmagasabb víz ellen gátakkal védekezni, mert az árvíz magassága egyedül 
a jégtorlaszok erejétől függ, és így előre nem tudható, milyen szintet ér majd el. (A torlasz
képződés pedig az alacsony esésű folyószakaszon szinte minden erősebb télen előforduló 
jelenség volt. Komárom és Paks között 40 olyan helye volt a Dunának, ahol sziget osztotta 
meg a medret, innen a Dráva-torokig pedig az éles kanyarulatok akasztották meg a lefelé 
vonuló jeget.)

A gyarapodó, európai rangra törekvő ikerváros nem sokat tett az árvízveszély ellen. 
Mindössze a külvárosokat fenyegető régi Duna-ág (Pesti-ág) két torkolatát zárták el az 1775. 
évi árvíz után a magas vezetésű országutakba kötött Váci- és Soroksári-gátakkal. A Sorok
sári-gáthoz kapcsolódó, a ferencvárosi Duna-parton emelt, ún. „Fa-gát” csak az ottani faipa
ros telepeket volt hivatott a nyári nagyvizektől megóvni.

Az 1837—38-as tél az átlagosnál jóval hidegebb és csapadékosabb volt. A jégzajlás Pestnél 
már december közepén elkezdődött, majd a Szekszárd meEetti borrévi kanyar 1837. dec. 
22-i beállta után jégtorlaszok sorozata alakult ki Borrévnél, a faddi Hármas-szigetnél, Köm- 
lődnél, Pest alatt a csepeli és fölötte a szentendrei szigetcsúcson. A torlaszok visszaduzzasz- 
to tta  folyó 1938.jan.6-án elöntötte Buda mélyebben fekvő utcáit és csak egy hét múltán tért 
vissza medrébe. Ez volt az első figyelmeztető jel a közelgő még nagyobb veszélyre.

Időközben az egyre kegyetlenebb hideg miatt a Csepel-sziget csúcsán kialakult jégtömb 
hozzáfagyott a mederhez. Vásárhelyi Pál (1795-1846), aki a torlaszt 1838. febr.29-án fel
mérte, szinte előre látta a nem sokkal később bekövetkezőket: „A folyamnak állapotjára 
való tekintet valóban alapos aggodalmat gerjeszt, hogy a tavaszi olvadással, ha a jégindulás 
nem kedvező körülmények között megy véghez, még nagyobb áradások fognak bekövetkez
ni.”

A riasztó jelek hatására Pest város tanácsa „lépésekre” szánta el magát: homokból és 
trágyából (!) egy, az 1775. évi árvíz szintjét meghaladó koronájú töltést húzatott, valamint 
beszegeztette a Dunába ömlő csatornák nyílásait.

Március első napjaiban Bécsen felül elindult a jég. A pest-budai tragédia szempontjából 
meghatározó volt, hogy a Szentendrei-sziget csúcsánál lévő jégtorlasz a fentről érkező jeget 
és olvadt vizeket március 13-ig visszatartotta — ezzel a pestihez hasonló arányú pusztítást 
végezve a Dunakanyarban és Esztergom vidékén.



A márc. 13-án megindult jég-víz tömeg első hulláma aznap kora délután érkezett a főváros
hoz. A Duna már este 9 órakor átlépte a belvárost védő új gátat. A Váci-töltést márc,13-án 
éjfél körül, a Soroksári-gátat márc. 14-én hajnali 5 óra tájban szakította át, és most már 
3 oldalról öm lött a városba, nem számítva ide a beszakított csatomanyílásokon alulról a 
házakba, pincékbe nyomuló áradatot.

A Csepel-sziget csúcsán lévő, és a visegrádi és kisoroszi torlaszok jegétől tovább erősödött 
jégdugó már elbírta a két oldalán kialakult kb. 3 méteres vízszintkülönbséget is! Csak a márc. 
15-én éjjel 11 órakor 929 cm-rel tetőző, minden addigit 165 cm-rel meghaladó vízállás 
(amely Pestet is átlagban 2 méternél magasabban borította el) tudta helyéből kimozdítani 
úgy, hogy a felgyülemlett hatalmas víztömeg a Duna balparti síkságán és a Csepel-szigeten 
keresztül — mintegy 20 km-es szélességben mindent elöntve és elpusztítva -  hagyta el a 
fővárost.

Az árvíz óriási károkat okozott. Egyes falvakban egy ház sem maradt (pl. Szigetszent- 
miklóson), de az anyagi károk és az ember-veszteség legnagyobb részét is Pest szenvedte 
el: az árvíz által kioltott 153 emberéletből 151 itt veszett el, és az anyagi kár több mint 
70%-a is Pest városáé volt.

A természeti katasztrófa számos addig megoldatlan műszaki problémára hívta fel a 
figyelmet. Előtérbe kerültek műszaki-szervezeti kérdések, a korszerűbb városszerkezet és 
építési módok problémája, valamint Pest-Buda árvíz elleni megóvása, ezáltal a magyar Duna- 
szakasz szabályozása is.

Az árvízkor Pest város tanácsa nem állt feladata magaslatán, nem lévén tapasztalata 
a hasonló váratlan(?) támadásokban. Ezért a mentés, a menekültek elhelyezése, élelmezése 
szervezetlen volt,* és külső erő — a nádor személyes fellépése, ill. királyi biztos kinevezése — 
kellett a helyzet normalizálásához.

A tarthatatlan helyzet arra ösztönözte Pest város tanácsát, hogy megalkossa — jobb ké
sőbb, mint soha? — árvízvédelmi szabályrendeletét, amely azután 1839.jan.14-én meg is 
született. Ebben a tanács az árvíz előtti, alatti és utáni teendőket íija elő. Kitér a gátak 
felügyeletére, karbantartására, a szennycsatomák zsilipjeinek zárhatóságára, jégtorlódások 
figyelésére, mentőcsónakok elhelyezésére, az élelmiszer-ellátásra, betegek, menekültek 
elhelyezésére stb.

A Dunába torkolló szennyvízcsatornákon betörő víz számos ház összedőlését okozta. 
Kézenfekvő volt hát, hogy az igazi megoldás az lenne, ha a csatornák nem közvetlenül a 
Dunába, hanem gyűjtőcsatornába torkollnának, az pedig alkalmas helyen, zsilippel ellátva 
érne a Dunába. (Ezt csak részben, és csak a század 60-as éveiben Reitter Ferencnek sikerült 
megvalósítania.)

A sok összedőlt ház (2281) a nem megfelelő építési módokra hívta fel a figyelmet, ugyan
akkor a helyzet lehetőséget adott városszerkezeti változtatásokra is. A nádor kikövetelte 
azonnali vizsgálatok kimutatták: a dőlések nagy részét az okozta, hogy a város homokos
ingoványos talajára megfelelő alapozás nélkül és -  főként a külvárosokban — vályogból 
falaztak. Azért, hogy a hibák ne ismétlődhessenek meg, új építési szabályrendeletet készí
tettek, amely — építéstechnikai szigorításai mellett — előírta az építési tervek kötelező 
engedélyeztetését is.

A városszerkezet-átalakítási tervekből nem sok lett; egy-két új utcát nyitottak csak és 
néhány mélyebb fekvésű helyet töltöttek föl törmelékkel.

A Duna szabályozása volt az árvíz elleni védelem kulcskérdése. Az árvíz után íródott 
tanulmányok egész sora (Győry, Vásárhelyi, Széchenyi, Kossuth, az Andrássy-féle pályázat) 
követelte az elódázhatatlannak látszó lépéseket. Az 1839-40. évi országgyűlés meg is

* A hivatalnokok és vezetők kudarcának következményeit csökkentette az egyéni kezdeményezés, helytál
lás és hősiesség, pl.: Wesselényi Miklós báró (1796-1850) önfeláldozó mentési tevékenysége.



hozta a törvényt (X. te.) a Duna-regulázásáról, de a megvalósítás még évtizedekig váratott 
magára.

Az árvíz és az azt követő védelmi intézkedések a mérnöki munka számára is számos 
tanulsággal szolgáltak.

A Pest-Buda árvíz ellen megóvását célzó Andrássy-féle akadémiai pályázat szerzői mind 
a tervezési alapadatok (térképek, vízsebességmérések) titkosságára panaszkodtak. Ugyan
ezt sérelmezte felirataiban az 1839-40-es országgyűlés is. Felelősséggel tervezni, költsége
ket számítani, gátakat emelni, csak pontos adatok ismeretében lehet.

Az 1838. évi jeges árvíz utolsó nagy tanulsága és következménye a Duna 1872-től tör
tént szabályozása és az 1876. évi februári árvíz volt. A szabályozás tervezése és készítése 
ugyanis kezdetben csak a budapesti Duna-szakaszra terjedt ki, és az 1838. évihez sokban 
hasonló jeges árvíz — miközben Esztergomot, Vácot, a Csepel-szigetet elöntötte — Budapes
ten épp hogy az újonnan kiépített partok között maradt (Budán ki is öntött). Az újabb jeges 
árvíz végérvényesen bebizonyította, hogy Budapest ármentesítése csak a Duna középső 
szakaszának teljes rendezésével biztosítható.

Kaján Imre

Irodalom:

Trattner János: Jégszakadás és Duna kiáradása Magyar országban ... Buda, 1838.349 o.
A pest-budai árvíz 1838-ban. Szerk.: Némethy Károly. Bp. 1838. 387 o.
Lászlóffy Woldemár: Az 1838-i árvíz és a Duna szabályozása. Vízügyi Közlemények, 1938. 
Az 1838. évi pest-budai nagy árvíz. Kiállítási katalógus. Szerk.: Kaján Imre. (Sajtó alatt) 
Források az 1838. évi pest-budai nagy árvíz történetéből. Források a vízügy múltjából.

2. köt. (Sajtó alatt)



Az első magyar Adria-kutató expedíció

Az emberiség nem csekély hányadának évezredek óta a tenger nyújt táplálékot és megélhe
tést. Ám a tengerek tudományos kutatása aránylag fiatal tudományág. Bár a XV. század
tól egyre több hajó szeli az óceánokat, a tengerek természeti viszonyainak és élővilágának 
tanulmányozása csak a XVII. sz. második felében kezdődött. Az óceánográfia kibontakozá
sának útján jelentős mérföldkő az olasz Luigi Ferdinando Marsigli 1725-ben megjelent nagy 
műve (Histoire Physique de la Mer), amely szinte máig érvényes elveket és célokat jelölt 
ki a tengerek tanulmányozásában.

A mélységek kutatása a XIX. sz. közeoén, a tengeralatti kábelek lefektetésével kap
csolatban indult meg. Ujabb mérföldkőnek számít a sokoldalú, részletes vizsgálat terén 
az angol Challenger-expedíció (1871—76), majd az USA Tuscarora (1873—75) és a német 
Gazelle (1874—76) hajók földkörüli kutató útja. Az utóbbi expedíciónak magyar résztvevő
je is volt Weinek László* csillagász személyében.

Az Adria kutatása is aránylag korán megkezdődött, és ebben a munkában — a hivatalos 
elzárkózás és érdektelenség ellenére — a magyar tudósok értékes munkát végeztek. A Föld
közi-tengernek e melléktengerét az olasz és osztrák-m agyar haditengerészet már 1866-tól 
részletesen és alaposan feltérképezte, és a maga korában szinte páratlanul aprólékos mély
ségméréseket is végzett.

1874-től a fiumei (ma Rijeka) magyar királyi Tengerészeti Hatóság szorgalmazta és tá
mogatta a nyílttengeri megfigyeléseket. Ebben a munkában kezdetben nagy nehézséget 
jelentett, hogy a rendelkezésre álló kis gőzbárkákkal nehéz, sőt életveszélyes volt a nyílt
tengeri vizsgálat. Az osztrák tudományos körök felkarolták az óceánografiai munkát, 
és 1906-ban az ausztriai Adria Egyesület elérte, hogy a haditengerészet időközönként át
engedte az 560 tonnás Najade nevű hajóját a nagyobb utakra. 1910-ben pedig az olasz 
szakemberekkel közös programot dolgoztak ki az Adria részletes tanulmányozására.

A közreműködésre hazánkat is felkérték, de nálunk az Adria-kutatás ügye egyenlőre 
néhány lelkes természettudós és közéleti személyiség „magánkezdeményezése” maradt! 
Elsősorban Gonda Béla műegyetemi tanár, miniszteri tanácsos (1851-1933) fáradozott 
sokat a magyar Adria-expedíciók érdekében; ezért alapította meg 1910-ben a Magyar A d 
ria Egyesületet, amely 1913-ban hozta létre -  az akkor már nemzetközi hírnevű geofizi
kus-csillagászunk, Kövesligethy Radó elnökletével — az Adria-kutató Bizottságot.

Végül elérték, hogy Hauss Antal tengernagy, a közös haditengerészet admirálisa a ma
gyar Bizottságnak is rendelkezésére bocsátotta a Najade szállító hajót. A szükséges beren
dezéseket részben az Adria Egyesület vagyonából vásárolták, részben különböző intézetek
től kapták (de pl. I. Albert monacói herceg is adományozott felszerelést!). Az osztrák 
Adria Egyesület tanulmányutat biztosított Leidenfrost Gyula biológusnak, a gyakorlati 
tudnivalók elsajátítására.

A nehézségek és akadályok ellenére, 1913 őszén az első magyar Adria-expedíció útra 
készen állt. A kutatási munkálatokat 1913. október 10. és 31. között végezték el. Az expe
díció — az osztrák és olasz Adria-kutatási tervvel összehangolva — az Adria keleti partja 
mentén húzódó szigetvilág, a Ouernero (Kvarneric) körüli tenger-részek sokoldalú átku

*Lásd Lexikon II. nov. 12.



tatásával foglalkozott, emellett az Adriát keresztbe átszelő szelvények mentén is végeztek 
méréseket.

Vízfelszíni és légköri megfigyeléseket minden órában végeztek, mélyvízi megfigyelések, 
mélységmérések és fenékminta vételek az úgynevezett első- és másodrendű mérési pontokon 
történtek. Az expedíció Fiúméból (Rijeka) indulva a 740 km-rel délebbre fekvő Cattaroi- 
öbölig (ma: Kotor) hatolt. Mivel azonban a vizsgálatok során a szárazföldi és a szigetek közti 
csatornákat és a szigetek nyílttenger felőli oldalát is tanulmányozták, a Najade összesen 
1200 tengeri mérföldet, azaz 2230 km-es u tat te tt meg. Az út során a tengeren 45 főponton, 
a folyótorkolatoknál további 17 ponton mértek. A tudományos megfigyelések összes száma 
6332 volt. A tervezett három keresztszelvény bemérése közül teljes egészében csak egyet 
hajtottak végre, mert a legfontosabb műszer, a Lucas-féle mélységmérő gép — vámkezelési 
okokból! — nem érkezett meg.

Az első magyar Adria-expedíció hivatalos vezetője Kövesligethy Radó professzor volt, 
mivel azonban ő (más munkája miatt) néhány nap múlva kihajózott, a tényleges vezetés 
Leidenfrost Gyulára hárult. Az expedíció meteorológusa Réthly Antal, hidrográfusa Koch 
Nándor, Kormos Tivadar és Szilber József, biológusa Hankó Béla, Leidenfrost Gyula és 
Soós Lajos.

A fontosabb munkaprogramok (nemzetközi egyezmény alapján) a következőképpen 
alakultak:
1. Meteorológia. -  A szokásos időjárási megfigyelések mellett a légköri elektromosság 

vizsgálata és a porszámlálás is szerepelt a tervben.
2. Hidrográfia. -  A legfontosabb vizsgálat a tengervíz sajátosságaira vonatkozott. A ten

ger-felszínen, a különböző mélységekben és a tengerfenék mentén egyaránt mérték 
a víz hőmérsékletét, a vízmintákból meghatározták a klór (só) és az elnyelt oxigén tar
talmat. Alkalmanként megfigyelték a tengervíz áüátszóságát is. A tengerfenékről iszap
mintákat hoztak fel, és a kisebb mélységeknél mélységmérést végeztek.

3. Biológiai program. — Ez volt a legszélesebb skálájú vizsgálat: a lebegő élő szervezetek 
gyűjtésétől a fenéklakó élőlények tanulmányozásáig terjedt. Az ehhez tartozó felszere
lés volt a legjobb.
Az expedíció munkáját nagymértékben nehezítette, hogy az ú t kétharmad része alatt he

ves viharok dúltak. így is sikerült azonban elvégezni a kitűzött feladatok kilenctizedét; 
légkörtani méréseket például az utazás 501 órájából 491 órában végeztek. A főpontok száma 
csak az elmaradt keresztszelvény miatt volt kisebb a tervezettnél. Különösen értékesek azok 
az adatok, amelyek a szigetek közti csatornák vízének évszakváltáskor fellépő folyamataira 
derítettek fényt. Sikerült fellelni egy, az Adriában addig ismeretlen halfajt is (Callitheutis 
sp). A gyűjtött mintákat nemzetközi munkacsoport dolgozta fel.

A tervek szerint négy éven át más-más évszakban indult volna expedíció. Ebből azonban 
csak a második magyar Adria-expedíció valósult meg, 1914.ápr.l4. és máj.9. között. Ezen 
az úton az Adria déli medencéjének egy részét is feltárták és mélytengeri mélységmérést 
is végeztek. A szépen kidolgozott, külföldön nagy érdeklődést keltő munka folytatását 
azonban elsöpörte a háború vihara.

Sajnos a két magyar Adria-expedíció tudományos eredményei csak töredékesen láttak 
napvilágot (a „Tenger” , az ,Á llattani Közlemények” , a „Földtani Intézet Évi Jelentése” -i, 
a „Magyar Kémiai Folyóirat” és a „Természettudományi Közlöny” hasábjain). A világ 
tengerkutatásához a magyar expedíciók csak apró hozzájárulást jelentettek, az Adria meg
ismerését azonban elősegítették. Helyesen mondta Kövesligethy Radó (A Tenger, 21. év. 
1931. 147. oldal): „Az expedíciók igen gazdag és értékes, egyes részletekben helyesbítő, 
sőt új anyagot is hoztak haza ..

ifj.Bartha Lajos



Irodalom:

McConnel, A.: Historical instruments in Oceanography. Science Museum, London, 1981. 
Luksch J.: Az újkor oczeanographikus ku tatásai. . .  Földrajzi Közlemények, 1897. 
Leidenfrost Gy.: Az első magyar Adria-expedíció. A Tenger. 1914. 71 — 144.0.
U.Ő.: A magyar tengerkutatás tudományos eredményei. U.o., 1921. 20—27. o.
U.ő.: A második magyar Adria-expedíció. U.o., 1923.13—21.0.
Kormos T.: Kétezer kilométer az Adria szigetvilágában. U.o., 1914. 101 —11 l.o .

A szerkesztőnek -  e cikk után -  meg kell említenie, hogy hazánk, bár nincs tengere, nem marad ki 
napjaink óceánográfiai kutatásaiból sem. Különböző nemzetközi együttműködések keretében magyar 
intézmények is folytatnak ilyen témájú tevékenységeket -  pl. hazai számítástechnikai cégek és inté
zetek számítástechnikai eszközök (rendszerek, programok) szállításával részt vesznek a szovjet óceán
kutatási programokban.



Ipari alapítású tanszékek 
a Műegyetemen -  50 éve

Nagy egyetemeink közelében napjainkban kialakulóban vannak az ún. innovációs parkok. 
Létrejöttüket nemcsak az örökös pénzhiányban szenvedő felsőoktatási intézmények sür
getik, hanem a különböző szakminisztériumok és vállalatok is, mert a sikeres együttmű
ködés gyümölcsét a mérnökképzés, az egyes ipari létesítmények munkássága és egész nép
gazdaságunk élvezhetné. Egyetem és ipar kapcsolata nem újkeltű igény: jeleit a két világ
háború közötti időszakban is felfedezhetjük.

A mai Budapesti Műszaki Egyetem elődje, a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudomá
nyi Egyetem 1934-ben kapta meg új szervezeti formáját, amelybe Hóman Bálint egybe
olvasztotta a korábbi József Műegyetemen kívül az Állatorvosi Főiskolát, a Pázmány Péter 
Tudományegyetem közgazdasági fakultását, valamint a soproni főiskolát is. Az új 
„mammut”-szervezet létrejötte azonban a Műegyetem gondjait is megnövelte. Nem ju to tt 
pénz a költségvetésből sem arra, hogy új tantermeket, laboratóriumokat, rajztermeket épít
senek, sem arra, hogy felfrissítsék, gazdagítsák a Műegyetem már-már „muzeális” 
műszerparkját. Két, addig nyitott udvart befedtek ugyan, a központi épület tetőterét rajz
termekké építették át és szerény épületet kapott az újonnan létesített aerodinamikai tan
szék; mindez azonban lényegében nem enyhítette a kiváló tanárok vezetésével folyó oktató- 
és kutatómunka problémáit.

„Nekünk nemcsak a kormány, hanem a társadalom támogatása is kell” — hangoztatta 
Schimanek Emil professzor, és néhány nagyobb cég, vállalat (mint például a Ganz-féle 
Villamossági R. T., a Ganz és Társa Danubius R. T. vagy a Chinoin) különböző műszerek
kel, kísérleti célokat szolgáló nyersanyagokkal, a hallgatók utazását elősegítő ösztöndíjak
kal segítséget nyújtott a pénzügyi nehézségekkel küzdő Műegyetemnek. Jelentősebb 
lépés követte azonban azt a felismerést, hogy az ipari támogatás fejében egyrészt a kor
szerűsödni kívánó magyar ipar jobban képzett mérnököket kaphat az egyetemtől, más
részt pedig az egyetemen folyó kutatások is megvalósítható eredményeket ígérnek az ipari 
gyakorlatnak.

1936-ban ui. két nagy budapesti iparvállalat elhatározta, hogy alapítványt tesz új mű
egyetemi tanszékek létesítésére. Az Egyesült Izzólámpa és Villamossági R. T. (közismert 
nemzetközi nevén: a Tungsram) egy atomfizikai, a Goldberger Sámuel F. és Fiai R. T., va
lamint Buday-Goldberger Leó egy textilkémiai tanszék és kutató laboratórium felállításá
nak anyagi feltételeit kívánta biztosítani.

Szabó Gusztáv rektor az 1936/37-es tanévről szóló beszámoló beszédében, mint az egyete
tem életének „a műszaki felsőoktatás további fejlődésére nézve legnagyobb jelentőségű 
eseményét” említi e két alapítványt, amellyel az alapítók . .  ezzel a magyar állam szolgála
tában, amelynek mai súlyos helyzetében nincs módja az említett egyetemi tanszékeket és 
intézeteket a saját anyagi erejéből létesíteni, közérdekű hivatást kívántak teljesíteni.”*

Az egyetem tanári kara azonban óvatossággal, sőt némi ódzkodással fogadta az alapítvány 
hírét. Néhányan attól tartottak, hogy az új tanszékek személyi vagy/és anyagi ellátmánya 
a már meglévők „amúgy is szűkös dotációját” veszélyeztetheti. Csak amikor ebbeli aggályu
kat eloszlatták, oldódott ellenkezésük. Voltak ugyan professzorok, akik a javasolt atomfizi
kai tanszék helyett szívesebben láttak volna egy rádiótechnikai intézetet, de az alapítványt tevő



Aschner Lipót vezérigazgató — hallgatva Bay Zoltánnak, a Tungsram kutatólaboratóriuma 
akkori vezetőjének véleményére — ragaszkodott eredeti elképzeléséhez.

A Műegyetem gépész- és vegyészmérnöki karának két osztálya, a gépészmérnöki, ill. a 
vegyészmérnöki osztálya ezután már csak az ellen tiltakozott, hogy a két új tanszéket egy
úttal „kutatóintézet” névvel is illessék. Arra hivatkoztak, hogy ilyen elnevezésű intézet 
jelenleg nincs a Műegyetemen, s ha most ilyen elnevezést kapnának az új tanszékek, ez „azt 
a látszatot keltené, mintha az új tanszéknek valami különleges jellege és helyzete volna a 
többi tanszékkel szemben.”

A különböző ellenérzéseket azonban az egyetem tanácsa végülis leküzdötte és az alapító- 
leveleket 1937. ápr. 23-án, illetve jún. 30-án felterjesztette jóváhagyásra a Vallás- és Közokta
tásügyi Minisztériumba, ahonnan rendkívül rövid idő alatt, már júl. 24-én meg is érkezett a 
jóváhagyás.

A tanszékek vezetői posztjára pályázatot írtak ki, amelyet a legkiválóbb műegyetemi pro
fesszorokból összehívott bizottság bírált el. Döntésük nyomán kormányzói kinevezésre a 
textilkémiai tanszékhez Csűrös Zoltán, az atomfizikai tanszékhez pedig Bay Zoltán sze
mélyét terjesztették fel. Csűrös ny. rendkívüli, Bay ny. rendes tanári kinevezésére 1938.júl. 
28-án került sor.

A két tanszék az oktató és kutató munkát az 1938/39-es tanévben kezdte meg, azóta 
is működik és az elmúlt évtizedekben — létrehozását igazolva — kiemelkedő eredménye
ket ért el mind a mérnökképzés terén, mind a tudományos kutatásban, mind pedig az ipari 
megbízások sikeres teljesítése tekintetében.

Végh Ferenc

Irodalom:

Végh Ferenc: A magyar ipar és a Műegyetem kapcsolata — ötven évvel ezelőtt. — Természet 
Világa, 1987. 228-230. o.

A két alapítólevél, valamint az alapítványokkal kapcsolatos műegyetemi egyetemi tanácsi, 
ill. kari ülések jegyzőkönyvei megtalálhatók a BME Levéltárában. A rektori beszédek a József 
Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Évkönyvei sorozatában megjelent egyes 
kötetekben olvashatók.



Baross László

Felsőzsember községben (akkor Hont 
megye, ma Csehszlovákia) született, 1865. 
október 16-án, középbirtokos családból. A 
magyaróvári gazdasági akadémiát végezte el. 
Utána Alcsúton működött. 1895-ben került 
Bánkúira, először László majorba intézőnek, 
majd 1911-ben kinevezték a bánkúti 
uradalom jószágfelügyelőjévé, s itt élt élete 
végéig.

Baross a köztudatban, mint a „bánkúti 
búzák atyja” szerepel. Számottevő azonban 
egyéb növénynemesítő tevékenysége is, 
melyet nem búzával, hanem a kukoricával 
kezdett meg, Bánkútra kerülésekor. 1914- 
ben az OMGE által rendezett I. országos 
kukorica-kiállításon első díjat nyert. Ugyan
csak eredményes volt cukorrépa nemesítői 
tevékenysége.

Baross a búzanemesítést 1908-ban kezdte 
meg. Ebben az időben a magyar búza hazai és 
külföldi fajták keveréke volt. Általában kései 
érésű, gyenge szalmájú és könnyen megdőlt. 

Az aratás előtt gyakran beállt rekkenő hőség következtében magja rendszerint megszorult, 
s így sokszor gyenge termést adott. Ehhez járult még a gyakori rozsdakár, mely szintén 
jelentős veszteségeket okozott. Mindezeket a negatívumokat akarta felszámolni Baross, 
mikor megkezdte búzanemesítői tevékenységét. A régi tiszavidéki búzából egyedi tőke
kiválasztással kísérletezett, anyaga számos családdá szaporodott, de csak a Bánkúti 207-tel 
és főleg a Bánkúti 5-tel ért el számottevő eredményt.

Az ¡.világháború után Magyarország elvesztette búzapiacait, ugyanis az 1920-as években 
egész Európát elárasztotta a kiváló minőségű amerikai és kanadai Manitoba búza. Manitoba 
búzán ebben az időben az olyan minőségű búzát értették, mely elsősorban Kanada három tar
tományában: Manitoba, Saskatchewan és Alberta tartományokban termesztett búza jelle
gének felelt meg. A Manitoba szó tehát tulajdonképpen származást jelent, mint nálunk a 
tiszavidéki. Fajta szempontjából Észak-Amerikában egyébként a Marquis nevű búzafajtát 
termesztették. A 20-as évek derekán Kanada legfőbb búzatermő területein 90%-ban Marquis-t 
takarítottak be.

Az Országos Növénytermelési Kísérleti Intézet egyik fiatal munkatársa, Surányi János
— a későbbi neves tudós — kutatásai és a szakirodalo ti alapján felfigyelt a Marquis búzára. 
Kérésére a keresztezésből származó tavaszi búzából 1914-ben 50 kg-t küldtek Ottawából 
Magyarországra. Ebből az 50 kg-ból kapott egy kis mennyiséget 1915-ben Baross, aki kiváló 
érzékkel és szaktudással, valamint a Gabona- és Lisztkísérleti Állomáson végzett kísérletek



eredményeinek felhasználásával felismerte, hogy e búza megfelelő nemesítésével ki lehet kü
szöbölni a magyar búza hibáit.

Baross a Marquis-ból először tavaszi és őszi törzseket állított elő, s Bánkúti tar búza elne
vezéssel hozta forgalomba. A Marquis számos előnyös tulajdonságát (korai fejlődés, nagy 
szalmaerősség és éppen ezért a rozsdával és dőléssel szembeni fokozottabb ellenálló képesség, 
acélos mag nagy hl súllyal, kiváló lisztminőség stb.) csökkentette egy komoly hibája: nem 
volt fagyálló. Barossnak sikerült ezen javítania, s a kitenyésztett fagyálló őszi Marquis tör
zseket, a már előbb említett tiszavidékiből származó Bánkúti 5-tel keresztezte. Ezekből 
állította elő a legnevesebb őszi bánkúti búzákat: a B 1014-et, a B 1201 -et és a B 1205-öt.

Baross búzanemesítési eredményeit nem fogadták osztatlan lelkesedéssel. A kétkedők el
sősorban búzáinak bizonytalan fagyállóságát hozták fel ellenérvként.

Baross búzái azonban felülmúlták az összes hazai fajtát, fényesen igazolták a kutatási 
eredményeket. Ezek után a Növényvédelmi Hivata túlnyomó részben a bánkúti fajtákat adta 
ki az országos vetőmag akcióban. A Földművelésügyi Minisztérium ugyanis 1931-ben elhatá
rozta a búza minőségi javítását és körzetenkénti egységes termesztését. Ezt az akciót a 
B 1201 és 1014, a Székács 1055, 1242 és 17, valamint a Hatvani 1140 és 1201 fajtákkal 
kezdték meg.

1933-ban a Székács 17-et és a két Hatvani fajtát kizárták az akcióból, így abban három 
Bánkúti és két Székács fajta vett részt (B 1201: 90%, B 1205: 3%, B 1014: 2%, Sz 1055: 3%, 
Sz 1242: 2%). S bár 1934-ben súlyos aszály, 1935-bep pedig a gyakori jégesők akadályozták 
a jobb termés elérését, a bánkúti búzák csatát nyertek,

Baross, aki végtelenül szerény ember volt (világhírű fajtáit sem saját magáról nevezte el), 
ezekben az években beteljesülni látta korábbi álmait. Itthoni ellenőrzői is elhallgattak, 
amikor 1933-ban a kanadai Reginában rendezett búza világkiállításon aB 1201-et jelölték 
a világ legjobb búzájának és Baross aranyérmet, valamint díszoklevelet kapott.

Nem lenne teljes nemesítői tevékenységének ismertetése, ha nem szólnánk arról, hogy 
Baross a zab- és a cirok nemesítésével, majd utolsó éveiben a ricinus és a gyapot nemesítésé
vel is foglalkozott, s még komoly tervei voltak, amikor Bánkútpusztán 1938. június 3-án, 
73 éves korában meghalt. Sajnos laboratóriuma, felszerelései és feljegyzéseinek nagy része 
1944-ben a háborús események következtében megsemmisült.

Búzafajtái negyedszázadon keresztül a legjobbak voltak Magyarországon, s hazánk bú
zavetés területének nagyobbik részén az ő fajtáit termesztették, még 1947-ben is 60, 1957- 
ben pedig 57%-án. 1959-től Baross Lászlónak (Martonvásáron) szobor őrzi emlékét.

Pintér János

Irodalom:

A mi értékeink. Bellusi Baross László. Gazdatisztek Lapja, 1934. 
Rege Károly: Baross László. Állattenyésztés, 1958.
Pintér János: 110 éve született Baross László. Békési Élet, 1975.



Bodor Péter

Bodor Péter mechanikus, székely ezermester születésének ideje bizonytalan, egyes források 
szerint 1778-ban Erdőszentgyörgyön jö tt a világra. A pontos időpont azonban megállapít
hatatlan, mivel egy tűzvész alkalmával a parókia leégett és az új anyakönyv vezetését a 
református lelkész később kezdte meg. Az újabb források 1788. június 22-ét tüntetik fel 
Bodor születése időpontjának, fogadjuk el ezt mi is, hogy emlékezhessünk a méltán a Szé
kelyföld nagy alakjai közé sorolt különös életű ezermesterre.

Egy körülmény bizonyosnak látszik Bodor életében: szerelemgyerek volt és a főúri 
Zeyk család támogatását élvezte élete első szakaszában. Már kisgyermekként bizonyította 
faragó tehetségét: kis szekér, eke, vízimalom került ki a kezéből. Az elemi iskola elvégzése 
után asztalos inasnak ment, szakmájában nagy ügyességre tett szert, többek között egy mű
vészi készségre valló oltárt faragott. Ezután a Zeyk család támogatásával végezte a maros
vásárhelyi református kollégium alsó osztályait, kitűnt nagyfokú rajz tehetségével és külön
leges faliórát is szerkesztett. Majd gróf Toldalagi Józsefnél vállalt kertészi állást. Utóbb, 
feltehetően támogatói segítségével, 1806-ban Bécsben a Politechnikumon tanul gépészetet. 
Ezután Európa országait járta majd tíz éven keresztül, egyidejűleg gyakorlati ismereteket 
szerzett az órás és lakatos mesterségben. Az orgonaépítéssel is valószínűleg ebben az időben 
ismerkedett meg. 1815-ben ismét Erdélyben volt és gróf Bethlen Lajos birtokán építészként és 
műszerészként tevékenykedett. 1816-ban tért vissza Marosvásárhelyre, ahol létrehozta leg
jelentősebb alkotásait. Háza udvarán, egy talán a mai vidám parkhoz hasonlítható szórakozó
helyet rendezett be hajó- és körhintával, csúszdával és más, sajátkezűleg gyártott, elmés 
szerkezettel. Kertjében török mecset formájú házat készített. Mint „városi geometra” , 
felépítette a Maroson az úgynevezett Bodor-hidat: ez a létesítmény 8 m széles és 63 m hosz- 
szú volt és fából, egyetlen vasszeg felhasználása nélkül készült! Csak mellékesen említjük meg, 
hogy — egyesek állítása szerint inkább bravúroskodásból, m int haszonvágyból — bankót is 
préselt, ezért perbe fogták és néhány évet a szamosújvári börtönben töltött; szabadulásában 
szerepe volt, többek között hűséges barátjának, Bolyai Farkasnak is. Egyébként a börtönben 
szép templomi freskókat festett.

Életének legjelentősebb alkotása a híres marosvásárhelyi zenélő kút, amelyet 1820 és 
1822 között épített. E művéről a két világháború között Erdélyben megjelenő ,,Krónikás 
Füzetek” című, helytörténeti forrásokat feltáró sorozatból idézünk. Az eredeti dokumentu
mok alapján összeállított tanulmányt maga a szerkesztő, Fodor István írta. Előrebocsátjuk, 
hogy Bodor építményének a helyén egy 1803-ban létrehozott, kőoszlopokon nyugvó, pira
mis alakú kút állt, amelyhez a vár déli oldalából fakadó forrásból földalatti csatornákon 
ju ttatták el a vizet. Később az építmény erősen megrongálódott és ezért Bodort bízták meg 
egy új kút építésével. A továbbiakban Fodor István munkájából idézünk:

„Bodor Péter 1822-ben azzal kezdte a kút munkálatait, hogy a kőoszlopokat eltávolította 
és helyette egy kínai pagodára emlékeztető építményt helyezett. Peielle Ventzel városi fő
bíró mindenben a mester kezére játszott, hogy a kút külsőleg is a Nagypiacz díszére legyen ...

Bodor Péter a kútépítmény kupolaalakú fedélházába egy olyan szerkezetet szerelt, mely a 
nap bizonyos szakaszaibai^minden hat órában, a víz hajtóerejének befolyására szebbnél-szebb 
zenedarabokat hallatott. A zene olyan erőteljes volt, hogy szélcsend idején a környező fal
vakban is hallhatták a varázsos hangokat.



B orosnyai L u k á t s  ]ános, az ev. ref. kollégium 
¡eles p rofesszora , az 1836—37-ben ¡1! kiadott «Régi és 
Uj V ásárhely  leírása» cím ű könyvecskéjében, v e rsb e 
szedve érzéke lte ti a kút körüli h an g u la to t:

N apszám osok, reggel, m ihelyt kezd virradni,
Ide gyűlnek, 's  fognak regge lre  m osdódm. 

M osdások közben á ld ják Isteneket,
H ogy engedte látni ism ét reggeleket.

E stv e , reggel ide jőnek a ' tselédek,
T alálh atyák  egym ást szüzek és  legények.

'S  m íg tseb rek  m eg telik, elé szám lálhatyák,
Ki h og y ’ él urával, vagy  gazdaszszo n yával, 

M elyik  úrfi h ogy’ van k isaszszo n yk á jáva l,
M ilyen v á sá rfiá t kapott ajándékul,

H ogy titkával hív, és nem volt akadékul.
Kinek mi fe jé re  van szapullójában ,

H ány derekaj, ’ s párna vagyon  az ágyáb an .
Mit főz a ' gazdaszszony naponként férjének, 

M ivel kapja kedvét, inkább legényén ek ?
M ondhatyák egym ásn ak, m ivel álm adoznak, 

E stvétő l reggelig, m ivel gondolkoznak.
M ásnap is eljőnek ide vizet vinni,

Könnyen ugyan azok, azt is lehet hinni.

A kút körül ered etileg , fe lh őkigérő  jegenyefák 
em elkedtek, m elyeknek tetején a körn yékbeli csókák 
é s  v arjak  va ló ságo s ko n gresszust tartottak éa hangos 
k á ro g á ssa ! versen yeztek  az a g ya fú rt kútszerkezer ze 
n éjévcl, no m eg a vízhordók lárm ás tereferéjével

„Krónikás füzetek” -  címlap Részlet a „Krónikás füzetek’ cikkéből

Külön érdekesség volt a kupola tetejére szerelt vörösrézből való Apolló-szobor [valójá
ban Neptun], melyhez egyébként a Bodor-féle zeneszerkezet hálózata összeköttetést tartott. 
Az Apolló-szobor ugyanis a nap különböző állása után igazodott. Napkeltére arccal a nap 
felé nézett és a nap emelkedésével, s hanyatlásával követte a nap útját.

Hogy a kút mely zenedarabokat játszotta el, arról nem szól a krónika, de csodájára jártak 
messzeföldről és sok idegen érkezett városunkba, hogy ezt a mechanikai csodát meg
bámulja ...

A zenélő szerkezet 1836.dec.8-ig működött. Ekkor ugyanis egy hatalmas hóvihar vonult 
keresztül a városon, amely az Apolló-szobrot ledöntötte és a bennelévő szerkezetet is össze
törte.

Az a hídelem, mintha Bodor maga némította volna el a muzsikáló gépét egy csavar ki- 
vevésével, az tehát nem igaz, mert arra alkalom sem adódott, hogy bebörtönzése ideje alatt 
a kút körül dolgozhasson és különbenis rövid fogsága után a kút még jódarabig vígan muzsi
kált.”

Később a kutat vasráccsal vették körül és a kút erkélyén rendszeresen cigányzenekar já t
szott. A zenélő szerkezetet többen megkísérelték rendbe hozni, de sikertelenül.

Élete következő korszakában elsősorban orgonákat épített, különböző falusi templomok 
részére. Ezek közül kiemelkedik a kibédi orgona tizenkét változattal és pedálszerkezettel.

k r ó n i k á s  f ü z e t e k :
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Az átadási jegyzőkönyvbe azt jegyezte fel Bodor, hogy nem haszonkeresésből épít orgonát, 
hanem azt akarta megmutatni, hogy magyar ember is alkalmas ilyen munkára.

1848/49-ben sokoldalú tehetségét a szabadságharc szolgálatába állította. Sokcsövű orgona
ágyút szerkesztett láncos golyókkal. Amikor egy új típusú gyutacsot kívánt bemutatni Bem 
tábornok fogadószobájában, akkor érte utói a halál, 1849.aug.6-án. Sok neves magyarral 
együtt, a kolozsvári házsongárdi temetőben nyugszik, jeltelen sírban.

Bodor zenélő kútjának másolatát 1936-ban építették fel Budapesten, a Margitszigeten. 
Az építmény a második világháború idején megrongálódott, 1954-ben állították helyre. 
A legutóbbi időben ismét rendbehozták és a kút újra zenél. Ha arra járunk, gondoljunk a 
nagy székely ezermesterre!

Batári Gyula

Irodalom:

Bias István: A marosvásárhelyi zenélőkút mestere. Marosvásárhely, 1900. 4 4 -5 0 . o.
Fodor István: Bodor Péter a székely ezermester. Krónikás Füzetek, 1936. 9—10. sz. 6—8. o. 
Lévai Lajos: Bodor Péter, a székely ezermester. Élet és Tudomány. 1963. 811—813. o.



Chudy József

Neve kevéssé ismert a ma olvasói előtt, pedig a XVIII. századvégén még jeles és megbecsült 
személyiség volt. Elsősorban mint zeneszerző, zongoraművész és karmester, másodsorban 
pedig, mert ő alkotta meg a mai, írógép-rendszerű gyorstávíró ősét.

Pozsonyban született 1753. június 14-én. A pozsonyi színházban működött, ahol — a 
Pressburger Zeitung szerint -  1779-ben egyik kompozícióját be is m utatták. 1785. és 1788. 
között Erdődy János gróf pozsonyi kastély színházának volt karmestere. 1789-ben a budai 
német színtársulat, 1793-ban pedig a Kelemen László vezette magyar társulat karmestere
ként működött. 1798 és 1801 között ismét a német színháznak volt tagja.

A színháztörténészek véleménye szerint ő  volt az első magyar opera, a Pikkó hertzeg 
és Jutka Perzsi szerzője. E kétfelvonásos énekes játékát 1793. május 6-án m utatták be. Máso
dik nagysikerű kompozíciója a Dér Telegraph oder die Fermchreibmaschine volt, amely 
1795-ben íródott és 1796. január 3-án mutatták be Budán, január 7-én pedig Pesten. Mint 
e német nyelvű operája címéből is kitűnik, egy távírónak kívánt ezzel propagandát csinál
ni. Sajátos ötlet. Sajnos szövegkönyve elveszett, így csak más forrásokból tudjuk rekonstruál
ni, hogy mi is volt e technikai felismerése, szerencsénkre azonban a néhai jeles technikatör
ténész, Lósy-Schmidt Ede segít az eligazodásban.

Chudy József 1787-ben egy újrendszerű optikai és akusztikai távírót talált fel, melynek 
leírását öt évre rá, 1792-ben egy 15 oldalas német nyelvű füzetben adta közre Budán az 
Egyetemi Nyomda jóvoltából. Címe ez volt: Beschreibung eines Telegraphs, welcher im 
Jahr 1787 zu Pressburg in Ungam ist entdeckt worden. Akkor már ismert volt a francia 
Chappe által 1791-ben felfedezett és a következő évben bem utatott „ tach y g rá fam e ly  szin
tén egy optikai távíró volt. Az ezt ismertető kötet viszont mind németül, mind magyarul 
csak 1794-ben lá to tt napvilágot, az utóbbi a következő, hangzatos címmel: A  francia telegrá- 
fusnak, azaz: a minap kitaláltatott messze író alkotmánynak rövid leírása (Bécs, 1794).

Chudy találmányával lényegében csak a modell és leírás szintjéig ju to tt el, annak gyakorla
ti alkalmazására, bevezetésére nem került sor, bár egyik, működő makettjét 1787-ben Po
zsonyban, több főrangú személy előtt be is mutatta. 1792 táján Potsdamban a porosz király 
már tetszéssel fogadta a masinát, bevezetésére mégsem került sor, pedig ez volt az első 
modern akusztikai távjelző, amely a francia Linguet 1782-es találmányánál is jóval használha
tóbb és ötletesebb volt. Ezek után nem lesz talán érdektelen, ha Lósy-Schmidt rekonstruk
cióját bemutatjuk és azt saját szavaival kommentáljuk.

„Optikai távjelzőkészülékét távírógépnek (Femschreibmaschine) nevezi. Ez egy egyszerű 
szekrényből áll, melynek egyik oldala egy sor — egymástól egyforma távolságra álló — kör
alakú, illetőleg ablakszerű nyílásokkal van áttörve. A szekrényben, az ablakok mögött 
lámpákat vagy más fényforrásokat helyez el. Az ablakok tolóablakként működnek és te t
szés szerint nyithatók vagy zárhatók, illetőleg világíthatok meg, vagy sötétíthetők el. E fény
forrásoknak, nevezetesen a kivilágított és elsötétített ablaknyílásoknak, mint elemeknek 
különféle módon való csoportosításával, a világos és sötét ablakhelyeknek váltogatásával ál
lítja össze távjelzőjének az a ábrán látható jeleit, illetőleg betűsorát. A kivilágított ablakokat 
a fehéren hagyott körök, a sötéteket pedig a fekete karikák jelzik. Ez utóbbiakat Chudy 
római számokkal jelöli meg táblázatán. Hogy miért, az az alábbiakból fog kitűnni.
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b ábra. A  „Buda” szó Chudy-, Morse-, 
Chappe-, Crusoe- és Buria-féle 

távírási jegyekkel. 
Összeállította:Dr. Lósy-SchmidtEde

a ábra. Chudy József optikai távjelző
rendszerének betűsora

Feltalálónak minden betűje öt elemből áll, illetőleg minden betűjében öt a világos és 
a sötét ablakok száma. A matematikus szemszögén át nézve készülékét és betűit, ezek tu
lajdonképpen csak két elemből állanak. Egy világos és egy sötét ablakból. Betűi pedig nem 
egyebek, mint a két elemnek ismétléssel alkotott ötödosztályú variációi, illetve permutált 
kombinációi. Két elemből 32 csoport ötödosztályú variációit lehet ismétléssel alkotni. 
Ez pedig teljesen elegendő arra, hogy velük valamely nyelv betűsorát megalkothassuk.

Chudy a német ábécé betűire használja ezeket a variációs sorozatokat, illetve jegyeket. 
Betűsora 30 jegyből áll és így két sorozatot nem használ betűk jelölésére. Az első és a má
sodik elemből ismétléssel alkotott ötödosztályú variációkat, vagyis az első és a legutolsó 
sort, melyeket más célra használ fel.

Az első elemből, a világos környílásokból ismétléssel alkotott ötödosztályú variációja 
hívójelül szolgál. Mind az ö t lámpásnak egyidejű felvillanása jelzi ugyanis a vevő vagy a szom
széd állomások felé, hogy távirat jön, hogy az állomások a távirat vételére és továbbítására 
felkészültek. A második elemből ismétléssel alkotott utolsó csoport pedig számjelet jelent. 
A 11111 -es számot, amikor mind az ö t ablak egyszerre sötétül el.

A két elemből ismétléssel alkotott második variáció, amikor az ö t ablakban csak a négy 
első ablak lámpái gyúlnak fel és az utána következő ablak sötéten marad, az a-betű jelölé
sére szolgál, sorban ezután — amint a variációk sorozatai következnek — a harmadik variá
ció a b-betűt jelenti három világos, egy sötét és újból egy világos ablakkal; a negyedik variá
ció pedig a c-betűt három világos és két sötét ablakkal és így tovább. Az a táblázaton látha
tó sorok azt mutatják, hogy Chudy a variációknak egymásután következő csoportjait ponto
san követte betűsorának megalkotásában.



Az itt ismertetett betűkből állítja össze azután szavait, mondatait, a betűk, szavak és 
mondatok között mindenütt megfelelő időközöket, illetőleg papíron való ábrázolásnál meg
felelő helyközöket hagyva.

A számjegyek jelölésére ugyanazokat a jegyeket használja, mint betűinek a jelölésére. 
Betűjegyei egyúttal számjegyekül is szolgálnak, ha a leadó és továbbító állomások meg
előzőleg egy külön e célra szolgáló figyelmeztető jellel, melyről alább lesz szó, tudtára ad
ják a szomszéd állomásoknak, hogy számok következnek a távirat szövegében, a betűjegye
ket számjegyeknek kell tekinteni.

Hogy betűsorának jegyeit számjegyekül is használhassa, a sötét ablakokat egyeseknek, a 
világosokat pedig nulláknak veszi és e két elemből képezi 10-es számsorának jegyeit. Az egyes 
számnak eszerint az a-betű felel meg, mivel e betű jegyének egyetlen sötét ablaka a balról 
számított első helyen, az egyesek helyén áll. A b-betűje a 10-es számnak, a d-betűje a 100-as 
számnak felel meg, mivel jegyeikben az egyesek a balról számított második, illetőleg harma
dik helyén állnak és így tovább. (Lásd a ábra.)

Nem gondolt azonban Chudy arra, hogy a zéruson és 1-esen kívül az egymástól külön
böző többi nyolc számjegynek (2—9) jelzésére is jegyeket állítson össze. Ezért számjegyei
ből nem állíthatjuk össze a természetes számsort és tetszés szerinti összegeket sem képez
hetünk velük. De nem is volt arra még abban az időben szükség, mert a távírókat kizárólag 
hadicélokra használták kezdetben, s a harci egységek nagyságának, távolságának a megadására 
pedig a 10-es számnak egységei is elegendők voltak.

Az írásjelek jelölésére sem használ más betűket Chudy, mint betűsorának ismert jegyeit. 
Valószínűleg azért, hogy a jegyek számának szaporításával rendszerét nehézkessé ne tegye. 
A tervezetében megadott és a leggyakrabban előforduló öt írásjelnek, nevezetesen a vesz- 
szőnek (comma), a pontosvesszőnek (média nóta), a kettőspontnak (duó puncta), a kérdő
jelnek (signum interrog) és a pontnak (punctum) jelzésére betűsorának q, h, d, b és a betűit 
használja.

És most rátérek arra, hogy mily egyszerű berendezéssel oldja meg Chudy azt az elgondo
lását, hogy betűsorának jegyeit egyúttal számjegyekül és írásjelekül is használhassa, sőt nagy 
betűket is jelezhessen velük. Az ö t lámpából álló távírókészülékében a lámpasor felett és 
alatt levő sorban, -  középütt, -  a harmadik ablak vagy lámpa felett és alatt, egy-egy új 
lámpát alkalmaz. Készüléke ily módon két fényforrással vagy lámpával bővül. Ha most 
készülékével azt akarja jelezni, hogy a távirat szövegében nagy betű következik, akkor 
az egyszerre felgyűlt hét lámpa közül a felső sorban egyedül álló lámpa világát oltja el; 
ha a sor alatt álló lámpa fényét zárja el, ez azt jelenti, hogy írásjel következik és végül, ha 
mind a hét lámpát egyszerre oltja el, az annak a jele, hogy számjegy következik a távirat 
szövegében (Lásd az a ábra utolsó sorát).

A vevőállomások munkájának megkönnyítésére, másrészt valószínűleg azért, hogy a táv
iratok szövege rögzíthető legyen, feltalálónk nyom tatott űrlapok használatát javasolja. 
Az ilyen öt elemes jegyekkel telenyom tatott lapon vagy füzetben csak a sötét ablakok he
lyét kell rövid, függőleges vonásokkal bejegyezni, hogy a számsorban a megfelelő betűt 
felkeresve, a vett és továbbított táviratok szövegét könnyen lehessen leolvasni, valamint 
rögzíteni is.

E módszerének szemléltetésére a Buda szót hozza fel például és ezen mutatja be, hogy 
e négy betűből álló szóban, mely helyekre húzandók be a függőleges vonások és a leolva
sott számoknak megfelelő betűket hogyan lehet a számtáblázatban gyorsan feltalálni. A Bu
da szóban ugyanis a 10-es számnak, a B, a 10101-nek az u, a 100-nak a d és az 1-nek az a 
betűk felelnek meg. (Lásd azonkívül a b ábrát, mely a Buda szónak Chudy rendszere sze
rinti távírási jegyeit a Morse (1835) —, Chappe (1792) —, Crusoe (1826) — és a Buria (1794)- 
féle rendszerek szerint átírt távírási jegyeit hasonlítja össze.

Tanulmányát Chudy, amint fent jeleztem, nem dolgozta ki teljesen; nem is volt ez cél
ja, csak általános körvonalakban akarta rendszerét ismertetni. De rámutat optikai távíró-



d ábra. Chudy akusztikai távírójának egy harang
ra alkalmazott betűsora

c ábra. Chudy akusztikai távírójának betűsora 
két különböző hangmagasságú dobra alkalmazva

e ábra. A „Friede” szónak harangjelzésre átírt 
betűjegyei Chudy eredeti füzetében



járói szóló ismertetése végén azokra az előnyökre és lehetőségekre, amelyeket készüléke 
nyújthatna akkor, ha azt még jobban tökéletesítené, s ha pl. egy ö t elemes sor helyett 
kettőt, hármat vagy többet alkalmazna egymás alatt vagy felett, annyit, hogy velük nem
csak betűket, hanem egyszerre teljes szavakat is továbbíthasson. (Lásd az a ábra utolsó sorát.)

Ezután akusztikai távjelzőjének az ismertetésére tértek át. Ez a rendszere optikai távjelző
jével teljesen azonos elvek alapján épül fel.

A hanggal való távjelzésre két rendszert hoz javaslatba. Az egyikhez dobot, a másikhoz 
harangot használ.

Dobja kettő van. Egy magas és egy mélyhangú és ezekre írja át — egyenlő negyedekben 
való játékra — optikai távjelzőjének betűrendjét úgy, hogy a világos ablakoknak magas hang, 
a sötéteknek pedig mély hang felel meg. Akusztikai távjelzőjének betűrendje tehát e két elem, 
a magas és a mély hang, ismétléssel való ötödosztályú variációiból alakult ki, úgy, mint 
azt optikai táyjelzőjénél láttuk.

Akusztikai távjelzőjének betűrendje teljesen azonos optikai távjelzőjének betűrendjével. 
Eszerint a távjelzésre való felhívást a magasabb hangú dobon egymásután és egyforma idő
közökben adott ö t dobütés jelzi. Az a betűjének négy magas és egy mély hang, b betűjének 
három magas, egy mély és újból egy magas hang, a c betűjének három magas, ké t mély hang 
felel meg és így tovább. Az ütések egyforma hosszúak és közöttük az időközök is egyformák. 
A két dobon ilyenformán kiverhetők összes betűi, szavai és mondatai, a betűelemek és a 
mondatalkatrészek között természetesen mindenütt megfelelő időközöket hagyva, hogy 
azok egymástól élesen megkülönböztethetők legyenek. Akusztikai távírójához javasolt be
tűrendjét a c ábrán látható táblázatban állítottam össze. (...)

A harangra való távjelzéshez csak egy harangot használ. A mélyebb hangot egy harang
ütés, a magasabbat pedig gyors egymásutánban adott két harangütés helyettesíti. E két 
elemből — nyolcad és negyed hangjegyekből — összeállított betűrendje is teljesen azonos 
az előbb ismertetett rendszerek betűrendjével. Felhívó jele eszerint ö t egymásután leadott 
kettős harangütésből áll, a betűjét négy kettős és egy egyszeri ütés, b betűjét három kettős, 
egy egyszerű és újból egy kettős ütés, c betűjét három kettős és két egyszerű harangütés 
jelzi. Harangjelző rendszerének betűrendjét a d  táblázatban állítottam össze. A „Friede”-szó 
optikai jegyeinek harangjelzésére átírt távírási jegyeit az e ábra szemlélteti. (Chudy füzeté
nek 12. lapjáról).

Arra azonban nem gondolt Chudy, hogy akusztikai távjelzőjével számokat, írásjeleket is 
jelezhessen. Miként a fény, úgy a hang felhasználására készült rendszereit sem dolgozta ki 
teljesen.

Gondolt azonban optikai és akusztikai rendszereinek az egyesítésére, valószínűleg azért, 
hogy amennyiben az egyik felmondaná a szolgálatot, vagy valamely okból kifolyólag hasz
nálható nem volna -  például optikai távírója fényes nappal vagy ködös időben —, úgy akusz
tikai távjelzőjét lehessen működésbe hozni. A távjelzőrendszer egyesítése céljából az öt kerek 
nyílással ellátott, zongoraszerű, illetőleg szekrényalakú távjelzőkészülékében a nyílások 
alatt billentyűzet alkalmazását javasolja. Minden nyílás alatt egy billentyűt és így öt billen
tyű már elegendő volna arra, hogy készülékét működésbe hozhassa. De lehet a két rend
szerét egyszerre is használni, vagy az egyiket kikapcsolni, azonban a billentyű zsinórzata 
a tolóablakhoz is elvezet és egyúttal azok nyitását vagy zárását is végzi. A távjelzés gyorsab
bá tételére több billentyűsort is javasol alkalmazni, minden betűre egyet, s ezek úgy le
hetnének berendezve, hogy egyszeri lenyomásra az egész betűt jeleznék. Nem kellene te
hát a betűk minden elemét külön-külön lenyomni.”

A távírók korai felfedezői közül Chappe lelkész volt, Morse festőművész, Berton és Chudy 
pedig zeneszerző, akárcsak a bécsi Kieninger József, aki 1837-ben a hangtelegráfia nehéz 
technikai kérdéseit igyekezett megoldani. Chudy József 1813. március 4-én hunyt el Pesten, 
de e szomorú eseményről a hírt nem az általa megalkotott telegráffal továbbították.

Gazda István



Irodalom:
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Lugosi D.: Az első magyar opera előadása. Zenevilág, 1906.
Fabó B.: Pozsonyi zeneemlékek és zenészek. Zeneközlöny, 1909.
Váter J.: A telegráf és telefon története. Bp. 1913.
Isoz K.: Buda és Pest zenei művelődése. I. Bp. 1926.
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Pukánszkyné Kádár J.: Az első magyar énekesjáték. Bp. 1961. (In: Zenetörténeti tanulmá
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Major E.: Chudy József. Bp. 1967. (In: Fejezetek a magyar zene történetéből.)



Czipszer János

Huszonöt éve távozott az élők sorából Czipszer János, a magyar matematika egyik oly 
sokat ígérő, rendkívüli tehetségű alakja.

Budapesten született 1930. nov. 16-án. Szüleit korán elveszítette, így rokonoknál nevel
kedett. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1953-ban szerzett alkalmazott matemati
kusi oklevelet. Ettől kezdve a Magyar Tudományos Akadémia Matematikai Kutatóintézeté
ben dolgozott 1963.jún. 15-ig, kora haláláig.

Érdeklődési köre csodálatosan tág volt. Jóformán minden témához, amellyel kapcsolatba 
került, volt érdemleges hozzátenni valója. így életművét felölelő rövid publikáció-listájának 
csaknem minden tagja a matematikának más-más fejezetébe illik: valós függvénytan, funkcio- 
nál-analízis, parciális differenciálegyenletek, approximációelmélet, topológia, izoperimetrikus 
egyenlőtlenség, gráfelmélet; e tudományágak mindegyike gazdagodott Czipszer Jánosnak 
egy-egy elegáns gondolatával. Kutatótársuknak vagy társszerzőjüknek tekintették őt olyan 
kiválóságok, m int Erdős Pál, Rényi Alfréd, Túrán Pál.

Lektori tevékenysége példásan lelkiismeretes volt. Tökéletesen bele tudott illeszkedni a 
szerző gondolatvilágába, s az eredményeket pontosította, a bizonyításokat egyszerűsítette, 
olykor lényegesen továbbfejlesztett egy-egy elméletet. Szinte beteges szerénységével sokszor 
meg sem engedte, hogy a szerző köszönetét mondjon mindezért.

Ő volt az egyik lektora alulírott „Fondaments de la topologie générale” című monográfiá
jának. Lektori véleményéhez a kisebb-nagyobb javításokon túl többszáz oldalnyi kiegészítést 
fűzött, amelyben újabb problémákat vetett fel, ezeket részben meg is oldotta, s ezáltal a 
könyvben kifejtett elméletet újabb megvilágításba helyezte. A könyv angol és német nyelvű 
kiadásában több fejezetet töltenek meg azok az eredmények, amelyek e kiegészítésben vol
tak kifejtve vagy legalább felvázolva.

Szerénységének és alaptalanul túlzó önkritikájának volt a jele az is, hogy kérte, kutatói 
munkakörből helyezzék át könyvtárosi munkakörbe (miközben újabb és újabb kutatói si
kereket ért el). Ugyanez a szerénység tartotta vissza attól, hogy tudományos fokozatot sze
rezzen.

Eredményeink egyetlen hivatalos elismerése a Bolyai János Matematikai Társulattól 
1959-ben elnyert Grünwald Géza Emlékdíj volt.

Császár Ákos

Irodalom:

Czipszer János tudományos munkái. Matematikai Lapok, 1964.23. o. 
Freud Géza: Czipszer János. Matematikai Lapok, 1964. 312—316. o.



Hajnal Antal

Születésének 150. évfordulója jó alkalom 
arra, hogy a századvég egyik jeles magyar 
mérnökére irányítsuk a figyelmet, akinek 
életműve — mi tagadás — érdemtelenül hullt 
ki az emlékezés nem egyszer igazságtalan 
rostáján.

Tevékenységének súlypontja a kiegyezés 
utáni évtizedekre esett. Ez a korszak, a 
politikai viszonyok lassú változása mellett, a 
műszaki és természettudományos fejlődés 
látványos eredményeit hozta nemcsak 
hazánkban, hanem egész Európában. 
Elfeledésének oka lehet, hogy főműve a 
fiumei tengeri kikötő immár hét évtizede 
nem magyar felségterület, s a tenger nélkül 
maradt Magyarország a továbbiakban már 
nem a gazda szemével figyelte a kikötő 
sorsát és fejlődését.

Hajnal Antal az egykori Csanád vár
megyében, Makón született, 1838. szep
tember 1-én. (Édesapja Hajnal Ábel neves 
református lelkész, makói, majd békési 

tanár.) A jóhírű debreceni kollégiumba járt, majd 1854—59 között a budai József Műegye
tem hallgatója volt. Az abszolutizmus korában német tannyelvű egyetemen kiváló tanárok 
(Nendtvich, Kruspér, Sztoczek és mások) előadásait hallgathatta. Az 1859-ben megszerzett 
mérnöki képesítésével a kiegyezés évéig szűkebb hazájában, Békés megyében végzett 
közmegelégedésre mérnöki munkát. Működése alapján a vármegye tiszteletbeli megyei 
főmérnöki címet szavazott meg számára.

1867-ben, sok más társához hasonlóan, ő is állami szolgálatba lépett, s a tehetséges fiatal
ember 1873-ban már a közmunka és . közlekedési minisztérium főmérnöke. Nemcsak a 
folyószabályozási ügyekkel foglalkozott, hanem figyelemmel kísérte a vasúti közlekedési 
hálózat fejlődését és az egyetlen magyar fennhatóság alá tartozó tengeri kikötő, Fiume sorsát 
is.

A magyar kormány a mezőgazdasági terményeink (elsősorban az, alföldi búza, később a 
liszt) Angliába és Brazíliába irányuló kivitelének hasznát lefölöző osztrák tengeri kikötő
vel, Trieszttel szemben, nagy figyelmet szentelt a fiumei kikötő fejlesztésének. E fejlesz
tés azt a célt is szolgálta, hogy Fiume ne csupán „export”-kikötő legyen, hanem az érkező 
hajók olcsó déligyümölccsel láthassák el a magyar, s a magyar kereskedelem révén a közép
európai piacot is.

A kikötőépítkezés 1872-ben egy 260 m hosszú hullámgát építésével kezdődött. A kor
mány, a szállítás állami kézbe vétele érdekében, a déli vasúttársaságtól megszerezte a Zág-
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ráb-Károlyvárosi vasutat, s a kikötőépítkezésekkel párhuzamosan (roppant költséggel) ki
építette a Zákány-Zágráb és a Károlyváros-Fiume vasútvonalat is.

A kikötők ügyeivel már a minisztériumban is foglalkozó fiatal főmérnök 1877-ben 
került közvetlen kapcsolatba a fiumei kikötőépítéssel: október 5-én kapott megbízást a 
Fiumei Kikötő m.kir. Építészeti Hivatal vezetésére.

A kikötőépítés korábbi tervei — amelyeket a kormány a neves Pasqual marseillei fő
mérnökkel vizsgáltatott felül — nem számolhattak azzal a rohamos fejlődéssel, amely a 
kikötő forgalmát alig több, mint egy évtized alatt megháromszorozta. A magyar keres
kedelem (és különösen a malomipar), mely csak Fiúmén keresztül bonyolíthatott le köz
vetlen áruforgalmat, erőteljesen sürgette a kikötő bővítését: Fiume nagy tengeri kikötővé 
fejlesztése elodázhatatlanná vált. 1884-ben a kormány a kikötő bővítésére vonatkozó két 
tervet terjesztett az összehívott hazai és külföldi szakemberek elé. Ez a tanács a tanulmány- 
útjai révén akkor már jelentős nemzetközi tapasztalattal rendelkező Hajnal Antal elgondo
lását fogadta el.

Az itt most nem részletezhető terv érdeme az volt, hogy a további bővítés lehetőségét 
tekintetbe véve, optimális elrendezést kínált. A terv megvalósításával mód nyílott az ak
koriban megélénkült fakivitel számára megfelelő rakterület kialakítására, a hajóépítés és 
-javítás érdekében dokkok létesítésére és a nagy forgalmat lebonyolító előkikötő meg

építésére is. A nagyszabású elgondolást a kikötőépítészeti hivatal és a fiumei kikötőépítési 
vállalat, a nagyközönség tájékoztatásárai, az 1885. évi budapesti országos általános kiállí
táson rajzok, makettek és modellek segítségével m utatta be. A kiállításra készült el Hajnal 
Antal fő szakirodalmi műve a Fiume és kikötője  (Fiume, 1885. 112 o.), amely részletesen 
ismertette a kikötő fejlesztésének elvi és gyakorlati programját.

A több, mint két évtizedig tartó munkák szerencsés módon Hajnal Antal vezetésével 
valósulhattak meg. Működése azonban nem szorítkozott csupán a fiumei kikötő építésére. 
1889-ben Baross Gábor, az új kereskedelemügyi miniszter, az .erők összefogása érdekében 
összevonta a kikötőépítészeti hivatalt a tengerészeti hatósággal, s ekkor ő t -  a Fiumei m. kir. 
Tengerészeti Hatóság műszaki ügyeinek legfőbb irányítójaként -  az egész magyar tengerpart 
kikötőépítési és fenntartási munkáinak felelősévé tette.

Szabadidejében tevékenyen részt vállalt a Magyar Mérnök-és Építész-Egylet munkájában 
is, melynek egyébként alapító tagja volt, valamint a fiumei Vöröskereszt szervezet kiépíté
sében, melynek első alelnökévé választották. A korabeli híradások tudósítanak önfeláldozó 
magatartásáról, mely a városban 1885-ben dühöngő kolerajárvány megfékezésében jelentős 
szerepet ju tta to tt neki.

Hajnal Antal szakirodalmi munkássága, mint annyi más gyakorló mérnöké, meglehetősen 
szűkös. Már említett fő művén kívüli mindössze néhány kisebb cikk került ki tolla alól.

Az 1907. január 17-én 69 éves korában Fiúméban elhunyt jeles magyar mérnöktől, aki 
hivatalát élete utolsó napjáig becsülettel ellátta, búcsúzzunk a pályatárs Gonda Béla 1901- 
ben írott szép szavaival:

„Leikével egészen egybeforrott már a fiumei kikötő múltja, jelene és jövője. Ő látta ennek 
eljövendő nagy fejlődését már akkor, amikor igen gyakran sajnálkozó mosollyal fogadták 
azóta valóra vált ábrándjait. Ő látja még ma is azt a szebb jövőt, melynek a históriai fejlődés 
gátat nem ismerő törvényei szerint be kell következnie. Ő látja ezt és munkálkodik érte — 
fiatalos hévvel, lankadatlan kitartással. Az évek csaknem nyomtalanul surrantak el fölötte, 
mert él lelkében a nemes ideál: Fiume naggyá, virágzóvá tétele.”

Fejér László

Irodalom:

Gonda Béla: Hajnal Antal, a fiumei kikötő tervezője és építője.'Gazdasági mérnök, 1901. 
jan.6.



Hunfalvy János

116 év telt el azóta, hogy Hunfalvy János 
akadémikus, 1872. július 14-én társaival 
megalapította a Magyar Földrajzi Társaságot.
Ennek a tudós társaságnak — 1888. december 
6-án bekövetkezett haláláig elnökként — 
mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban 
rangot és elismerést szerzett. Ő volt a magyar 
nyelvű, mai értelemben vett egyetemes föld
rajz első hazai művelője. Az általa írt iskolai 
tankönyvekkel lett önálló tantárgy a föld
rajz közoktatásunk iskolarendszerében. Gaz
dag tudományos és népszerűsítő munkás
sága — 50 kötet! — egyik termését, a három 
kötetes Magyarország és Erdély eredeti ké
pekben c. művét (1856—1860) a közelmúlt
ban (1986) hasonmás kiadásban az Európa 
Könyvkiadó ismét megjelentette. A régies, 
de lebilincselő nyelvezetű mű Hunfalvy ha
zaszeretetét, a táj és az itt élő nép kölcsön
hatását, a nemzetiségek életét és problé
máit oly hűen tükrözi, hogy ez a munka 
ma nemcsak forrásként, hanem élvezetes 
útikalauzként is olvasható.

Hunfalvy élete a tudatos felkészülést, az ismeretek lankadatlan szorgalmú gyűjtését, 
és — mint tanár és író — azok nemzetközi közkinccsé tételét példázza számunkra. Egyszerű 
szepességi földműves szülők második gyermekeként született Nagyszalókon 1820. június 
9-én. A család Hunfalváról (Hunsdorf) költözött születési helyére. A szülők mindkét fiút 
taníttatták. Bátyja: Hunfalvy Pál -  aki nála tíz évvel volt idősebb — a történelem és a nyelvé
szet elismert tudósaként vált népszerűvé.

Hunfalvy János középiskolai tanulmányait Késmárkon, Miskolcon, majd az eperjesi evan
gélikus líceumban végezte. Tudásszomja és szorgalma a filozófiai és jogi tanulmányok 
után elvégeztette vele a teológiát is. Közben nyelvtudását egyre szélesítette: német anya
nyelvén kívül beszélt magyarul, szlovákul, franciául és angolul. A klasszikus görög és latin 
mellett olaszul, spanyolul és héberül is tanult. 1842—45 között nevelőtanár a gróf Dessewffy 
családban. 1845—46-ban a berlini egyetem hallgatója. 1846-tól a késmárki líceumban az ál
lamtudományok és történelem tanára; állásától a szabadságharc leverése után, az ötvenes 
években fosztotta meg az osztrák uralom. Lelkesítő cikkeiért hat hónapos börtönbüntetést 
is el kellett szenvednie. Raboskodása alatt kezdte írni első nagy tudományos munkáját, a 
három kötetes Egyetemes történet-et, melyet 1852-ben adtak ki. Ez a műve 1888-ig hét ki
adást ért meg.

Mivel tanári állásra nem számíthatott, ismét nevelői munkát vállalt. Földrajzi tárgyú 
írásai az általa szerkesztett Család-könyvé ben is eljutottak az olvasókhoz. Tanulmányai 
tekintélyes részét a Budapesti Szemlében tette közzé. Itt foglalkozott Afrika felfedezésének



történetével, és népszerűsítette a fekete kontinensről szerzett új földrajzi ismereteket. Lel
kesen tudósított Magyar László afrikai utazásairól, közölte hazaküldött úti feljegyzéseit.

A Magyar Tudományos Akadémia 1858-ban levelező, majd 1865-ben rendes tagjává 
választotta. Ebben az időben írta az Akadémia megbízásából a három kötetes A  magyar 
birodalom természeti viszonyainak leírása c. művét, mely egyszerre európai színvonalra 
emelte a magyar földrajztudományt. 1863-ban ismét katedrát kapott, mégpedig a mű
egyetemen. Ebben az időben, különösen az akadémiai székfoglalójában közölt programja 
után, a Ritter-féle földrajzi elvek hirdetője: eszerint a természeti viszonyok és az o tt élő 
népek történelmi kapcsolatainak feltárása és a belső összefüggések kimutatása a földrajz 
feladata. Ezzel a felfogással hazánkban is megújította a száraz, statisztikai adatokon nyug
vó földrajzi szemléletet.

A pesti tudományegyetemen 1870-ben felállított összehasonlító földrajzi tanszék első 
professzorává ő t nevezték ki. Hivatástudatát, elkötelezettségét így fogalmazta: „A tudomá
nyos irodalom ápolására elsősorban a tudomány- és műegyetem tanárai vannak hivatva, 
de kötelességeiket csak félig teljesítik, ha tanulmányaik eredményét egyedül hallgatóikkal 
közlik. Kell, hogy a tudomány a nemzet közkincsévé váljék . . Ilyen szellemben írta szak- 
tevékenységének koronáját, az Egyetemes földrajz c. kézikönyvét (ennek harmadik kötete 
csak halála után jelent meg).

E nagy mű írása közben is írta és közölte kisebb-nagyobb tanulmányait a Statisztikai 
Közlemények, a Budapesti Szemle, a Földrajzi Közlemények, az Erdészeti Lapok, valamint 
külföldi szaklapok hasábjain. Mindezek mellett ju to tt ideje képviselni hazánkat a különböző 
nemzetközi szakmai kongresszusokon, ahol is több tudós társaság tiszteleti tagjává választot
ta. Személye jelentette a kapcsolatot a nemzetközi geográfia műhelyeivel.

Hunfalvy életművének felvázolásakor nem feledkezhetünk meg a népiskolák, ipariskolák, 
polgári iskolák és a gimnáziumok számára írt tankönyvekről sem. A földrajztanulás előmoz
dítására (Karacs Ferenc hagyatékát felhasználva) kiadta a Magyar kézi atlasz és a Legújabb 
magyar atlasz térképgyűjteményt. Tudományos és ismeretterjesztő tevékenységét, példamu
tató tanári elhivatottságát mind a tudomány, mind a közvélemény nagyra becsülte és elismer
te, hisz még életében azt a budai utcát, ahol családi háza, irodalmi alkotásainak színtere volt, 
Hunfalvy utcának nevezték el.

A róla szóló megemlékezést fejezzük be saját szavaival: „Én ugyan vérem szerint német 
származású vagyok, de tiltakoznám, ha teljes és tökéletes magyarságomat kétségbe vonná 
valaki. A Duna is német hegységből ered, de Pozsonytól Orsováig nagy magyar folyam. 
Én is a magyar földre lefutott hegyi patak vagyok. Azt akarom, hogy mindenki így értse, 
hogy mi voltam és mi vagyok m ost.” (Veber Károly: Kísérőfüzet a „Magyarország és Erdély 
eredeti képekben” c. mű hasonmás kiadásához, 1986.)

Füsi Lajos

Irodalom:

Márki Sándor: Hunfalvy János. Földrajzi Közlemények, 1889.
Keleti Károly: Hunfalvy János emlékezete. Bp. 1890. (Akadémiai emlékbeszédek 6. köt.

3. sz.)
Szabó József: Hunfalvy János. Bp. 1980. (A múlt magyar tudósai IX.)



Kar ács Ferenc

Érdemei között elsőként rézkarcainak mű
vészi kivitelét szokták említeni, de kiemel
hetnénk azt is, amit a magyar nyelv érdeké
ben tett azzal, hogy a földrajz-tanításhoz 
az első magyar nyelvű térképeket szerkesz
tette.

1770. március 16-án született az akkor 
még kis faluban» az ingovánnyal körülvett 
Püspökladányban. Szülei, Karacs János és 
Makay Sára, módos földbirtokosok, így ta
níttatásának anyagi akadályai nem voltak.
1781-ben íratták be a Debreceni Reformá
tus Kollégiumba. Szerencsés volt az indít
tatása, mert az iskola tanára, Maróthy György 
fontosnak tartotta, hogy a földrajz oktatá
sát térképekkel segítse. Mivel hazai térké
pek nem voltak, nehezen beszerzett kül
földi térképekről kellett minden tanuló
nak másolatot készítenie. Ez nem előzmény 
nélküli, mert 1683-tól Lisnyei Kovács Pál 
már készített, illetve másoltatott külföldi 
térképeket oktatási célra. Segítette a térkép

másolást a debreceni diákok rézmetszési gyakorlata is. Karacs Ferenc tehetsége ekkor tűnt 
ki, és ez indította el már kora ifjúságában a térképszerkesztő és térképmetsző pályán.

Tanulmányaiban jól haladt, és 1787-ben már tógátus diák volt. Közben lemásolta az ak
kori idők ismert német térképészének, Koeler-nek a teljes atlaszát. Rajzkészségét máshol 
is gyümölcsöztette, nem csak a térképrajzolásnál: fennmaradt az 1788-ban készített M é r 
tani ábrák” című rajzfüzete (10 lapon 148 ábra).

Debreceni tanulmányainak befejezésekor Margittára küldték tanítónak. Ezt a felada
to t mindössze három évig látta el, 1793-ban Pestre jö tt mérnöki tanulmányok folytatására. 
Itt Dugonics András tanárával került közelebbi kapcsolatba, akinek gondolkozásmódja közel 
állt az övéhez. Dugonics elsőként írt magyar nyelvű földmérési tankönyvet „A tudákosság- 
nak második könyve a földmérés” címmel (1784). Szorgalmazta az oktatásban a magyar 
nyelv használatát, és ehhez a magyar nyelvű térképek szerkesztését is nélkülözhetetlennek 
tartotta. Az ő ösztönzésére kezdett Karacs a rézmetszéssel elmélyültebben foglalkozni, 
majd mérnöki tanulmányait is abbahagyta és rövidesen Pest legismertebb rézmetszője lett. 
Hiába hívták Münchenbe és Pétervárra: a külföldi siker nem vonzotta; úgy vélte „ha minden 
magyar művész külföldön virágoztatja tehetségét, akkor a művész csak saját sorsán segít, 
s nem mozdítja elő nemzete csinosodását” .

1794-ben Bécsben neves rézmetszőknél bővítette ismereteit. Hazatérve, 1795-től Pesten 
telepedett le és megnyitotta térképszerkesztő-rézmetsző műhelyét. Sok iskolai, megyei, 
egyházi, postai és közlekedési térképet szerkesztett és metszett itt. Dolgozott Lipszky János
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mappáján is. 1813-ban adta ki egyik legjelentősebb művét, a „Magyarország és a hozzá 
kapcsoltatott Horváth és Tóth országok . . .  közönséges Táblájá”-t.Ennek értéke a részletes
ségében van, de az itt szereplő 8000 magyar helységnév miatt is forrásértékű munka.

Hatvan éves korában fogott élete főművéhez. Tíz éven át dolgozott az „Európa Magyar 
Atlása” c. munkáján. Ezzel foglalkozott 1838. márciusában, a nagy dunai árvíz idején is, 
amikor Ősz utcai (ma Szentkirályi u. 23.) házának emeleti párkányáig ért az ár. Munkáját 
a mentők kérésére sem hagyta abba; azzal hárította el őket, hogy „Ez lesz az én sírkövem! 
Ez tudatja majd az utódokkal, hogy voltam”. Művét mégsem tudta befejezni, a tervezett 
24 lapból 21 volt készen akkor, amikor 1838. április 14-én elragadta a halál.

Az utókor nem volt hálás. Az atlasz réztábláit a család kénytelen volt értékesíteni, azok 
a Heckenast kiadó birtokába kerültek. A réztáblákról a „Metszette és kiadta K. F .” szöve
get leköszörülték, és csak több évvel később, 1864-ben Hunfalvy Jánosnak sikerült ki
adnia az atlaszt. 1875-ben a Franklin társulatnál készült a 2. kiadás (ugyancsak Hunfalvy 
neve alatt). Ez volt az első magyar nyelvezetű Európa atlasz, amit még a századfordulón 
is használtak az oktatásban.

Karacs Ferenc érdemeit, mint térképszerkesztőét és külön mint rézmetszőét is értékel
nünk kell. Mintegy 100 hazai és külföldi területet ábrázoló térképét és 9 atlaszát őrzik a 
gyűjtemények . Jelentős a múzeumokban őrzött 63, nem térképi rézmetszete is (régi ok
levelek, díszítő ábrák stb.). A magyar térképészetet szolgálta azzal is, hogy a debreceni 
térképmetszők hagyományát továbbfejlesztette és elősegítette, hogy tanítványai mindezt 
az ismeretet tovább örökíthessék. Tanítványai közül elég, ha csak Beregszászi Nagy Pál 
debréceni földmérőtanár, Vörös László Pest megyei főmérnök, Ferenczy István szobrász 

* és Vidéky (Kohlmann) Károly térképmetsző nevét emeljük ki.
Az utódok, jobban megismerve Karacs Ferenc munkásságának értékét, ma már meg

becsülik azt. Szülőházának helyén emléktáblát helyeztek el, a püspökladányi múzeumot 
róla nevezték el. De még nem jelöli — neki szentelt — tábla pesti házának helyét, ahol négy 
évtizeden át dolgozott, metszette ma is élvezettel szemlélt térképeit és ahol rendszeres 
vendégek voltak a reformkori magyar élet kiválóságai: Vörösmarty, Kazinczy, Fáy András, 
Virág Benedek, Déryné, Katona József, Bajza József és mások. Sok kezdeményező gondo
lat indult a Karacs-házból: az irodalom, a közélet, a színház és a térképészet területén is, 
egyengetve a magyar nyelv útját . . .  A Karacs-házat ezért joggal tekinthetjük a reformkor 
egyik, hazafiságot sugárzó központjának (Bellái S.) és Karacs Ferenc műhelyét az „első 
magyar földrajzi intézetnek” (Fodor F.).

Raum Frigyes

Irodalom:

Karacs Teréz: K. F. térképmetsző életleírása = István Bácsi Naptára. 9. évf. 1864. 93—98. o. 
Kolozsvár.

Ecsedy István: Karacs Ferenc térképmetsző élete és művei. Debrecen, 1912.
Ballai Sándor: Múzeumot kap Karacs Ferenc. Geodézia és Kartográfia, 1958.
Raum Frigyes: Magyar földmérők arcképcsarnoka. Bp. 1976.
Tóth Béla: A debreceni rézmetsző diákok. Bp. 1976.
László Géza: Karacs Ferenc (1770-1838). Annotált személyi bibliográfia. Studia Cartologica

— Térképtudományi Tanulmányok, 6. köt. Bp. 1979.

*Budapesten, a Közlekedési Múzeum 1987-ben megnyitott új épületében berendezett állandó kiállításon 
is találkozhatunk Karacs Ferenc egy nagyméretű térképével.



Kármán Tódor
A tudós amerikai évei

Az a banális megállapítás, hogy Kármán Tódor életműve Amerikában bontakozott ki Isten 
igazából, akkor kapja meg az igazi életrajzi dimenzióját, ha figyelembe vesszük, hogy Kármán 
ötvenéves kora táján hajózott át az Újvilágba. Addig — rövid, de viharos magyarországi 
működését követően — Németországban, Göttingenben és Aachenben dolgozott, az utóbbi 
helyen az aerodinamika és a mechanika professzoraként. Az áttelepülés időpontját 1926 
és 1934 közé tehetjük, az első meghívás és a Németországtól való végleges elszakadás közé. 
A Nobel-díjas fizikus, R. A  Millikan egyre kedvezőbb ajánlataival 1929-ben bírta rá az 1881- 
ben született tudóst, hogy idős édesanyjával és nővérével együtt a kaliforniai Pasadenába he
lyezze át a családi otthont. Megadta azt a lehetőséget is, hogy Kármán továbbra is minden 
évben több hónapot tölthessen aacheni tanszékén. 1934-ben azonban a nácik — zsidó szár
mazású tudóstársaihoz hasonlóan — ő t is végleges távozásra kényszerítették.

Amerikában nem kisebb feladat várta, mint az ottani aeronautika világszínvonalra emelé
se, beleértve a repüléstudomány szakértőinek felnevelését. Az ország egyik legtekintélyesebb 
műszaki egyetemén, a Califomia Institute of Technology-n (Caltech) az ő szakértői elgondo
lása alapján tervezték és szervezték meg az új intézetet, a Galcit-ot (Guggenheim Aeronautical 
Laboratoiy of the Califomia Institute of Technology), amelynek végülis 19 évig igazgatója 
volt. 1936-ban kapta meg az amerikai állampolgárságot.

A már korábban óriási nemzetközi tekintélynek örvendő Kármán hatalmas munkát 
végzett új hazájában. Mindenek előtt átmentette Aachenben kialakított, ám a Caltech-en 
szokatlannak látszó oktatási módszerét. A szokatlanság részint az európai formákból, ré
szint az elméleti megközelítés hangsúlyos jellegéből, a matematikai elemzés kiterjedtségéből 
adódott. Mindez Kármán egész gondolkodására, tudományos stílusára jellemző volt.

Amerikában irta meg alapvető könyveit: „Általános aerodinamikai elmélet” (J.M Burgeres- 
szel közösen, 1935), „Matematikai módszerek műszaki feladatok megoldására” (M. Biot-tal 
közösen, 1940; magyarul: 1960), „Aerodinamika — válogatott témák történeti fejlődésük 
fényében” (1954), „A kis sebességek aerodinamikájától az asztronautikáig” (1961).

Kutatási témaköre, amely már korábban is meghökkentően széles volt, nem csupán a 
szűkebb szakterületével összefüggő területekre terjedt ki, hanem olyan, viszonylag távoliak- 
ra is, mint a szilárdtestfizika, termodinamika, magnetohidrodinamika, plazmadinamika, sőt 
az 50-es években még új diszciplínát is definiált: az aerotermokémiát.

Tudományos működését fölösleges, de lehetetlen is számokkal jellemezni. Publikációi 
ugyanis csak egy töredékét képezték munkásságának; műszaki alkotásai, programjai, jelen
tései összeszámlálhatatlanok, ráadásul nagy részük titkos.

Amerikai időszakának egyik legfőbb jellegzetessége, hogy a mérnököknél szokatlan 
mélységű elméleti és matematikai felkészültségét mind szélesebb körben tudta átültetni a 
gyakorlatba. Csak illusztrációként érdemes felsorolni néhány témáját: turbinák hatásfok
növelése, elektromosságot fejlesztő szélmalmok, speciális szivattyúk tervezése, a szél eróziós 
hatásának tanulmányozása, a Tacoma-híd összeomlásának magyarázata stb. Gondoljuk meg: 
egy repülésszakértő melléktermékei! Megbízói között olyan világhírű vállalatok szerepeltek, 
mint a General Motors, a Boeing Aircraft Co., a Northrop ÁircraftCo. stb. Mindezek termé
szetesen főként szűkebb szakterületére eső megbízatásokkal keresték fel.



Sokan tekintik a szuperszonikus aerodinamika kezdetének Kármán N. Moorral közösen 
készített tanulmányának évét, 1932-t. 1935-től pedig már a hangsebesség feletti repülés új 
korszaka kezdődött, jelentős mértékben Kármánnak köszönhetően.

A harmincas évek második felében kezdett komolyan foglalkozni rakétatechnikával, 
amit ebben az időben szinte mindenki gyermekes játszadozásnak tekintett, minden tudomá
nyos jelentőség nélkül. Az évtized végén Kármán mégis kiharcolta az anyagi támogatást. 
Igaz, ez nem volt több, mint ezer dollár, de ez a nevetségesen alacsony összeg az USA első 
hivatalos rakétaprogramját finanszírozta. Csoportja 1941-ben végezte az első sikeres kísér
leteket a repülőgépek felszállási útját lerövidítő indító rakétával (JATO). Kármán szervezte 
a Caltech-en az első rakétatechnikai kurzust is. A laboratórium, a híres Jet Propulsion 
Laboratory, ma Kármán nevét viseli. E korai kísérletek alig felbecsülhető jelentőségét mi 
sem jelzi jobban, mint a NASA óriásivá növekedett tevékenysége.

Kármán munkássága (témájánál fogva is) szorosan kapcsolódott a hadsereghez. Már a har
mincas évek elején, amikor új típusú léghajót próbált tervezni, felkeltette a katonák érdek
lődését. Tanítványai közül is egyre többen tartoztak a fegyveres testülethez. Az évtized 
végéig számos speciális konzultánsi feladatot kapott katonai intézetektől, amelyek során 
szoros kapcsolatba került H. Arnold tábornokkal, az U. S. Army Air Corps parancsnokával. 
A második világháború alatt már a légierő stratégiai fejlesztéséhez is hozzájárult; székhelyét 
áthelyezte a Pentagonba.

A háború után tábornoki egyenruhában látogatott vissza Németországba, hogy az ellen
ség háborús eredményeit tanulmányozza. Az ötvenes években, még mindig nagy energiával, 
új testületet szervezett a NATO keretében a haditechnika továbbfejlesztésére.

A század — sokak szerint — legnagyobb gépészmérnöke 1963-ban, Európában halt meg: 
Aachenben. Egy évvel korábban látogatott utoljára haza Magyarországra; ekkor a Budapesti 
Műszaki Egyetem díszdoktorává fogadták.

Palló Gábor

Irodalom:

Th.Kármán, L. Edson: The Wind and Beyond. Boston-Toronto, 1967.
Palló Gábor: Kármán Tódor. (Életútja megértéséhez.) Fizikai Szemle, 1983. 81 -84 . o., 
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Kolbányi Géza

Budapesten született, 1863. október 13-án. A Felső Ipariskola elvégzése után az akkori 
Szent István Közkórházban főgépészi állást kapott. Munkahelyi adottságai lehetővé tették 
számára, hogy a kor új vívmányának, a repülésnek szentelje szabadidejét és a Kórház mű
helyében elkészíthesse megszerkesztett motorját és repülőgépeinek fémrészeit.

1909-től foglalkozott a repülőgépek akkori fő problémájával, a megbízható és könnyű 
repülőgépmotor megszerkesztésével. Motorját 60 lóerősre (kb. 44 kW-ra) építette, 6 hen
geres, léghűtéses, Jegyező” henger-elrendezésű formában. Hengereinek furata 105, lökete 
130 mm volt és a teljesítményt 130 percenkénti fordulatnál adta le.

Kolbányi motoija felvette a versenyt a hasonló külföldi konstrukciókkal, elsősorban szer
kezeti tömege tekintetében, amely 105 kg volt. így az egy lóerőre jutó 1,7 kg tömegével a 
külföldi motorok 1,5—3 kg teljesítmény-terhelési skálájában igen előkelő helyet foglalt el. 
Ez nagy eredményt jelentett, különösen ha azt is figyelembe vesszük, hogy tervezési adatok 
nem álltak még rendelkezésére.

Kolbányi motorján két olyan eredeti megoldás is volt, amely úttörő módon eltért az ak
kori motoroktól:

— Porlasztója ugyanis a dusabb vagy szegényebb benzinkeverék adagolását nem az ak
kor szokásos fúvóka-cserével oldotta meg, hanem a benzin és a levegő arányát a fúvókába 
épített kúposcsavarral szabályozta.

-  Motoija gyújtásához elsőként használt akkumulátor telepet, amelyet a Bosch cég ké
szített el, kívánságára. így megbízhatóbb működést ért el, a csak szikra-induktoros dina
mókkal m űködtetett motorokkal szemben
1909 őszén m otoija már kifogástalanul működött és megkezdhette ehhez egy repülőgép 

szerkesztését. Repülőgépének törzse élére állított háromszög bordázatú volt és az orrába 
építették a -  Galcsek Szilveszter közreműködésével elkészített -  legyező-motort. A repülő
gép főszárnya a háromszög csúcsához csatlakozva úgy hordta a szerkezetet, hogy alatta 
a törzs korlátozott, stabilizáló ingamozgást végezhetett. A törzs aljánál egy kis stabilizáló 
segédszámy segített a szerkezet felemelésében. A főszárny fesztávolsága 10,6 m, gépének 
teljes hossza 8 m volt. Az 1910 tavaszán megkezdett repülőkísérletek, melyeknél Kolbányi 
egyik szerelője vállalkozott pilótának, gyakorlatlanság és a stabilizáló rendszer felesleges 
komplikációi m iatt a repülőgép összetörésével végződtek.

1911 -re készült el (a Rákosmezőn részére kiutalt hangárban) motoijához egy új, na
gyobb, egyszárnyú repülőgépe (monoplán), amellyel egy fiatal műszerész, Takács Sándor 
csodálatos ügyességgel sajátította el a repülőgép-vezetést. így, személyében, Kolbányi Géza 
igen értékes segítőtársat kapott további munkájához. Rákosmezőn és vidéki városokban 
is tartott több sikeres bemutatót, amíg egy leszállásnál a gép használhatatlan darabokra tört.

Még ezév őszén elkészült azonban a hasonló, harmadik (III.) repülőgépe is, kevés szerkeze
ti és alaki változtatással. Takács Sándor ezzel már szépen fordulózott és a gép megbízható, 
erős motorjában és sárkányában is a teljesen magyar konstrukció diadalát jelentette. Ez a 
monoplán 480 kg tömegű volt, 11,5 m fesztávolsággal és 9,5 m hosszúsággal. A Kolbányi- 
Galcsek motorhoz ennél 2,1 m átmérőjű légcsavart alkalmaztak. Ez a Kolbányi III. típusú 
repülőgép ismét sikerrel szerepelt. (1911 október 29-én egy székesfehérvári bemutatón 
azonban úgy elázott, hogy deformálódott részei súlyos töréshez vezettek és a m otor is meg
sérült.)



Kolbányi Géza III. repülőgépe, 60 lóerős ,.legyező’ motorral (1911). 
A gép szárnya alatt Kolbányi Géza, a pilótaülésben Takács Sándor

Kolbányi Géza V. repülőgépe, 100 lóerős Árgus motorral (1912)



Közben Kolbányi Géza megvette az 1910-es nemzetközi repülőversenyről hazánkban 
maradt egyik nagy Voisin biplán roncsait a benne lévő 8 hengeres vízhűtéses ENV francia 
motorral. 1912 tavaszára ehhez a motorhoz építette meg Kolbányi IV. típusú, előző gépei
hez hasonló, új monoplánját.(Megkell említeni,hogy ugyanebben az időben fia, ifj.Kolbányi 
Géza mérnök, helyreállítva a megsérült Kolbányi-Galcsek legyezőmotort, a Voisin sárkányá
ból épített egy biplán repülőgépet.) Az új ENV motoros Kolbányi gép is kitűnőnek bizo
nyult és Takács Sándor mind merészebb repüléssel — időnként túl merész felrántásokat is 
gyakorolva — készült a pilótavizsga letételére. Sajnos ez a gép sem volt hosszú életű: egy al
kalommal, június első napjaiban, mialatt Takács a levegőben volt, a Rákosmező huszárokkal 
és úrlovasokkal népesedett be (!) és ő kénytelen volt a repülőtér szélére leszállni; a rossz ta
lajon a gép pozdoijává tört, sőt a m otor négy hengere is leny íródo tt...

Ekkorra azonban már a Magyar Aero Club és a Kereskedelmi Minisztérium is felfigyelt 
Kolbányi gépeinek eredményeire és kiutaltak részére egy új 100 lóerős német Árgus repülő
gépmotort, hogy azzal vehessenek részt az 1912. évi Szent István napi repülőversenyen. Ehhez 
tervezte és építette a Kolbányi V. repülőgépét, az eddigi monoplánok formájában, de meg
erősített és megnagyobbított szerkezettel. Az új géppel Takács Sándor valóban repült már 
augusztus 20-án, de pilótavizsga hiányában nem versenyezhetett. Kívánságára Kolbányi a 
szárnyakat merevítő sodrott acélhuzalokat ennél a gépnél lapos acélszalagokkal helyettesít
hette. Mivel ezek a merevítők már az első repüléseknél megnyúltak, vita támadt a merevítés 
kérdésében a pilóta és a tervező között. Takács ennek ellenére még többször felszállt és 1912 
október 13-án merész felrántással is bizonyítani akarta megoldása megbízhatóságát. Ekkor 
a gép szárnyai (40 méter magasban) összecsuklottak és a törzs a földbe fúródott Takács 
Sándorral, a magyar repülés első, életét áldozó pilótájával.

A tragédia után Kolbányi Géza kijavította az Árgus m otort és ahhoz egy új szerkezeti 
megoldású, egymás melletti két üléses repülőgépet épített. A géppel 1913-ban Dobos István 
és több más pilóta is sikerrel repült, utasokkal. Ez a Kolbányi VI. repülőgép szerepelt az 
1914-ben készült Háromszáz éves ember című első magyar játékfilmben is: gróf Andrássy 
Katinkát (később Károlyi Mihályné) szöktetik meg a repülőgépen. A háború kitörésekor 
Kolbányi eladta a gépét egy gépgyárnak, amely azt 1919-ig őrizte, amikor is a megszálló 
királyi román csapatok (más repülő- és egyéb anyagainkkal együtt) elvitték.

Kolbányi Géza, anyagilag kimerülve, abbahagyta a további kísérletezést. Hat repülő
konstrukciója és repülőgépmotoija azonban a magyar repülés úttörőinek eredményes és 
áldozatos munkáját bizonyítja. Budapesten halt meg, 1936. április 13-án. Legismertebb 
munkája a Repülőgépem Rákoson, amely 1937-ben jelent meg.

Winkler László

V
Irodalom:

Vajda Pál: Magyar repülőgépmotor-szerkesztők: Kolbányi Géza. Repülés, 1954 jún. 10. 
Csanádi-Nagyváradi-Winkler: A magyar repülés története. 2. kiad. Bp. 1977. 28—29. o.



Kompolthy Jób

E t quasi cursores vitae lampada tradunt!
(:És mint a futók átadják az élet fáklyáját!:)

Ez a rövid tanulmány csupán hézagos 
számadás egy ember életéről. Jó  alka
lom arra, hogy felidézzünk olyan gon
dolatokat, amelyekből tanulni lehet, s 
amelyek egyébként is az emlékezetünk 
mélyén pihennek. Mert hát mit is ér a 
múltban kalandozó gondolat, ha nem 
segít abban, hogy jobban megismerhessük 
sorsunkat és magyarságunkat!

Kompolthy Jób hazánkfia, hosszújáratú 
tengerészkapitány, világjáró, a Jangce folyam 
és vidékének fáradhatatlan kutatója Buda
pesten született, 1879. január 23-án. Anya
könyvi bejegyzés szerint édesapja újságíró 
volt. Hat testvére közül mindössze ketten 
maradtak életben.

Iskolai tanulmányait Veszprémben, illetve 
Fiúméban végezte el. Az ottani magyar ke
reskedelmi tengerészeti akadémiáról avatták 
hajóshadnaggyá 1896-ban. Még ugyanezen év 
július 16-án az angliai Cardiffban be is 
hajózott első útjára, a német Adelaide 
nevű háromárbócos vitorlásra, hogy a Hom-fok megkerülésével Chilébe induljanak salétrom
ért. Útiélményeiről hosszú, színes és részletes beszámolót küldött a „Veszprémi Független 
Hírlap” szerkesztőjének, amit azután a lapban le is közöltek.

1879. július 25-én szerezte meg a hosszújáratú tengerészkapitányi képesítést. Ennek 
birtokában vágott neki a messzi, titokzatos Ázsiának, a Távol-Kelet ismeretlen vizeinek.

1902-ben azonban már Kínában találjuk őt; több állomáshely után Szecsuanban, a 
Csungcsing-i hajózási vám- és postaszolgálat vezetője lett. Létkörülményeinek érzékelésé
hez tudnunk kell, hogy nem sokkal korábban Szecsuan tartomány idegeneket és külföldieket 
gyűlölő kínai kormányzója, egy helyi lázadás alkalmával, az ott élő európaiakat és misz- 
szionáriusokat lemészároltatta. Ilyen előzmények után — és körülmények közé — küldte ki 
ő t e tartományba a kínai kormány, hogy o tt a postaszolgálatot megszervezze.

Megemlíthető, hogy Kompolthy még 1903. október 23-án érdekes tudósítást írt haza 
Fiúméba, az ottani „Magyar Tengerpart” című napilapnak, az orosz—japán háború tengeri 
harcaiban súlyosan megsérült — majd utána Sanghaiba menekült és internált -  Askold nevű 
cári orosz csatahajó történetéről és sorsának alakulásáról.

Kompolthy szíves modor és lekötelező magatartása csakhamar elnyerte a vele kapcsolatba 
került kínaiak tetszését. így a legjobb barátságban és megértésben tizenegy esztendőt 
tölthetett el a Mennyei Birodalom szolgálatában. Évtizednyi ottartózkodása alatt



Kompolthy jórészt a Jangce völgyében és vidékén élt, ku tato tt és tevékenykedett. Több -  
hosszabb-rövidebb ideig tartó — utazással bejárta ezt a hatalmas birodalmat a tengerparttól 
fel egészen a távoli Tibet határáig.

Első hosszabb utazásai még az 1904-es és 1905-ös évekre esnek, amikor a folyamon 
fölfelé az ország belsejébe, a tengerparttól mintegy 2000 kilométer távolságra fekvő 
Csungcsing-be, Szecsuán tartomány székvárosába és fő folyami kikötőjébe ment.

Abban az időben a Jangce-n gőzhajóval csak .. Jicsangig lehetett közlekedni. Azon felül a 
sziklás-zátonyos mederben mérhetetlen fáradtsággal, ember vontatta evezős-vitorlás 
dzsunkákkal utaztak a vízenjárók, utasok és kereskedők. Előtte ezen a vidéken európai 
ember alig-alig fordult meg; legfeljebb csak egy-egy hittérítő, misszionárius, szerzetes.

Útjain Kompolthy mindig időt fordított arra, hogy alaposan tanulmányozza a környező 
vidéket, a népszokásokat, az embereket és a kínai egyéniséget. Megfigyeléseiről értékes fel
jegyzéseket készített, ezeket későbbi munkásságánál és írásainál jól fel is használta.

Alig hogy első útjáról 1908-ban visszatért, máris újból a Jangce-n hajózik, hogy annak két 
nagy oldaltavát — a Pojang-ot és a Tungtinghu-t -  bejálja és felderítse. Először a Tungtinghu 
mentén Jijangban telepedett le, hol jo  két évig fáradozott feladatának megoldásán, az ottani 
postaszolgálat beindításán.

A hatalmas Jangce folyamot és az em lített tavakat épített, mesterséges csatornák tökéletes 
rendszere köti össze és hálózza be, ezeket utazásainál többször is felkereste és végighajózta. 
Olyan helyekre ju to tt el, ahol ezideig fehér ember még sohasem járt.

A másik tavat, a Pojang-ot, az 1909 és 1910 években kutatta át. Másfél évet tö ltött a tó 
déli részén fekvő kerületi székvárosban, Nancsang-ban. Ennek kikötőjéből kiindulva, vízi- 
úton, a csatornákon át bejárta ezt a vidéket is. Útjairól majd mindig a Jangce-n és a tavon át 
tért vissza állomáshelyére.

Több alkalommal hosszabb utakra is vállalkozott, olykor gőzösön, máskor meg közönsé
ges, fából épült folyami dzsunkán. A Csianghszi tartom ányt átszelő Kancsiang folyón fel
hajózott, majd 200—250 kilométert. Ismét csak olyan vidékeket járt be, derített fel, ahova 
európaiak még nem hatoltak be.

Egyik legnagyobb sikerét a véletlennek köszönhette. Pojang tavának déli részén,Nancsang- 
ban egy, akkor több mint 100 éves ősi térképet talált, melynek alapján kínai barátjával és 
munkatársával együtt meg tudta rajzolni Csianghszi tartomány pontos térképét. Ennek máso
latát megküldte a londoni földrajzi társaságnak.

1911 őszén ismét Szecsuan fővárosában Csungcsing-ben tartózkodott, ahonnan a száraz
földön át k a r a v á n n a lCsengtuba m ent.Itt másfélévet töltött. Visszafelé a Mincsiang és a Jangce 
folyón hajózott le egészen a tengerpartig. 1912-ben kitört a Szun-Jat-Szen féle forradalom, 
a császár lemondott. Ekkor majd hat hónapig ő az egyetlen európai ember ebben a tarto
mányban. A forradalom győzelme után a pekingi kormány felszólította, hogy akar-e tovább
ra is Szecsuan-ban maradni és o tt a munkáját folytatni. Nehéz helyzetbe került, szenved a 
honvágytól. Ezért 1913 őszén hosszabb szabadságotokért és visszatért hazájába és Fiúméba. 
1914. május 14-én megnősült. Az anyakönyvbe bejegyzett mestersége: „Kínai postaigazgató. 
Lakhelye: Chengtu.”

Szabadságának letelte után ismét foglalkozott a Kínába való visszatérés gondolatával, de 
szándékában az első világháború kitörése megakadályozta. Mint tartalékos fregatthadnagy 
vonult be az Osztrák—Magyar Monarchia haditengerészetéhez.

1918-at követően, sok hányattatás és próbálkozás után, családjával együtt Budán telepe
dett le, a Tömös utcában. Hű maradt a hivatásához, a hajózáshoz. Tovább tevékenykedett 
és kezdeményezett a Dunán, majd pedig később a magyar tengerhajózásban. Úti élményei
ről számos könyvet, cikket és tanulmányt írt, illetve előadást tartott. Elnöke lett a Magyar 
Tengerésztisztek Egyesületének. Ottani munkássága elismeréséül 1938-ban ezüst emlék
plakettel ajándékozták meg.



Nekrológjában olvashatjuk: „Kompolthy Jób hosszújáratú tengerészkapitány, volt csá
szári és királyi fregatthadnagy, kínai császári tiszteletbeli mandarin és postafőigazgató, 
a kínai sárkányrend tulajdonosa, a Magyar Tengerésztisztek Egyesületének elnöke, budai 
várkapitány és kormányzósági tolmács 1938. december hó 26-án 59 éves korában elhunyt.” 

Kompolthy kapitányt, a titokzatos Kína nagy ismerőjét -  tengerész bajtársainak sze
retett „Bóbi bácsi”-ját — utolsó kikötőjébe, Balatonalmádiba, a családi kriptába kísérték 
és itt helyezték örök nyugalomba.

„Dimidium facti qui coepit, habét!”
(:Már fele munkát végez az, aki valamit elkezdett!:)

Petneházy Zalán

Irodalom:

Kompolthy Jób visszaemlékezései. A Tenger, 1928.
Halász Gyula: Világjáró magyarok. Bp. 1945.
Petneházy Zalán: A magyar vízenjárás krónikája. 92,94,100,121. kötet. Kézirat, A szerző 

birtokában.



Köleséri Sámuel

A Kárpátok által határolt egykori Magyar- 
ország ásványi kincsekben gazdag hegyei
ben évezredek óta bányászkodtak. A min
dentudó Hérodotosz megemlékezett a Maros 
mentén lakó agatyrsusokról, megírva ró
luk, hogy országuk aranyban gazdag. A dá
kok vesztét pedig éppen országuknak arany
ban való gazdasága okozta. Traianus római 
császár leverte őket és országuk Dácia pro
vincia néven 160 évig (105—265) állott 
római uradalom alatt. Ennek során korabeli 
becslések szerint a rómaiak mintegy 2000 
tonna aranyat termeltek ki és szállítottak 
el. Az Erdélyi-Érchegységben szervezetten 
folytatott bányászatról számos római emlék 
tanúskodik.

Árpádházi királyaink, továbbá az Anjou- 
királyok alatt a magyarországi nemesfém
bányászat virágkorát élte. A XIII. század
ban kialakultak és rohamosan fejlődtek a 
szabad királyi bányavárosok, mint Selmec- 
Körmöc-Besztercebánya, Nagybánya, továb
bá az Erdélyi-Érchegység híres arany-ezüst 
bányái. A középkori Magyarország kivitelé
nek kb. 2/3-át bányatermékek, arany, ezüst, 
réz és kősó adták. Amerika felfedezéséig 
Európa növekvő arany-szükségle tét Magyar- 
ország elégítette ki.

A Mátyás király uralkodását követő időkben bányászatunkban is hanyatlás állott be, 
annak ellenére, hogy a Thurzó-család tagjainak sikerült időlegesen fellendíteni a hazai bá
nyaipart. Majd a XVIII. században, főleg Mária Terézia uralkodása alatt, újabb virágzás
nak indult a magyar bányászat.* Különösen Selmecbánya tűnt ki, amely már 1763-ban 
főiskolát kapott a bányászati tudományok művelésére. A magyar nyelvű oktatás azon
ban csak 1867 után kezdődött a selmeci tanszékeken. Hazánk fiai -  m int Köleséri Sámuel,
Fridvaldszky János, Johann Fichtel és Bőm Ignác — sem magyarul, hanem latinul, ill. néme
tül írták le, ismertették Erdély és a Felvidék bányászati viszonyait a XVIII. században. 
Közülük, Bőm Ignác mellett,Köleséri Sámuel volt a magyar, elsősorban az erdélyi bányászat 
legelső és legjobb ismerője és művelője.

*Lásd még: „A magyar bányagépesítés a XVIII. században” c. cikket.



A Borsod megyei Szendró'n született, 1663. november 18-án. Egyetemi tanulmányait a 
hollandiai Leydenben és Franekerben végezte. Teológiai, filozófiai és orvosi doktori diplo
mával tért haza Erdélybe és Nagyszebenben lett tartományi főorvos. Érdeklődését Erdély 
gazdag ásványvilága a bányászat felé fordította és egy életre eljegyezte magát az erdélyi bá
nyászattal. Ebben azonban nagy szerepe volt I.L ipót királynak is, aki elhatározta az 1691- 
ben visszaszerzett Erdély elhanyagolt és leromlott nemesfémbányászatának a fellendítését. 
E feladat megoldásával Kölesérit bízta meg, akit 1700-ban az erdélyi bányászat felügyelőjé
vé nevezett ki. Munkássága eredményeként az erdélyi bányászat néhány évtized alatt fel
lendült, úgyhogy Lipót utódai, köztük főleg Mária Terézia, bőven dúskálhatott az erdélyi 
aranyban, melynek termelési alapjait Köleséri rakta le.

Sikeres tevékenysége közben írta meg és adta ki 1717-ben Nagyszebenben Erdély bányá
szatáról szóló főművét az „Auraria Romano-Dacica”-t (A római-dáciai aranybánya) latin 
nyelven, 258 oldalon, mely a magyar bányászat első, kiemelkedő műve. Hat fejezetből ál
ló munkájában elsőként írta meg egykori bányászatunk nagyjelentőségű, európai hírű terü
lete, a „kincses Dáciá”-nak nevezett Erdély aranybányászatának történetét és szolgálta
to tt becses adatokat annak kultúrtörténetéhez, természetismeretéhez. Igen érdekes köny
vének első fejezete, melyben a Traianus császár által meghódított Dácia római bányászatát 
ismerteti és megjegyzi, hogy az aranybányászat a római foglalásnál sokkal régibb keletű. Rá
mutat arra is, hogy amikor a rómaiak kénytelenek voltak feladni Dáciát, a bányászat meg
szűnt és azt csak a honfoglaló magyarok újították fel. — E munka legnagyobb elismerését 
az jelentett^, hogy 1780-ban második kiadást ért meg Pozsonyban. Kölesérinek e bányászat- 
és technikatörténeti szempontból forrásértékű főműve a mai szakkörök számára elérhetet
len, mind latin nyelve, mind ritkasága miatt. Ezért fontos lenne magyar nyelvű közreadása 
(mintegy harmadik kiadásként, nem bibliofilek számára, amint az nálunk manapság divat, 
hanem a szakembereknek).

Köleséri rendkívüli és ellentmondásos egyénisége magas szintű tudományos munkássá
gában és a könyvgyűjtésben oldódott fel. Említést érdemel egyedülálló könyvtára, amely 
igen változatos érdeklődését bizonyítja. Jakó Zsigmond megállapítása szerint „Köleséri 
több mint 4000 kötetes könyvtárát a maga idejében Erdély legnagyobb magángyűjtemé
nyének tartották. Korszerű orvosi és természettudományos anyagán kívül a korai német 
felvilágosodás legfrissebb termékei éppen úgy o tt, sorakoztak könyvesházában, mint az ál
lamismereti történeti iskola alapvető művei. Ennek az elsőrendű szakkönyvtárnak egész 
anyaga beszédesen példázza, hogy a külföldi friss művelődési javak közvetítésében ebben a 
korszakban a magánkönyvtáraknak ju to tt a legfontosabb szerep.” Ha ezt a könyvtárat csu
pán számszerűségében vetjük össze a kortársi magánkönyvtárakkal, még inkább kiderül pá
ratlansága. Bőd Péter könyvtára 888 kötetet foglalt magába, Pápai Páriz Ferencnek pedig 
mindössze kb. 300 kötetes könyvtára lehetett.

Az egyetemességre való törekvés, a polihisztorság Köleséri korában még általános jelen
ség volt Európa-szerte. Az értelmiség-hiány szinte kötelezővé tette a sokoldalúságot; az 
enciklopédizmus tehát egy kényszerhelyzet eredménye volt; erre „nem a választás szabad
sága késztette őket, hanem inkább a teendők kötelezően heterogén jellege az adott szegé
nyes viszonyok között” (Kosáiy Domokos). A legtöbb tudós indíttatása egyházi jellegű 
volt, s csak a kötelező témák mellett foglalkozhattak azzal, amit érdeklődésük és felkészült
ségük diktált. Köleséri munkássága is ezekről a kényszerítő erejű körülményekről vall. 
Nyomtatásban megjelent — latin, német, magyar nyelvű — írásaiban (kb. 40 mű) a filozófia, 
teológia, descartes-i fizika, orvostudomány, történelem, jog, nyelvészet, bányászat kérdései
vel foglalkozott. Eszmevilága azonban már a felvilágosodás korának előhírnöke; a hasznos 
tudományok híve volt, a természettudományok és a technika fejlődését követeli, a természe
ti jog elveit vallja, a teológia nyomasztó hatása alól felszabadult iskola- és művelődéspoliti
kát sürget.

E kivételes tehetségű, sikerekben és elismerésekben gazdag ember magánélete meglehető
sen zaklatott és viszontagságos volt. Házassága és családi élete nem szerencsés. Háromszor



S.VMl KI I s K l i l  ESERt
IV K ! R I S I I R

; ih n  t i  ( j i i k n n a l i s

( é  - '  '*  * > .• '/  . I ' r  :*% ¡ f a t U i

/  '  j •>'» /: . & c

A I R A R I A  
R O M A N O - D A -

c  i f ;  a

C I R 1 N I I ,
T y p i s  p u b l i c i s , Anno m . dccj. xvir

- C k .  Ö r 2 ö -

Kölesén Sámuel könyvének címlapja



nősült, főleg első felesége és ellenfelei, irigyei aknamunkája nyomán bigámia miatt börtön
be került és o tt is halt meg Nagyszebenben, 1732. december 24-én, agyvérzés következté
ben.

Köleséri Sámuel a XVIII. század eleji Erdély tudományos és közéletének kiemelkedő, 
úttörő alakja volt, a kartéziánus filozófia és természettudomány jelentős, polihisztor alkatú 
képviselője, a korai német felvilágosodás egyik legnagyobb hatású közvetítője, akit korának
— Pápai Páriz Ferenc mellett — legnagyobb magyar orvosaként tartottak számon. Több kül
földi tudós társaság, köztük a német Academia Caesarea Leopoldino-Carolina és a világvi
szonylatban legnagyobb tekintélyű londoni Királyi Társaság, a Royal Society (első magyar- 
országi) tagja volt.

Bőd Péter, Magyar Athenas c. művében, így ír róla: „ . . .  Erdélybe jővén tsak hamar el- 
hiresedett, mint-hogy minden-féle tudományokban nagy böltsessége volt; az orvoslás mester
ségében pedig nagy földön mássa nem volt, aki olly jól a nyavalyák okait észrevehette volna, 
s olly fundamentomosan orvosolhatta volna. Nem tartottak az ő idejében a két Hazában 
hozzá hasonló tudósembert” .

Csíky Gábor

Irodalom:

Weszprémi István: Magyarország és Erdély orvosainak rövid életrajza. 1. köt. Bp. 1960.
Faller Jenő: Köleséri Sámuel (1663-1732) élete és munkássága. BKL Bányászat, 1968.

647- 656, 725-730 . o.
Jakó Zsigmond: írás, könyv, értelmiség. (Tanulmányok Erdély történelméhez). Bukarest, 

1976.
Csíky Gábor: Köleséri Sámuel, a magyar bányászat úttörője. Földtani Tudománytörténeti 

Évkönyv, 1982. Bp. 1985. 231-243. o.



Lengyel Béla
Beszélgetés a tudós unokájával

A fényképen — Lengyel Béla körösladányi 
szülőháza és ennek falán a Lengyel-család 
első kémikus tagja tiszteletére elhelyezett 
emléktábla előtt — három férfi áll: az unoka, 
id. Lengyel Béla, ugyancsak egyetemi tanár, 
a dédunoka, ifj. Lengyel Béla kandidátus, 
oki. vegyész, és az érettségiző ükunoka.
Nem szükséges tehát csak a lexikonokra, 
könyvekre támaszkodni ahhoz, hogy a 75 
esztendővel ezelőtt elhunyt Lengyel Béla 
tudós kémikusról megemlékezzünk.

A szép, tágas lakásban ifj. Lengyel Béla 
nyit ajtót és a dolgozószobába vezet. Itt, 
könyvek s a tudós nagyapa mellszobra tár
saságában hallgatom id. Lengyel Béla csalá
di emlékezését.

Az 1848-as szabadságharc idején oktat
hatott először magyar nyelven egyetemi 
tanár. A bukás után visszaesés következett 
be a kémiában is. A kiegyezés után azonban 
négy olyan tudós ember munkálkodott e 
területen, aki európai színvonalra emelte 
itthon a kémia tudományát: Ihan  Károly,
Lengyel Béla, Ilosvay Lajos és Wartha 
Vince.

- Az első emlékem a nagyapámról — me
sélte a 85. esztendeiéhez közel járó unoka -  tíz éves koromból való. Akkor vitt el először 
az intézetébe (ma Puskin utca, TTK). Sugárzásokkal foglalkozott; a röntgensugárzásnak ma
gyarországi egyik első vizsgálója volt. Rendkívüli kézügyességgel saját maga végezte az üveg
technikusi munkákat. Előttem fújt egy csodálatos üveggömböt, már ekkor elhatároztam, hogy 
én is kémikus leszek. Később ugyanazt a tanszéket vehettem át, amely a nagyapámé volt.

Lengyel Béla mérnöknek készült, a Műegyetemen négy évfolyamot végzett el, majd Than 
Károly biztatására átiratkozott hozzá. Than Heidelbergbe küldte a tehetséges fiatalembert, 
Bunsenhez, a színképelemzés módszerének kidolgozójához. Rövidesen Bunsen előadási 
asszisztense lett, mellette dolgozott, o tt is doktorált. Sikeres pályakezdését a porosz—francia 
háború szakította félbe, 1870-ben hazatért. Thanhoz került segédtanámak (ez a mai docens
nek felel meg), itt habilitált és amikor 1877-ben megalapították a Il.Chémiai Tanszéket, itt 
ő lett a professzor.

Szervetlen kémikus volt. Neki sikerült először nagyobb mennyiségű tiszta fém kalciumot 
előállítania. Az első kb. 20 grammos kalcium darabot bemutatta az 1-900-as párizsi világkiál
lításon. Ez jelenleg az Országos Műszaki Múzeum nagycenki kiállításán látható. Ő állított elő



Három generáció: Lengyel Béla kőrösladányi, szülőháza előtt a tudós unokája, dédunokája és ükunokája

elsőként olyan új vegyületeket, m int a kalciumhidrid és -nitrid, vagy a trikarbon-diszufid. 
Sokat foglalkozott spektroszkópiával — talán éppen Bunsentől kapott erre indíttatást. Készí
te tt egy olyan röntgencsövet, amelynél antikatódként nem fémet épített be, hanem különbö
ző kristályokat (márványt, csillámot). A hidrogén színképét vizsgálva bebizonyította, hogy 
csak egy színképe van — ez akkor vitatott kérdés volt.

A múlt században rangos tevékenységnek számított a tudomány népszerűsítése. Lengyel 
Béla a Természettudományi Társulat munkájában döntő szerepet játszott. Számos népszerű
sítő cikket írt, kísérleti bemutatásokat tartott. A múlt század utolsó harmadában a Termé
szettudományi Társulat szakmailag jelentősebb szerepet vitt, mint az Akadémia, amely 
akkoriban a humán területre fektette a fő hangsúlyt. Volt kémiai szakosztálya, kémiai folyó
irata, amit Than Károly alapított. Lengyel Béla itt és tudományos cikkek publikálásában egy
aránt rendkívül fontos munkát végzett.

Az egyetemen az ő feladata le tt a gyógyszerészek oktatása. Van is egy Lengyel Béla arany 
emlékérem, amit a gyógyszerészek alapítottak,annyira tisztelték és becsülték professzorukat, 
ö t-hat ilyen emlékérmet adtak ki, aztán megszűnt.

A millennium évében Lengyel Béla volt az egyetem rektora, ötven díszdoktort avatott 
fel szerte a világból.

Nagyon szerény és segítőkész embernek ismerték, nem gyűjtött vagyont, de annál több el
ismerő tiszteletet és megbecsülést.

Unokája vette át az örökséget, amikor tíz éves korában elhatározta, hogy kémikus lesz. 
Egyetemi tanulmányait részben Budapesten, részben Bécsben végezte, Bécsben doktorált,



majd tanársegéd lett Than Károly utódjánál, Buchböck professzornál. Később szabadalmi 
bíró, de közben, mint egyetemi magántanár disszertánsokkal foglalkozott.

A magas, őszhajú, mosolygós arcú, nyugalmazott tanár így emlékezik:
— Gróh Gyula volt azon a tanszéken, ahol a nagyapám, s én kerültem helyébe professzor

nak. Leültem ahhoz az íróasztalhoz, ahonnan a nagyapám felállt 1913-ban, a halála előtti 
napon . . .

Kutatási területem a fizika és a szervetlen kémia,ezen belül a szilícium kémia, közelebbről 
az üvegkutatás — ezért kaptam Kossuth-díjat 1955-ben, akadémikus 1961-ben lettem leve
lező tagként és 1967-ben rendes tagként. Tizenkét esztendeig voltam a kémiai osztály 
titkára, illetve elnöke, mint annak idején a nagyapám.

Az utánpótlás továbbra is biztosított?
— A fiamnál igen. Ő kandidátus, okleveles vegyész, osztályvezető. Az unokámnak, aki 

most érettségizett, humán érdeklődése van, tehát ő más pályára lép majd.
Búcsúzóul a dolgozószoba rejtett kincseivel is megismerkedhettem. A sarokban álló dí

szes láda őrzi a családi emlékeket. Példás rendben sorakoznak a család nagy öregjének, a 
tudós Lengyel Bélának tudományos „dossziéi” , fényképek, s a millenniumi emlékérem. 
Unokája szívesen időzik a családi emlékeknél, s ebben a dédunoka sem marad el.

Zika Klára

Irodalom:

Ilosvay Lajos: Lengyel Béla. Bp. 1917. (Akadémiai emlékbeszédek. 17. köt. 13. sz.) — Művei
nek jegyzékével.

Szőkefalvi-Nagy Zoltán: Lengyel Béla. Bp. 1983. (A múlt magyar tudósai XI.)



Luppis János

A „torpedó” név az elektromos rája spanyol elnevezéséből származik és eredetileg csak 
egyes tengeri aknákra alkalmazták. Ezek sikerüket és hírnevüket az amerikai polgárháború 
folyami harcainak köszönhetik. A kilövésre alkalmas torpedót, mint ütőképes támadó
fegyvert, a magyar Luppis János elgondolásai alapján dolgozták ki az 1860-as években.

Luppis János Fiúméban született 1813. január 27-én. Apja tengerészkapitány volt és 
ő is fiatalon az osztrák-magyar haditengerészethez került. Itt togaimazódott meg benne 
az önjáró torpedó ötlete és megtervezte annak modelljét is. Ez egyfajta, hajtószerkezettel 
ellátott, úszó akna volt: parafaburkolatú keskeny csónak, orrán a gyújtókészülékkel és ben
ne a robbanótöltettel. Ha a csónak beleütközött a célba, bekövetkezett a robbanás. A csó
nakot egy sűrített levegővel meghajtott hajócsavar hozta mozgásba, kormányzását pedig 
két, egymás mellé szerelt kormánylapát végezte, a partról mozgatott zsinórok segítségével.

Luppis ezt a torpedót bemutatta a hadügyminisztériumnak, de tervéért sem megértést, 
sem pedig anyagi támogatást nem kapott. Ekkor — 1864-ben — társult a Fiúméban letelepe
dett Róbert Whitehead angol származású tervezővel és hajógyárossal (aki később Buda
pesten, a Népszigeten is alapított hajógyárat). A fiumei üzemben készült el két év alatt, 
1866-ban az első korszerű torpedó, a későbbi tengeri harcok oly félelmetes fegyvere.

Ez az új torpedó már 1000 méter távolságot tudott befutni és ilyen távolságról biztosan 
eltalált egy 60 méter hosszú álló célt. A hajtóerőt egy 25 atm. nyomásra feltöltött légtartály 
szolgáltatta. E torpedó két legfontosabb alkatrészét, nevezetesen az oldalirány megtartására 
szolgáló pörgettyűt és váltótolattyút, valamint az expandáló nagynyomású levegő lefagyá
sát meggátló fűtőberendezést, s a vele egybeépített vízpárologtatót is magyarok találták 
fel: az előbbit Obry Lajos arzenáli művezető, az utóbbit pedig Gesztessy János sorhajóhad
nagy. A sűrített levegő előmelegítése, s az így keletkezett vízgőz nyomása a teljesítményt 
jelentősen fokozta. A két, egybeépített, de ellentétesen forgó hajócsavar az oldalgást volt 
hivatva kiküszöbölni. A torpedót alkalmassá tették felszíni, víz alatti, később pedig repü
lőgépről való indításra is.

A torpedó rövidesen „nagy üzlet” lett! Anglia, Németország, Olaszország és Francia- 
ország, Japán, valamint Oroszország rendeltek nagyobb mennyiséget ebből az új fegyver
ből, így a fiumei torpedógyár jelentősen fejlődött. Részvénytársasággá szervezték és alap
já t képezte a rövidesen megalakuló „Magyar Tengeralattjáró Építő Részvénytársaságinak.

A torpedó igazi sikerét az 1904-es orosz-japán háború tengeri harcai hozták meg.*

* A Whitehead-Luppis féle torpedó első harcszerű bevezetésére a perui polgárháborúban, 1877. május 
29-én került sor. A Ylo öbölben ekkor ütközött meg a zendülők kezén lévő' és így kalózhajónak nyilvá
nított Huascar könnyűcirkáló az angol csendes-óceáni flottaegység Shah nevű vezérhajójával. A kialakult 
tűzharcban a Shah lőtte ki fedélzeti vetőcsövéből az első, ellenséges cél leküzdésére indított, beélesített 
torpedót. E torpedó óránkénti sebessége még mindössze kilenc tengeri mérföld (kb. 17 km) volt, a 
Huascaré viszont tizenegy tengeri mérföld (kb. 20 km). így el tudta kerülni a 400 yard (mintegy 370 m) 
távolságból indított veszedelmes fegyvert, annál is inkább, mert azt a légbuborék csíkja már messziről 
elárulta. (:H.B. Money Coutts: Famous Duels Of The Fleet. London. 1908.)





Később több más tengerész-nemzet is megkezdte a saját rendszerű torpedójának a ki- 
fejlesztését; így az angolok a Vickers, a németek pedig a Schwarzkopf típust. (Szinte szó
játékszerű a torpedó történetében a Whitehead — fehérfej — és a Schwarzkopf — fekete
fej — elnevezés.)

Luppis János találmányáért 1869-ben magyar nemességet kapott. Életének, sorsának to 
vábbi alakulásáról hiányosak az ismereteink. 1875-ben hunyt el, a Lago-di Como melletti 
Torrigiában. A család érzelmeire jellemző, hogy 1918-ban, a Monarchia széthullása után, le
származottja, Luppis Károly fregattkapitány Fiúméból Magyarországra telepedett át.

Petneházy Zalán

Irodalom:

Magyar Haditengerészeti Egyesület Közleményei, 19Í4 
Almanach für die k.und k.Kriegsmarine, 1918.
Anthony Sokol: The Imperial and Royal Austro-Hungarian Navy. United States Naval 

Institute. Annapolis, 1968.
Petneházy Zalán: A magyar vízenjárás krónikája. 100. kötet. Kézirat. A szerző birtokában.



Mathiász János

Ádámföldén (Sáros megye) született, 1838. február 22-én. Édesapja uradalmi tiszt volt. 
Középiskoláit Eperjesen és Kassán végezte. Ezek befejezése után egy évet a kassai papnevel
dében töltött, majd átiratkozott a jogakadémiára. Befejeznie azonban ezt nem sikerült: 
22 éves korában Abaúj vármegyénél írnok, majd röviddel ezután főispáni titkár lett. Ám ér
deklődését a hivatali munka sem tudta lekötni.

Már hivatalnokoskodása éveiben 2 holdas szőlőt vásárolt a kassai Rozália-hegyen. Az új
ratelepített szőlőben néhány év leforgása alatt mintegy 1600 szőlőfajtát, köztük számos 
francia és olasz eredetűt gyűjtött össze. Fajtagyűjteménye cserepes példányaival először az 
1873. évi bécsi világkiállításon vett részt, s velük mindjárt első díjat nyert. A váratlan siker 
Mathiászt a szőlészeti szakterület élvonalába emelte.

Negyvenkét éves korában, 1880-ban véglegesen megvált Kassától és a hivatali pályától, 
s életét egészen a szőlészkedésnek akarta szentelni. A sokkal kedvezőbb adottságú tokaj- 
hegyaljai Mádon, a magyarországi borkereskedelem egyik hajdan híres mezővárosában 5 
holdas szőlőt vásárolt, s odaköltözött. Egy évvel később, többek rábeszélésére, s Andrássy 
Gyula (a Monarchia volt külügyminisztere) felkérésére elvállalta a gróf 100 holdas szőllőskei 
szőlészetének vezetését is. Ám a munkakörében minden idejét a filoxéra elleni küzdelemre 
kellett fordítania. A filoxéra-vész ugyanis az 1880-as évektől a legnagyobb pusztítást épp a 
hagyományos dombvidéki bortermelő körzetekben okozta.

Egy évtizeden át vívta küzdelmét a filoxérával, egyre reménytelenebbül. A korabeli véde
kezési módok csak átmeneti sikereket hoztak. Katona Zsigmond buzdítására 1890-ben 
17 hold, majd nem sokkal ezután újabb 33 hold immunis homokot vásárolt a kecskeméti 
Talfája dűlőben. E sivó homok betelepítését Katona segítségével végezték, részint a helybeli 
Miklós-telepről származó, részint francia eredetű vesszőket használva, majd a Mathiász ne
mesítette fajták foglaltak el mind nagyobb területet szőlőgazdaságában.

Mathiász Kecskemétre való áttelepülésével egyidőben zajlott le az a bízvást történelmi
nek nevezhető fordulat, amelyik a hazai szőlőtermelés területi eloszlásában döntő változást 
idézett elő. Pest megye Duna-Tisza közi részén és Kecskeméten a századforduló évtizedei
ben háromszorosára nőtt a szőlők területe. A történelmi jelentőségű homokhódítást egy- 
felelől a zsellérek és kisparasztok ezrei, másfelől a Katona Zsigmondhoz és Mathiász János
hoz hasonló szenvedélyes és találékony szőlészek, a „homok hősei” végezték el.

Mathiász felismerte: nem elég a Nyugat- és Dél-Európában terjedő-félben levő fajták 
egyszerű átvétele. Sokkal inkább arra kell törekedni, hogy azoknak előnyös tulajdonságai
ból keresztezéssel a hazai körülményeknek mindenben megfelelő új fajtákat hozzunk létre. 
Éppen ezért a keresztezés egyik fő célja a fajtabéli változatosság és ezáltal a versenyképesség 
biztosítása mind a hazai, mind a külföldi piacon.

Munkás élete során mintegy 3500 hibridet állított elő. Közülük maga 180 fajtának a 
leírását is elkészítette. Jelentősebb fajtái: Erzsébet királyné emléke, Kecskemét gyöngye, 
Kecskemét kincse, Kecskemét virága, Cegléd szépe, Thallóczy Lajos, Mathiász Jánosné 
muskotály, Mathiász János diadala, Munkátsy József, Szauter Gusztávné, Vörösmarty 
Mihály, Zrínyi Ilona, Tompa Mihály, Bem tábornok, Darányi Ignác, a Stark Adolffal közösen



előállított Csabagyöngye, s végül az 1916-ban utoljára nemesített, egyben legsikeresebb 
fajtája: a Szőlőskertek királynője. Ma is 67 névvel ellátott fajtáját tartják számon, s közülük 
12 csakugyan világszerte elterjedt.

Jórészt neki köszönhető, hogy a magyar csemegeszőlő-termelés, különösképpen a homo
kon, egyre magasabb színvonalra emelkedett. Nagymértékben kibővítette a hazai csemege- 
szőlő-termelés fajtaválasztékát. A külföldi és hazai fajták keresztezésével, a legjobb tulajdon
ságok kiválasztásával és továbbörökítésével sajátos jellegű magyar csemegeszőlő-fajtákat állí
to tt elő.

1921. december 3-án halt meg Kecskeméten 83 éves korában. Vagyont nem gyűjtött, 
két házasságából származó 9 gyermekére csak hírnevét hagyhatta.

Für Lajos

Irodalom:

Gesztelyi Nagy László: A homok hősei. Csókás József, B. Tóth Ferenc, Mathiász János és 
Ungváry László. Kecskemét, 1934. 149 o.

Gesztelyi Nagy László: Mathiász János. Kecskemét, 1938. 40 o.
Váry István: Mathiász János. Kecskemét, 1940, 240 o.
Geday Gusztáv: Nagy elődök: Mathiász János. Kertgazdaság, 1971.
Füri József: 140 éve született Mahiász János. Kertészet és Szőlészet, 1978.
Gerencsér Miklós: Mezei műhelyek. Bp. 1981.228 o.



Papp Károly

Szabó József, „a magyar földtan atyja” 
útmutatásai nyomán munkálkodó első ha
zai, úttörő geológus nemzedék kiemelkedő 
egyéniségei — Koch Antal, Hantken Miksa, 
id. Lóczy Lajos, Krenner József -  tanítá
sain felnőtt a második nemzedék. Ezek 
nagyjai -  Böckh Hugó, Vitális István, Pálfy 
Móric, Mauritz Béla, Prinz Gyula és mások
— között o tt találjuk Papp Károly geológus 
egyetemi tanárt, a későbbi geológus nemze
dékek oktatóját. Az ő nevéhez fűződik, 
egyéb tevékenységén kívül, a kissármási 
kincstári kutatófúrás kitűzése, s ezáltal az 
Erdélyi-medence földgázkincsének 1909-ben 
történt felfedezése. Ennek elismeréseként a 
király a Ferenc József rend lovagkeresztjével 
tüntette ki.

Papp Károly Tápióságon született, 1873. 
november 4-én. Felsőfokú tanulmányait 
a budapesti Tudományegyetemen végezte, 
ahol Koch A., Krenner J. és Lóczy tanít
ványa volt. Lóczynál doktorált 1900-ban,

, de már 1893-ban az ő tanársegéde a 
Műegyetem ásvány-földtani tanszékén: Lóczyhoz szoros, mester-tanítványi kapcsolat fűzte. 
1900-tól 1915-ig a M. Kir. Földtani Intézetben dolgozott, amikoris Koch A. utódául kine
vezték a budapesti Tudományegyetem földtani-őslénytani tanszéke vezető tanárává. 30 
esztendős egyetemi tanárság után, 1945-ben nyugdíjazták. 1963. június 30-án hunyt el 
szülőföldjén, Tápióságon.

Papp Károly, mint térképező geológus elsősorban Erdély területén végzett úttörő munkát, 
így az Erdélyi-Érchegységben, ahol az „erdélyi aranynégyszög” aranytermő vidéke földtani 
viszonyait vizsgálta és ezek értelmezését adta. Ezenkívül főleg a sólelőhelyek földtani vi
szonyait tanulmányozta. így az erdélyi Mezőségen a sósvíz-előfordulásokat, forrásokat, 
továbbá a felszíni gázömléseket, gázos forrásokat, fortyogókat vizsgálta és térképezte 1906- 
tól kezdődően.

Az Erdélyi-medencében a felszíni gázos indikációk, elsősorban Magyarsáros és Bázna 
környékén a nép által „zúgok”-nak nevezett gázömlések, gázos sósforrások évszázadok 
óta ismeretesek voltak, s ezeket a XVII. század óta többen leírták, ismertették (J.G.Vette, F. 
von Frankenstein, L. F. Marsigli, Mátyus I., Nyúlás F.). Annak ellenére, hogy ezek a ter
mészetes „gázkutak” közismertek voltak, a földgáz felfedezése, feltárása a véletlennek volt 
köszönhető.



Id. Lóczy Lajos geológus professzor hívta fel a kormányzat figyelmét az Erdélyi-meden
cében feltételezett kálisótelepek felkutatására. Javaslata alapján kezdte meg 1907-ben az ál
lamkincstár, Mály Sándor a pénzügyminisztérium bányászati osztályának vezetője irányítá
sával, a kálisó fúrásos kutatását az erdélyi Mezőségen. Ennek nyomán 1907. szeptemberében 
Lóczy L. és Papp K. kitűzték Nagysármás mellett az 1. számú kincstári kutatófúrást, mely 
1908-ban 627 m-ig mélyült, de kálisót nem talált, gáznyomok viszont jelentkeztek. A 2. sz. 
kutatófúrást Papp Károly tűzte ki Kissármáson és 1908. november 26-án kezdték mélyíte
ni. Fúrás közben, fokozódó erővel, kitörésekkel jelentkezett a gáz, ezért a fúrást 1909. 
április 22-én, 301,9 m mélységben befejezték, miután az az "Erdélyi-medence földgázát miocén 
szarmata korú rétegekben sikeresen feltárta. Az eredmény napi 864000 m3 (!), majdnem 
tiszta (99,25%) metán gáz volt. A kú t sokáig, 26 hónapon át eruptált, míg sikerült Bőhm 
Ferenc bányamérnöknek 1911. június 30-án lezárnia. Október 29-én azonban a kút kör
nyékén keletkezett hasadékokon robbanásszerűen újból feltört a gáz, kráterek keletkeztek 
és a gáz meg is gyulladt. A kitörés robbanásai 10 km körzetben észlelt helyi földrengést 
okoztak. '

A kissármási gázkút „felrobbanása” országos szenzációt keltett, de nagy vitákat is támasz
to tt, mind a sajtóban, mind a szakértők világában. A kú t megnyitása után a kráteresedési 
folyamat megállt, a kedélyek is lecsillapodtak. 1914. elején elkészült az első, a Kissármás- 
Torda-Marosújvár nyomvonalú, 73,1 km  hosszú, napi félmillió m 3 kapacitású gázvezeték; 
a kutat rákapcsolták és 1933-ig összesen mintegy 3 milliárd m 3 földgázt termeltek ki. Ek
kor kikapcsolták a szolgáltatásból. — Ez röviden a kissármási gázkút nem mindennapi tö r
ténete, amely váratlanul tárta fel az Erdélyi-medence földgázát, Európa akkor ismert legna
gyobb földgáz előfordulását. (Megjegyzendő, hogy akkor a világon is csak 2—3 nagyobb 
gázmezőt ismertek.) Papp Károlynak, a legilletékesebbnek a szavait idézzük: „A bányász
kodás történetében gyakori eset az, hogy a kutatások közben egész másra bukkannak, 
m int amit kerestek. Ez történt a Mezőségen, Kissármáson is. I tt  ugyanis a magyar kincstár 
kálisóra kutato tt, s ehelyett a fúró földgázra bukkant.”

A kormányzat azonnal felismerte a váratlan felfedezésben rejlő nagy gazdasági lehető
séget. Az állami gázakció („gázprogram”) megkezdődött: ennek része volt a gázelőfordulás 
részletes földtani vizsgálata, a földgáz feltárásának, termelésének és felhasználásának a 
tanulmányozása, valamint a földgáz bányajogi helyzetének tisztázása. Ez utóbbit az 1911. 
évi VI. törvénycikk petróleum-monopólium-törvénye biztosította. 1909-ben még folytatták 
a gázos terület földtani térképezését Lóczy L. irányításával, majd 1910-ben a pénzügymi
nisztérium megbízta Böckh Hugót, a selmeci Bányászati Főiskola tanárát, az Erdélyi-me- 
dence földtani viszonyait felderítő térképező és fúrásos kutatás megszervezésével és a 
munkálatok irányításával. A további földtani térképező munkálatokban Papp Károly már 
nem vett részt. Utolsó ténykedése 1910 novemberében, a monopólium törvényjavaslat 
országos vitájával kapcsolatban, Mály Sándor felhívására te tt szakértői jelentése, ill. véle
ménye volt, mellyel kapcsolatban megjegyezte: „Ezzel a jelentésemmel be is fejeztem sze
replésemet a hazai gázkutatások körül.”

Böckh Hugó térképező kutató csoportjával az antiklinális elmélet szellemében felvázolta 
az erdélyi neogén medence újszerű gyűrődéses földtani szerkezetét és 36 zárt boltozatot 
(brachiantiklinálist) m utatott ki a Mezőségen és a Kis- és Nagyküküllő folyók vidékén. 
A földtani kutatás kedvező eredményei alapján a Bőhm Ferenc bányamérnök által vezetett 
kincstári fúrásos kutatás 1918-ig 39 kutatófúrást mélyített. A feltáró munkálatok egyik cél
ja  volt: eloszlatni az aggályt, hogy a kissármási gázelőfordulás csak lokális jelenség, és bebizo
nyítani, hogy egy olyan nagy kiteijedésű, gazdag földgázterület áll Erdélyben rendelkezés
re, amelyen nagyszabású tervek is kockázat nélkül megvalósíthatók.

A fúrásos kutatás kiváló eredménye nyomán, a monopólium törvény alapján, a magyar 
kormány a berlini Deutsche Banknak adott koncessziót, amely 1916-ban megalapította a Ma
gyar Földgáz Rt-ot. Ezzel megkezdődött a földgáz helyi értékesítése, lerakva az erdélyi gáz-
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felvétele (1910)

ipar alapjait. A további nagyszabású tervek megvalósítását azonban — mint pl. a budapesti 
nagy távvezeték megépítése — a világháború kimenetele meghiúsította. A magyar geológusok 
és mérnökök 10 esztendős kiváló és eredményes munkájának a gyümölcse odaveszett.

Az Erdélyi-medence földgázának a felfedezése a magyar kőolaj-földgázkutatás első, 
1918-ig tartó korszakának legnagyobb eredménye volt.

Papp Károly teljes tudományos munkásságát vizsgálva, feltűnik annak széles skálája. 
Az előző tárgykörön kívül eső legnagyobb összefoglaló munkája „A magyar birodalom vas
érc és kőszénkészlete” című monográfiája, a magyar bányaföldtani irodalom kiemelkedő mű
ve. Ez 1915-ben jelent meg, miután a torontói 12. Nemzetközi Földtani Kongresszuson, 
1913-ban bemutatásra került. E műve nemcsak a geológus- és bányász-, hanem a tudomány- 
történeti kutatók számára is fontos forrás marad. Papp nagy érdeme, hogy Teleki Pál megbí
zásából a mester, id  Lóczy Lajos hagyatékában talált, at örténelmi Magyarországra vonatko
zó félig kész földtani térképet átdolgozta, kiegészítette és 1922-ben, 1:900 000 méretarány
ban kiadta. Jelentős őslénytani munkássága is, amelyet a széles érdeklődési kör és a morfoló
giai felismerés pontossága jellemez.

Befejezésül, az emberről szólva, utalhatunk arra a lelki törésre, amelyet a trianoni trauma, 
az ország területe 2/3-ának, s főleg Erdélynek az elvesztése okozott Papp Károlynak. A meg
rendülés nem látszott meg rajta, de rányomta bélyegét 1920—1945 közötti tudományos, 
irodalmi munkásságára, amely az előző időkhöz képest visszaesést mutat. 1945-ben történt 
nyugdíjazása után még 18 évet élt, vállalt tápiósági remeteségében, szerény viszonyok között, 
a kis nyugdíjból élők kényszerű szegénységét tudomásul véve, bölcs megnyugvással elviselve.

r , , Csíky Gábor
Irodalom:

Bőhm Ferenc: Ásványolaj- és földgázbányászat Magyarországon 1935-ig. Bányászati és 
Kohászati Lapok, 1939. 153-189. o.

Papp Károly: Kelet-Magyarország és az erdélyi Mezőség ásványkincsei. Földtani Értesítő, 
1940. 112.0.

Bogsch László: Dr.Papp Károly emlékezete. Földtani Közlöny, 1965. 270. o.
Csíky Gábor: Az erdélyi kőolaj- és földgázkutatások története. Magyar Olajipari Múzeum 

Évkönyve, l .k ö t .  1974. 101. o.
Csíky Gábor: Az Erdélyi-medence földgázának feltárása. Kőolaj és Földgáz, 1984. 107. o.



Pethe Ferenc

Pethe Ferenc a Szabolcs megyei Büdszent- 
mihályon született 1763. március 30-án.
Az elszegényedett nemes szülők gyermeke 
helyben végezte iskoláit. Tanulmányait 18 
éves korától a Debreceni Református Kol
légiumban folytatta, majd ezt befejezve,
1788-tól, a kollégium pénzbeli támogatásá
val, külföldi, elsősorban holland protestáns 
egyetemeken bővítette ismereteit. A francia 
forradalom eseményeitől izzó európai orszá
gok közül hosszabb-rövidebb időt töltött 
Hollandián kívül Angliában, Francia- és 
Olaszországban, Svájcban, Porosz- és Spa
nyolországban, Dániában, valamint Svéd
országban. A 3—4 évig folytatott komoly 
tanulmányok mellett ugyanennyi időt fordí
to tt a meglátogatott országok társadalmi, 
gazdasági (elsősorban mezőgazdasági) viszo
nyainak tanulmányozására is.

Majd egy évtizedig tartó távolléte során 
szerzett gazdag tapasztalatait az 1796-ban 
Bécsben megjelenő első magyar nyelvű 
agrárszaklapban, a „Magyar Ujság”-ban akarta mindenki számára hozzáférhetővé tenni. 
A szerkesztésében megjelenő lap nem hozta a várt sikert és egy év után megbukott. A kudarc 
után Pethe Bécsből Keszthelyre került, itt a Festetics György által szervezett Georgikonban 
kapott másodtanári állást. Az 1797 őszén megnyílt első magyar gazdasági tanintézetben négy 
és fél éven át oktatta a gazdasági főtárgyakat és rábízták a tangazdaság vezetését is. Tanóráit 
az általánosan elterjedt latin nyelv helyett magyarul tartotta. Különböző nézeteltérései miatt 
állását 1801 őszén hagyta el, ezután idejének jelentős részét fő művének, a „Pallérozott mezei 
gazdaságinak írására, kiadására fordította. Kenyérkereső állást is kellett vállalnia, így 1805- 
ig a herceg Esterházy család különböző dunántúli birtokain inspektori munkakört töltött be. 
E szolgálatból kilépve 6—7 esztendőn keresztül bérlőként gazdálkodott. Fő művének elké
szülte után ismét Bécsbe költözött és 1814-ben új hetilapot indított „Nemzeti Gazda” 
címmel. A négy és fél éven át megjelenő újságot 1816-tól Pesten szerkesztette, de előfizetők 
hiányában 1818-ban ezt is kénytelen volt megszüntetni.

A napoleoni háborúkat követő dekonjukturális korszakban bérleményeket szerzett és 
azokon gazdálkodott. 1827-től életének utolsó pár évét Erdélyben élte le, ahol 1827 és 1831 
között Erdély egyetlen politikai lapját, a „Hazai Híradó”-t szerkesztette. Nehéz és viszontag
ságokkal terhes élete Szilágysomlyón fejeződött be, 1832. február 22-én.



A legfontosabb munkájának tarto tt „Pallérozott mezei gazdaság” első kötetének megjele
nése (1805) a magyar gazdasági irodalomban fordulópontnak tekinthető. Mitterpacher Lajos 
és Nagyváthy János összefoglaló agrártudományi munkái után az ő könyve fogta á t harma
dikként a mezőgazdasági üzemtan egész területét. Az első kötetben talajtannal, valamint ál
talános és részletes növénytermeléssel foglalkozott; az 1808-ban kiadott 2. kötetben a kerté
szeti, szőlészeti és erdészeti ismereteket tárgyalta; az 1814-ben nyomdából kikerülő 3. kötet
be az állattenyésztés kérdéseit foglalta össze. Könyvében számos külföldi és hazai szerző 
munkájára támaszkodott. Helyesen ismerte fel, hogy a külföldi példákból csak a mi viszo
nyaink között alkalmazható eredményeket kell átvenni.

Pethe Ferenc nemcsak gazdasági íróként, hanem gyakorlati szakemberként is számos 
újításával szolgálta a magyar mezőgazdaságot. A talajművelésben és az őrlés területén alkal
mazható eszközöket szerkesztett, így pl. kis vonóerővel mozgatható ekét és töltőekét, vala
m int boronát, hengert és rétgyalut. Holland példák nyomán a szélmalmok hazai meghono
sításában, propagálásában szintén úttörő szerepet játszott. Gazdasági folyóirata közül a 
„Nemzeti Gazda” hatása és színvonala a legjelentősebb. A Pethe szócsövének tekinthető 
újságban a hagyományos nyomásos gazdálkodás helyett a „termésváltoztató” vetésforgót, 
az ezzel együttjáró belterjes művelési mód fontosságát hangsúlyozta.

Pethe azonban, igazi polihisztorként, nemcsak a mezőgazdasággal és ennek rokontudo
mányaival foglalkozott, hanem ettől távol eső diszciplínák is érdekelték. 1812-ben adták 
ki kétkötetes „Mathézis” című könyvét. Három évvel később megjelent „Természethistória” 
című műve, tudománytörténeti szempontból azért figyelemre méltó, mert magyar nyelven 
ez az első kísérlet a biológiai tudományok rendszerének áttekintésére. Hasonló szempontból 
úttörő jellegű vállalkozás volt Davy könyvének magyarra fordítása (Földmívelési kimia), 
mert e témának a magyar irodalomban nem volt előzménye, sem nyelvi, sem szakmai érte
lemben. Említésre méltó Pethe munkásságában az a törekvés, amelyet a magyar nyelv újí
tásáért tett.

Pethe Ferenc életművéből elsősorban a mezőgazdaság elméleti és gyakorlati fejlesztésért 
te tt fáradozásait kell kiemelnünk. Felismerte a korszerű termelési eljárások bevezetésének 
szükségességét, a felismerésen túl számos gyakorlati példán keresztül kijelölte a változás 
lehetséges útját. Az újításra, jobbításra buzdító szavai történelmileg kedvezőtlen időszakban 
hangzottak el, hiszen a napoleoni háborúk után kitört súlyos gazdasági válság nem kedve
zett a reformtörekvéseknek. Az általa követelt változások társadalmi-gazdasági feltételei 
csak a múlt század negyvenes éveitől teremtődtek meg. így munkássága minden értéke el
lenére kezdeményező jellegű maradt. A fiziokrata Pethe Ferenc helyét az agrártörténetírás 
Tessedikkel és Nagyváthy-val azonos szinten jelölte meg. A magyar szakirodalomban közülük 
Pethe hatása érződött a legszélesebb körben. Vele kezdődött gazdasági irodalmunk korsze
rűbb, racionálisabb, európaibb korszaka.

Fehér György

Irodalom:

Sülé Sándor: Kisszántói Pethe Ferenc. Bp. 1964. 326 o. 
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Antonio Giovanni Scopoli

Az orvos, botanikus, mineralógus és kémikus 
Scopoli hosszú, gazdag életpályája ezer 
szállal kapcsolódott a bányászat-kohászat- 
hoz; különösen elévülhetetlen érdemeket 
szerzett Scopoli — mint Selmecbányái 
professzor — a magyarországi bányászat és 
kohászat érdekében kifejtett működésével.
A soknemzetiségű Habsburg-birodalom pol
gáraként befutott életútját a nemzetek 
fölötti közép-európai alkotószellem jelké
pének is tekinthetjük.

A déli-tiroli Avisio völgyében fekvő 
kisváros, Cavalese szülötte — 1723. június 3.
(13?) —, de gimnáziumi tanulmányait az 
Innsbruck melletti Hall-ban, majd Trient-ben 
(Trento-ban) végezte. Orvosdoktori ké
pesítését az innsbrucki egyetemen szerezte 
meg (1743), szakvizsgát Bécsben te tt (1753), 
a királynő — tudományban-oktatásban 
mindenható — udvari orvosánál, Gerhard van 
Swieten-nél. Trient-i és velencei orvosi 
praxisa után kincstári szolgálatba lépett: 
másfél évtizeden át (1754-1769) a krajnai 
Idria higanybányáinak orvosa volt.

Idriai évei alatt teljesedett ki botanikai 
munkássága, amelyre már gimnazista kora óta egyre tudatosabban készült. 1760-ban „Flóra 
carniolica” , 1763-ban „Entomologia carniolica” címen adta ki Bécsben gyűjtésének és 
rendszerezésének eredményeit. Behatóan foglalkozott a bányászok és kohászok egész
ségvédelmével, a krónikus higanymérgezés megelőzésével és kezelésével. Érdeklődése így 
fordult az ásványok felé. 1771-ben latinul adta közre idriai tapasztalatokon alapulóművéta 
higanyérc ásványairól, s a higany-betegségekről (De hydrargyro Idriensi tentamina physico- 
chymico-medica. Jenae, Lipsiae. Németül: München, 1786. az orvosi rész nélkül). Az ásvány
tani fejezet kidolgozásánál N. Poda páter, a graz-i egyetem, majd a selmeci akadémia későbbi 
professzora volt segítségére. 1763-tól az újonnan alapított idriai bányászati-kohászati 
iskolában ásványtant, kémiát és elméleti kohászattant tanított. I tt kezdte meg természet- 
tudományi közleményeinek évkönyvekben való kiadását (Annus I—V. historico-naturalis. 
Lipsiae, 1769—72).

Szakmai működése révén neve jól csengett a bécsi udvari kamarai körökben, így természe
tesnek tűnik, hogy 1769-ben — a bécsi egyetem katedrájára távozó N.Jacquin utódjaként -  
a selmeci bányász-kohász akadémia professzorává nevezték ki.
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Scopoli kézirat a SelmeciMűemlékkönyvtárban



Selmecen egy évtizeden át (1769—1779) ásványtant, kémiát és elméleti kohászattant 
oktatott az akadémia II. évfolyamán. Nagy érdeme van abban, hogy a — Jacquin által meg
kezdett — ún. selmeci labor-oktatási módszer továbbfejlesztésével és rendszeresítésével az 
akadémia világhírnévre tett szert: a seltneci módszer szolgált ugyanis mintául az első újtípu
sú „műszaki egyetem” , a párizsi Ecole Polytechnique megszervezésénél az 1790-es években. 
A határtalan alkotókedvvel megáldott Scopoli számára Selmecbánya, a birodalmi bányászat
kohászat akkori legfényesebb városa, szinte korlátlan cselekvési lehetőséget biztosított. 
Ebben, a selmeci évtizedben bontakozott ki legteljesebben tehetsége. Selmeci működéséből 
számunkra, magyarok számára, az ásványtanban elért eredményei a legértékesebbek.

Magyarországon Scopoli volt az első, aki szakszerűen fölépített tananyagra alapozva, fel
sőfokú oktatási intézményben ásványtant adott elő. Ugyancsak az ő nevéhez fűződik az 
első magyarországi ásványtani összefoglalás: selmeci előadásainak autográf, folio méretű 
kéziratát a miskolci egyetem Selmeci Műemlékkönyvtára őrzi, nyomtatásban 1771-ben je
lent meg Bécsben „Mineralogische Vorlesungen fúr die andere Classe dér Bergakademie zu 
Schemnitz” címen. Ásvány rendszertana -  első, 1769-es kísérlete után -  kifejlett formában 
latinul (1772), majd olaszul (1778) és németül (1786) jelent meg (Principia mineralogiae 
systematicae et practicae.).

A magyarországi ásványokról — közte a nagyági aranyércekről — közölt tanulmányok 
után tervbe vette, hazánkban elsőként, az ország ásványainak teljes földolgozását, rendsze
rezését és kiadását. Vállalkozásának azonban csak első kötete jelent meg: Crystallographia 
Hungarica. Pars 1. (Prag, 1776). Scopoli említett rendszertanában hármas felosztást alkal
mazott: fémek (ércek), sók, földek. Ebből következtethetünk, hogy művét három kötetre 
tervezte. A megjelent első részben a földtermészetű kristályokat tárgyalja három osztályban: 
mész-, gipsz- és kvarckristályok. A rendkívül igényes, rézmetszetekkel illusztrált kötet 
nemcsak a mai mineralógusok, hanem a bibliofilek érdeklődését is fölkeltette: miniatűr 
kiadása 1985-ben jelent meg Miskolcon, kivonatos magyar fordításban. Selmecen szerzett 
kémiai és kohászati tapasztalatait összegyűjtő művei latinul, olaszul és németül láttak nap
világot (Fundamenta chemiae 1777, 1780, 1786 és Anfangsgründe dér Metallurgie 1789).

Itália, a szülőföld 1779-ben hazahívta: a páviai egyetem kémia és botanika professzora
ként még kiadta botanikai alapvetését (Fundamenta botanica. Pavia, 1783; Wien, 1786; 
Venezia, 1786), de az évtizedeken át folytatott sokrétű, megerőltető szellemi munka lassan 
fölőrőlte erejét. Páviában hunyt el, 1788. május 8-án.

Zsámboki László

Irodalom:

Müllner, A: J. A. Scopoli als Werksarzt in Idria 1754 bis 1769. Berg- und Hüttenmännischen 
Jahrbuch, 1906. 261-292. o.

Proszt J.: Á selmeci bányászati akadémia, mint a kémia tudományos kutatás bölcsője 
Magyarországon. Sopron, 1938. 42 o.

Petkovsek, V: J. A. Scopoli. . .  Ljubljana, 1977. 104 o.
Szakáll S.: A Magyar kristálytan-ról. Scopoli: Magyar kristálytan. Miskolc. 1985. 17—28 o.
Zsámboki L.: Selmectől Miskolcig 1735—1985. Á magyarországi műszaki felsőoktatás meg

indulásának 250. évfordulójára. Miskolc, 1985. 297 o.
Uő.: A selmeci bányászati és erdészeti akadémia oktatóinak rövid életrajza és szakirodalmi 

munkássága 1735—1918. Miskolc, 1983. 370 o.



Vass Imre

A Baradla-barlang kutatói

A Baradla, hazánk legjelentősebb barlangja, nemcsak szépsége, hossza, idegenforgalma 
miatt kiemelkedő, de a tudománytörténet számára is értékes természeti kincs.

Első irodalmi említése 1549-ből származik. A látogatott szakasz első felmérését 1794- 
ben Sartory Józse f bányamérnök végezte el. Ez az első mérnök által készített alaprajzi 
barlangtérkép, amely azonban nem vált közismertté, s melynek egy szúrt másolata csak 
1962-ben került elő az Országos Széchenyi Könyvtár térképtárának kéziratos térképei kö
zül. A térkép ábrázolta járatok azonosítása sok vitát váltott ki, s ez még a mai napig sem 
záródott le. Valószínűleg a térképpel egyidőben készült el a barlang első részletes magyar 
nyelvű leírása is Farkas János tollából. E munkáról csak irodalmi hivatkozás alapján tudunk, 
az eredeti dolgozat elveszett. A barlang — akkor ismert — teljes szakaszának felmérését 
Raisz Keresztély, Gömör vármegye hites földmérője 1801-ben végezte el. Az 1807-ben meg
jelent térképhez német nyelvű barlangismertetést is mellékelt. A barlang kialakulását a tűz, 
mészkőre gyakorolt hatásának tulajdonította, munkáját ezért már korábban sok támadás 
érte.

A Baradla-barlang történetének legjelentősebb egyénisége, Vass Imre volt, aki tovább
jutva a barlang addig ismert végpontján, nemcsak feltárta és feltérképezte azt, de a barlang
ról készített leírása az első tudományos igényű monográfia a magyar barlangkutatás történe
tében (Pest, 1831.).

Vass Imre 1795. június 4-én, a református Vass Dániel és Simonka Anna Mária fiaként 
Rozsnyón született. Az irodalomban születési évenként -  tévesen -  hol 1790, hol 1794 
szerepel. A helyes évszám megállapítása az eredeti születési bejegyzés közelmúltban tör
tént felkutatásának eredménye. Közismert neve és mindmáig elismert kiemelkedő személyi
sége ellenére életéről keveset tudunk, ismereteink főként a Baradlában végzett feltáró és ku
tató munkálatai köré csoportosulnak. Életével részletesen még senki nem foglalkozott. Ta
nulmányait az Institutum Geometricum-ban végezte, ahol 1818-ban kapta meg mérnöki 
oklevelét. Ezután átvette Raisz Keresztély munkáját, és közel két évtizedig, mint Gömör- 
Kishont vármegye hites földmérője tevékenykedett. Ez idő alatt ismerkedett meg a Baradla- 
barlanggal, foglalkozott annak feltárásával, feltérképezésével, részletes tudományos leírásá
val. Még egyetemi évei alatt került szoros barátságba id. Markó Károllyal, akivel együtt 
végezte tanulmányait, s aki kezdő festőként még nem hagyott fel mérnöki munkáival: 
megélhetési célból, az 1820-as években nyaranta visszajárt Rozsnyóra segíteni Vass felméré
si munkáiban. A Baradlában is többször jártak együtt; ennek gyönyörű emlékeit, a bar
lang legszebb képződményeiről készített festménysorozatot, a Magyar Nemzeti Galéria 
őrzi.

Az 1820-as években Vass Imre, hivatali munkája ellátása mellett, valószínűleg minden 
idejét a Baradla körüli tevékenységgel töltötte. A 40-es években nevével a napi sajtóban 
találkozhattunk, amikor is feltalálta az éghetetlen házfedőt, s találmányát szerette volna 
népszerűsíteni és eladni. A 48-as szabadságharcban, mint hadmérnök vett részt; kiemelke
dő mérnöki munkájának tartják a szegedi és a dorozsmai sánc megépítését.



Vass Imre önarcképe

Élete utolsó éveit Sárospatakon töltötte, ahol 68 éves korában, 1863-ban hunyt el. 
Megkopott sírköve még ma is látható a sárospataki református temetőben. Sajátkezűleg ké
szített önarcképe a Kisfaludy Társaság gyűjteményébe került és az 1940-es évek közepéig 
a Magyar Tudományos Akadémiát díszítette. Jelenleg az Akadémia Kézirattárában található.

Vass Imre Baradla iránti érdeklődését valószínűleg Raisz Keresztély keltette föl. Nyom
dokain kezdett el a barlang kutatásával foglalkozni. Személyes kapcsolat vagy csak Raisz 
térképe és a barlangról készített leírása inspirálta-e, nem tudjuk. Vass könyve alapján, ér
dekes módon, csak ez utóbbi feltételezhető.

Vass Imre 1821-ben ju to tt el a barlang addig ismert végpontjáig, amit áthatolhatatlan- 
sága miatt Vaskapunak neveztek. . . beljebb nyúló üregnek egész térsége meglábolhatat- 
lan vízzel el lévén borítva, gátolta tovább menetelemet, s meg kellett elégednem azon jegy
zéssel, melyet az oldalfalra írtam: 1821-ben eddig és nem tovább Vass Imre” írta köny
vében. Bár tudta, hogy a bariang folytatását a vízen túl leli meg, életét nem kívánta kockáz
tatni. 1825. június 1-én, kihasználva az 1822-től tartó nagy szárazságot, azon szándékkal 
ment a barlangba, hogy a víz leapadását kihasználva a továbbjutást megkísérelje. Örömmel ta
pasztalta, hogy a Vaskapu magas vize helyett csak csekély vizű iszapos járat fogadta, amin á t
haladva mintegy 4,5 kilométer új szakasz feltárásával eljutott a — a ma mesterséges táróval 
megnyitott jósvafői bejárat közelében lévő — Színpad-teremig. Feltételezte, hogy a barlang 
még folytatódik, megkísérelte a továbbjutást, de próbálkozása nem sikerült. Az általa sej
te tt szakasz feltárására még közel száz évet kellett várni.

A nagy felfedezés a vármegye számára is kiemelkedő jelentőségű volt, ezért nemcsak 
anyagilag támogatta Vass azon törekvését, hogy a barlangról pontos térképet készítsen, 
de a felmérő munka elősegítésére a barlangban összeállított csónakot készíttettek a mérnök 
számára. Vass, Raisz Keresztély térképét használta alapul, ahhoz illesztette saját felvéte
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lét. Az l:3171-es léptékű 99x31 cm-es színezett térkép 1829-ben készült el, ábrázolja a 
barlang alaprajzát, hosszszelvényét, néhány keresztszelvényét és jelöl 68 számozott magya
rázatot. A térképet, a fejléc szerint, a kiadó Reviczky Ádámnak, Borsod vármegye fő
ispánjának ajánlja. A térkép bal közepén, egy ovális képen, a barlang azon szakaszát lát
hatjuk, ahol előtérben áll az a cseppkő, amit Reviczky 1829-ben te tt látogatása alkalmából 
véstek meg. Vass, hogy feltárása a köz számára is hozzáférhető legyen, a térképezéssel 
egyidőben elkészítette a barlang részletes leírását is, ahol pontról-pontra ismertette a bejár
ható útvonalat és a látható nevezetességeket. A Reviczky oszlop a leírásban nem szere
pel. Ez bizonyíték arra, hogy a barlang ismertetése már 1828-ban elkészült, s vele egy
időben a felmérés is. A térképen szereplő 1829. a térkép szerkesztésének éve lehet, met
szése Reviczky látogatása után történhetett meg.

Vass Imre, tanulva a Raisz barlang-keletkezési elmélete feletti vitából, könyve meg
írása előtt, két éven át, szabadidejében „föld- és hegytudomány”-i tanulmányokat folyta
tott. Ennek alapján készítette el a barlang környékének geológiai, hidrológiai leírását és is
mertette a barlang, valamint a cseppkövek keletkezéséről kialakított elképzeléseit. Sok
oldalúságára jellemző, hogy a felmérés során megfigyelte: a barlangi hőmérséklet nem követi 
a felszíni hőmérsékletváltozásokat, ezért a barlang több pontján hőmérsékletmérést végzett. 
Megállapította, hogy a barlangban átlag 10C ° uralkodik. Érdeklődése kiteijedt a nemzetkö
zileg ismert barlangokra is, összehasonlította azokat a Baradlával, s végül arra a következte
tésre ju to tt, hogy a világ legjelentősebb barlangja az általa feltárt Baradla.

Vass Imrének a Baradláról készített 82 oldal teijedelmű munkája a barlang alaprajzával, 
hosszszelvényével, valamint a barlang felett húzódó felszíni terület ábrázolásával együtt, 
nyomtatásban 1831-ben jelent meg. Tekintettel a kor természettudományi ismereteire, a 
barlangok körüli misztikumra, a technikai fejletlenségre, nagy elismeréssel adózunk annak a 
munkának, amit Vass Imre a barlang természetes állapotának leküzdése mellett úgy végzett 
el, hogy az — mind a térképe, mind a leírása — a Baradla-barlang legjelentősebb tudomány- 
történeti dokumentuma lett, s érvényét napjainkban sem vesztette el.

Székely Kinga

Irodalom:

Kessler Hubert: Vass Imre az Aggteleki-barlang első kutatója. Turisták Lapja, 1940. 267— 
268. o.

Sárváry István: Vass Imre az első magyar tudományos barlangkutató. Karszt és Barlang, 
1962. 1 -4 . o.

Plihál Katalin: Sartoiy József aggteleki barlangtérképezése. Geodézia és Kartográfia, 1975. 
359-364 . o.

Eszterhás István: Vass Imre sírja Sárospatakon. Karszt és Barlang, 1982. 55—56. o.
Székely Kinga: Mikor született Vass Imre? Karszt és Barlang, 1985. 59—60. o.



Vályi Gyula

Marosvásárhelyen még élt a két Bolyai, amikor 1855. január 25-én, ebben a csendes Maros
menti kisvárosban megszületett a múlt század végén tevékenykedő egyik legkiemelkedőbb 
magyar matematikus, Vályi Gyula. A művelt és demokratikus érzelmű Vályi családban, 
Gyula édesanyja, Dózsa Ráchel révén, elevenen élt a Dózsa György familiájából való szárma
zás tudata. Az apa Vályi Károly, Bolyai Farkasnak egyik kedvenc tanítványa volt, akinek 
nevét ott találjuk a nagy professzor főművének, a Tentamennek az előfizetői között. Réthy 
Mór 1877 nyarán, a Kárpátok fenyvesei közt meghúzódó festői üdülőtelepre, Borszékre 
utazva, Marosvásárhelyt felkereste Vályi Gyulát szülői házában, s amint visszaemlékezésében 
írta: „még ma is előttem áll az öreg Vályi, amint lelkes szavakkal beszél volt tanáráról, Bolyai 
Farkasról, és mutatja a Tentamen példányát a mester dedikációjával. Abból a lelkesen el
mondott néhány szóból vált előttem világossá, hogy Vályi Gyula miért választotta éppen a 
matematikai tudományok művelését élete céljává.”

A marosvásárhelyi refönnátus kollégiumban eltöltött tizenkét évi tanulmányi esztendő 
után, 1873. őszén, a nem sokkal azelőtt alapított kolozsvári egyetem matematikait és ter
mészettudományi karára iratkozott be. Tanárai felfigyeltek a rendkívüli tehetséggel megáldott 
hallgatójukra, aki a matematika-fizika szakos tanári diploma megszerzése után két évre szóló 
tanulmányi ösztöndíjat kapott Berlinbe, hogy további matematikai ismereteit az akkori 
időszak talán legmagasabb színvonalú egyetemén gyarapítsa. Itt olyan professzorok előadá
sait volt alkalma hallgatni, mint Kari Weierstrass, Leopold Kronecker, Ernst Kummer, Gustav 
Kirchhoff és mások.

Visszatérve Kolozsvárra, ő is bekapcsolódott Martin Lajos professzornak a legjobb 
hatásfokú hajó-, valamint légcsavar megtervezésére irányuló vizsgálataiba. Ennek a műszaki 
kérdésnek a tanulmányozása végül is egy jelentős matematikai probléma, a másodrendű 
parciális differenciálegyenletek elméletének komoly továbbfejlesztését tette szükségessé. 
Ebből a témakörből született 1880-ban megjelent doktori értekezése, mely nemzetközi 
érdeklődést váltott ki. A doktori cím megszerzése utái) 1881 májusában a kolozsvári egye
temi kar magántanárrá nyilvánította, ettől kezdve megszakítás nélkül az egyetem professzora 
maradt. Tudományos érdemeinek elismeréseképpen 1891-ben a Magyar Tudományos Akadé
mia levelező tagjává választotta. 1911-ben, ötvenhat éves korában, betegsége miatt nyugdíjaz
tatását kérte. Utána már csak két évet élt: 1913. október 13-án halt meg, október 15-én a 
kolozsvári Házsongárdi temetőben helyezték örök nyugalomba.

Vályi Gyula kitűnő előadó volt. Élményszámba menő kurzusai alkalmával hallgatói 
nemcsak a legújabb ismeretekről, hanem a matematikai kutatások nyitott kérdéseiről is tudo
mást szerezhettek. Vályi Gyula közel 50 tudományos dolgozatot és didaktikai munkát írt, 
melyeket a nagyfokú modernség, mély eredetiség és az éles logikával végigvezetett gondolat- 
menet jellemez. A parciális differenciálegyenletek elméletének már említett továbbfejleszté
sével foglalkozó munkán kívül igen jelentősek az analitikai geometriai, elemi matematikai, 
számelméleti és főleg a projektív geometriai dolgozatai. A legtöbb tudományos munkája az 
utóbbi tárgykörből való. Ő az, aki a kolozsvári egyetemen Bolyai Jánosnak az Appendixben



közzétett eredményeit behatóan ismertette, s ezáltal Magyarországon a nem-euklideszi geo
metriai eszmék legelső tudományos szintű teijesztője volt.

Réthy Mór akadémikus teljes megalapozottsággal minősítette egykori tanítványát „a ma
gyar Genius tudós nemes képviselőjé”-nek.

Weszely Tibor

Irodalom:

Réthy Mór: Vályi Gyula. Bp. 1915. (Akadémiai emlékbeszédek 17. köt. 5. sz.) 
Weszely Tibor: Vályi Gyula élete és munkássága. Bukarest. 1982. 98 o. 
OMIKK 312. o.



Vámbéry Ármin

A magyar Ázsia-kutatók sorában előkelő helyet foglal el Vámbéry Ármin, akinek nyelvészeti, 
orientalisztikai, néprajzi és földrajzi munkáit világszerte nagyra becsülték kortársai. Közép
ázsiai utazásait a földrajzi felfedező utak rangjára emelte szerteágazó érdeklődési köre, 
egyetemes képzettsége és páratlan megfigyelőképessége. Emberi tulajdonságai sem voltak 
mindennapiak. Önfegyelme, testi nyomorúságát (sántaságát) leküzdő akaratereje, nyelv
tehetsége és alkalmazkodóképessége tették lehetővé számára, hogy eljusson az európaiak elől 
tiltott közép-ázsiai városokba.

A zsidó származású Vámbéry-család a XVIII. században a németországi Bambergből ván
dorolt Magyarországra, s a Pozsony megyei Szentgyörgyön telepedett le. Az eredeti lakóhely
re, az ősök szülőföldjére utaló Bamberger család nevét a tudós az 1850-es évek elején változ
tatta  Vámbéryra. Első tudományos dolgozatai már ezen a néven jelentek meg.

Vámbéry Ármin Dunaszerdahelyen született 1832. március 19-én. Édesapja, a szegény 
szabómester még gyermeke megszületése előtt, az 1831-es kolerajárványban meghalt. A ki
emelkedő tehetségű Vámbérynek nehéz, nélkülözésekben bővelkedő gyermekkora volt. 
Hosszas hányattatás után iratkozott be a pozsonyi evangélikus líceumba, ahol már keleti 
nyelvekkel is kezdett foglalkozni. Később piócakereskedésből, inaskodásból, házitanítói, 
nevelői munkából tartotta fenn magát. Közben, bámulatos szorgalommal, igen hamar elsajá
tította a német, francia, angol, olasz, spanyol, dán és svéd nyelvet — tudományos céljának 
a nyelvészet művelését tekintette. Nagy hatással volt rá a két jeles őshazakutató, 
Reguly Antal és Jemey János. Az Egyetemi Könyvtárban dolgozó Garay János révén ismer
kedett meg Vörösmarty Mihállyal és Arany Jánossal. Önzetlen pártfogókra talált Hunfalvy 
Pálban, Ballagj Mórban, Kemény Zsigmondban és Toldy Ferencben is.

Eötvös József támogatásával kapott útlevelet, s 1857-ben indulhatott első törökországi 
úljára. A Konstantinápolyban tö ltö tt hat év alatt megismerkedett az 1848-49-es szabadság- 
harc emigránsaivá, Szilágyi Dániellel, Türr Istvánnal, Orbán Balázzsal és Berzenczey László
val. Daim pasa családjánál házitanítóként dolgozott, s ekkor kapta a Resid efendi nevet. 
1858-ben jelent meg német—török szótára, s rendszeres tudósításokat küldött haza a Pesti 
Naplónak. A Magyar Tudományos Akadémia 1860-ban levelező tagjává választotta irodal
mi munkássága elismeréséül. A Törökországban tö ltö tt évek alatt kitűnően elsajátította a 
török és a perzsa nyelvet, s megismerte a keleti szokásokat.

Vámbéry 1861-ben, az Akadémia pénzbeli segítségével indult világhírnevet hozó második 
keleti utazására. Az iszlám kultúrában jártas, Resid efendi néven ismert, álruhába, dervisnek 
öltözött tudós csatlakozott egy mekkai zarándokokból összetevődő karavánhoz, hogy velük 
együtt menjen Közép-Ázsiába.: Emberfeletti nehézségek legyőzésével, a leleplezés és az azzal 
együtt járó kínhalál árnyékában ju to tt el Buharába, Szamarkandba és Hivába. A mintegy 
1500 km-es vándorút során olyan világba nyert bepillantást, amely akkoriban az európaiak 
számára csaknem teljesen ismeretlen volt. Páratlan tapasztalatok birtokában, 1864-ben tért 
vissza Pestre. Útja azért különösen jelentős, mert e térség utolsó független éveiről szerzett 
ismereteket és adott írásaiban megbízható, igen részletes képet. Néhány év múlva Közép- 
Ázsiának ezt a részét bekebelezte a cári birodalom.





Külföldön is felfigyeltek személyére. Londonban a Királyi Földrajzi Társaságban nagy
sikerű előadásokat tartott. Útibeszámolója megjelentetését John Murray, a híres könyv
kiadó vállalta el. Később német és francia nyelven is megjelentek írásai. Az angol udvari 
körökben is tisztelettel fogadták, s politikai kérdésekben is kikérték tanácsait.

Vámbéryt 1865-ben a keleti nyelvek tanítójává nevezték ki a pesti egyetemre. 1867-ben 
rendkívüli, majd három év múlva rendes egyetemi tanár lett. A keleti világról szerzett ismere
teit kitűnően tudta kamatoztatni, bár nyelvészeti kérdésekben számos vitában alulmaradt 
Budenz Józseffel, Hunfalvy Pállal és Munkácsi Bernáttal szemben. A Magyar Földrajzi Tár
saságnak egyik alapítója, elnöke, majd tiszteletbeli elnöke volt.

Halász Gyula szerint: „Ha nem rajzolt is térképet a beutazott területekről, a térkép fehér 
foltjait színekkel és tartalommal töltötte meg. Ő terjesztette ki elsőnek a török nyelvtudomá
nyi kutatásokat a törökség keleti ágára. A kezdeményezés dicsősége ő t illeti meg az ujgur, 
üzbég kirgiz, szárt nyelvjárásoknál való munkáinál.” Egyik tanítványa, Goldziher Ignác 
Kolumbuszhoz és Körösi Csorna Sándorhoz hasonlította abban, hogy „felfedezései más 
célra vezettek, mint amelynek elérését kiindulóban maga elé tűzött vala. Vámbéry a magyar 
nép eredetét keresvén a török philológiai úttörőjévé le tt.”

A Magyar Tudományos Akadémia kiadásában 1885-ben megjelent „A török faj 
etimológiai és ethnographiai tekintetben” című munkája ma is forrásértékű. 1906-ban, 
ugyancsak a Magyar Tudományos Akadémia kiadásában napvilágot látott „Nyűgöt kul
túrája keleten” című munkájában ma is helytálló, s a történelem későbbi évtizedei által fé
nyesen igazolt következtetéseket fogalmazott meg az iszlám jövőjéről.

Kubassek János

Irodalom:

Vámbéry Ármin emlékezete. Bp. 1986. 50 o. (Keleti értekezések 2.) (Teljes irodalom- 
jegyzék.)



Henrich David Wilckens

Sokáig úgy tűnt, hogy Dr. Heinrich Dávid Wilckens nevét véglegesen elfelejtette a művelt 
Európa, amelynek pedig tudós polihisztora volt.

A mai Német Szövetségi Köztársaság területén született, nagyrészt a mai Német Demok
ratikus Köztársaság területén folytatta tanulmányait, a mai Csehszlovák Szocialista Köztár
saság területén lett a hatalmas Habsburg Birodalom első Erdészeti Tanintézetének alapitó 
professzora, az akkori Magyarország híres bányavárosában „Selmecbányán lett magyarrá”, 
ahogy egykori sírfelirata hirdette. A magyarországi erdészeti felsőoktatás megteremtőjének, 
az Erdészeti és Faipari Egyetem tényleges megalapítójának is tartjuk. Européerségét elvi
tatni, vagy megkérdőjelezni nem lehet.

Részrehajlás nélkül büszkélkedhetünk azzal, hogy e nagy tudós életét, érdemeit időről 
időre magyar tudósok, kutatók, professzorok hozták felszínre a feledés homályából és ál
lították példaképül az említett országok erdészei elé.

A történelmi viharok zűrzavaros évtizedeiben hazánkban is feledésbe merült a neve. 
A felszabadulás utáni kezdeményező kutatások kényszerűen abbamaradtak, és csak 1957- 
től kínálkozott lehetőség, a tudománytörténeti kutatások keretében, Wilckens tevékeny
ségének, érdemeinek feltárására. E munkák mégis sokáig visszhang nélkül maradtak, ön
célúnak tűntek. Talán nem szerénytelenség, ha azt állítjuk, hogy hazánkban az erdészet- 
történeti-oktatástörténeti kutatásokat újólag egyetemünk szorgalmazta és karolta fel.

Az Erdészeti és Faipari Egyetem 1968-bán olyan lépést tett, amely európaszerte fel
hívta a figyelmet kontinensünk nagy tudósára: Sopronban, az egyetem botanikus kert
jében felavatásra került Wilckens Henrik Dávid emlékműve. Az avatóbeszédben többek 
között elhangzott, hogy az ősi Alma Mater kötelességének tartja a jövő erdész-faipari gene
rációk Wilckens példáján és szellemében való nevelését, a nagy tudós irodalmi hagyatékának 
közkinccsé tételét, élete ismeretlen szakaszainak feltárását és az említett országok kutatói 
figyelmének ráirányítását.

A németországi Wolfenbüttelben született 1763. november 14-én. A braunschweigi her
cegi udvar pincemesterének fiát 1784-ben a helmstedti egyetem orvosi karának hallgatói 
között találjuk. Három év múlva a freibergi Bányászati Akadémián folytatta tanulmányait, 
majd beiratkozott a göttingeni egyetemre matematikusnak. Itt lett a filozófia magisztere és 
az egyetem magántanára. 1791-ben Saarbrückenben gyógyszerész, 1795—1799 között a 
Bechstein-féle erdészeti tanintézet tanára, a waltershauseni Forst- und JagdsocietSt-nak 
tagja. 1808-tól az önálló Erdészeti Tanintézet első tanára Selmecbányán. Ez az intézet ekkor 
még jelentéktelen volt, önálló jellegét számos körülmény homályosította. Az akkor 45 éves 
Wilckens mögött azonban már komoly studium és hírnév állt.

{ Irodalmi munkáinak hosszú sora szintén a változatosságot mutatja; értekezései a matema
tika, kémia, fizika, földrajz, erdészet, vadászat, sőt a tudománytörténet kérdéseivel is fog
lalkoznak. Műveinek felsorolása önálló bibliográfia anyagát képezhetné. Azt követően azon- 

\  bán, hogy kapcsolatba került az erdészettudománnyal, szakított a polihisztor sokoldalúságá
val és az erdészeti szaktudományt választotta élethivatásául. így válik világossá, hogy Selmec
bányán hogyan volt képes az Erdészeti Tainintézetet teljesen egyedül vezetni, az oktatást



ellátni és intézetének tekintélyt szerezni. Maga írta, hogy mindaddig, amíg az intézet gyer
mekéveit túlhaladja, bármilyen kimentő lesz is, elő fogja adni az erdészet minden részét, 
továbbá a bányaácsolást, az erdészeti térvázlatok és tógépek készítését, az építészeti rajzo
kat, és az erdészeti jogismereteket. Nagy jelentőséget tulajdonított a gyakorlati oktatásnak. 
Javaslatot te tt botanikus kert létesítésére, tanulmányi erdőket hasíttatott ki, Szklenón tanul
mányi célokra kéregtörő malmot és fűrészmalmot létesített, rügy-, lomb-, virág- és mag
gyűjteményt állíttatott össze, fiziológiai és fabetegségi gyűjteménnyel egészítette ki ezeket. 
Nagyhírű erdészeti szakkönyvtárunk alapjait is ő vetette meg. Ő mondta ki először, hogy 
Selmecbánya nem alkalmas arra, hogy az Erdészeti Tanintézet székhelye legyen. Mint a 
tanulmányi erdők igazgatója, a kihasított erdőrészekben felmérést, térképezést, becslést, 
első, másodszori erdőrendezést és revíziót végzett. Páratlan szorgalommal, munkabírással, 
bátorsággal, mindenre kiteijedő szaktudással és gondossággal rakta le a magyar erdészeti 
szakképzés alapjait.

Wilckens H. D. emlékműve Sopronban, az Erdészeti és Faipari Egyetem botanikus kertjében.
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1832-ben bekövetkezett halála után tisztelői és hálás hallgatói a selmecbánya-szklenói 
út mellett, egy tanulmányi gyakorlaton általa ültetett juhar-facsoport árnyékában, felfelé 
keskenyedő faragatlan oszlopot állítottak a nagy professzor emlékének. De halála nyolcva
nadik évfordulóján, 1912-ben a feliratból már csak a Wilckens név és a Schemnitzer 
Forstinstitut szavak voltak olvashatók. Az évtizedek során a kőtömb bemohosodott és el- 
málott. A kőre 1912. május 31-én, Vadas Jenő ünnepélyes emlékbeszédének kíséretében, 
aranybetűs fehér márvány táblát helyeztek el „Wilckens emlékének” felirattal. Nem tudjuk 
biztosan mi lett vele, csak azt, hogy régen nincs már ez sem. Biztosan tudjuk azonban, 
hogy a Selmecbányái evangélikus temetőben már a századforduló előtt felfedezett sírköve 
is erősen romlásnak indult, a márványlap latin szövegű feliratát alig lehetett kibetűzni. A fel
irat szabad fordításban így szól:

Németet és magyart e név teszi egyre dicsőbbé,
Az nemzette, ezzé élve avatta magát.
Életével és halálával ritka példát mutatott,
Élete munka volt és tudomány,
Hírét halála a csillagokig emelte.

Emlékének megőrzésére a felszabadulásig jóformán semmi sem történt. Fehér Dániel 
professzor 1934-ben, első előadásának 125. évfordulójára, tanulmányt írt ugyan róla, amely 
méltó megemlékezésnek tekinthető, ha szélesebb körökhöz is eljut -  ez azonban nem itthon, 
hanem Németországban jelent meg, természetesen németül. Az első hazai, tudományos, 
elemző írás, Lesenyi Ferenc tollából, 1958-ban jelent meg róla.

Rajz, festmény nem örökítette meg alakját, kőbe faragni vagy ércbe önteni nem tudjuk. 
Erdészeti és faipari felsőoktatásunk mai hajlékába érkező mégis Wilckens emlékét méltón 
idéző emlékmű fogadja: alkotása, nagy műve az, amely ércnél és kőnél maradandóbbnak 
bizonyult. Egyetlen példányban fennmaradt előadási anyaga: a híres „Forskunde” , a követke
ző latin mondattal kezdődik:

„Ex nuce fit corylus, ex glaude ardua quercus 
Exiguum nihil esse putes, quod crescere possit.”
Szabadon magyarra fordítva:
Magból lesz a mogyoró, makkból a büszke égretöró' tölgy.
Jelentéktelen semminek hinnéd, mi fává terebélyesedik később.

Hiller István

Irodalom:

Wilckens, Heinrich Dávid: Forstkunde. Vorgetragen von Hem — . Nedeczey Ferenc hall
gatójegyzete. 5. köt. Schemnitz, 1814—1815. Kézirat.

Lesenyi Ferenc: Erdészeti szakművelődésünk és felsőbb erdészeti szakoktatásunk történelmi 
alapjai. Sopron, 1940.78 o.

Pauer János: A Selmecbányái m. kir. bányászati és erdészeti akadémia története alapításától 
vagyis 1770-től kezdve az 1895/96. tanév végéig. Selmecbánya, 1896. 364 o.

Vadas Jenő: A Selmecbányái m.kir.erdőakadémia története és ismertetője. Bp. 1896. 383 o.
Hiller István: Dr. H. D. Wilckens. Az erdészettudomány első professzora Magyarországon. 

Sopron, 1983. 222 o.
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Ferenc József aláírása az Országos Erdészeti Egyesület emlékkönyvében



IRODALOM

és a rövidítések jegyzéke 
Szerkesztette: Gazda István

Agráregy.
Az Agrártudományi Egyetem Emlékkönyve (1954-1970). Bp. 1970.

Agrártört.
Agrártörténeti életrajzok. Szerk.: Für Lajos -  Pintér Sándor. Bp. 1985.

Állatorv. I.
Kóssa Gyula: Magyar állatorvosi könyvészet. Bp. 1904.

Állatorv. II.
Koltán Sándor: A magyar állatorvosképzés története 1787—1937. Bp. 1941.

Állatorv. III.
Biographia. Elhunyt tanáraink és előadóink életrajza. Állatorvostudományi Egyetem 
1787-1987. Bp. 1986.

Alumínium
Várhelyi Győző: A magyar alumínium 50 éve. Bp. 1984.

Ásványtan
Koch Sándor: A magyar ásványtan története. Bp. 1952.

Bányászattört. I.
Faller Jenő: A magyar bányagépesítés úttörői a XVIII. században. Bp. 1953. 

Bányászattört. II.
Babics András: A komlói szénbányászat története. Pécs, 1958.

Bányászattört. III.
Csiffáry Gergely: Az egercsehi szénbánya története. 1901-1976. Eger, 1977. 

Bányászattört. IV.
Gergely Ernő: A magyar bányásztársadalom története 1867-ig. Bp. 1986.

Barlang
Kordos László: Magyarország barlangjai. Bp. 1984.

BMEI.
Hodinka L. — Károlyi Zs. -  Végh F.: A BME történetének bibliográfiája. Bp. 1969.

BME II.
Szabadváry F. — Végh F.: A BME 200 éve. Bp. 1982. (A Periodica Polytechnica külön- 
száma.)

Biológia tört.
Rapaics Raymund: A magyar biológia története. Bp. 1953.

Botanika tört.
Gombocz Endre: A magyar botanika története. Bp. 1936.

Bp. tört. I.
Schmall Lajos: Adalékok Budapest székesfőváros történetéhez. 1 -2 . Bp. 1899.

Bp. tört. II.
Siklóssy László: Hogyan épült Budapest? (1870—1930). Bp. 1931. (Reprint: Bp. 1985.) 

Céh tört.
Szádeczky Lajos: Iparfejlődés és a czéhek története Magyarországon. 1 -2 . köt. Bp. 1913.



Csillagászattört. I—II.
Bartha Lajos, ifj.: Magyar csillagászok a középkortól a XX. század közepéig. I. In: Techni
katörténeti Szemle, 1975—1976. 71—112. o.; II. Uo., 1979. 169—178.0.

Csillagászattört. III.
Gazda I. -  Marik M.: Csillagászattörténeti ABC. Bp. 1982.

Dél-Amerika
Szabó László: Magyar múlt Dél-Amerikában 1519—1900. Bp. 1982.

Egyháztört. I.
Zoványi J.: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. 3. kiad. Szerk.: Ladányi 
Sándor. Bp. 1977.

Egyháztört. II.
Szántó Konrád: A katolikus egyház története. 1—3. Bp. 1983—1987.

ELTE
Sinkovics István (szerk.): Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története 1635-1985. 
Bp. 1985.

Építészettört.
Rados Jenő: Magyar építészettörténet. Bp. 1975.

Épületgépészet
100 éves az épületgépészeti szerelőipar. Az „Épületgépészet” és az „Épületgépészeti 
technika” c. folyóirat közös kiadványa. Bp. 1987.

Erdély tört. I—III.
Köpeczi Béla (főszerk.): Erdély története. 1—3. Bp. 1986.

Erdészettört.
Hiller István: Erdészettörténet. Sopron, 1985.

Feltalálók
Vajda Pál: Nagy magyar feltalálók. Bp. 1958.

Fizikatört. I—II.
I. Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története 1711-ig. Bp. 1961.; II. Uő.: A magyar- 
országi fizika története a XVIII. században. Bp. 1964.

Fizikatört. III.
Gazda I. -  Sain M.: Fizikatörténeti ABC. Bp. 1978.

Foto
Vajda Pál: Ungarische Bahnbrecher dér Phototechnik, dér Photooptik und dér 
Photochemie. In: Technikatörténeti Szemle, 1980—1981. 45—78. o.

Földmérés I.
Bendefy László: Szintézési munkálatok Magyarországon. Bp. 1958.

Földmérés II.
Bendefy László: A magyar földmérés 1890—1920. Bp. 1970.

Földrengések
Réthly Antal: A Kárpátmedencék földrengései. Bp. 1952.

Földtan I.
Vadász Elemér: A földtan fejlődésének vázlata. Bp. 1953.

Földtan II.
Vadász Elemér: A magyar földtan útja. Bp. 1967.

Ganz
Zámor F. — Jób I. -  Lehel V.: Ganz sínautóbuszok és motorkocsik. Bp. 1937.

Gépgyártás
Farkas E. — Meggyesi L. -  Káposztás I.: Egy budapesti gépgyár története. Bp. 1979. 

Gumiipar
Pécsi Vera -  Pető Iván: A magyar gumiipar története. Bp. 1982.



Gyufagyár
Barna József: Képek a 75 éves Budafoki Gyufagyár történetéből. Bp. 1971.

Hadtört. I.
Makay György: A hadfelszerelés minősége és ellenőrzése a magyar nemzetőrségnél és hon
védségnél az 1848—49. években. 1—3. rész. In: Minőség és Megbízhatóság, 1981. 4. sz., 
1981. 5 -6 . sz., 1982. l .sz .

Hadtört. II.
Liptai Ervin (főszerk.): Magyarország hadtörténete. 1—2. köt. Bp. 1984—1985.

Hadtört. III.
Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban 1848—1749. Bp. 1985. 

Hajózástört. I.
A magyar tengeri kereskedelmi hajózás története. Bp. 1975.

Hajózástört. II.
Kenedy Ferenc: • A balatoni hajók. Siófok, 1981.

Hajózástört. III.
Bíró József: A magyar hajóépítés 150 éve. Bp. 1985.

Hídépítés
Mihailich Győző: A XIX. és XX. századbeli magyar hídépítés története. Bp. 1961. 

Híradástechnika
A magyar híradástechnika évszázada. Szerk.: Vajda Endre. Bp. 1981.

Institutum
Fodor Ferenc: Az Institutum Geometriáim. Bp. 1955.

Ipartört. I.
Ipolyi Arnold: A magyar iparélet történeti fejlődése. Bp. 1877.

Ipartört. II.
Gelléri Mór: A magyar ipar úttörői. Bp. 1887.

Ipartört. III.
Kenéz Béla: Ipari öntudatunk ébresztői. Bp. 1943.

Ipartört. IV.
Futó Mihály: A magyar gyáripar története. 1. köt. Bp. 1944.

Ipartört. V.
Mérei Gyula: Magyar iparfelődés 1790—1848. Bp. 1951.

JATE
Szegedi Egyetemi Almanach. 1921—1970. Szeged, 1971.

Kémiatört.
Szabadváry Ferenc -Szőkefalvi-Nagy Zoltán: A kémia története Magyarországon.Bp. 1972. 

Kocsitört.
Pettkó-Szandtner Tibor: A magyar kocsizás. Bp. 1931. (Reprint: Bp. 1984.)

Kőolaj
Adámy B. — Németh A. — Domokos Gy.: A magyar kőolajfeldolgozó-ipar története az 
államosításig. Bp. 1968.

Kronológia
Vajda P. — Oszetzky G. — Szabadváry F.: Magyar tudomány-és technikatörténeti krono
lógia. In: Technikatörténeti Szemle, 1980—1981. 267—277. o.

Matematikatört.
Szénássy Barna: A magyarországi matematika története. Bp. 1970.

Mértéktört. I.
Fejezetek a magyar mérésügy történetéből. Bp. 1959.

Mértéktört. II.
Bogdán István: Magyarországi hossz- és földmértékek a XVI. sz. végéig. Bp. 1978.



Mesterségek I—II.
I. Bogdán István: Régi magyar mesterségek. Bp. 1973.;
II. Uő.: Mestere volt egykor. Bp. 1984.

Meteorológiatört. I—II.
Réthly Antal: Időjárási események és elemi csapások Magyarországon. I. 1700-ig. Bp. 
1962., II. 1701-1800-ig. Bp. 1970.

Mémök-továbbképz.
Tallózás a mérnök-továbbképzés klasszikus kiadványaiból. Bp. 1982.

Múzeumok
Kiss L. — Kiszely Gy.: Magyarország műszaki múzeumai. Bp. 1982.

Műemlék
Kiss L. -  Kiszely Gy. -  Vajda P.: Magyarország ipari műemlékei. Bp. 1981.

Műszaki ért.
Dovics J. — Károlyi Zs. — Zádor M.: A magyar műszaki értelmiség és a Műegyetem a Ta
nácsköztársaság idején. Bp. 1969.

Műszeripar I—II.
Vajda Pál: A műszeripar és finommechanika magyar úttörői. I. In: Technikatörténeti 
Szemle, 1963. 97 -149 . o.; II. Uo., 1973. 8 1 -100 . o.

Műveló'déstört.
Kosáry Domokos: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Bp. 1980. 

Nyomdászattört. I.
Fitz József: A magyar nyomdászat, könyvkiadás és könyvkereskedelem története. 1. Bp. 
1959.

Nyomdászattört. II.
Benda K. — Irinyi K : A négyszáz éves debreceni nyomda. Bp. 1961.

Olajipar
A Magyar Olajipari Múzeum évkönyve, l.kö t. Zalaegerszeg, 1974.

Orvostört. I—IV.
Magyary-Kossa Gyula: Magyar orvosi emlékek. 1 -4 . köt. Bp. 1929-1940.

Pamutipar
Hanák Péter — Hanák Katalin: A Magyar Pamutipar története. Bp. 1964.

Papíripar
Bogdán István: A magyarországi papíripar története. Bp. 1963.

Postamérnök
Postamérnöki szolgálat 1887-1937. Bp. 1937.

Repülés
A magyar repülés története. Szerk.: Onanádi N .-Sasvári S. —Winkler L. Bp. 1977.

Réz metszés
Pataky Dénes: A magyar rézmetszés története. Bp. 1951.

Romániai lex.
Romániai magyar irodalmi lexikon. 1. köt. Bukarest, 1981.

Sajtótört. I—II.
A magyar sajtó története. 1—2. Bp. 1983—1985.

Selmec I.
Faller Gusztáv (szerk.): A Selmeczi M. K. Bánya- és Erdész Akadémia évszázados fennál
lásának emlékkönyve 1770-1870. Selmecz, 1871.

Selmec II.
Mihalkovits János: Az első bányatisztképző iskola alapítása Magyarországon. Sopron, 1938. 

Selmec ü l.
Zsámboki László: A selmeci bányászati és erdészeti akadémia oktatóinak rövid életrajza 
(1735-1918). Miskolc, 1983.



Selmec IV.
Zsámboki László (szerk.): Selmectől Miskolcig. 1735-1985. Miskolc, 1985.

Selmec V.
Vivat Academia ... Bp. 1985.

Szegedi ip.
A Szegedi Ipari Vásár száz éve. Szerk.: Sz. Simon István. Szeged, 1976.

Szerszámgép
Ulbrich Antal (főszerk.): Százéves a magyar szerszámgépgyártás. Bp. 1972.

Szó'lészet
Feyér Piroska: Szőlő- és borgazdaságunk történetének alapjai. Bp. 1970.

Szlovákiai lex.
Csanda Sándor (főszerk.): Magyar irodalmi hagyományok szlovákiai lexikona. Bratislava, 
1981.

Szlovákia tud. tört.
Tibensky, Ján (szerk.): Priekopnici vedy a techniky na Slovensku,Bratislava, 1986. 

Talajtan
Ballanegger R. -  Finály I.: A magyar talajtani kutatás története 1944-ig. Bp. 1965. 

Térképtört.
Fodor Ferenc: A magyar térképírás. 1 -3 . Bp. 1952-1954.

Textil
Endrei Walter: Magyarországi textilmanufaktúrák a 18. században. Bp. 1969.

Turisztika
Jelűnek János: A magyar természeljárás története. Bp. 1939.

Utazók
Magyar utazók, földrajzi felfedezők. Bp. 1979.

Vasbeton I.
Michailich Győző — Haviár Győző: A vasbetonépítés kezdete és első létesítményei Magyar- 
országon. Bp. 1966.

Vasbeton II.
Császár László: Korai vas- és vasbeton építészetünk. Bp. 1978.

Vaskohászattört.
Heckenast G. -  Nováki Gy. -  Vastagh G. -  Zoltai E.: A magyarországi vaskohászat 
története a korai középkorban. Bp. 1968.

Vasúttört. I.
Tominac József: A magyar szent korona országainak vasutai 1845—1914. Bp. 1905— 
1915.

Vasúttört. II.
Miklós Imre: A magyar vasutasság oknyomozó történelme. Bp. 1937.

Vülamosgép
A Villamosgép és Kábelgyár 50 éve. Bp. 1963.

Vízgazd. I.
Vízgazdálkodási Lexikon. Bp. 1970.

Vízgazd. II.
A vízgazdálkodás fejlődése. Bp. 1971.

Víz szabályozás
Ihrig D. -  Károlyi Z. -  Károlyi Zs. -  Vázsonyi A.: A magyar vízszabályozás története. 
Bp. 1973.
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Bibi.
Mónus I. — Róka L.-né (szerk.): Természettudósok, műszaki alkotók, orvosok. Életrajzi 
bibliográfia 1960—1980. Győr, 1983.

BKL
Bányászati és Kohászati Lapok 

Bp. enc.
Budapest enciklopédia. Főszerk.: Tóth Endiéné. 3. jav. kiad. Bp. 1982.

Bp. lex.
Budapest Lexikon. Bp. 1973.

EL Erdészeti Lapok 
Földr. Ért.

Földrajzi Értesítő 
Földr. Közi.

Földrajzi Közlemények 
Földt. Közi.

Földtani Közlöny 
KMÉ.

A Közlekedési Múzeum Évkönyvei 
M É L I—III.

Magyar életrajzi lexikon. Főszerk.: Kenyeres Ágnes. Bp. 1967—1981.
MMA

Révész Arnold — Vargha Vilmos: Magyar műszaki alkotók. Bp. 1964.
MMÉE

Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye 
MMMÉ

Magyar műszaki múzeumok évkönyve 1964. Szerk.: Szilágyi István. Bp. 1964.
MTA tagjai

Az MTA tagjai 1825—1973. Összeáll.: Fekete Gézáné. Bp. 1975.
MTESZ

Évfordulóink a műszaki és természettudományokban 1983—1987. Bp. 1982—1986.
MTK

Magyarország történeti kronológiája. 1—4. Főszerk.: Benda Kálmán. Bp. 1981 — 1982. 
Műsz. nagyj.

Műszaki nagyjaink. 1 -6 . Szerk.: Szőke Béla -  Pénzes István. Bp. 1967-1986.
Nobel lex.

A Nobel-díjasok kislexikona. Szerk.: Vészits Ferencné. 2. kiad. Bp. 1985.
OMIKK

Magyarok a természettudomány és technika történetében. Bp. 1986.
RMNY

Régi magyarországi nyomtatványok. 1 -2 . Bp. 1971-1983.
Szinnyei

Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. 1 — 14. Bp. 1891 — 1914. (Reprint: Bp. 1980— 
1981.)

TTT Évk.
Természettudományi Társulat Évkönyve 

TTSz
Technikatörténeti Szemle



TEMETŐI TÁJÉKOZTATÓ

az 1988-as kiadványunkban szereplő, 
Budapesten eltemetett évfordulós alkotók sírjáról

Név Sírhely Gondoztatja Megjegyzés*
(hiv. szerv)

KEREPESI TEMETŐ
(Mező Imre úti Sírkert)

Deér Endre 4 2 -1 -2 5 - v M
Eisele József jobb árkád 11 - v M
Győiy Tibor 3 4 -1 -6 — v M
Henszlmann Imre 3 4 /2 -1 -4 1 Főv.Tanács v M
Hunfalvy János 9/2 - V

Kallina Mór 3 4 -3 -6 Főv.Tanács V

Korach Mór 3 4 /2 -1 -2 9 Főv.Tanács v M
Korányi Frigyes jobb árkád 46 Főv.Tanács v M
Kőnig Gyula 1 0 /1 -1 -1 2 Főv. Tanács V

Kriesch János 1 7 /1 -1 -7 2 - V

Lenhossék Mihály 3 4 -4 -1 4 Főv.Tanács v M
Pertik Ottó 1 0 -1 -8 2 Főv.Tanács v M
Reitter Ferenc 1 7 /1 -1 -1 0 0 Főv.Tanács V

Sóltz Gyula 1 8 -1 -3 6 - -

Székács Elemér 4 1 -1 -2 7 - V

Szily Kálmán, id. 17 /2 -1 -2 1 - V

Szinnyei József, id. 3 4 -2 -7 2 Főv.Tanács V

Sztrókay István 1 9 -2 -3 3 Főv.Tanács V

Szurday Róbert 4 2 -1 -1 5 - v M
Tellyesniczky János 4 8 /2 -1 -4 2 - V

Vámbéiy Ármin 1 8 /1 -1 -1 3 Főv. Tanács V

Winkler Lajos jobb fal mell. 569 - V

Zsigmondy Vilmos 1 8 -1 -1 8 Főv.Tanács V



Név Sírhely Gondoztatja Megjegyzés
(hiv. szerv)

FARKASRÉTI TEMETŐ

Csemegi József 
Dalmady Zoltán 
Lengyel Béla

Pöschl Imre 
Putnoky László 
Vásárhelyi Boldizsár 
Zimmermann Ágoston

1/7-1
1 -1 -3 2 /3 3

8 /1 -1 -9 6 /9 7
(áthelyezve a 

Kerepesi temetőből. 
1960.111.25.)

1 /2 -1 -6 3
1 2 7 -1 0 -1 7

4 6 /2 -1 -7 /8
9 2 0 -1 -1 1 /1 2

(Körönd)

M

BP. X.KER. ÚJKÖZTEMETŐ

Bársony Elemér 
Kutassy Endre 
Pékár Imre

4 6 /1 -2 -9  
4 6 /1 -2 -1 4  

2 8 -1 -184 /185  
(áthelyezve 1953-ban a 

Kerepesi temetőből 
bal fal mell. 394-ből)

Szabó Kálmán 213—1—50

*M = művészi síremlék 
v = védett



NÉVMUTATÓ

a kötetben szereplő évfordulós személyekről

Név Oldalszám Név Oldalszán]

Ambrózy Béla 11 Giovannini Rudolf 34
Apáthy István 18 Gruber Lajos 37
Arany Dániel 29 Győiy Tibor 18, 139
Azaiy Ákos 30 Hajnal Antal 3 3 ,8 4
Babócsay József 27 Haltenberger Mihály 33
Balás Jenő 21 Hell József Károly 25, 54
Balogh Kálmán 29 Henszlmann Imre 35 ,139
Baross László 27, 72 Herrich Károly 38
Bársony Elemér 24 ,140 Hóra Nándor 38
Bertalan Lajos 28 Hunfalvy János 39, 87,139
Bertalanffi Pál 18 Hunyady Jenő 23
Besse János Károly 11 Jablonowski József 19
Bodoki Mihály 11 Jalsoviczky Géza 20
Bodor Péter 28, 74 Kallina Mór 24,139
Bogdánfy Ödön 39 Kalmár Sándor 11
Buchholtz György, ifj. 36,51 Kaposi (Juhász) Sámuel 28
Cavalloni Ferenc 39, Karacs Ferenc 23 ,89
Chudy József 21 ,77 Karai László 9
Csanády Gusztáv 36 Kájoni János (pótlás -  1987.) 144
Csató János 37 Kármán Tódor 24, 92
Csemegi József 20, 140 Kiss József 2 1 ,6 0 ,6 3
Czipszer János 27 ,83 Kolbányi Géza 39 ,94
Dalmady Zoltán 22 ,140 Komnenovich Sándor 35
Darányi Gyula 18 Kompolthy Jób 40, 97
Deér Endre 36,139 Konkoly-Thege Sándor 13
Déri Miksa 21 Korach Mór 19,139
Diószegi Sámuel 31 Korányi Frigyes 25 ,139
Dolecskó Mihály 27 Korponay Gyula 20
Doleschall Gábor 19 Kosinszky Viktor, id. 36
Eisele József 32 ,139 Köleséri Sámuel 37 ,100
Engel János József 10 Kölesi Vince Károly 10
Faller Károly 26 Kőháti Attila 26
Fölser István 19 Kőnig Gyula 23 ,139
Friedelius János 10 Kőrös Béla 32
Friesenhof Gergely 30 Kriesch János 35,139
Gánóczy Sándor 32 Kubik Gyula 25
Gerlóczy Zsigmond 28 Kurovszky Zsigmond 33
Giergl Kálmán 28 Kutassy Endre 25, 140



Lád Károly 16 Sasvári György 34
Láner Kornél 38 Sárközy György 36
Láng Adolf Ferenc 38 Sávoly Ferenc 25
Láng Sándor 31 Schilberszky Károly 38
Leibitzer János 26 Schréder Rezső 23
Leipziger Vilmos 19 Schrodt István 22
Lengyel Béla 2 1 ,1 0 4 ,1 4 0 Scopoli, Giovanni Antonio 24 ,117
Lenhossék Mihály 32 ,139 Sóltz Gyula 33 ,139
Léderer Gyula 12 Söpkéz Sándor 36
Linzbauer Xavér Ferenc 34 Spiegel Béla 34
Luppa Péter 27 Svehla Gyula 40
Luppis János 18,107 Szabó Kálmán 12,140
Marc Ferenc 11 Szegedi Kőrös Gáspár 31
Mathiász János 20, 110 Szentpéteri László 25
Matolcsy Miklós 39 Székács Elemér 25 ,139
Maximilianus Transsylvanus 9, 43 Szigeti Vass Pál 28
Mándy György 32 Szikla Géza 22, 145
Misch, Johannes 36 Szilágyi Gyula 13
Mitterpacher József 22 Szily Kálmán, id. 28 ,139
Móra (Moravecz) Károly 22 Szinnyei József, id. 31 ,139
Moskovits Miklós 33 Szirmay Tamás 10
Nádai Árpád 30 Szivessy Tibor 38
Németh Béla 13 Sztrókay István 30, 139
Nyíry István 32 Szurday Róbert 19, 139
Obermayer Ernő 39 Tan tó Pál 24
Osztrovszky Antal 40 Taucher Ferenc 30
Papp Károly 29 ,112 Tellyesniczky János 32 ,139
Pácz Aladár 15 Totth Róbert 26
Páter Béla 27 Tóth Mike Mihály 34
Pékár Imre 39, 140 Török József 35
Perük Ottó 20 ,139 Török Zoltán 23
Pethe Ferenc 22 ,115 Treiber János 24
Petz Aladár 39 Varga Lajos 24
Péterffy József 18 Varsányi Emil 16
Pfaff Ferenc 31 Vass Imre 22 ,120
Pilch Ágoston 35 Vályi Gyula 35, 124
Pillér Mátyás 37 Vámbéiy Ármin 33, 126,139
Pongrácz Sándor 23 Vásárhelyi Boldizsár 31 ,140
Posztóczky Károly 20 Vigyázó János 21
Pöschl Imre 21 ,140 Vladár Endre 34
Putnoky László 38 ,140 Weinek László 37
Rátz László 23 Wilckens, Henrik Dávid 37 ,129
Reitter Ferenc 20 ,139 Winkler Lajos 25 ,139
Révész Amold István 25 Zimmermann Ágoston 34, 140
Rómer István 40 Zsigmondy Vilmos 40, 139



FUGGELEK

Kiegészítések és helyesbítések az 
,Évfordulóink a műszaki és természettudományokban 1987’ 

című kiadványhoz

6. old. alulról a 8. sor
helyesen:. . .  rövidítve . . .

8. old. bal oszlop 2. bek után
pótlás: 1437 (Lásd Lexikon II.: ápr.30.)

4. bek.
törölni a „(Lásd még Lexikon II.: ápr.30.)” sort

10. old. jobb oszlop 2. bek. 1. sor
törölni: 1837*

3. bek. 1. sor
kiegészítve: 1837 * Lingel Károly . . .

alulról a 3. bek.
törölni: 1837

11. old. bal oszlop 2. bek. 1. sor
kiegészítve: * Faragó Zsigmond .. . '

3. bek. 1. sor
kiegészítve: * Kardos Árpád . . .

14. old. bal oszlop 2. bek. 1. sor
kiegészítve: 1937 Az Egyesült Izzó megkezdte . . .

15. old. bal oszlop 3. bek. 1. sor
kiegészítve: 1. 1837 . . .

utolsó bek. 1. sor
kiegészítve: 6. * 1787 . . .

20. old. bal oszlop utolsó bek. 5. sor
módosítva, helyesen: (Kosztka Károly) . . .  Tüzérszázadosként harcolta végig a sza

badságharcot. Veszprém főmérnöke 1861-től 1877-ig. (*Peklin, Abaúj vm., 
1814.okt.14.) — . . .

22. old. jobb oszlop 1. bek. elé
pótlás: 1867. márc. 19. Szecheni György, az esztergomi főegyházmegye érseke 

(Pázmány Péter tanítványa, a Széchényi család első kiemelkedő alakja), 
pozsonyi udvarában, három budai iskola alapító oklevelét írta alá. Az első 
egy „Academicum et Universitatis Collegium”, azaz főiskolai és egyetemi



gimnázium, a második a „Collegium Alumnorum Clericum”, vagyis papokat 
képző szeminárium, a harmadik a „Convictus” , világi ifjak nevelőintézete. 
Ez a 300 éve alapított gimnázium — amely művelődéstörténeti szempontból 
az egykori esztergomi káptalani középiskola hagyományai folytatójának te
kinthető — a mai II. Rákóczi Ferenc Gimnázium jogelődje. -  Nagy István: 
„Fejezetek egy 300 éves iskola történetéből.” Budapest — a főváros folyó
irata, 1987. márc.

24. old. jobb oszlop utolsó bek. elé
pótlás: Kájoni János (Kiskájon, Szóinok-Doboka vm., 1629. — Gyergyószárhegy, 

1687.ápr.25.), ferencrendi szerzetes és tartományfőnök, polihisztor, a 17. 
századi Erdély művelődéstörténetének kimagasló személyisége. Zenei mun
kássága a legjelentősebb: orgonista, orgonaépítő, zeneszerző és énekgyűjtő 
volt. De emellett gyógyított is és „Magyar Herbárium” címmel gyógyfíives 
könyvet írt — ez a magyar népi gyógyászatot bemutató és népszerűsítő 
kiadvány 244, Erdélyben fellelhető gyógynövény latin és magyar elnevezé
sét, gyűjtési és felhasználási módját ismerteti; botanikai és orvostörténeti 
szempontból is maradandó érték. Újjáépítette a tatárok által 1661-ben 
felégetett csiksomlyói iskolát és ugyanitt 1676-ban nyomdát alapított, 
amelynek egyik első terméke a 820 (főleg magyar nyelvű) éneket tartalma
zó -  Erdélyben és ̂ Moldvában azóta is használt -  „Cantionale Catholicum” 
énekgyűjtemény. -  Domokos Pál Péter: „. . .  édes Hazámnak akartam szol
gálni . . . ” Szent István Társulat, Bp. 1979.1520 old.; Hajdú Demeter Dénes: 
Kájoni János emlékezete. Honismeret, 1987. 2. sz. 7 -1 2 . o.; Domokos Pál 
Péter: Kájoni János halálának 300. évfordulójára. Vigilia, 1987. 6. sz.

26. old. jobb oszlop alulról a 2. bek. utolsó előtti sor
helyesen:. . .  Magyary-Kossa Gyula . . .

34. old. bal oszlop 1. bek. 5. sor
helyesen:. . .  Munkássága — a . . .

2. bek.
helyesen:. . .  IQ. Buchholz György . . .

46. old. alulról a 7. sor
helyesen:. . .  képviselője . . .

55. old. utolsó sor
helyesen:. . .  Az ábra . . .

58. old. 7. sor
helyesen:. . .  Laki Kálm án,. . .

60. old. 4. bek. 4. sor
helyesen:. . .  zúg . . .

66. old. alulról a 4. sor
helyesen: Gazda István . . .

70. old. alulról a 3. sor
helyesen: halhatatlan . . .



79. old. 16. sor
helyesen:. . .  fém titánnal. . .

94. old. 4. sor
helyesen:. . .  megalkotója, Pólya György . . .

103. old. 1. sor
helyesen:. . .  Agricola . . .

122. old. -124 . old.
Utólagos (és nem korrigált) nyomdai változtatás miatt az itt szereplő, 121-től kez
dődő oldalszámok helyesen eggyel kisebb értékűek!

122. old. jobb oszlop 14. sor
helyesen: Fodor Ferenc 21,121

alulról a 4. sor
helyesen: Hollós József 38

123. old. jobb oszlop alulról a 12. sor, valamint

126. old. 1. bek.
törölni (Szikla Géza az 1988-as kötetbe tartozik)



AZ ORSZÁGOS 
KÖZÉPTÁVÚ 

KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI
TERV

PROGRAMJAI

A terv 1986-1990. évi 
társadalmi-gazdasági 

feladatainak megoldását 
kiemelt kutatási-fejlesztési 

programok szervezésével 
segíti elő. A programok 

a népgazdaság széles 
területét átfogó, nagy 
jelentőségű komplex 

kutatási-fejlesztési 
feladatokat tartalmaznak;

többségük kiemelt 
kormány-, illetve gazdaság- 

fejlesztési 
programok közvetlen 

tudományos megalapozását 
szolgálja.

A programokban a VII. ötéves népgaz
dasági tervben meghatározott kutatási 
és műszaki fejlesztési prioritások, cé
lok jutnak kifejezésre. A programok 
a legfontosabb népgazdasági célok el
érését segítik elő, elsősorban
— a minőségi és hatékonysági tényezők 

kibontakoztatását,
— a gazdaság érték- és jövedelemter

melő képességének fokozását, s ez
által

— a termelési szerkezet korszerűsítését 
és a versenyképesség növelését.
A végrehajtás során biztosítani kell, 

hogy a terv a társadalmi gazdasági vál
toztatásokhoz rugalmas igazodó, nyi
to tt jellegű legyen. A feltételek válto
zása vagy új célok, tendenciák jelent
kezése esetén szükséges az egyes felada
tokat módosítani, törölni, kiegészíteni, 
illetve módosítani időbeli vagy pénz
ügyi ütemezésüket, vagy új programo
kat felvenni.

A tervbe felvett programok megneve
zését, tárgyát, illetve célját és a prog
ramok végrehajtásának felelősét a Mi
nisztertanács az alábbiak szerint ha
tározza meg.



Az elektronizáció számítás
technikai, hírközlési és 
automatizálási K+F feladatai 
A program jele: G—1

A program célja azoknak a kiemelt 
kutatási-fejlesztési feladatoknak a meg
oldása, amelyek az elektronizálás széles 
körű társadalmi-gazdasági elterjesztésére 
induló központi gazdaságfejlesztési 
program megvalósítását megalapozzák 
és annak kibontakozását elősegítik.

A program legfontosabb kutatási és 
fejlesz tési feladatai

Új technológiai és szolgáltatási színvo
nalat képviselő, az ESZR-hez és MSZR- 
hez illeszkedő számítástechnikai rend
szerek, azok hardware és alapsoftware 
elemei, valamint alkalmazási módszerek 
kidolgozása optimális megoldású rend
szerek és rendszerelemek kínálatának 
biztosítása céljából (irányítási, vezérlési, 
iroda-automatizálási, számítógéppel tá
mogatott tervezési, gyártási, ellenőrzési, 
lokális és nyílt hálózati, képfeldolgozási, 
telematikai, valamint automatizálási stb. 
feladatok megoldására) felhasználva a 
mikroszámítástechnika eredményeit és 
kapcsolódva a nemzetközi együttműkö
dés következményeihez is. Beszédet, 
képet, adatokat és egyéb információkat 
digitálisan átvivő, a szolgáltatásokat 
integráltan nyújtó (integrált szolgálta
tású) digitális hálózat létesítését meg
alapozó új távközlési rendszerek és 
elemeik fejlesztése. A feladat új digitá
lis, tárolt-programvezérlésű kapcsolás- 
technikai berendezések, vezeték nélküli, 
vezetékes és optikai digitális átvitel
technikai eszközök és végberendezések 
kidolgozása, illetve honosítása. További 
cél a tömegkommunikáció kábeles, ve
zeték nélküli és műholdról sugárzott mű
sorszétosztást felhasználó berendezései
nek, a kép- és hangtechnika új eszközei
nek létrehozása.

Alkalmazási rendszerek fejlesztése a 
népgazdaság különféle ágazataiban 
és azok tömeges elteijedésének támoga
tása, valamint számítástechnikai, hír
közlési és automatizálási rendszereket 
integráló komplex alkalmazási rendsze
rek létrehozásának megalapozása a nép
gazdaságban legsürgetőbben jelentkező 
területeken.

Az elektronizálással kapcsolatos alap
kutatások keretében kutatások az ö tö
dik generációs számítástechnikai rend
szerek, számítógéphálózatok, integrált 
digitális-átviteli és folyamatirányítási 
rendszerek létrehozásához és alkalma
zásához; továbbá összehangolt kutatá
sok az elektronizálás széles körű elter
jedéséből adódó társadalmi és gazdasági 
hatások és követelmények feltárására és 
elemzésére.

A központi gazdaságfejlesztési prog
ram célkitűzéseinek teljes körű meg
valósítását más OKKFT (G—5; G—6) 
és K+F tárca-célprogramok is támo
gatják.

A program végrehajtásáért felelős: 
az OMFB elnöke

A gazdaságos anyagfelhasználás 
és hulladékhasznosítás, valamint a 
velük kapcsolatos technológia 
korszerűsítésének VII. ötéves tervi 
kutatási és műszaki fejlesztési 
programja.

A program jele: G—2

A kutatási és műszaki fejlesztési prog
ram célja a termelés anyaghányadának 
csökkentése olymódon, hogy „A gazda
ságos anyagfelhasználásnak és a techno
lógiák korszerűsítésének programja”, va
lamint „A hulladékok és másodnyers
anyagok hasznosításának programja” el
nevezésű gazdaságfejlesztési kormány- 
programok végrehajtását segítse és tá
massza alá a kutatás és a műszaki fej
lesztés oldaláról.



A program legfontosabb kutatási és 
fejlesztési feladatai

A K+F programban olyan kutatásokat 
és műszaki fejlesztést kell művelni, 
amelyek eredményeként
— javulnak a hagyományos anyagok 

fizikai, kémiai tulajdonságai,
— új anyagok jönnek létre,
— az adott felhasználási területen újnak

számító anyagok alkalmazására
kerül sor,

— új feldolgozási, megmunkálási 
technológiákat vesznek át vagy dol
goznak ki,

— a meglevő technológiák korszerűsöd
nek,

— a feldolgozási hulladékok csökken
nek,

— az anyagok feldolgozottsági foka nő,
— az anyagtulajdonságokat racionálisan 

kihasználó konstrukciók jönnek 
létre,

— a konstrukciók tömege, különösen 
a teljesítményre vonatkoztatott faj
lagos tömeg csökken,

— szélesebb körben végeznek számító
géppel segített mérnöki tervezést,

— az anyagok tulajdonságainak és a 
konstrukciók anyagigényének opti
malizálását lehetővé tevő adatbankok 
jönnek létre,

— a termelőágazatok szerkezetváltozása 
felgyorsul, csökken a nyersanyag- 
termelő ágazatok részaránya és nő az 
ún. tudomány igényes ágazatok —
— az elektronika, a számítástechni
ka, a biofizika, a biokémia — ered
ményeit fokozottan használó ága
zatok részaránya.

A program keretében — a korábbi 
hazai kutatási eredmények felhasználá
sával — a műszaki fejlesztésre kell kon
centrálni, ami természetesen nem zár
ja ki, hogy e program keretében is vé
gezzenek új ismeretekre irányuló kuta
tást, a témákat azonban a korábbi évek
nél jóval szigorúbb követelményrendszer 
alapján kell kiválasztani.

A program végrehajtásáért felelős: az 
OMFB elnöke

Biotechnológiai eljárások kutatása, 
fejlesztése, alkalmazása a 
mezőgazdaságban és az iparban.
A program jele: G—3
A kutatási-fejlesztési program célja:
— a biotechnikát megalapozó — folya

matban levő — hazai genetikai, bio
lógiai, mikrobiológiai, biokémiai alap
kutatások eredményeinek átvétele;

— az ezekre épülő eljárások és termékek 
fejlesztése, a műszaki-mérnöki tevé
kenységek gyorsítása;

— a speciális biotechnológiai elméleti és 
gyakorlati szakismeretek megszer
vezésének biztosítása.

A program legfontosabb kutatási és 
fejlesztési feladatai

1. Az 1986—1987. közötti időszakban 
végzendő kutatási tevékenységek el
sősorban azok, amelyeket termelési 
célú projekterekként 1984-ben meg
indítottunk:
— génmanipulációval előállított ter

mékek fejlesztése,
— a szövettenyésztés módszereinek 
. alkalmazása gazdasági növények

nél,
— enzimtermelési eljárások fejleszté

se élelmiszeripari célokra,
— embriómanipulációs eljárások ki

dolgozása gazdasági állatokon,
— vizsgálatok az ivarsejtek szerinti 

szétválasztásra,
— a vakcinatermelés új technológiái

nak kifejlesztése,
— az antibiotikumok előállításának 

fejlesztése biotechnikai módsze
rekkel,

— különböző tisztítási, szűrési, szárí
tási műveletek fejlesztése,

— molekulák és intermedierek szin
tézise és átalakítása,

— a szteroidok, anyarozs-alkaloidok 
előállításának fejlesztése,

— a szteroidok, anyarozs-alkaloidok 
előállításának fejlesztése,



— monoklonális ellenanyagok kifej
lesztése.

2. 1988—1990. közötti időszakban vég
zendő kutatási feladatok:
— érckezelési eljárások kifejlesztése 

biotechnológiai módszerekkel,
— gyógynövény-hatóanyagok gazda

ságosabb előállításának kifejlesz
tése,

— az aminosavak és fehérjék mikro
biológiai úton való előállítása el
járásainak fejlesztése,

— egysejtfehérjék (SCP) termelési el
járásainak fejlesztése,

— szénhidrátok átalakítása értéke
sebb termékké,

— új szennyvízkezelési eljárások ki- 
fejlesztése.

3. A biotechnológia funkcionális célú
feladatai:
— a biotechnológiai szakemberkép

zés és információ,
— fiatal szakemberek speciális kuta

tóképzése (évente 10—14 fő),
— a biotechnológiai szakmémökkép- 

zés folytatása (évente 25—30 fő),
— a „BIOTECH-INFO” c. havi re

feráló szemle kiadásának folyta
tása, a külföldi adatbankok számí
tógépes szolgáltatásának biztosítá
sa,

— biomérnöki (fermentáció, irányí
tástechnika stb.) kutatások,

— mikroorganizmusok törzsgyűjte
ményének kialakítása,

— kutatási és termelési gép-, műszer- 
és eszközfeltételek biztosítása,

— új biotechnikák kutatása.
A program végrehajtásáért felelős: az 
OMFB elnöke

Az energiagazdálkodással 
kapcsolatos fontosabb K+F 
feladatok a VII. ötéves tervben.
A program jele: G—4

A kutatási-fejlesztési program célja az 
energia racionálisabb, a szén és az új 
energiaforrások fokozottabb felhasz

nálását, az olaj helyettesítését elősegítő 
eljárások, berendezések, készülékek fej
lesztése.
A program legfontosabb kutatási és 
fejlesztési feladatai

A kutatási-fejlesztési program 6 alprog- 
ram keretében a hazai szénvagyon foko
zottabb felhasználását elősegítő szénelő
készítés, szénmentesítés és széntüzelés 
fejlesztését, a villamos energia racionális 
felhasználását, a mező- és erdőgazdaság
ban keletkező melléktermékek, valamint 
a geotermikus, a nap-, a szélenergia fo
kozottabb felhasználását elősegítő tech
nológiai eljárások és berendezések fej
lesztését, a különböző technológiai fo
lyamatok energiafelhasználásának csök
kentését, a hulladékhő hasznosítását, 
a fűtés és légtechnika, a hőtechnika 
eszközeinek, a világítástechnika, a ház
tartási és kommunális villamos- és hő
technikai készülékek, az ipari tüzelés- 
technika, valamint az elektronika ener
giagazdálkodást segítő eszközeinek fej
lesztését, továbbá az energiagazdálkodás 
tervezési és irányítási módszereinek kor
szerűsítését foglalja magában.
A program végrehajtásáért felelős: az 
ipari miniszter

Elektronikai alkatrészek kutatása- 
fejlesztése célprogram.
A program jele: G—5

A program célja, hogy megalapozza 
az „Elektronikai Alkatrészek és Rész
egységek Központi Fejlesztési Prog
ram” (EKFP) 1986-1990-es évekre 
előirányzott innovációs folyamatát, el
sősorban a fejlesztésre tervezett ter
mékcsoportok típusfejlesztése, techno
lógiai kultúráinak korszerűsítése tekin
tetében, hogy ezáltal korszerű szín
vonalú műszaki, minőségi, megbízható- 
sági jellemzőkkel rendelkező alkatrészek 
előállítását eredményezze. A program 
végrehajtása lehetővé teszi a nemzet
közi színvonal jelentős megközelítését;



a mikroelektronikai alkatrészeknél a ter
mékszerkezet továbbfejlesztését, mind
azon igények kielégítését, amelyek 
áramköri bonyolultsága a 2 -3  mikron
határ felett helyezkedik el. A nem 
mikroelektronikai alkatrészeknél az új 
termékek aránya jelentősen bővül 
(mintegy 60%) és megjelenik az új 
generációnak tekinthető felületszerelési 
technológia, valamint annak alkatrész
háttere.

A program legfontosabb kutatási és 
fejlesztési feladatai
— Mikroelektronikai technológiával ké

szülő, félvezető alapú (Si, GaAs 
stb.) áramkörök, eszközök fejleszté
se. Ezen belül:

•  fejlettebb technológiai rendszerek 
kidolgozása,

•  a számítógéppel segített tervezés 
technológiájának továbbfejleszté
se, a tervezés automatizáltságának 
növelése,

•  integrált áramkörök típusainak 
fejlesztése,

•  GaAs-eszközök kutatása, fejleszté
se, kísérleti gyártása,

•  az „SM”-technikában szükséges 
áramkörök és diszkrét eszközök 
kifejlesztése.

— Szigetelő alapú integrált áramkörök 
fejlesztése. Ezen belül :
•  licencvásárlással létrejövő ipari 

gyártóbázis továbbfejlesztése,
•  nagy integráltságú (HLSI), multi- 

chip, chip-carrier rendszerek fej
lesztése,

•  nagy integráltságú vékonyréteg
áramkörök fejlesztése.

— Felületszerelési technológia megho
nosítása. Ezen belül: a felületszerelt 
áramkörök előállítása, kísérleti fél
üzem megvalósítása,

— Passzív, elektromechanikai, vákuum- 
technikai és egyéb alkatrészek, vala
m int a felületszerelési technológiához 
alkalmas alkatrészek fejlesztése. Ezen 
belül:

•  egyes ellenállás-, potenciométer- és 
kondenzátortípusok fejlesztése és 
gyártásba vezetése,

•  kerámiaalkatrészek, mágneses for
matestek, piezo-elektromos eszkö
zök fejlesztése,

•  új mikroelektronikai csatlakozók, 
kapcsolók, tasztatúrák, továbbá 
vázrendszerek új generációjának 
kifejlesztése,

•  katódsugárcső vek, integrált ha
ladóhullámú csövek, tartós üzemű 
magnetronok fejlesztése,

•  a felületszerelési technológiához 
illeszkedő ellenállások, kondenzá
torok, kerámiaelemek, ferritek 
egyes típusainak kifejlesztése.

— Technológiák, technológiai beren
dezések, mérő- és gyártóautomaták 
fejlesztése, új technológiák alkalma
zásának vizsgálata, bevezetésének elő
készítése. Ezen belül:

•  mérőautomaták fejlesztése,
•  a szocialista és nem szocialista 

országok technológiai eljárásainak 
tanulmányozása révén megszer
zett ismeretek hazai alkalmazási 
lehetőségeinek vizsgálata, beveze
tés előkészítése.

— Áramkörök, ákatrészek alkalmazás- 
technikai feladatainak végzése, vá
lasztékajánlások kidolgozása, alkat
rész-választékolás gyakorlati megvaló
sításának előkészítése, bevezetése. 
Ezen belül:

•  berendezésorientált, monolit és 
hibrid áramkörök alkalmazási kér
déseinek vizsgálata, műszaki-mar- 
keting kapcsolatok fejlesztése,

•  felhasználó vállalatok részére rend
szeres adatszolgáltatás a különbö
ző alkatrészek minőségi, alkalma
zási, alkalmazhatósági paraméte
reiről,

•  választék-ajánlások kidolgozása, 
folyamatos felülvizsgálata.

A  program végrehajtásáért felelős: az
ipari miniszter



A gyártásautomatizálás, a 
finommechanikával kapcsolódó 
elektronikai eszközök és 
előállításuk K+F feladatai.
A program jele: G—6

A program célja azoknak a K+F fel
adatoknak a megoldása, amelyek meg
alapozzák a termelőfolyamatokhoz, a 
rugalmas, automatizált rendszerek épí
téséhez szükséges finommechanikai 
elektronikai (mechatronikai) eszközök 
kifejlesztését és az ezek előállítására 
alkalmas gyártási eljárások és berende
zések bevezetését, továbbá ezek fel- 
használásával a gépipari termékek kor
szerűsítését, exportképességük növelését. 
Cél továbbá a gyártmány- és gyártás- 
tervező munkahelyekkel közvetlen kap
csolatban levő, csökkentett emberi fel- 
ügyeletű üzemek, integrált gyártórend
szerek kialakítása.
A program legfontosabb kutatási és 
fejlesztési feladatai

A program megvalósítandó feladatai, 
elérni kívánt eredményei az elektronika 
fokozott alkalmazásával és teijesztésé- 
vel, a számítógépes módszerek széles 
körű bevezetésével szellemi és eszköz
alapot, sok helyen minta-megoldásokat, 
minta-rendszereket, jobb felkészültsé
get, korszerűbb oktatást és továbbkép
zést kell, hogy biztosítsanak mind a 
gépipar, mind az egész népgazdaság 
számára.

A K+F program feladatait öt al- 
program keretében határoztuk meg:
— Gyártásautomatizálás, elektronikus 

gyártórendszerek, kiegészítő automa
tizálás.

— Robottechnika komplex fejlesztése.
— Finommechanikai-elektronikai eszkö

zök és előállításuk kutatás-fejlesztése.
— Gépipari automatizált műszaki ter

vezés (AMT) kutatás-fejlesztése.
— Oktatási feladatok.

A gyógyszer-, növényvédőszer- és 
itermediergyártás, valamint a 
vérterápiás és diagnosztikai 
készítmények fejlesztésével 
összefüggő fontosabb K+F 
feladatok a VII. ötéves tervben.
A program jele: G—7

A program célja a Gyógyszer-, Növény
védőszer- és Intermediergyártás Köz
ponti Gazdaságfejlesztési Program cél
kitűzéseinek megvalósítása érdekében 
új originális gyógyszerek, továbbá nö
vényvédő szerek, intermedierek, vala
m int terápiás és diagnosztikai vérkészít
mények kidolgozása, az ezekhez szük
séges kutatási és vizsgálati infrastruktú
ra fejlesztése, korszerűsítése.

A program legfontosabb kutatási és 
fejlesztési feladatai

A K+F program feladatait a négy ku
tatási főirány keretében határoztuk 
meg, amelyek a VII. ötéves tervidőszak
ra előirányzott kutatási-fejlesztési cél
kitűzések megvalósítását segítik:

I. Főirány: Originális gyógyszerek ku
tatása és fejlesztése 
Alprogramok:
a) Központi idegrendszerre ható sze

rek kutatása
b)Szív- és érrendszerre ható szerek 

kutatása
c) Biológiailag aktív oligo- és poli- 

peptidek kutatása
d) Anti bakteriális, antifungális és ví

rusellenes szerek kutatása.

II. Főirány: Növényvédő szerek kutatása 
és fejlesztése
Alprogramok:
a) Gyomirtó szerek, antidotumok 

kutatása



b) Rovarölő szerek kutatása
c) Gombaölő szerek kutatása
d) Regulátorok, egyéb növényvédő 

szerek kutatása.

Dl. Főirány: Intermedierek kutatása-fej- 
lesztése 
Alprogramok:
a) Alifás és aromás aminok fejleszté

se
b) Foszfénbázisú intermedierek ki- 

fejlesztése
c) Ftálsavanhidrid származékok tech

nológiai fejlesztése.

IV. Főirány: Vérterápiás és diagnosztikai 
készítmények kutatása, előállítása 
és hasznosítása 
Alprogramok:
a) Terápiás diagnosztikus vérkészít

mények előállítása
b) Foszfolipidek előállítása és a li- 

poszómakészítmények kifejleszté
se

c) In vivő és in vitro diagnosztikai 
készítmények fejlesztése, gyár
tásba vétele és bevezetése az 
egészségügyi ellátásba

d) Az AIDS betegség vérkészítmé
nyek által való teijedésének meg
akadályozása.

A program végrehajtásáért felelős: az 
ipari miniszter, az egészségügyi miniszter

Az élelmiszertermelés fejlesztését 
és nemzetközi versenyképességét 
fokozó fontosabb K+F feladatok. 
A program jele: G—8

A program célja a differenciált követel
mények kielégítésére szolgáló, az élel
miszer-nyersanyagok optimális haszno
sítását biztosító termékek és technoló
giák kidolgozása. Az élelmiszer-nyers- 
anyagok és kész élelmiszerek minősé
gét alakító tényezők feltárása, befolyá
solásuk módjainak kidolgozása a gaz
daságosság javításának figyelembevéte
lével.

A talajtermékenység fokozását, az 
elsődleges biomasszatermelés 
gazdaságos növelését megalapozó 
fontosabb K+F feladatok.
A program jele: G—9

A program célja hosszabb távon meg
alapozni az élelmiszer-termelés fejlesz
tését, az ágazat devizatermelő, a népgaz
daság külgazdasági egyensúlyának ja 
vítását, a hatékonyság fokozását elő
segítő fajlagos (anyag-, energia- és élő
munka-) ráfordítások csökkentését.

Ennek érdekében célja a termelő
talaj védelmének, termelékenysége feltá
rásának, növelésének és racionális hasz
nosításának tudományos igényességgel 
ökológiai potenciál optimális kihasz
nálásával az elsődleges biomassza-ter
melés gazdaságos (mintegy 50%-os) nö
velésének elősegítése; továbbá a meliorá
ciós, talajművelési, öntözési és a prog
ramba felvett kultúrák termelési tech
nológiáinak továbbfejlesztése.

A  program végrehajtásáért felelős: a me
zőgazdasági és élelmezésügyi miniszter

Biológiai alapkutatások.
A program jele: Tt

A javasolt program célja szelektíven és 
koncentráltan fejleszteni a biológiai 
alapkutatások közül a molekuláris bioló
giát, a neurobiológiát és az ökológiát. 
Ezek egyrészt a jövő biotechnológiá
jának kidolgozásához nélkülözhetetlen 
alapmechanizmusok feltárását segítik 
elő, másrészt az ember egészsége megőr
zéséhez és az egészséges emberi környe
zet megvédéséhez tudományos alapo
kat szolgáltatnak.

A program végrehajtásáért felelős: a Ma
gyar Tudományos Akadémia főtitkára



Tisztelt
leendő
Vásárlónk!

R em éljük , hogy rövidesen  Ö nt is ven d ég ü l láthatjuk  
szakkönyvboltunkban.
Ha m űszaki könyvekre van szüksége, e lsőként a M űszaki 
K önyvkiadó m árkabo ltjában  keresse!

KANDÓ KÁLMÁN KÖNYVESBOLT 
BUDAPEST V., BAJCSY-ZS. ÚT 20.

Bőséges szakkönyvválasztékkal á llunk egyéni 
és közületi vásárló ink rendelkezésére.
V idékre  csom agküldő  szolgálatot ta rtu n k  fenn.
Az u tánvételes  m eg ren d eléseket vag y  árjegyzéket kérő  
leve leket erre a c ím re  küldje:

KANDÓ KÁLMÁN KÖNYVESBOLT 
1536 BUDAPEST 114. POSTAFIÓK 385.

M űszaki könyvvásárlásainak te ljes ítésére  készséggel 
állunk rendelkezésére!
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1107 Budapest, Szállás u. 21. Telefon: 471-590

Próbálja ki a bem utatóterm ünkben működő

LOKÁLIS HÁLÓZATOT
saját programjaival és adatbázisával! Szaktanácsadással állunk ügyfeleink rendel
kezésére a lokális hálózat bem utatásánál és vásárlásánál.

Lokális hálózatunk előnyei:
•  a rendszerben együtt használhatók az XT- és AT-kompatibilis számítógépek,
•  ARC/NET-kompatibilis csatolókártyák jellemzői:

-  2,5 Mbit/s az átviteli sebesség,
-  6,5 km-es maximális távolságig kiépíthető hálózat,
-  aktív vagy passzív elosztókkal bővíthető.

•  a hálózatvezérlő Novell program rendszer előnyei:
-  M S-DOS-, PC-DOS-kom patibilitás,
-  dBASE III Plus, M BASE + adatbáziskezelők támogatása,
-  külön gépen futtato tt file-server,
-  magasfokú adat- és programvédelem,
-  beállítható titkosítási szintek.

Figyelmükbe ajánljuk legnagyobb, IBM-kompatibilis számítógépünket, az

EASTSTAR-t,
Jellemzői:

•  64 munkahelyes hálózat építhető ki MXT, M ÁT stb. gépekből,
•  2 db Intel 80286 főprocesszort tartalmaz,
•  1-8 Mbyte operatív mem óriát kezel,
•  54-320 Mbyte W inchester háttértárral rendelkezik,
•  hálózati file-serverként működik,
•  hálózati csomópontként is használható,
•  több EASTSTAR hálózatba köthető,
•  Novell hálózatvezérlő software,
•  dBASE II Plus, M BASE + adatbáziskezelőket tám ogatja,
•  nagy adatfeldolgozási sebesség.



NEUMANN JÁNOS ÉS A „MAGYAR TITOK” 
A DOKUMENTUMOK TÜKRÉBEN
Századunk a magyar művelődés műhelye egy olyan generációt adott a világnak, 
amelynek képviselői főszerepet játszottak a tudományos-technikai haladás döntő 
területein az atomenergia felszabadításától a számítógépek kifejlesztéséig. 
Hogyan adhatott egy olyan kis nép, mint a miénk annyi nagy embert a világnak, 
mi a „magyar titok”?

Neumann János halálának 30. évfordulójára jelent meg a könyv, hogy tiszteleg
jen emléke előtt és egyben példáján keresztül keresse a kulcsot a „magyar 
titokhoz”.

E könyvvel olyan munkát vehet kézbe az olvasó, mely egyszerre gazdagítja 
szakmai és nemzeti önismeretét.

Megrendelhető, illetve megvásárolható: 
ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS 
KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
Budapest VIII., Múzeum u. 17.

ORJIIKK Levélcím: 1428 Budapest Pf. 12.

Az MTI KIADÓ vállalja
•  prospektusok
•  könyvek
•  szórólapok
•  brossúrák és
•  plakátok (B/2 méretig)

tervezését és teljes nyomdai kivitelezését rövid határidőre, 
valamint csak színbontást (cromalinnal) B/2-es méretig. 

Bővebb felvilágosítás:
MTI KIADÓ
Tel.: 756-722/16-22 
Farkas József osztályvezetőu T .
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